
Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Arte e Comunicação Social 

Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano 

 

 

 

 

 

Max Milliano Tolentino Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personagens Brasileiras: As domésticas de Gabriel Mascaro e Anna Muylaert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



2 

 

Max Milliano Tolentino Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personagens Brasileiras: As domésticas de Gabriel Mascaro e Anna Muylaert 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Mídia e Cotidiano, da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção de título de mestre em Mídia e Cotidiano. 

 

Área de Concentração: Discursos Midiáticos e 

Práticas Sociais. 

Linha de Pesquisa: Linguagens, Representações e 

Produção de Sentidos. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Denise Tavares da Silva. 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

           

          M528    Melo, Max Milliano Tolentino.  

      Personagens brasileiras: as domésticas de Gabriel Mascaro e Anna 
Muylaert / Max Milliano Tolentino Melo. – 2016. 

  180 f. ; il. 

                   Orientadora: Denise Tavares da Silva. 

                   Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Universidade 

Federal Fluminense, Instituto de Arte e Comunicação Social, 2016. 

                   Bibliografia: f. 157-164. 

 

      1. Cena do cotidiano. 2. Cinema brasileiro. 3. Documentário 

(Cinema). 4. Personagem no cinema. 5. Empregadas domésticas.                  

I. Silva, Denise Tavares da. II. Universidade Federal Fluminense. 

Instituto de Arte e Comunicação Social. III. Título.      

                                                      



4 

 

MAX MILLIANO TOLENTINO MELO 

 

 

 

 

Personagens Brasileiras: As domésticas de Gabriel Mascaro e Anna Muylaert 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC), 

como requisito parcial para a obtenção de título de mestre em Mídia e Cotidiano, sob a 

orientação da Professora Doutora Denise Tavares da Silva. 

 

 

 

Dissertação apresentada em 21/12/2016. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Denise Tavares da Silva (PPGMC/UFF) - Orientadora 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Renata Rezende Ribeiro (PPGMC/UFF) 

 

________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Karla Holanda (PPGACL/UFJF) 

 

 

 

Niterói 

2016 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ray, parceiro para toda a vida. 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Logo nas primeiras semanas do mestrado um professor me disse que a pós-graduação seria 

um caminho solitário. Ainda que alguns momentos o isolamento tenha sido inevitável, o 

apoio de algumas pessoas me fez crer que, a despeito da lição ouvida no início do curso, a 

parceria foi elemento essencial para construção deste trabalho. 

 

Agradeço à minha mãe, Luzmar, e aos meus irmãos, Diego e Nícollas, pelo afeto mesmo em 

momentos onde nem sempre nos compreendemos mutuamente. À minha mãe agradeço 

especialmente pelo estímulo aos estudos desde os primeiros anos de vida. 

 

À família que escolhi, Ray, Sharme, Marina e Gabo, pelo apoio, estímulo e paciência em 

todas as etapas desta jornada. 

 

A Denise Tavares, com quem a relação extrapolou a condição de orientadora/orientando, 

contribuindo não apenas para minha formação intelectual e acadêmica, mas também para 

minha construção enquanto cidadão e ser humano. Minha gratidão e carinho serão eternos. 

 

Aos colegas da turma 2015 do PPGMC, que ajudaram a tornar essa jornada ainda mais 

estimulante e agradável. 

 

À servidora Cláudia Garcia e aos professores do PPGMC, em especial Alexandre Farbiarz, 

Ana Paula Bragaglia e Carla Dias, pelo conhecimento e experiências compartilhados.  

 

À professora Renata Rezende pelo carinho, estímulo e entusiasmo, da seleção à defesa. 

 

Ao PPGCOM/UFF e ao professor Rafael de Luna Freire pela acolhida. 

 

À professora Karla Holanda pelas contribuições sempre construtivas na qualificação e defesa. 

 

E a todos os meus professores, da Educação Básica ao Ensino Superior, que certamente são 

corresponsáveis por este trabalho. 

 

Muito Obrigado.  



7 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo a respeito da construção da personagem empregada 

doméstica no documentário Doméstica (Gabriel Mascaro, 2012) e na ficção Que Horas Ela 

Volta? (Anna Muylaert, 2015). Investigam-se as estratégias adotadas pelos realizadores para a 

caracterização de uma personagem historicamente marcante no cotidiano brasileiro. A 

pesquisa se estrutura a partir de dois vieses teóricos: um estudo dos conceitos e técnicas 

narrativas de construção da personagem, em reflexão que busca incorporar as possíveis 

contribuições de diretores, roteiristas e atores neste processo; e um breve percurso 

historiográfico elaborado a partir da identificação do que consideramos as principais 

tendências de representação da empregada no imaginário social brasileiro e a sua 

reverberação no audiovisual. Destaca-se que a abordagem pautou-se por um diagnóstico de 

que a "tipologia da doméstica", presente nos filmes em questão, é, de certo modo, "herdeira" 

das contribuições imagéticas não apenas do cinema, como também da televisão, rádio, 

música, imprensa e literatura. Isto é, esta pesquisa tem como um dos seus eixos de 

investigação o diálogo intenso entre mídias como um dos movimentos basilares na construção 

do tipo "doméstica". Também incorpora como referência fundamental à pesquisa o próprio 

contexto-país, no sentido deste atravessar, dialeticamente, os processos de criação artístico-

cultural. Sob estes horizontes empreendeu análise fílmica das duas obras, circunscrevendo, 

especialmente, como as estratégias de construção da personagem e a tradição de representação 

das domésticas, ainda onipresentes no cotidiano de tantos brasileiros, se conjugam nos dois 

filmes que são objetos deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Cotidiano; cinema brasileiro; documentário; construção da personagem; 

empregada doméstica. 
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ABSTRACT 

 

An investigation, through the documentary Housemaids (Doméstica, Gabriel Mascaro, 2012) 

and the fictional drama The Second Mother (Que Horas Ela Volta?. Anna Muylaert, 2015), on 

how the housemaid, as a character, is built: what stratagems are used by the filmmakers to 

portray a personage historically remarkable in Brazil's everyday life. The research is 

structured on two theoretical currents: a study of the concepts and narrative techniques for 

character's construction, reflecting on what possible contributions made by directors, writers 

and actors take part in this process; and a brief historiographic trajectory elaborated through 

the identification of what is considered the main trends for representation of housemaids in 

Brazilian social imaginary and its resonance on audiovisual productions. This features an 

approach lead by findings supporting that the "housemaid typology", present in the movies 

above, is in a certain way a legacy from contributions made not only by cinema itself, but also 

from television, radio, music, press and literature. This means an intense dialogue among 

different media is a crucial movement for building "housemaid" as type. Also is taken in 

count, as a fundamental reference, Brazil's background, once the country crosses, 

dialectically, the arts' and culture's creative process. Thus the two works were under filmic 

analysis, circumscribing specially how the stratagems for character's construction and the 

traditional portrayal of housemaids, workers still omnipresent in the daily life of so many 

Brazilians, are executed on both movies. 

 

Keywords: Everyday life, Brazilian cinema, documentary, character construction, housemaid. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nasceu da observação de que 2012 foi um ano excepcional no que diz 

respeito às empregadas domésticas no audiovisual brasileiro. Pela primeira vez na história, as 

quatro telenovelas transmitidas, simultaneamente, pela Rede Globo, emissora hegemônica em 

termos estéticos e de audiência, eram protagonizadas por empregadas domésticas1. Às 18h era 

exibida Lado a Lado; às 19h, Cheias de Charme; às 21h Avenida Brasil e às 23h Gabriela. 

Naquele mesmo ano, o Congresso Nacional debatia a chamada PEC das Domésticas, 

dispositivo legal que igualou, em termos de direito, estas trabalhadoras às demais categorias 

profissionais brasileiras, lhes estendendo direitos como Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e Seguro-Desemprego. Estes dois fenômenos, ocorridos dentro e fora das 

telas, tiveram repercussões midiáticas e sociais destacadas, se tornando tema constante no do 

noticiário e nos debates nas redes sociais. 

Neste mesmo ambiente midiático-social foi lançado Doméstica, documentário dirigido 

pelo cineasta pernambucano Gabriel Mascaro. O filme alcançou relativo sucesso – se 

consideradas as limitações no consumo do documentário cinematográfico no Brasil – com 

uma estratégia de produção baseada na entrega da câmera: sete jovens de diferentes cidades 

brasileiras assumem a missão de registrar o cotidiano de suas empregadas domésticas. A 

produção, premiada no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e apresentada em festivais 

internacionais como International Documentary Film Festival Amsterdam, na Holanda, e o 

MoMa’s Documentary Fortnight, nos Estados Unidos, tornou-se, quase instantaneamente, 

objeto de análise da crítica especializada e da academia. Depois de carreira nas salas de 

exibição, o filme é hoje um dos poucos documentários nacionais a integrar o catálogo 

brasileiro do Netflix, popular serviço de stream de filmes pela internet. 

Victor Guimarães avalia que o filme se destaca pela “coragem em abordar um 

universo tão complexo – uma das feridas mais evidentes do nosso tecido social –, na 

proposição arriscada – entregar câmeras a adolescentes [...] –, mas, principalmente, no 

resultado plasmado em imagens e sons, o cotidiano daquelas sete casas” (2015, p. 17). Para o 

autor, o interesse excepcional da crítica pelo filme é fruto de uma experiência cinematográfica 

pela qual é impossível passar ileso. Assim, a proposta do filme, que procura expor uma 

                                                 
1 O conceito de empregada doméstica adotado oficialmente no Brasil é a ocupação inscrita sob o número 5121 

da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego, cuja descrição sumária 

das atividades é: “Preparam refeições e prestam assistência às pessoas, cuidam de peças do vestuário como 

roupas e sapatos e colaboram na administração da casa, conforme orientações recebidas. Fazem arrumação ou 

faxina e podem cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.” (MTE, s/d). 
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“ferida do tecido social brasileiro”, de certo modo contrasta com o clima de otimismo que o 

Brasil vivia naquele momento de crescimento econômico, com a retirada de cerca de 36 

milhões de pessoas da miséria2 e, inclusão de 41 milhões na classe média3, além da já citada 

aprovação da PEC das Domésticas. 

Destaca-se, contudo, que o filme teve trajetória distante dos blockbusters nacionais em 

termos de público. Segundo dados da consultoria especializada Filme B, Doméstica foi 56º 

filme nacional mais assistido no país em 2013 (ano em que, após carreira em festivais, 

circulou pelos cinemas). A obra esteve em cartaz em apenas três salas, onde foi assistida por 

3.661 espectadores. A título de comparação, o filme nacional mais visto naquele ano foi a 

comédia Minha Mãe é uma Peça – O Filme (André Pellenz, 2013), exibido em 406 salas e 

assisto por 4.604.505 pessoas (trata-se do 6º filme nacional mais visto desde 1995, quando a 

pesquisa começou a ser feita). Deste modo, o impacto de Doméstica está relacionado ao seu 

destaque junto à crítica, à circulação via internet (por vezes em cópias pirateadas) e à exibição 

em festivais em universidades, numa trajetória alternativa às salas comerciais de cinema (ver 

Anexo I). 

Talvez o fenômeno de 2012 – tanto os debates sociais, quanto a emergência da 

doméstica no documentário e nas telenovelas – tenha contribuído para três anos depois, em 

2015, outro filme protagonizado por empregadas tenha, aí sim, atingido o grande público da 

sala escura. A ficção Que Horas Ela Volta?, da cineasta paulistana Anna Muylaert, alcançou 

imediato sucesso de público e crítica ao retratar o cotidiano de uma empregada doméstica 

nordestina em São Paulo. Na sua première no festival de Sundance, nos Estados Unidos, 

recebeu um prêmio especial para as duas atrizes protagonistas (Regina Casé e Camila 

Márdila). A sua segunda exibição internacional, no Festival de Berlim, na Alemanha, resultou 

em dois prêmios: do júri popular e da crítica internacional.  

O filme, classificado pelo crítico José Geraldo Couto4 como um dos filmes 

paradigmáticos no cinema brasileiro das últimas décadas – junto com Central do Brasil 

(Walter Salles, 1998) e Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002) –, foi o 11º filme nacional 

mais visto naquele ano nos cinemas brasileiros, alcançando a marca de 478.859 espectadores, 

                                                 
2 “Políticas econômicas e sociais tiraram 36 milhões de brasileiros da miséria desde 2003, afirma Dilma na 

ONU”. <http://blog.planalto.gov.br/politicas-economicas-e-sociais-tiraram-36-milhoes-de-brasileiros-da-

miseria-desde-2003-afirma-dilma-na-onu/> Acesso em 2 abr 2016 
3 “42 milhões de brasileiros ascenderam à classe C”. <http://www.brasildamudanca.com.br/empregos-e-

salarios/42-milhoes-de-brasileiros-ascenderam-classe-c> Acesso em 2 abr 2016 
4 Texto publicado no blog do Instituto Moreira Salles. < http://www.blogdoims.com.br/ims/que-horas-ela-volta> 

Acessado em 2 abr 2016.  
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segundo a consultoria Filme B5. No exterior também teve carreira de sucesso, sendo visto por 

mais de 80 mil pessoas, apenas da Alemanha6 (se tornando o filme brasileiro mais assistido 

desde 2009). Na França, ultrapassou a marca de 160 mil espectadores (OCA, 2016). Em julho 

de 2015, antes mesmo de estrear no Brasil, o filme já era distribuído para 22 países, pela 

Match Factory, uma das mais importantes distribuidoras internacionais de cinema7. 

Foi neste contexto que observamos que a empregada doméstica poderia ser uma 

personagem privilegiada para a investigação em um programa de pós-graduação orientado 

para os estudos de Mídia e Cotidiano. As especificidades do trabalho doméstico – realizado, 

no espaço de intimidade que é o lar – e o gigantismo de tal categoria no Brasil8 sugerem que 

poucas personagens são mais representativas no cotidiano nacional do que as domésticas, 

ainda mais se considerarmos que, conforme afirma Roncador (2012 e 2015), a representação 

da doméstica é carregada de carga ideológica, frequentemente acessada por artistas para a 

veiculação de discursos hegemônicos. 

Trata-se, portanto, de uma personagem que emerge do cotidiano, espaço onde se dão 

as tensões e embates sociais e, em um contexto de cotidiano midiatizado, é também onde se 

compõe toda produção midiática, incluindo o cinema. Assim, tendo em vista os dois filmes 

analisados, construímos uma historiografia das empregadas domésticas no audiovisual 

brasileiro. Também discutimos aspectos relacionados à construção da personagem tanto no 

cinema ficcional quanto no documentário. Estas duas abordagens – histórica e estrutural – 

possibilitaram uma melhor compreensão dos dois filmes e a identificação do seu impacto no 

cenário do atual cinema brasileiro e frente à audiência. 

Esta escolha temática e metodológica afina-se à corrente das chamadas pesquisas 

nível-médio, “que por serem guiadas por problemas e não por doutrinas, permitem aos 

pesquisadores a possibilidade de combinar esferas tradicionalmente distintas de uma 

investigação” (BORDWELL, 2005, p. 68). Trata-se, portanto, de uma pesquisa verticalizada, 

                                                 
5 Especula-se que o potencial de público do filme fosse ainda maior. Segundo os dados da Filme B, entre os 11 

filmes nacionais mais vistos naquele ano, Que Horas... foi o único que esteve em cartaz em menos de 440 salas 

de cinema, tenho conseguido alcançar tal público estando disponível em apenas 157 salas (Ver Anexo II). 
6 Disponível em < https://www.facebook.com/quehorasfilme/photos/a.459040750886054. 

1073741828.447783135345149/776979842425475/?type=3&permPage=1>. Acessado em 11 abr 2016. 
7 Disponível em <http://www.filmeb.com.br/noticias/nacional-distribuicao/que-horas-ela-volta-e-vendido-para-

22-paises>. Acessado em 25 nov 2016. 
8 Em termos absolutos o Brasil é o país, entre 117 pesquisados pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que tem a maior população de trabalhadores domésticos do mundo. Em 2009, elas somavam 7,2 milhões 

de pessoas, a enorme maioria, 6,7 milhões (ou 93%), do sexo feminino. O mesmo relatório indica a Ásia e o 

Pacífico com 21, 4 milhões de trabalhadores domésticos enquanto a América Latina e Caribe tem 19,6 milhões e 

a África 5,2 milhões contra 3,6 milhões dos países desenvolvidos e 2,1 milhões no Oriente Médio. Estes 

números excluem crianças que ocupam a função. Do total mundial, de 52,6 milhões, 83% são mulheres (OIT, 

2013). 
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focada em tema específico – neste caso, a construção da personagem doméstica – com 

implicações tanto empíricas, quanto teóricas. Afasta-se, deste modo – e concordando com o 

autor – dos estudos da posição-subjetivista e do culturalismo, focados na aplicação das 

grandes teorias nos filmes, funcionando estes apenas como exemplos práticos das questões 

abstratas. 

Os dois filmes escolhidos estão em consonância com o que Souto (2015) identifica 

como uma nova emergência das relações de classe no cinema brasileiro. Para a pesquisadora, 

há um processo de recuperação da tendência do Cinema Novo dos anos 1960, em pautar-se 

pelas relações de classe no Brasil. Tal tendência teria se arrefecido nos anos 1970, e ainda 

mais nos anos 1980, quando o enfoque sociológico do cinema perde espaço para um enfoque 

antropológico, com filmes biográficos e atentos à expressão peculiar de sujeitos específicos. 

Contudo, para a autora, produções das décadas de 2000 e 2010 parecem demonstrar a 

recuperação do interesse dos realizadores pelas produções com temática de classe. “Se em 

algumas teorias a classe é um assunto em desuso, os filmes de nosso corpus mostram como 

lidamos aqui com uma preocupação que alimenta uma parte significativa da produção 

cinematográfica atual, mobilizando um forte interesse de muitos realizadores” (SOUTO, 

2015, p. 37). Na lista de filmes que representam este fenômeno a pesquisadora enumera obras 

como Rua de Mão Dupla (Cao Guimarães, 2004), Santiago (João Moreira Salles, 2007), 

Pacific (Marcelo Pedroso, 2009), Um Lugar ao Sol (Gabriel Mascaro, 2009), Babás 

(Consuelo Lins, 2010), Câmara Escura (Marcelo Pedroso, 2012), entre outros. 

 A autora identifica, ainda, que a investigação das ambiguidades das relações de 

trabalho doméstico apresenta-se como uma tendência nesta retomada do cinema sobre 

relações de classe. Enquanto no passado o enfoque direcionava-se para as questões 

trabalhistas no ambiente fabril e sindical, para as migrações e para a exploração do 

trabalhador no meio agrário, – como em Viramundo (Geraldo Sarno, 1968), ABC da Greve 

(Leon Hirszman, 1990) e Linha de Montagem (Renato Tapajós, 1982) – agora documentários 

como os já citados Babás, Santiago e Doméstica, além de Vigias (Marcelo Lordello, 2010), 

revelam como as relações afetivas frequentemente diluem a aspereza das questões de poder 

próprias desta forma de trabalho.  Enquanto isso, ficções como O Som ao Redor (Kleber 

Mendonça Filho, 2012) e Trabalhar Cansa (Marco Dutra e Juliana Rojas, 2010) apresentam a 

paranoia das classes médias em relação ao medo da alteridade na intimidade do lar.  

Deste modo, o documentário Doméstica traz questões que apresentam-se como férteis 

para a investigação. A começar pela decisão de entregar a câmera para os jovens patrões (no 

filme, creditados como fotógrafos). Tal método aproxima o documentário de Mascaro de 
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produções como Jardim Nova Bahia (Aloysio Raulino, 1971), e os mais recentes O 

Prisioneiro da Grade de Ferro (Paulo Sacramento, 2004), Pacific (Marcelo Pedroso, 2009)9 e 

5x Favela – Agora por Nós Mesmos (Cacau Amaral et al, 2010). Diferentemente destes, 

contudo, a entrega não se dá para o grupo social marginalizado a que se procura “dar voz”, 

como os favelados, os presos, ou mesmo os emergentes da nova classe média. Mascaro 

entrega a câmera para jovens patrões, talvez localizados em um ponto intermediário no 

sistema de poderes do lar: estão deixando a tutela das empregadas que mantinham a 

autoridade enquanto babás e começam a assumir a condição de patrões, agora detentores do 

comando. Assim, discute-se as nuances em que esta representação é construída, ora com a 

imagem da doméstica praticamente desaparecendo do plano, ora com o que talvez seja uma 

tomada de voz pelas empregadas. 

A essa relação patrão/empregada adiciona-se a figura do diretor, já que, conforme 

afirma Jean-Claude Bernardet “mesmo quando ele [o representado] filma, o poder de decisão, 

bem como a posse da máquina, permanecem nas mãos do cineasta. E contra isso o cineasta 

nada pode fazer, pelo menos no que diz respeito a seu filme” (1985, p. 137).  Assim, ainda 

que a câmera seja entregue aos jovens – íntimos do dispositivo de captação de imagens graças 

às alterações tecnológicas que inseriram o digital – o diretor permanece como ator central na 

tessitura do discurso fílmico. Deste modo, talvez o que se observe seja mais do que uma 

entrega, ou a concessão de voz. Pode-se estar diante do que Cezar Migliorin caracteriza como 

um compartilhamento do filme: o diretor se faz presente na montagem e construção 

discursiva, e os planos captados pelos personagens-realizadores são a base sobre a qual se 

constrói este discurso. “O documentário se torna democrático quando ele inventa formas para 

que um gesto ou um som intempestivo possa surgir, mas, mais do que isso, que essas palavras 

se tornem enunciados compartilháveis” (2007, p. 13). 

A estratégia narrativa adotada por Mascaro em seu documentário o aproximaria do 

conceito de filme dispositivo, definido, em linhas gerais, como uma obra baseada em uma 

ativação da realidade promovida pelo cineasta. Uma espécie de jogo que resulta em interações 

específicas, impossíveis de se construir se não fosse a presença da câmera (MIGLIORIN, 

2005 e COMOLLI, 2001). Deste modo, o dispositivo Doméstica se constituiria pela entrega 

                                                 
9 Diferente dos demais filmes citados, a relação de “entrega da câmera” de Pacific não se baseia em um exercício 

deliberado de produção de imagens pelos representados para a produção de um filme. As imagens são 

produzidas pelos passageiros apenas com intenção de registro pessoal, sendo só recuperadas pelo diretor depois 

de produzidas. Ainda que se tratem, portanto, de imagens de arquivo, observa-se que, a decisão do que filmar, e 

de como filmar, é dos próprios representados (assim como acontece com os demais filmes citados aqui). 
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da câmera a jovens, com a tarefa de filmar suas empregadas sem a presença do diretor, que 

atuaria na transformação o “material bruto” em filme.  

Em trilha paralela, a ficção Que Horas Ela Volta? estrutura-se como um filme 

“popular”, direcionado a um público mais amplo do que o do documentário. Nele, é 

apresentada a trajetória de Val (Regina Casé), empregada migrante nordestina que trabalha 

para uma família do Morumbi, bairro nobre de São Paulo. A ambígua relação afetiva entre a 

empregada e a família é posta em xeque quando a filha da funcionária, a contestadora Jéssica 

(Camila Márdila), hospeda-se na casa onde a empregada e patrões vivem para participar do 

vestibular de uma das mais conceituadas universidades brasileiras, a USP. Ali, não aceita as 

limitações sociais que lhe são impostas, questionando o tratamento que lhe é reservado e a 

posição submissa da mãe. 

Desta forma, investiga-se de que forma o caráter massivo da obra de Anna Muylaert 

tem impactos na estrutura da personagem, já que como afirma Paulo Emílio Salles Gomes 

(2014), o cinema tende ao distanciamento do chamado “critério do individualismo e da 

individualidade” – ou seja, a criação de personagens únicos, peculiares em relação ao já 

estabelecido (questão que será retomada adiante). Assim, é investigado que aspectos da 

tradição de representação das domésticas, cristalizados no imaginário social, são assumidos 

pela diretora-roteirista no momento da tessitura do discurso fílmico. 

Não se ignora também a perspectiva do ator, já que, como também destaca Gomes, um 

personagem, ainda que tenha suas raízes na realidade e tenha sido estruturado em um roteiro, 

só ganha “vida”, de fato, quando é incorporado por um ator. A partir do filme, se questiona o 

impacto da escolha de uma atriz de grande familiaridade junto ao público popular, na 

televisão, para representar uma personagem, como já dito, carregada de carga ideológica, 

especialmente quando se considera a figura ambígua – do ponto de vista racial e social – que 

representa Regina Casé.  

Deste modo, as questões levantadas sobre a construção da personagem afinam este 

trabalho às já citadas propostas de Bordwell (2005) para quem as abordagens apresentadas 

tipicamente pelas pesquisas nível-médio parecem dissolver os limites tradicionais entre 

estética, instituições e recepção cinematográfica. Assim, uma das combinações de esferas 

distintas de pesquisa que este trabalho busca conjugar diz respeito aos gêneros documental, de 

Doméstica, e ficcional, de Que Horas Ela Volta?. Embora quase sempre filmes documentais e 

ficcionais tenham sido objeto de estudos que demarcam com bastante nitidez as fronteiras 

entre os dois gêneros, no cenário contemporâneo há um movimento no sentido de 

problematizar tais distâncias. Assim, para compreender tanto as separações quanto as 
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aproximações, é possível que uma das chaves seja, justamente, a relação dos dois gêneros 

com o real, elemento fundamental na construção dos conceitos de ficção e documentário. 

Neste sentido, talvez seja interessante observar o percurso histórico percorrido pelos dois 

conceitos.  

As reflexões de John Grierson são certamente paradigmáticas em problematizar o 

documentário e a sua relação com a realidade, ainda na década de 1930. Fundador do 

movimento documentarista britânico, fortemente associado à propaganda governamental e à 

função pedagógica do cinema, o pensador volta-se para os aspectos técnicos do filme 

documental. Para ele, embora com objetivos e formatos variáveis, o documentário sempre 

trabalha com “material natural”, ou seja, imagens e sons captados “in loco”. Assim, a 

definição do autor enfatiza este tipo de filme como um dispositivo que, de diferentes 

maneiras, se preocupa com a apreensão do real. Tal definição aproxima o gênero do 

telejornalismo e do cinejornalismo (GRIERSON, 2015). 

Aumont e Marie, em seus trabalhos sobre a imagem, também assumem o real como 

premissa básica do gênero. Para eles, o documentário é uma montagem cinematográfica de 

imagens visuais e sonoras dadas como reais e não fictícias. “O documentário tem, quase 

sempre, um caráter didático ou informativo, que visa, principalmente, restituir as aparências 

da realidade, mostrar as coisas e o mundo tais como eles são” (2012, p. 86). Diferentemente 

de Grierson, contudo, os autores incluem a percepção do público no conceito: para ser 

documentário um filme teria que ser compreendido como tal, como um recorte, 

frequentemente didático, da realidade. O elemento central para a definição do que seria 

documentário está portando, em sua credibilidade enquanto reprodução de um fragmento da 

realidade. 

Já Bill Nichols, em reflexões mais recentes a partir do viés pós-estruturalista, 

questiona essa visão. Para ele, o documentário seria não uma reprodução, mas uma 

representação da realidade. “Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com 

que talvez nunca tenhamos nos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela 

representados nos sejam familiares” (2012, p. 47). Assim, para o autor, documentário se 

definiria por uma complexa relação de características balizadas institucionalmente – pelos 

canais de TV, cinemas, agências financiadoras –, pelos profissionais – compartilhamento de 

propósitos com a comunidade de documentaristas –, pela tradição (por ele chamada de 

“Corpus de Textos”) – o respeito, pelo menos em parte, às regras do que vem sendo definido 

como documentário ao longo da história – e, por fim, pelos espectadores – suas expectativas 
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frente ao filme e a capacidade deste supri-las, considerando aspectos como a verossimilhança 

e a credibilidade. 

Sem necessariamente discordar do conceito de representação, Fernão Ramos destaca 

que a comoção causada pela imagem não-ficcional (e por consequência, a documental) é 

essencial para se pensar na fronteira entre documental e ficcional. Para o autor, a imagem no 

documentário tem a potencialidade de captar a presença circunstância da tomada. “É esta 

presença da câmera e do sujeito na tomada que permite a composição da intensidade das 

imagens [...]. Digo intensidade, pois a dimensão da presença surge reduplicada, lançada, do 

momento da constituição da imagem para o momento da fruição desta mesma imagem” 

(2001, p. 9, grifo do autor). Assim, exemplifica o autor, a imagem da morte em um 

documentário ou num telejornal – assim como em qualquer produção não ficcional – desperta 

no público uma comoção diferente (e mais potente) do que a imagem da morte em um filme 

de ficção ou numa telenovela, especialmente no que diz respeito à tensão do presente.  

Mesmo considerando a encenação, recorrente no documentário, o estatuto que essa 

imagem ganha é diferenciado. Quando Robert Flaherty filmou Nanook, O Esquimó (Nanook 

of North, 1922), ele estava “ali”, no momento em que as coisas acontecem, sendo elas 

encenadas ou não, exemplifica Ramos. “O cinema não ficcional é voltado para o instante da 

tomada, para o transcorrer da duração na tomada e para maneira própria que este transcorrer 

tem de se constituir em presente, que se sucede na forma do acontecer” (2001, p. 9). Assim, 

ainda que reconheça que parte da produção documental rompa com o parâmetro de 

centralidade da presença, Ramos ressalta que filmes que discutem ou embaralham conceitos 

não anulam a possibilidade de se observar características sistêmicas da produção documental. 

Talvez seja possível aproximar o pensamento de Ramos ao do francês Jean-Louis 

Comolli, que também observa, a seu modo, a relação do documentarista com o mundo 

filmado como um aspecto essencial na definição do que seria documentário. Para ele, o 

cinema documental se dá no encontro com o mundo, num ato receptivo à presença do outro, 

produzido inevitavelmente sob o risco do real e suas vicissitudes. Portanto, quando se 

observa os aspectos narrativos, documentário e ficção não parecem tão distantes. Contudo, é 

do enfrentamento entre personagem filmado e realizador que se inscreve a potência do 

documentário de se opor à espetacularização do cinema hegemônico (SELIPRANDY, 2012). 

O resultado seria um cinema em fricção com o mundo. “Ele precisa reconhecer o inevitável 

dos constrangimentos e das ordens, levar em consideração (ainda que para os combater) os 

poderes e as mentiras, aceitar, enfim, ser parte interessada nas regras do jogo social. [...] Um 

cinema engajado, diria eu, engajado no mundo” (COMOLLI, 2001, s/p.). 
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Quando se trata de definir o que é ficção, os autores parecem seguir o caminho oposto 

ao trilhado na definição do documental, quase sempre se afastando do real. Jacques Aumont e 

Michel Marie (2012) definem a ficção cinematográfica como um discurso que não deve ser 

levado a sério, não engaja julgamentos ou proposições da vida real. Aumont et al  vai ainda 

mais longe quando diz que “o cinema de ficção é, portanto, duas vezes irreal: pelo que 

representa (a ficção) e pela maneira como a representa (imagens de objetos ou de atores)” 

(2008, p.100) 10. Assim, o foco para estes autores é assumir o real como o fiel da balança: o 

elemento que distancia o documentário (que o abraça) da ficção (que o renega). 

Aumont e Marie enfatizam, porém, que “a ficção não é uma mentira, é um simulacro 

da realidade que o espectador percebe como tal” (2012, p. 125). Nota-se na afirmação dos 

autores franceses, dois argumentos: no primeiro, ficção é definida como simulacro; no 

segundo, recorre-se à percepção, afirmando que o espectador sempre percebe quando está 

diante da ficção. Em relação ao primeiro ponto talvez seja possível relacioná-lo com a visão 

de Vanoye e Goliot-Leté, representantes da escola francesa, a respeito da perspectiva sócio-

histórica do cinema, a partir da qual “um filme sempre ‘fala’ do presente (ou sempre ‘diz’ 

algo do presente, do aqui e do agora de seu contexto de produção). O fato de ser de ser um 

filme histórico ou de ficção nada muda no caso” (2012, p. 51). Assim, mais do que mentir, o 

autor cria histórias que são coerentes com a realidade que o cerca. Não são verdades, mas de 

algum modo se relacionam com a verdade. 

Já o segundo argumento de Aumont e Marie a respeito da ficção sempre ser percebida 

como tal, se aproxima do que Patrice Pavis define como uma das premissas para a construção 

do texto ficcional: “O critério de identificação que permite reconhecer se um texto é ou não 

uma obra de ficção deve necessariamente residir nas intenções ilocutórias do autor” (2008, p. 

94). Assim, seja no olhar do espectador, seja na estratégia de construção textual por parte do 

autor, persiste a visão de que, embora nem sempre seja possível definir ficção, sempre é 

possível identificar o que é ficcional ou não. Embora haja concordância nesse ponto entre 

Pavis e Aumont e Marie, o primeiro volta a discordar dos outros dois quando o tema é a já 

apresentada conexão entre o discurso ficcional e a realidade. Pavis define ficção como “um 

discurso que faz referência a pessoas e coisas que só existem na imaginação de seu autor, e, 

depois, na do leitor/espectador. O discurso ficcional é um discurso “não sério”, uma asserção 

inverificável, descompromissada, e é colocado como tal pelo autor” (2008, p. 94).  

                                                 
10 No original: El cine de ficción  es, por tanto, dos veces irreal: por lo que representa (la ficción) y por la 

manera como la representa (imágenes de objetos o de actores). 
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Deste modo, percebe-se o que talvez seja uma tendência dos teóricos em procurar 

associar o documentário ao real e negar o compromisso com a realidade da ficção11. Tal 

impasse pode não ser compatível com parte da produção cinematográfica em determinados 

momentos históricos, especialmente o atual, quando há uma intensificação das produções 

fronteiriças, que combinam expedientes documentais e ficcionais. Parece contraditório 

trabalhar conceitos tão estanques quando, cada vez mais, a realidade dos filmes se mostra 

fluida. Como alternativa, César Geraldo Guimarães apresenta uma abordagem que continua a 

distinguir os dois gêneros, mas que permite observar os aspectos que os aproximam.  

 

Se o documentário busca a ficção, talvez seja para apreender com mais 

nuances e com maior propriedade a experiência do sujeito filmado, e se a 

ficção busca o documentário, é possível que se trate de uma resistência à 

multiplicação das estratégias de espetacularização e de virtualização – tanto 

no cinema quanto na televisão – que tornam cada vez mais irreal o mundo 

filmado (GUIMARÃES, 2011, p. 71). 

 

Este trabalho parte da premissa de que a relação com o real tende a aproximar ficção e 

documentário: o documentário acessa elementos da mise-en-scène ficcional, como a 

encenação e o desenvolvimento de uma dramaturgia – aspectos presentes em Doméstica, 

conforme analisaremos no terceiro capítulo desta dissertação – como uma forma de capturar 

uma realidade marcada pela fluidez e pela destemporalização, como cita Guimarães em 

referência ao filósofo alemão Zygmunt Bauman. Em rota de aproximação, filmes de ficção, 

como Que Horas Ela Volta?, buscam no documental subsídios como a representação do real, 

o material natural, e a extração de elementos do ambiente (pessoas e locações) para a 

construção de elementos dramáticos, talvez como forma de apreensão do cotidiano na busca 

por uma estética naturalista. 

Esta pesquisa apresenta, portanto, um caráter dialógico entre realidade e ficção, 

documental e ficcional, aquele que representa e aquele que é representado. Apesar de ser uma 

empreitada extensa, tal esforço intelectual se justifica pela invisibilidade da personagem 

empregada doméstica não apenas na sociedade e no audiovisual, mas na produção acadêmica, 

especialmente na área de comunicação, expressa nos poucos estudos já realizados sobre o 

                                                 
11 Tal tendência, contudo, parece não se aplicar quando se busca referências para além dos estudos do cinema e 

das artes cênicas. Para as ciências duras, ficção pode ser entendida como “uma criação ou invenção sobre um 

possível real e que pode ser testada, a posteriori, evidenciando-se sua coerência com a realidade” (VIEIRA, 

2015, p. 108). Assim, quando aspectos da realidade se situam para além da percepção humana, físicos, químicos, 

matemáticos, etc., recorrem a ficcionalizações da realidade na criação de teorias representacionais (sobre o que 

está fora do alcance dos sentidos) que, posteriormente testadas, podem tornar-se fenomenológicas (ao alcance 

dos sentidos). Deste modo, a ficção apresenta-se não como uma construção sem qualquer compromisso com o 

real, mas como uma forma de alcançá-lo. 
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tema, apesar da frequência da personagem no cotidiano e no imaginário brasileiros e na 

própria produção televisiva e cinematográfica12.  

A metodologia utilizada para compreender e interpretar as duas obras em um contexto 

social e de produção é a análise fílmica que, para fins didáticos, foi dividida em três etapas. 

Na primeira, o objetivo é “dissecar” o filme. Usando a metáfora da autópsia, a finalidade é 

separar e determinar seus elementos constitutivos, decompô-lo em partes. “Denominar 

materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela 

totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para ‘desconstruí-lo’ e obter um conjunto de 

elementos distintos do próprio filme.” (AUMONT; MARIE, 2004, p. 14-15). 

Em seguida, parte-se para o que Aumont e Marie chamam de “confronto da obra 

estudada com outras manifestações sociais”, estágio que “deverá necessariamente confrontar 

os seus resultados com os outros tipos de representação produzidos pela literatura, a imprensa, 

a publicidade, etc.” (2004, p. 10). Neste caso, será utilizado como material de apoio textos 

publicados na imprensa sobre o filme, incluindo críticas, entrevistas com os realizadores e 

atores, reportagens correlacionando as obras e o mercado de trabalho doméstico no Brasil, 

além de reportagens que, embora não estivessem diretamente associadas aos filmes, ajudam a 

compreender o contexto social e econômico da questão. Além disso, foram realizadas 

pequenas entrevistas com Anna Muylaert e com Luiz Felipe Godinho, um dos jovens 

participantes de Doméstica13. Também serviu de apoio para a análise um dos roteiros de 

trabalho utilizado na orientação do referido jovem para a filmagem. 

Na terceira e última etapa da análise fílmica tratamos de reconstruir o filme, ou seja, 

compreendendo os fragmentos que formam a obra completa, busca-se novamente olhar o 

filme como um todo, com o objetivo de “estabelecer elos entre esses elementos isolados, e 

compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo 

significante” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p. 15). 

Por fim, o resultado desta metodologia aqui apresentada será uma dissertação 

estruturada em quatro capítulos – além, é claro, desta introdução e de uma conclusão. No 

                                                 
12 Em buscas nos bancos de teses e dissertações da USP, UFRJ, UFF, UnB e Ufba foram encontrados apenas 

dois trabalhos a investigar a representação da empregada doméstica no audiovisual: Silva e Silva (2008) e 

Macedo (2013). 
13 O diretor Gabriel Mascaro também foi procurado, mas, durante a negociação para a entrevista deixou de 

responder aos contatos. A ideia original era realizar entrevistas semi-estruturadas com os dois cineastas, contudo, 

no ano de desenvolvimento desta pesquisa ambos estrearam filmes (ele Boi Neon, ela Mãe Só Há Uma), de 

modo que a disponibilidade de ambos ficou reduzida. Limitações econômicas também dificultaram o 

deslocamento para realização das entrevistas. Assim, foi realizado apenas um questionário on-line com a diretora 

Anna Muylaert, que gentilmente se dispôs a responder as questões (ver Anexo IV). A consciência das limitações 

metodológicas de tal abordagem resultaram em uma relativização do papel desta entrevista neste trabalho. 
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primeiro capítulo, intitulado A Personagem apresentam-se reflexões teóricas a respeito da 

constituição da personagem e suas especificidades nos cinemas documental e ficcional. 

Assim, autores clássicos como Aristóteles (2008) e modernos como Artaud (2011) e Lucáks 

(2000) são discutidos em paralelo com pensadores mais contemporâneos como Brait (1985) e 

Pallottini (2012 e 2013). O objetivo, portanto, é apresentar um panorama da personagem ao 

longo do tempo – deste a Antiguidade à contemporaneidade – e seu papel dentro da estrutura 

narrativa, bem como sua conjugação no cinema contemporâneo, considerando o papel criador 

de diretores, roteiristas e atores (ou representados, no caso do documentário).  

Já no segundo capítulo, Domésticas: cotidiano, imaginário e representação, 

apresenta-se um panorama das principais tipificações da empregada doméstica na produção 

audiovisual, preocupando-se em buscar aproximações e distanciamentos da representação no 

rádio, televisão e cinema com a produção cultural de cada momento histórico. Para tal é 

problematizada a representação da doméstica pelo viés das ciências sociais e história, 

estabelecendo diálogo autores como Kosik (1976), Freyre (2003) e Roncador (2008 e 2015). 

Busca-se, ainda, estabelecer um diálogo com outras formas de representação, para além da 

cinematográfica, com referências na literatura, música e outras formas de expressão cultural, 

através de artistas que assumiram, cada um ao seu tempo, a tarefa de representar as 

empregadas domésticas, como Monteiro Lobato, Odair José e Clarice Lispector. 

Nesta cartografia das domésticas no audiovisual apresenta-se com especial atenção 

obras que tiveram domésticas como personagem central, desde as radionovelas das primeiras 

décadas do século XX, como Mamãe Dolores, personagem de sucesso em O Direito de 

Nascer (Rádio Nacional, 1951), passando pelas telenovelas, que apresentaram personagens 

como Cheias de Charme (Rede Globo, 2012) e Gabriela (Rede Globo, 1975 e 2012), ao 

cinema com filmes como Romance da Empregada (Bruno Barreto, 1988) e Babás (Consuelo 

Lins, 2010). No cinema identificam-se momentos históricos onde a doméstica foi personagem 

recorrente, como as cômicas empregadas da Chanchada, as sexuais domésticas da 

Pornochanchada e ainda o surgimento de um cinema baseado em testemunhos destas, nas 

últimas décadas. 

Neste sentido, buscou-se ampliar as referências audiovisuais para além do cinema, em 

função do papel do rádio como pioneiro no país e considerando a relação simbiótica entre os 

filmes e os produtos televisivos, em especial a telenovela. Conforme Bernardet (1979) já 

identificava no cinema dos anos 1970, o sucesso de público dos filmes nacionais está 

associado à incorporação de elementos do melodrama, consolidado pelas telenovelas; ao 

passo que o cinema serviu de inspiração, por vezes literal, para trabalhos na TV, com a 
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reprodução não apenas de temas e textos, mas enquadramentos, movimentos de câmera e 

marcação de atores (FILHO, 2003). 

A partir do arcabouço teórico e histórico construído nos dois primeiros capítulos se 

deu a análise fílmica das duas obras. O terceiro capítulo, intitulado Doméstica, inicia-se com 

um comentário acerca das principais questões abordadas nos setes segmentos componentes da 

obra, observando quais aspectos se apresentam como os mais recorrentes e aqueles mais 

desviantes entre os sete segmentos do filme. Em seguida se discutirá a estratégia narrativa do 

filme de Gabriel Mascaro como um documentário dispositivo, considerando as consequências 

desse tipo de abordagem em um filme baseado na entrega da câmera. A proposta é discutir a 

forma como os personagens filmados (tanto domésticas, quanto patrões que, além de 

assumirem a câmera também aparecem como personagem) e o diretor (o “oficial”, Gabriel 

Mascaro, e os jovens que, como será discutido, tomam parte na tarefa de “dirigir” o filme) 

assumem de forma participativa a construção da personagem empregada. Além disso, 

discutimos algumas consequências éticas de tal decisão estético-narrativa, em especial a 

respeito dos desvios no propósito apresentado ao público do dispositivo. 

Já em Que Horas Ela Volta?, o quarto (e último) capítulo, centra-se na construção da 

personagem Val, protagonista da ficção dirigida por Anna Muylaert. Algumas reflexões sobre 

a curva dramática do filme são seguidas por uma análise das consequências para a construção 

da personagem da escolha da atriz Regina Casé para interpretá-la, considerando sua peculiar 

trajetória como atriz e apresentadora originária da elite, mas fortemente associada ao popular. 

Por fim, são analisadas as alterações promovidas na personagem Val no desenrolar da 

narrativa, desde sua postura submissa, no início do filme, até a ruptura com a condição de 

doméstica, já no desfecho, questionando como tais mudanças se relacionam com as 

tipificações tradicionais de empregadas domésticas apresentadas no segundo capítulo desta 

dissertação. 

Ao fim, nas considerações finais, são desenvolvidas algumas reflexões sobre 

aproximações e distanciamentos entre os dois filmes analisados, bem como propostas de 

desdobramentos futuros desta pesquisa. 
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1. A PERSONAGEM 

 

Este primeiro capítulo é focado na discussão teórica a respeito da personagem e sua 

construção. Antes de direcionar-se para um apanhado histórico acerca da representação da 

empregada doméstica e da análise fílmica das obras Doméstica e Que Horas Ela Volta?, 

temas do segundo, terceiro e quarto capítulos, respectivamente, propõe-se aqui uma reflexão a 

respeito do que são as personagens, sua função nas narrativas audiovisuais e as principais 

estratégias de construção, tanto na ficção quanto no documentário. Vale reforçar que não há 

pretensão de se esgotar a temática relacionada à personagem, nem tampouco dar conta de todo 

um processo de reflexão teórica que remonta a Aristóteles, em cerca de 333 a.C.. O que se 

propõe é destacar algumas das principais tendências teóricas sobre o tema, bem como as 

contribuições que tais tendências podem trazer para a análise das duas obras contemporâneas 

selecionadas para este trabalho. 

A principal dificuldade enfrentada neste percurso foi, sem dúvida, a quase ausência de 

bibliografia específica sobre a construção da personagem audiovisual na ficção. Uma busca 

nas bases de teses e dissertações de algumas das principais universidades brasileiras não 

encontrou nenhum trabalho sobre a temática14. Mesmo a consulta a professores e 

pesquisadores que lidam com temas relacionados, como roteiro, por exemplo, resultou em 

obras inespecíficas em relação à proposta desse trabalho. Boa parte da bibliografia 

encontrada, incluindo obras consideradas “cânones”, ora se direcionam para a construção da 

personagem em outras linguagens, como o teatro e a literatura, ora tratam do audiovisual, mas 

com o viés instrumental, com o objetivo de prover ferramentas para aspirantes a roteiristas e 

não a de embasar uma reflexão teórica sobre o tema. 

Assim, obras de referência como Brait (1985) e Pallottini (2013) não apresentam um 

recorte específico para o audiovisual, o que desperta dúvidas sobre a forma como suas 

reflexões devem ser apropriadas em uma discussão que leve em consideração as 

especificidades estéticas do cinema. Por outro lado, trabalhos como Comparato (1995) e 

Campos (2007), embora tratem do audiovisual de ficção, direcionam-se a uma abordagem 

instrumental, com técnicas de construção de roteiros. Há ainda trabalhos como Pallottini 

(2012) e Candido (2014), onde a questão da personagem é tratada de forma reflexiva, sob a 

perspectiva do audiovisual. Apesar da grande contribuição de tais obras para este trabalho, 

                                                 
14 Foram pesquisadas as bases de dados de teses e dissertações das instituições UFBA, UFF, UFMG, UFRJ, UnB 

e USP. 
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ressalta-se que elas se dedicam aos estudos da dramaturgia, de maneira geral, trazendo, 

portanto, a questão da construção da personagem de forma secundária. 

Em relação ao documentário, por outro lado, este parece ser um tema bem mais 

recorrente. Foram encontradas duas dissertações – Renó (2005) e Pereira (2012) –, e duas 

teses – Silva (2012) e Ramos (2013) – além de alguns artigos, em geral, decorrentes destas 

pesquisas, todos com foco na construção da personagem no documentário. Embora pequena 

em valores absolutos, a quantidade de trabalhos (bem maior que a daqueles voltados para o 

mesmo tema nem relação ao cinema ficcional) indicaria uma maior preocupação da pesquisa 

em cinema documental no que diz respeito a temas como mise-en-scène, relação com o real, e 

performance. Tal contexto permitiu, assim, que as reflexões aqui apresentadas sobre o tema 

assumissem um caráter mais específico em relação ao documentário que posteriormente será 

analisado. 

 

1.1. A personagem dentro e fora do cinema 

 

O termo “personagem” origina-se da palavra latina persona15, que refere-se às grandes 

máscaras que os atores utilizavam no teatro grego e latino, associando-se, portanto, à 

interpretação de um papel. Tal premissa, que vincula personagem à atuação, talvez seja muito 

simplista se considerarmos a diversidade de personagens que povoam a criação humana 

contemporânea. Em um romance, por exemplo, não há máscaras, atores ou interpretações 

(pelo menos não em seu sentido literal), e, ainda assim, há personagens. 

Fontes mais contemporâneas apresentam definições diferentes do que seria este ente. 

Campos (2007), em um manual para a construção de roteiros audiovisuais o define, de forma 

sucinta, como “a representação de pessoas e conceitos na forma de uma pessoa ficcional”. 

Esta definição parece ser mais abrangente, capaz de abarcar formas de expressão não 

dependentes da presença do ator (como a literatura, por exemplo), mas parece ser pouco 

eficiente quando se pensa em personagens não-ficcionais, como as pessoas representadas nos 

documentários ou que participam de produções jornalísticas. 

A mesma limitação é apresentada por Doc Comparato, em um dos manuais de roteiro 

mais populares entre estudantes de cinema. “Personagem vem a ser algo assim como 

personalidade e aplica-se às pessoas com um caráter definido que aparecem na narração” 

(1995, p. 111). A definição do autor limita-se a olhar para as narrações, deixando de lado 

                                                 
15 Definição apresentada em Aumont e Marie (2012). 
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forma de expressões não-narrativas, como ocorre frequentemente com a dança e a poesia e 

mesmo para experiências do primeiro cinema, ainda não comprometidas com a narração. 

Além disso, o autor não chega a explicar o que seria o "caráter definido" a que se refere, 

especialmente considerando as ambiguidades presentes na produção artística contemporânea. 

Já Puccini (2012), em reflexões sobre o documentário, direciona a definição de 

personagem para a ação:  

 

Personagens podem assumir formas diversas, não necessariamente se 

limitarem a personagens sociais. Podem se estender a entidades abstratas, 

forças da natureza, espécies biológicas, como no caso dos documentários 

naturais. Para que o discurso do documentário construa uma narrativa é 

preciso que esses personagens façam alguma coisa (ação) em um 

determinado local durante um determinado tempo (PUCCINI, 2012, p. 38).  

 

A definição do autor, embora também não se aplique a formas de expressão não-

narrativas, ressalta que para que haja narração os personagens, necessariamente, precisam 

efetuar ações. Ainda que essas ocorram apenas na imaginação dos demais entes, ou ainda de 

forma abstrata: um sentimento como o medo ou a saudade pode ser um personagem, já que é 

capaz de influenciar o comportamento dos demais, provocar reações e ser o elemento 

condutor da trama, mesmo que não seja representado de forma antropomórfica ou mesmo 

tácita. Em um documentário sobre as chuvas, ou sobre os vulcões, estes seriam os 

personagens centrais, ainda que não assumissem uma forma “humana” ou social. 

Tal visão aproxima-se do pensamento de Rosenfeld (2014), que lembra que sua 

presença é reconhecível mesmo onde aparentemente não há personagens, como na poesia 

lírica. Neste gênero, por exemplo, o personagem apresenta-se na figura do Eu-lírico. 

 

A personagem do poema lírico não se define nitidamente. Antes de tudo pelo 

fato de o Eu-lírico manifestar-se apenas no monólogo, fundido com o mundo 

[...]. De modo que não adquire contornos marcantes; depois, porque exprime 

em geral apenas estados enquanto a personagem se define com nitidez 

somente na distensão temporal do evento ou da ação (ROSENFELD, 2014, 

p. 23). 

 

Deste modo, talvez seja possível reconhecer que nem sempre a personagem encontra-

se na sua forma mais óbvia, corporificada ou materializada de forma antropomórfica. Por 

exemplo, e aí acionando uma breva digressão para o cinema, em As Horas (The Hours, 

Stephen Daldry, 2002) a narrativa de Mrs. Dalloway não poderia ser compreendida como uma 

personagem, autônoma e que perpassa os três episódios apresentado no filme? Ou no 

documentário As Canções (Eduardo Coutinho, 2011), certas canções, que aparecem repetidas 

vezes nas narrativas apresentadas (como Retrato em Branco e Preto, de Chico Buarque e 
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Desabafo, de Roberto Carlos) não seriam personagens, capazes de provocar emoções 

naqueles que se apresentam diante da câmera?  

Já Brait (1985), que tem como referência a literatura, afirma que personagens são seres 

linguísticos, pois não existem fora das palavras. Se considerarmos que a definição possa ser 

aplicada a outras formas de expressão, que não a literatura – e, assim, as “palavras” possam 

ser encaradas como as unidades constituintes de tais linguagens, como são o gesto e a fala 

para os atores de teatro, ou os movimentos de câmera e a luz, no audiovisual, por exemplo – 

esta definição traz pistas sobre a coerência deste ente, tão recorrente, mas de difícil 

conceituação. Para a autora, conforme será melhor discutido a seguir, o personagem necessita 

de uma lógica interna à obra, que lhe dê verossimilhança. Para ela, o personagem é um ente 

interno à construção em que se inscreve, mesmo que se trate de seres baseados em “fatos 

reais” ou adaptações – como no caso de livros que originam filmes, por exemplo. 

Portanto, embora não seja possível encontrar um conceito totalizante que defina o que 

seria personagem, alguns contornos parecem mais ou menos claros: a necessidade de lógica 

interna à obra; a não necessidade da presença (de atores ou mesmo de figuras corporificadas) 

e função narrativa calcada na ação. Outro elemento que parece comum às definições aqui 

apresentadas é o papel criador do autor (ou roteirista, ou dramaturgo) no desenvolvimento de 

personagens, mesmo em trabalhos de viés não ficcional, como os documentários. Assim, ao 

apresentar um recorte, manipular imagens captadas, ou as palavras ditas, o autor, pode ser 

percebido como um “alquimista” na criação de suas personagens. 

  

1.1.1. A personagem e o real 

 

Em suas reflexões sobre a personagem, Pavis (2008) e Brait (1985), tendo como 

objeto o teatro e a literatura, respectivamente, parecem ser uníssonos quanto ao papel 

fundador da obra Poética, escrita por Aristóteles no século IV a.C., como referencial inicial 

para as reflexões acerca da personagem. Para ambos, as reflexões aristotélicas definem as 

linhas gerais sobre as quais o personagem é encarado e estudado desde a Antiguidade até 

meados do século XVIII, especialmente no que diz respeito a sua relação como o real. 

Segundo o pensador grego, “não é ofício do poeta narrar o que realmente acontece, mas 

aquilo que poderia acontecer, o que é possível, de acordo com o princípio da verossimilhança 

e da necessidade” (ARISTÓTELES, 2008, p. 54). Tanto o poeta, quanto o historiador 

manteriam uma estreita relação com o mundo real, diferenciando-se pelo fato de que o 

primeiro narra o que poderia acontecer e o segundo o que “de fato” aconteceu. 
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Deste modo, caberia ao poeta o trabalho de seleção da realidade, levando em conta 

questões como verossimilhança e necessidade. A concepção de personagem que perduraria 

até o fim da idade moderna é a de que trata-se de um ente que não existe senão em potência. 

Que não tem materialidade, mas que poderia ter, por respeitar as convenções e regras do dito 

mundo real. Um ser idealizado. Esta visão, ressalta-se, sobreviveu às mutações vividas pela 

função da personagem desde o período clássico ao advento da burguesia, na Idade Moderna. 

A visão de Aristóteles, atrelada ao conceito de mimeses, é aprofundada pelo filósofo romano 

Horácio, no século I a.C.. Tal perspectiva está calcada na tese ético-representativa da arte, 

onde esta desempenha papel pedagógico, de orientação moral. “Horácio concebe os 

personagens não apenas como reprodução dos seres vivos, mas como modelos a serem 

imitados, identificando personagem-homem e virtude e advogando para esses seres o estatuto 

de moralidade humana que supões imitação” (BRAIT, 1985, p. 36). 

Esta tese, ressalta Pavis (2008), relaciona-se com o caráter impessoal da personagem 

teatral daquele período. No teatro Clássico, as personagens eram representadas por grandes 

máscaras, relegando ao ator o papel de executante das ações, falas e gestos. O personagem é 

dissociado do ator, mesmo quando este deixa de lado aquele adereço cênico. É apenas quando 

começa a emergir o individualismo burguês, em fins da idade média, que o personagem ganha 

foros de individualidade, passa a carregar carga psicológica e moral como a de outros homens 

e constrói um processo de identificação com o espectador. Esta passagem, contudo, não é 

completada sem choques, nuances, e períodos de retorno às estéticas Clássicas. 

 

A personagem estaria ligada [...] a uma dramaturgia burguesa que tende a 

fazer dela o substituto mimético de sua consciência: força passional em 

Shakespeare, a personagem teve dificuldade de constituir-se em indivíduo 

livre e autônomo. Na era clássica francesa, curva-se sempre, mas cada vez 

mais dificilmente, às exigências abstratas de uma ação universal e exemplar, 

sem possuir os caracteres de um tipo social definido (exceto no drama 

burguês) (PAVIS, 2008, p. 285). 

 

No início do século XVIII a personagem ainda mantinha relação estreita com a 

sociedade feudal, seja nos valores rebuscados do Neoclassicismo ou nas formas codificadas 

da Commedia dell’arte16. É somente à partir da obra de Diderot (e seus contemporâneos) que 

a personagem passa a ser uma condição, e não mais um caráter abstrato. O trabalho, a família 

e, posteriormente, a pátria, tornam-se ambientes nos quais os personagens evoluem até o 

naturalismo. Ainda assim verifica-se que personagem e realidade mantém uma estreita 

                                                 
16 As personagens “codificadas” da Commedia dell’arte e suas relações com o audiovisual contemporâneo serão 

tema de discussão no próximo capítulo. 
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relação: se antes imperava o personagem como portador dos valores morais de uma sociedade 

ideal, agora estes aparecem como porta-vozes do pensamento hegemônico, das visões de 

mundo da emergente burguesia. “Os seres fictícios não são mais vistos como imitação do 

mundo exterior, mas como projeção da maneira de ser do escritor” (BRAIT, 1985, p.39.). 

Em sua obra Teoria do Romance, publicada originalmente na década de 1920, Georg 

Lukács, tenta lançar novo olhar sob a relação do personagem com o real, fugindo do 

idealismo moral da tradição de Aristóteles e Horácio, na busca do que se firmaria 

posteriormente como o Estruturalismo. Tendo como referência o romance burguês alemão, o 

pensador marxista húngaro lê a personagem como uma entidade que está simultaneamente em 

comunhão e em oposição ao mundo. Na nova narrativa, para o autor, “o antigo paralelismo 

entre a estrutura transcendental no sujeito configurador e o mundo exteriorizador das forças 

consumadas está rompido” (2000, p. 37). Estabelece-se agora um confronto entre um herói 

problemático e o mundo do conformismo e das convenções. Ainda que rompa com a tradição 

idealista dos Clássicos, segundo Brait (1985), esta perspectiva não conseguiria romper com a 

sujeição da personagem ao modelo humano. 

Simultaneamente, no teatro, movimentos como o Simbolista e o Expressionista, 

parecem avançar no sentido de romper com a dependência do personagem com o mundo real. 

A esta altura, o teatro de Brecht associa o personagem às necessidades da fábula17 “da 

historicização e da desconstrução do real, a ser criticado” (PAVIS, 2008, p. 286). Segundo o 

autor, esta perspectiva, de certo modo, encontra um contraponto na estética surrealista, onde 

sonho e realidade se misturam e a personagem se torna autoreflexiva, em jogos de teatro 

dentro do teatro e personagem dentro da personagem, talvez uma das principais tendências 

das artes cênicas contemporâneas. 

Já na literatura, segundo Beth Brait, é apenas nos anos 1950, com a chegada no 

Ocidente dos textos da corrente formalista russa, que a personagem ganha independência em 

relação à realidade. “Esta nova concepção da obra literária procura na organização intrínseca 

do seu objeto o material e o procedimento construtivo que conferem à obra seu estatuto de 

sistema particular” (1985, p. 44). Portanto, para a autora, ao invés de olhar para as relações 

entre a personagem e o mundo real, esta corrente busca na fábula e na trama (modo como os 

eventos constituintes da obra se interligam) a coerência dos personagens. Estes, então, 

rompem definitivamente com o real na medida em que deixam de estar submetidos aos 

                                                 
17 Brait (1985) define fábula como o conjunto de eventos que participam da obra de ficção. 
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movimentos e regras próprios da realidade histórica, e passam a ser regidos por movimentos e 

regras específicos da trama. 

A partir desta premissa, talvez seja possível compreender que a mudança fundamental 

no estatuto do personagem seja a de que sua coerência deixe de ser aferida pela referência 

com o mundo real, ou com o a acuidade em que espelha a realidade histórica em que se 

inscreve. O personagem passaria, então, a ser totalmente dependente do mundo (ficcional) 

criado pelo autor, e apenas se relacionaria com o mundo real se o sistema simbólico criado 

pelo autor assim determinar. 

 

O escritor sabe o que lhe apraz dizer, conhece seus objetivos, sabe onde quer 

chegar através de suas personagens e da ação destas. Para tanto, escolhe, 

organiza, seleciona, e monta; a coerência interna destes elementos é o que 

vai dar veracidade às personagens e a tudo mais (PALLOTTINI, 2013, p. 

32). 
 

Sob essa perspectiva, o autor deixaria a condição de compositor do real – aquele que 

como o músico, seleciona entre as notas já existentes aquelas que comporão a melodia – para 

assumir um status de “Deus”, que assume a missão criadora não apenas de homens e mulheres 

(ou quaisquer outros personagens), mas também de todo o universo simbólico que lhes darão 

coerência. A verossimilhança deixa de ser externa à obra para ser nela internalizada. Os 

contos do fada, por exemplo, deixam de serem analisados como uma metáfora a um mundo 

real e à projeção de certos valores, para serem entendidos como um universo ficcional à parte, 

comprometidos apenas com sua própria estrutura. Tal premissa, baseada no pensamento de 

Pallottini (2013), é corroborada por Candido (2014), para quem “um traço irreal pode tornar-

se verossímil, conforme a ordenação da matéria e dos valores que a norteiam, e sobretudo o 

sistema de convenções adotado pelo escritor; inversamente, os dados mais autênticos podem 

parecer irreais [...] se a organização não os justificar” (p. 77). Isto porque, no caso do 

personagem literário, o personagem é basicamente uma composição verbal, ou, nas palavras 

do autor, “uma síntese de palavras, sugerindo certo tipo de realidade” (p. 78), estando, 

portanto, sujeito às leis de composição das palavras, à sua articulação coerente. 

Talvez seja possível considerar que em outros sistemas simbólicos, como o teatro, ou 

o audiovisual, a mesma premissa possa ser considerada. Uma personagem de teatro deve ser 

coerente, como já dito, com a linguagem teatral a que estiver inserido. Uma linguagem pode 

ser compreendida como exagerada se comparada à realidade. Do mesmo modo, em um filme 

de aventura, a linguagem adotada permite que, por exemplo, o personagem Indiana Jones lute 

contra seus inimigos em situações perigosas, sem jamais deixar seu chapéu cair de sua cabeça. 
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Tal ação é coerente nesse tipo de produção, mas provavelmente fosse considerada uma falha, 

ou ruído, em uma produção do Cinema Novo brasileiro, dada às diferenças da forma como a 

linguagem audiovisual se expressa nas duas escolas18.  

 

1.1.2. A personagem e o audiovisual 

 

Apesar das suas especificidades técnicas e estéticas, o personagem do audiovisual 

parece guardar paralelismos com seus equivalentes na literatura e no teatro, formas de 

expressão que o cinema narrativo parece ter sido inevitavelmente influenciado.  Para Aumont 

e Marie (2012), a inversão de status que marca a personagem como simples executante de 

ações, na Grécia antiga, à condição de entidade psicológica e moral, capaz de produzir no 

espectador um efeito de identificação, também pode ser observado no cinema. Deste modo, 

em sua primeira década – dependendo do autor podendo ser chamado de Primeiro Cinema, 

Cinema Primitivo ou Pré-Griffith – o ator assuma a posição não de um personagem (pelo 

menos não, segundo parâmetros modernos), mas de figura social: o bombeiro, a mãe e o bebê, 

para citar o exemplo de A Vida de um Bombeiro Americano (The Life of An American 

Fireman, Edwin S. Porter e Geroge Fleming, 1903). No filme, pouco importa o caráter 

individual dos ali apresentados; a narrativa desenvolve-se no sentido de levar o espectador a 

identificar certas características simbólicas – vestuário, cenários e outras formas de 

caracterização visual – que os permitam reconhecer os personagens como seres genéricos. 

Abstendo-se das especificidades entre cinema documental e ficcional – que serão tema 

dos próximos dois subcapítulos – observa-se que a personagem audiovisual carrega 

aproximações e distanciamentos em relação à literária e à teatral. Paulo Emílio Salles Gomes 

encara o cinema como algo ambíguo e impuro enquanto arte autônoma. “O cinema é 

tributário de todas as linguagens, artísticas ou não, e mal pode prescindir desses apoios que 

eventualmente digere” (2014, p. 105). Assim, o cinema, para estudo da personagem, poderia 

ser encarado, segundo o autor, como um teatro romanceado ou um romance teatralizado. 

 

Teatro romanceado, porque, como no teatro, ou melhor no espetáculo teatral, 

temos as personagens da ação encarnadas em atores. Graças porém, aos 

                                                 
18 Segundo Ramos (2000) o Cinema Novo (1959 – 1971), especialmente nas suas duas primeiras fases, é 

marcado por uma busca da “realidade” (câmera na mão, filmagens na rua, uso ostensivo de pessoas comuns) e 

tom semi-documental. Influenciado pelo Neo-realismo Italiano e pela Nouvelle Vague francesa o movimento 

cinematográfico mantinha um forte teor político e busca de desenvolvimento de uma estética nacional e negação 

dos modelos norte-americanos. Assim, a comparação aqui é a de que em um movimento que busca o 

desenvolvimento de uma narrativa realista parecem incondizentes com “licenças poéticas” como a do chapéu do 

herói hollywoodiano que recusa-se a abandonar a cabeça do personagem, mesmo em meio a várias peripécias. 
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recursos narrativos do cinema, tais personagens adquirem uma mobilidade, 

uma desenvoltura no tempo e no espaço equivalentes às das personagens do 

romance (GOMES, 2014, p. 106). 

 

Deste modo, as formas de se situar o personagem do romance, destacadas no 

subcapítulo anterior, talvez também sejam válidas para o cinema: tanto cinema como 

literatura adotam, por exemplo, um ponto de vista pelo narrador – que pode ser objetivo, um 

ou mais personagens ou mesmo a primeira pessoa. Ressalta-se, por exemplo, que o jogo de 

“campo contra-campo”, frequente no cinema, nada mais é do que assumir o ponto de vista de 

um protagonista em relação ao outro, alternadamente. Além disso, libertos da caixa cênica (e 

graças à tecnologia) os personagens de cinema, como os da literatura, tudo podem no 

desenvolvimento de suas ações. Há maior liberdade em comparação com a encenação teatral. 

Em relação ao teatro, a aproximação com o cinema se dá pela figura do ator (ou o 

retratado, no caso dos documentários). É ele quem interpreta a personagem, lhe dá vida, e 

funciona como forma de ligação entre o texto, composto pelo roteirista/dramaturgo, e o 

espectador, seja ele teatral ou cinematográfico. Deste modo, a criação de personagens por 

atores, está atrelada à presença, seja ela física, no caso do teatro, ou na forma de registro (ou, 

presença na ausência), como é no audiovisual. Se na literatura Capitu, de Machado de Assis, 

tem sua caracterização “reduzida” aos cabelos e aos “olhos de cigana oblíqua e dissimulada”, 

esta já não é uma possibilidade no teatro e no cinema. No primeiro, o espectador quase 

sempre tem a vista do todo, do completo corpo do ator em cena. Já no segundo, a imagem é 

composta de registros do rosto, das pernas, de um lado do corpo, do cotovelo, do cabelo, 

enfim, de um quebra-cabeças de imagens que formam um todo, estruturado conforme o desejo 

do realizador, e mediado pela câmera. 

Ressalta-se, contudo, as especificidades da personagem cinematográfica. Além da 

citada diferença da forma de caracterização, em comparação com a literatura, o cinema se 

adapta mal ao critério de individualismo e originalidade. “[No cinema], tudo ocorre como se 

as personagens criadas pela imaginação humana pertencessem ao domínio público” (GOMES, 

2014, p. 115). Assim, para o autor, as personagens cinematográficas, frequentemente, 

repetem-se, numa espécie de pilhagem cinematográfica: embora a literatura traga caracteres 

semelhantes – como Hamlet, de Shakespeare; Don Juan, de Molière; e Fausto, de Goethe – a 

literatura procura ampliá-las e aprofundá-las. Tal dimensão, segundo Gomes, não parece 

recorrente no cinema, onde a repetição de tipos, mesmo em obras consagradas, seria 

frequente. 
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Isso significa dizer que enquanto na literatura19 a preocupação do autor tende a voltar-

se para a criação de personagens únicos, peculiares, pretensamente diferentes do que já foi 

produzido anteriormente (ou aprofundar as personagens já criadas), o cinema segue pelo 

caminho oposto: baseia-se no já estabelecido, testado, reconhecido pelo público para 

estruturar seu escopo de personagens. Isso não significa dizer que o cinema limita-se a repetir 

padrões já cristalizados, mas que as características específicas da narrativa cinematográfica, 

baseada na imagem e no diálogo, orientam os filmes a buscarem uma referência mais estreia 

no imaginário. Basta lembrar que na literatura escritores têm a possibilidade de se delongarem 

verbalmente na descrição minuciosa de suas personagens, enquanto no audiovisual essa 

descrição se dá através de imagens, linguagem bem menos “objetiva” e dependente da 

interpretação individual do espectador. 

Talvez a proposição de Paulo Emílio Salles Gomes, de certo modo pessimista (que 

parece considerar o personagem cinematográfico de quilate inferior ao do teatro e ao da 

“melhor literatura”), esteja associada ao caráter massivo do cinema. Observa-se que, 

diferentemente do teatro e da literatura a qual o autor se refere (que parece desconsiderar a 

produção literária massiva, como o folhetim, os livros policiais, a literatura de horror e tantos 

outros gêneros que apresentam-se como sucesso de público), os filmes são feitos para 

audiências localizadas em um amplo espectro social. O uso de referências compartilhadas 

simplificaria a compreensão e facilitaria a comunicação com pessoas com perfis culturais 

diversos. 

Além disso, há uma diferença substancial na forma como filmes e livros são 

consumidos: enquanto o leitor tem a possibilidade de suspender a leitura de um livro para 

melhor compreensão de um trecho denso, nos filmes isso normalmente não ocorre: nas salas 

de cinema e na TV não é possível voltar a página e rever um trecho mal compreendido. 

Mesmo quando assistido em meios como o stream e os DVD’s, a interrupção provocaria uma 

ruptura da diegese cinematográfica, isto é, da realidade que se desenvolve no filme, com sua 

cronologia, personagens, particularidades, limites, coerências e conjunto de regras, 

prejudicando a fluidez na recepção da obra. 

                                                 
19 Gomes trata principalmente do que chama de “melhor literatura”, termo que, infere-se, tratar-se do romance, 

das obras reconhecidas como “clássicas”. Acredita-se que há outras formas literárias (como o folhetim, por 

exemplo) que não parecem estar comprometidas com o desenvolvimento de personagens “únicos”, como sugere 

o autor. Contudo, ressalta-se que tais obras aparecem como um “desvio” da “literatura de qualidade”, 

frequentemente apontada como de segunda categoria. Esta classificação sugere, portanto, que a “melhor 

literatura” de que se refere estabeleceria como um parâmetro de qualidade para as demais formas de expressão 

literária. 
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Retomando a proposição de Brait (1985), em que o autor é responsável pela criação do 

sistema que dará coerência interna aos personagens, e o “sucesso” nessa empreitada criadora é 

o que definirá se um personagem é “bom” ou “ruim”, parece que o criador audiovisual – tanto 

os roteiristas, quanto diretores e mesmo os atores – parecem ter diante de si um desafio extra: 

é preciso que esta criação, dotada de lógica própria, seja reconhecida com certa facilidade por 

um espectador disperso e culturalmente diverso, considerando o caráter massivo do cinema. A 

adesão a este desafio talvez seja o que separa a estética adotada em filmes comerciais, 

frequentemente acusados de previsibilidade, do dito cinema “de arte”, bem menos 

comprometido com o simbolismo já estabelecido e nem sempre atraente ao espectador 

comum. 

Nessa tarefa o realizador audiovisual tem como principal instrumento a câmera – em 

contraponto com a descrição, na literatura, e a presença física, no caso do teatro. 

 

A câmera apresenta, introduz, delineia, acompanha a personagem; detalha 

seu aspecto físico, mostra-a na intimidade, acompanha seus gestos e suas 

ações. [...] O importante é a extrema eficácia da câmera, no seu papel de 

“olho”, que acompanha a personagem, e nos mostra, passo a passo, quem ela 

é (PALLOTTINI, 2013, p. 101)20. 

 

No teatro o espectador, ainda que seja guiado por elementos cênicos como a luz e o 

figurino, tem certa liberdade na hora de observar a cena e na literatura a descrição (direta ou 

indireta) apresenta certas lacunas que são preenchidas pela imaginação do espectador. Já no 

cinema e na TV o diretor assume esse controle, definindo através de cortes, enquadramentos, 

movimentos de câmera e demais artifícios da linguagem audiovisual por onde o espectador 

deve seguir. Ressalta-se, contudo, que esta definição não elimina a possibilidade imaginativa 

do espectador. Arrisca-se a dizer que, nenhuma forma de caracterização (a audiovisual, 

inclusive) dá conta da complexidade do ser humano. “A semelhança com o real reside no 

registro de uma imagem, flagrada num dado momento, sob um determinado ângulo e sob 

determinadas condições de luz. Esse produto diz muito pouco, ou quase nada, da 

complexidade do ser humano retratado” (BRAIT, 1985, p. 14). Mesmo as formas de criação 

audiovisual mais descritivas e comprometidas com o socialmente cristalizado ainda 

apresentariam espaço para o aprofundamento psicológico e narrativo por parte de quem 

assiste a obra. 

                                                 
20 Sobre o pensamento de Brait arriscamo-nos a fazer um adendo: conforme discutido neste capítulo a câmera 

não atuaria apenas como um “olho”, ou um guia. Considera-se a câmera também como uma parceira do 

espectador, ativa na construção da linguagem fílmica. 
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Portanto, a personagem no audiovisual talvez seja construída a partir da junção de três 

elementos: o esforço para a estruturação de uma narrativa, por parte de roteiristas, diretores e 

atores; o respeito a um universo com regras próprias e coerência interna; e a mediação pela 

câmera, que quase sempre exercerá papel de parceira do olhar do espectador21. Livre de uma 

dependência do real – com quem se relaciona apenas na medida em que o realizador lhe 

permite – a personagem necessita fazer frente a uma tendência à repetição e à simplificação e, 

ao mesmo tempo, dar conta do caráter comunicacional massivo do audiovisual, considerando-

se suas limitações e possibilidades em termos de linguagens e técnicas.  

 

1.2. O personagem no cinema de ficção 

 

Para Aumont e Marie (2012), a estrutura enunciativa do filme ficcional não parte da 

matéria real, como nos documentários, mas da própria ficção. Deste modo, considerando o já 

discutido viés estruturalista, a imaginação dos criadores – em especial roteiristas, diretores e 

atores – são a matéria bruta da qual parte o filme de ficção. E, para moldar esta matéria, 

transformá-la em uma obra verossímil e apreciável, algumas técnicas vêm sendo construídas 

ao longo dos séculos, primeiro no teatro e literatura, e, mais recentemente, no audiovisual. 

Não se pretende aqui desvendar as fórmulas e modelos seguidos por estes realizadores, já que 

considera-se o caráter subjetivo da criação cinematográfica. O que se procura é indicar 

algumas classificações e tipos de representação que têm sido mais recorrentes na produção 

ficcional audiovisual, em especial a cinematográfica. 

Além disso, uma questão que parece relevante é observar os diferentes papéis 

representados pelos diretores e roteiristas e os atores na construção da personagem. Os dois 

primeiros22 parecem ter uma função cada vez mais simbiótica “fora” da cena: fornecendo o 

texto que servirá de matéria prima para a criação audiovisual, e conduzindo a tessitura do 

discurso fílmico. Estas funções não são, contudo, estanques, estando assim organizadas em 

produções de menor orçamento, fora das superproduções da indústria cinematográfica. Em 

                                                 
21 Apesar da destacada importância da câmera, ressalta-se ainda seu papel diferenciado em filmes baseados em 

arquivos: ausente, quando o material bruto são fotografias e outros tipos de imagem estática, ou ressignificado 

quando o material são imagens em movimento. Nestes casos a montagem assumiria papel protagonista na 

construção do discurso fílmico. Situação semelhante ocorre com filmes baseados, em computação gráfica e 

efeitos especiais. Portanto as referências à “câmera” aqui apresentadas não se limitam ao papel do dispositivo 

mecânico, mas também incluem a sua presença simbólica, através de pontos de vista, movimentos de imagens, 

enquadramentos, etc.. 
22 Observa-se que nas duas obras que serão analisadas nos próximos capítulos desse trabalho o trabalho de 

diretor e roteirista é concentrando no mesmo profissional. No caso do documentário Doméstica, contudo, a 

transferência da câmera para os jovens patrões desperta questionamentos sobre quem desempenha o real papel de 

diretor. Tal questão será tratada no último capítulo desta dissertação. 
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filmes maiores (em termos de estrutura de produção) emergem outras figuras como o diretor 

de elenco, o diretor de produção e o diretor de cena, por exemplo. Já os atores, ao 

emprestarem suas presenças para aqueles caracteres que interpretam, inevitavelmente 

parecem tomar parte no processo criativo. Ressalta-se, ainda, que no caso do audiovisual, essa 

presença aparece na forma de uma “presença na ausência”, ou seja, de um registro. A 

discussão a respeito do “controle” da produção fílmica aparece na chamada Teoria do Autor, 

que será discutida ainda neste trabalho23. 

Além do “planejado” pelos três entes criadores, a obra frequentemente ganha estatuto 

próprio, para além das intensões discursivas dos seus realizadores. Em referência às primeiras 

décadas do cinema, o dramaturgo francês Antonin Artaud já identificava tal tendência, em seu 

texto Feitiçaria e Cinema.  

 

Sempre distingui no cinema uma virtude própria ao movimento secreto e à 

matéria das imagens. Há no cinema toda uma parcela de imprevisto e de 

mistério que não se encontra nas outras artes. É certo que, toda imagem, a 

mais seca, a mais banal, chega transparente à tela. O menor detalhe, o objeto 

mais insignificante, adquirem um sentido e uma vida que lhes pertencem 

intrinsecamente. E isso excetuando-se o valor da significação das próprias 

imagens, os pensamentos que elas traduzem, o símbolo que constituem 

(ARTAUD, 2011, p. 172). 

 

Apesar das considerações do francês terem como referência um período princípio 

ainda de desenvolvimento da linguagem cinematográfica, antes mesmo da estruturação do 

cinema falado, talvez algumas de suas considerações nos ajudem a pensar o cinema 

contemporâneo. Para o autor, a linguagem própria do cinema, que conduz o olhar do 

espectador através da câmera, teria um poder criador. As imagens no filme – e aí incluem-se 

os personagens – trariam consigo não apenas aquele significado socialmente estabelecido, 

mas um sentido próprio e contextual, dependente do discurso fílmico em que está inserido. 

Deste modo, adiantando brevemente a análise fílmica que terá parte nesse trabalho, a piscina 

em que Val se banha numa das cenas mais emblemáticas de que Que Horas Ela Volta?, 

poderia ser um símbolo de riqueza e poder – afinal já está cristalizado no imaginário a noção 

de “casa com piscina” como algo próprio da elite, e objeto de consumo das demais classes 

sociais. No filme, essa dimensão é assumida e ampliada. A piscina se torna um muro que 

divide ricos e pobres, patrões e empregadas. Ao adentrar nas águas da piscina a protagonista 

                                                 
23 Destaca-se ainda a função do produtor, responsável pela coordenação das equipes e viabilização da realização 

– material, financeira, logística, etc. – do filme. Dado a sua influência menos direta na criação das personagens e 

em função do limitado optou-se por restringir a discussão às figuras do diretor, roteirista e ator. 
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vive uma espécie de “batismo” para uma nova vida. A cena marca a mudança de postura da 

empregada diante dos patrões e de sua própria vida. 

Todo esse significado seria previsto pela roteirista/diretora e pela atriz que protagoniza 

a cena? É difícil dizer, já que não raras vezes, conforme já afirmava Artaud no início do 

século passado, “no momento em que a imagem acontece, um detalhe no qual não se havia 

pensado inflama-se com um vigor singular e vai contra a impressão buscada. [...] O espírito 

insurge-se contra toda representação” (2011, p. 172). Tal premissa se aproxima do 

pensamento estruturalista, desenvolvido, como já dito, à partir de Georg Lucáks (2000), 

contemporâneo de Artaud, onde o sentido da obra pode ser encontrado olhando-se tão 

somente para ela. 

Convém ressaltar, contudo, que ao se apresentar aqui os modos e modelos de 

construção da personagem, o olhar nunca é lançado para as intenções discursivas do filme – a 

menos que isso seja explicitado – ou no sentido de realizar uma arqueologia do processo de 

produção. A intenção central aqui é analisar o produto final, e as reflexões que estes produtos 

engendram acerca do papel criador de diretores, roteiristas e atores. 

 

1.2.1. O roteirista como criador 

 

Via de regra, os filmes de ficção partem de uma ideia, ou, no caso das adaptações, de 

uma história completa pré-concebida. É a partir dessa ideia que se constrói o roteiro que 

servirá de guia para a construção da obra cinematográfica. Como veremos mais adiante, o 

roteiro, apesar de ser a referência mais imediata quando se pensa em construção da 

personagem, não é a única responsável por isso. Um mesmo roteiro pode tomar diferentes 

rumos nas mãos de diferentes diretores e estrelado por diferentes autores. Além disso, 

observa-se que, não raras vezes, a construção do roteiro não se encerra com o início das 

filmagens. Dependendo do formato audiovisual – em especial na TV – elementos externos 

podem ser fundamentais para a mudança de rumos nas tramas, alterações nos personagens ou 

mesmo prolongamento ou encurtamento dos produtos. 

Como Pallottini (2012) exemplifica, já é senso comum de que a telenovela é um 

gênero “aberto”, isto é, sua construção é influenciada pelos ânimos e interesses do público. 

Uma novela com grande aceitação popular tende a ser alongada, enquanto um personagem 

rejeitado pelo público tende a perder espaço, assim como aqueles de maior sucesso podem 

crescer ao ponto de se tornarem protagonistas. Em paralelo, observa-se que o cinema, 

frequentemente, é visto como obra fechada. Não se estabeleceu no Brasil um modo de 
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produção onde os filmes são submetidos a audiências prévias, a fim de detectar preferências 

ou rejeições, como ocorre com certa frequência em Hollywood. Contudo, essa suposta “não 

participação” do público durante o período de filmagem talvez não signifique que o cinema 

seja completamente alheio aos movimentos da audiência e às mudanças sociais durante a sua 

construção. 

Na medida em que a produção avança, imprevistos obrigam a mudanças de rumo, a 

realização das primeiras cenas influencia a visão dos diretores, que podem optar por alterar o 

destino dos personagens, para ficar em alguns dos exemplos mais recorrentes. Além disso, 

nos portais de notícias sobre cinema não são raras histórias de realizadores que decidiram 

mudar detalhes – e as vezes sequências inteiras do filme – por razões externas à obra. Em Que 

Horas Ela Volta?, por exemplo, inicialmente o destino das protagonistas Val e Jéssica seria 

inglório: a segunda não escaparia do ciclo de abandono ao que foi submetida, e teria que optar 

por deixar seu filho no Nordeste para poder estudar em São Paulo. A versão final do roteiro 

foi alterada em um momento em que a empregada doméstica passa a ganhar destaque na 

produção audiovisual brasileira. “Eu tentei dar um final com esperança para a filha da 

empregada, mas não um final de novela onde ela ficaria rica como cantora famosa ou por um 

casamento com o patrão”, disse a roteirista e diretora Anna Muylaert em entrevista ao G124. 

Coincidentemente, como já citado, nos meses que antecederam o início das filmagens, quatro 

telenovelas exibidas no Brasil foram protagonizadas por domésticas. Em todas o destino das 

domésticas foi o rechaçado pela cineasta. 

Destaca-se, ainda, que este modo de produção, onde um roteiro é escrito e, ao longo 

das filmagens, vai sendo mais ou menos alterado, parece ser, em muitos casos, uma 

especificidade da ficção. Puccini destaca que, em alguns tipos de documentário, como aqueles 

que se vinculam ao cinema direto, ou seja, ao “corpo a corpo com o real” (2012, p. 25) é 

marcante a impossibilidade da construção de um roteiro fechado, pelo menos em sua forma 

fechada. Apesar de documentários de arquivo, históricos ou biográficos poderem ser 

construídos a partir de um roteiro pronto, ainda persiste a dimensão de que no campo 

documental é recorrente que as filmagens se iniciem com uma “proposta” – uma espécie de 

roteiro embrionário que traz os objetivos, estrutura e algumas direções para qual o filme se 

encaminhará. 

De todo modo, na ficção, o roteiro estrutura-se como uma espécie de guia. Base para a 

criação dos diretores e dos atores. Tal função tem sua origem na complexificação do processo 

                                                 
24 Disponível em <http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2015/09/mulher-que-faz-sucesso-e-entendida-

como-perigosa-diz-anna-muylaert.html> Acessado em 28 ago 2016. 
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de produção dos filmes, na primeira década do século XX: o roteiro nasce de uma necessidade 

de organização da produção, cada vez mais segmentada.  

 

Falar em consolidação da indústria cinematográfica é falar da consolidação 

do filme de ficção (filme de enredo ou filme posado, para usar uma 

expressão da época) como gênero dominante no mercado. É em torno da 

planificação do filme de ficção que o roteiro de cinema estabelece seus 

critérios de escrita, tornando-se a pedra fundamental da produção do filme 

industrial (PUCCINI, 2012, p. 14). 

 

Apesar de seu viés dramatúrgico, o roteiro apresenta-se inicialmente como um 

elemento técnico e logístico. Como um guia, o roteiro tem caráter frequentemente descritivo – 

com indicações não apenas das falas, mas de cenários, caracterizações de personagens e 

demais elementos cênicos. “O processo de construção de personagem no roteiro se dá de 

modo muito parecido com o literário, com a diferença fundamental de que no roteiro não há 

espaço para descrições subjetivas [...] só deve ser escrito o que pode ser traduzido em imagem 

e som” (BASTOS, 2010, p. 55). Tais considerações parecem se aplicar aos diversos tipos de 

roteiro – literário, de filmagem, de edição – que, apesar de se apresentarem sob formas 

relativamente diferentes, com maior ênfase a determinados aspectos em detrimento de outros, 

e com funções distintas, tem em comum o caráter mais ou menos descritivo e objetivista. 

Neste processo, um dos elementos fundamentais – e iniciais – é a determinação do tipo 

de narrativa que se pretende seguir. Campos (2007), em um guia técnico para roteiristas, traz 

algumas considerações a partir das quais talvez seja possível refletir sobre duas classificações 

de roteiro a partir da personagem. Para o autor há obras onde o personagem é o elemento 

central, sobrepondo-se à trama. Nestes casos, a construção do personagem deve ser mais 

complexa. Ele deve ter mais profundidade, já que precisará ter “força” suficiente para 

conduzir a narrativa. Ao longo do filme, as situações vividas por ele importam menos: o foco 

está em aprofundar-se em sua psicologia. Predominam os chamados personagens redondos 

(classificação proposta por Edward Morgan Forster e recuperada por Campos): aqueles com 

maior complexitude, mais pluralidade de traços. Essa pluralidade é o que dará material para o 

desenvolvimento narrativo. 

Há ainda, a situação inversa: onde a trama se sobrepõe ao personagem. Neste tipo de 

obra o desenvolvimento da narrativa ganha destaque em detrimento do aprofundamento 

psicológico do personagem, numa sobreposição da ação em detrimento do agente. Nestes 

filmes tende a haver uma predominância de personagens planos, isto é, aqueles cuja 

personalidade é constituída por uma única característica, ou quando um traço se sobrepõe de 
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forma absoluta sobre os demais. Desta forma, a “diminuição” das características da 

personagem permite que a narrativa se foque no desenrolar dos acontecimentos. 

Ainda que tais categorizações sejam um tanto quanto esquemáticas, sem 

necessariamente darem conta da complexidade da construção narrativa e de personagens em 

uma obra audiovisual contemporânea, sua aplicação parece permitir um olhar mais didático 

para os filmes, facilitando sua compreensão. Um exemplo desta classificação poderia ser 

justamente os dois filmes classificados como “paradigmáticos das últimas décadas”, no já 

citado texto do crítico de cinema José Geraldo Couto: Central do Brasil e Cidade de Deus. O 

primeiro, roteirizado por Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro, talvez seja um exemplo 

de obra que privilegia a personagem em detrimento da história. Dora (Fernanda Montenegro) 

é movida pela ambição quando “vende” o garoto Josué (Vinícius de Oliveira). Provavelmente 

o remorso é o que a faz arriscar-se para salvá-lo, na sequência seguinte. A partir dali, uma 

diversidade de traços – solidão, falta de objetivos, saudade... – vai movendo a personagem à 

medida que a narrativa avança. A paisagem, que tem caráter importante no filme, está a 

serviço de ajudar a trazer a tona os traços de personalidade de Dora. 

Já Cidade de Deus, se enquadraria no grupo de filmes onde os roteiros que privilegiam 

a trama em detrimento do personagem com consequente predominância de personagens 

planos, ou seja, com apenas um perfil. Zé Pequeno (Leandro Firmino) parece ter apenas um 

traço de personalidade: o psicótico. Todas as suas ações são movidas com o único objetivo de 

fazer sofrer25. Assim, a atenção do espectador recairia majoritariamente sobre a trama: as 

guerras do tráfico, o crescimento do bairro, as gerações de moradores que se sucedem. Neste 

caso, uma história ambientada em um bairro nobre do Rio de Janeiro ou na zona rural 

provavelmente teria se desenvolvimento de forma bastante diferente. 

A designação de plano e redondo não deve, contudo, ensejar julgamentos onde este é 

“melhor” do que aquele. Além das funções diferentes na dramaturgia – a escolha de filmes 

paradigmáticos para os exemplos acima foi proposital no sentido de enfatizar tal premissa – 

Campos (2007) ressalta que os dois tipos de personagens mantém relações diferentes com o 

real: enquanto os personagens redondos apresentam-se como seres peculiares, dotados de 

personalidade autônoma, "únicos", os personagens planos têm maior tendência a representar a 

coletividade. Talvez seja possível dizer que a eliminação da diversidade de traços de 

personalidade permitiria a este tipo de personagem criar um viés de identificação com o 

                                                 
25 Campos (2007) destaca, neste caso específico, a sequência em que Zé Pequeno é rejeitado por uma mulher 

num baile funk. No momento que a câmera mostra a reação do personagem à recusa da moça, Zé deixa de fazer 

sofrer e passa a ser ele o sofredor. Para o autor é o único momento em que este ganha um novo traço de 

personalidade. 
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público através do reconhecimento dentro de um contexto de grupo – os jovens, os 

trabalhadores, os imigrantes – enquanto o reconhecimento em personagens redondos, se dê 

pela identificação de traços de personalidade em comum. 

 

1.2.2. O diretor como criador 

 

Para Gomes (2014) o cinema poderia ser concebido, como já discutido, como uma 

simbiose entre o teatro e a literatura. Apesar dessa relação, a narrativa cinematográfica é 

dotada de linguagem própria: um roteiro cinematográfico – apesar de óbvias semelhanças – 

não equivale a uma peça de teatro, enquanto a direção de um filme não apresenta-se como 

uma encenação teatral. Diretores e roteiristas, em momentos diferentes (e às vezes 

coincidentes) na produção de um filme desenvolvem uma narrativa, a marcação de atores, a 

caracterização dos cenários e figurinos como seus pares do teatro e da literatura. Mas 

distanciam-se destes quando igualmente escolhem ângulos, movimentos de câmera, editam as 

imagens captadas, combinando-as com uma trilha sonora, por exemplo. E é a soma da 

manipulação de todas estas linguagens que resulta na chamada figura actorial.  

 

A figura actorial não resulta de uma simples adição de traços heterogêneos, 

mas antes de um confronto entre condicionalismos e naturezas diferentes. 

Entre o argumento e o ator, mas também o sonoplasta, o operador ou o 

desenhador de guarda-roupa (para me limitar aos decisores mais habituais), 

instaura-se um verdadeiro trabalho de negociações que, lentamente, faz 

emergir a figura fílmica da personagem. Neste sentido, deve-se conceber 

sempre a personagem como o resultado de um conjunto complexo de 

transações (GARDIES, 2008, p. 81) 

 

Assim, a personagem audiovisual é fruto de um delicado processo de negociação, de 

disputa de forças, de embates estéticos dentro da equipe de produção. Cabe ao diretor não 

apenas estabelecer as premissas gerais que orientarão a obra como administrar essas 

negociações. O estilo do diretor frequentemente impõe-se sobre as demais atividades da 

produção. Com relação aos atores, por exemplo, há diretores que preferem manter um estrito 

controle do processo criativo – entrevistado por François Truffaut, Alfred Hitchcock disse que 

os atores deveriam ser tratados “como gado”26 – enquanto, no outro extremo, há aqueles que 

preferem dar maior liberdade criativa aos atores. Anna Muylaert, por exemplo, adota a técnica 

                                                 
26 Disponível em <https://www.theguardian.com/film/2015/may/12/when-hitchcock-met-truffaut-hitchcock-

truffaut-documentary-cannes>. Acessado em 31 ago 2016. 



43 

 

de “improviso controlado”, quando é dado aos atores parâmetros em relação à atuação e eles 

têm a possibilidade de construir seus próprios diálogos, trejeitos e movimentos27. 

Aumont e Marie explicam que é apenas no pós-guerra que o diretor de cinema ganha 

status próprio, diferenciando-se em definitivo do diretor teatral para designar “aquilo que no 

cinema escapa de qualquer referência artística pré-formulada, o que só pertence a ele (e 

portanto – velha obsessão da crítica – o que define sua especificidade)” (2012, p. 79 - 80). É 

ali que o diretor deixa de ser o responsável pelo “teatro nos filmes”, para alcançar o estatuto 

de autor, ou, o responsável pelo cinema como “arte da captação de movimentos de graça e de 

verdade” (2012, p. 80). Deste modo, à medida que a encenação cinematográfica vai se 

distanciando da encenação teatralizada o diretor de cinema passa a ter papel fundamental no 

desenvolvimento dessa autonomia dramatúrgica, ainda que seu reconhecimento como único 

“autor” do filme ainda hoje seja discutível28. 

Contudo, antes mesmo de adquirir tal reconhecimento, o diretor já teria assumido 

papel fundamental no desenvolvimento da linguagem cinematográfica e do próprio cinema. 

Puccini destaca que o papel do diretor como elemento central da produção de um filme 

começa a se desenhar à medida em que uma busca estética se impõe sobre a questão 

tecnológica, ainda no Primeiro Cinema29. “A mudança no processo de planificação da 

filmagem ocorre no momento em que a figura do cameraman (o antigo “dono” do filme” 

perde espaço para o diretor de cinema, que já na segunda metade da primeira década (1907) 

passa a comandar as decisões da produção do filme” (2012, p. 13). Assim, aquele que seria 

capaz de imaginar a obra, e coordenar uma equipe para que está dê forma a esta imaginação, 

                                                 
27 Disponível em <http://veja.abril.com.br/entretenimento/que-horas-ela-volta-e-a-delicada-forca-de-anna-

muylaert/>. Acessado em 31 ago 2016. 
28 Diferentes períodos históricos compreendem distintas visões a respeito do papel do diretor e o seu lugar de 

“autor” dos filmes. No cinema clássico hollywoodiano, por exemplo, o estúdio detinha forte controle criativo 

sobre os filmes, portanto o papel do produtor ganhava destaque. Grande atores também assumiriam a autoria das 

obras ao se sobreporem aos demais membros da equipe de realização (fala-se em “Filmes de Greta Garbo” ou 

“Filmes de Stallone”, quando o estúdio, diretor e produtor pouco importariam ao público). A partir dos anos 

1960, nomes como Truffaut, Bazin e Rivette lideram a chamada politique des auteurs (política dos autores), que 

renegam a perspectiva do cinema como criação coletiva, colocando os filmes como resultado da expressão 

individual do diretor. Tal perspectiva, que tem suas raízes na Teoria do Autor, do romantismo do século XIX, 

estaria ligado a um esforço do cinema em ser reconhecido como arte, não apenas como mero divertimento ou 

entretenimento. Assim, busca-se dar ao diretor o mesmo status do dramaturgo, no teatro, ou do pintor, nas artes 

plásticas. No cinema contemporâneo tal perspectiva se complexifica. Fala-se em “cinema sem autor” para certos 

filmes comerciais cuja estética não apresenta grandes inovações (ainda que tal termo também seja passível de 

discussão) ou, no outro extremo, de uma busca por uma identidade individual marcante nos chamados “filmes de 

autor” (TORRES, 2012). Assim, embora o diretor nem sempre exerça papel “central”, este não parece ser o caso 

nos dois filmes estudados, fortemente associados aos seus diretores. 
29 Termo assumido a partir do final dos anos 1970 para designar os primeiros anos da produção cinematográfica. 

Ainda que várias periodizações sejam discutidas, o Primeiro Cinema (anteriormente chamado de Cinema 

Primitivo ou Pré-Griffith) se estende desde o final do século XIX até por volta da Primeira Guerra Mundial 

(AUMONT; MARIE, 2012).  
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se torna o elemento central da produção do filme, em detrimento daquele que detinha 

anteriormente a hegemonia sobre a manipulação do equipamento que registra as imagens. 

Talvez seja possível compreender esta mudança como um triunfo das habilidades estéticas 

(dos diretores) sobre as habilidades técnicas (do operador de câmera) à medida que as 

narrativas cinematográficas se complexificam. 

Neste sentido, Aumont destaca que ainda na transição do cinema silencioso para o 

falado, nas primeiras décadas do século XX, o caminho de “libertação” do cinema em relação 

a uma encenação teatral passou principalmente pela mudança do espaço onde os filmes são 

ambientados. “Desde muito cedo que o exterior, o ar livre, foi, logicamente, o caminho aberto 

ao filme para esquecer ou se libertar do teatro” (2008, p. 54). Não à toa, afirma o autor, os 

primeiros grandes gêneros cinematográficos inventados por Hollywood foram o western e o 

burlesco, que têm nos grandes espaços abertos e na perseguição, respectivamente, suas marcas 

registradas.  

Sob esta perspectiva, o cinema assume uma ideologia de vastidão, “É provável que 

seja a manifestação de uma ideologia da conquista, da vastidão e talvez também (no início do 

século XX) da atração pelo desconhecido. A câmera, de qualquer modo, conquistou o espaço 

de uma liberdade” (AUMONT, 2008, p.55). Portanto, as observações do autor corroboram a 

dimensão de que a manipulação dos elementos da linguagem fílmica pelo diretor tem papel 

fundamental no desenvolvimento do cinema em sua especificidade. É quando a câmera 

abandona a rigidez do ponto de vista teatral que o cinema assume a imensidão do mundo e o 

diretor, o seu caráter criador.  

A câmera, orquestrada pelo diretor, assume o lugar de personagem essencial à 

qualquer narrativa: o narrador, “instância narrativa que vai conduzindo o leitor [e o 

espectador, arrisca-se dizer, por um mundo que parece estar sendo criado à sua frente. [...] 

Assim como não há cinema sem câmera não há narrativa sem narrador” (BRAIT, 1985, p. 

54)30. Portanto, a câmera representa um ponto de vista sobre a história. Independentemente se 

ela é narrada em primeira pessoa – quando a câmera é um personagem, ou câmera subjetiva – 

ou em terceira – quando a câmera assume o papel de um narrador externo à obra, ou câmera 

objetiva – é sempre ela quem conduz a narrativa. 

A escolha do narrador não é, portanto, mera opção estilística por parte dos 

realizadores. A narrativa “não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada, 

                                                 
30 No cinema contemporâneo talvez seja necessário relativizar o papel da câmera. Há filmes produzidos com 

equipamentos digitais (que desenvolvem uma relação diferente com o representado), feitos com imagens de 

arquivo ou mesmo com material bruto produzido digitalmente. 
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como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele. Ou seja, imprime-se na narrativa a marca do narrador, como a mão do 

oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 2012, p. 221). Deste modo, como nenhuma narrativa é 

capaz de esgotar a descrição de uma determinada cena, a escolha do narrador é a assunção não 

apenas de um ponto de vista “visual”, mas um recorte, uma limitação do universo retratado. 

Branigan (2004) chama este processo de plano-ponto-de-vista (PPV), ou seja, a dinâmica de 

“olhares” – o que é visto, na perspectiva de quem, sob qual ângulo – dentro da estrutura 

cinematográfica. Deste modo, uma obra “narrada” sob o ponto de vista da empregada seria, 

necessariamente, diferente da mesma trama vista sob a ótica da patroa, ainda que os 

acontecimentos narrados fossem os mesmos. 

Se para a literatura a câmera possui dimensão metafórica para o ponto de vista sob a 

qual o leitor é conduzido ao longo de uma história, no caso do cinema a questão passa à 

literalidade. A escolha dos planos e contraplanos, a adoção de uma estética voyeurística ou 

exibicionista, câmera objetiva ou subjetiva, por exemplo, dão profundidade, enfatizam ou 

amenizam caracterizações físicas e textuais. Um único quadro é capaz de trazer mais 

informações e detalhes sobre uma determinada cena do que dezenas de páginas descritivas de 

um romance. O que não significa dizer que a presença imagética imposta pela presença da 

câmera limite a complexidade da personagem. 

Tal especificidade do cinema limita a liberdade imaginativa do espectador no que diz 

respeito à definição física das personagens. Se Val é uma mulher gorda de cabelos longos e 

negros, o espectador nada pode fazer para opor-se a tal caracterização. Contudo, no que diz 

respeito à caracterização psicológica, a hegemonia da imagem frente ao texto, própria do 

cinema, amplia as possibilidades de complexidade da personagem. 

 

A nitidez espiritual das personagens deste último [o romance] impõe-se tanto 

quanto a presença física nos filmes, ao passo que em muitas obras 

cinematográficas recentes [...] as personagens escapam às operações 

ordenadas da ficção e permanecem ricas em uma determinação psicológica 

(GOMES, 2014, p. 111 – 112). 

 

No caso de Que Horas..., quando Muylaert opta por apresentar, de forma recorrente, 

planos abertos que focalizam os patrões no fundo da cena, vistos à partir da cozinha, mais do 

que uma opção estética, o discurso construído ali é o de uma história contada pelo ponto de 

vista da empregada, mesmo que não necessariamente a obra seja narrada em primeira pessoa. 

Se o tipo físico da empregada é imposto pelo registro imagético do filme, a posição da câmera 

para a captação das imagens abre uma janela de possibilidade para a reflexão e imaginação do 
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espectador no campo psicológico da personagem. O que pensa? O que sente? Qual é a sua 

visão de mundo? Sem uma narração tão marcante, como a do romance, o filme traz apenas 

pistas, e cabe ao espectador preencher, com sua própria imaginação, estas lacunas. 

Portanto, ao assumir o controle da forma como o roteiro, uma criação verbal, será 

transposto para a tela, uma forma de criação predominantemente imagética, o diretor assume 

coautoria na construção da personagem. É ele quem reúne as peças e coordena o referido 

processo de negociação que envolvem as diversas etapas e equipes responsáveis pela 

construção de um filme. Como no exemplo dado, ao manipular a linguagem fílmica, optando 

por este ou aquele enquadramento, esta ou aquela luz, este ou aquele corte, o diretor atua 

diretamente na manipulação do discurso fílmico. E, se é a partir do próprio resultado desse 

processo – o filme – que o personagem deve conter coerência e verossimilhança, as escolhas 

do diretor são um elemento central para que o discurso fílmico faça sentido, ainda que, 

conforme afirmou Gomes (2014), a obra frequentemente extrapole as intenções discursivas 

dos seus realizadores31. 

 

1.2.3. O ator como criador 

 

Gomes (2014) afirma que o personagem cinematográfico nasce quando o texto 

encontra morada em um ator. “A personagem de ficção cienematográfica, por mais fortes que 

sejam suas raízes na realidade ou em ficções pré-existentes, só começa a viver quando 

encarnada numa pessoa, num ator” (p. 114). Para ele, ator e personagem experienciam uma 

relação, por vezes, ambígua. Se para “nascer” o personagem necessita do corpo humano, o 

homem, após dar a luz a este novo ser, é “dominado” por ele. Nos casos mais contundentes, 

criatura se sobrepõe ao criador. Assim, talvez seja possível afirmar que um bom personagem é 

aquele em que a presença do ator é suprimida, e o público só percebe a existência do ser 

ficcional. 

Ainda que tal premissa, originária do teatro, se aplique também ao audiovisual, a 

interpretação teatral parece ter sofrido severas mudanças de um para o outro meio, 

especialmente após o estabelecimento da linguagem audiovisual – quando o cinema 

abandona, em definitivo, a condição de “teatro filmado”. Em uma análise sobre a 

                                                 
31 Como já mencionado, há ainda a figura do produtor, que por razões de recorte metodológico não foi discutida 

aqui. 
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popularidade do Método Stanislavsky32 entre os atores de cinema, o russo Vsevolod Pudovkin 

(1952) destaca características que demarcam a fronteira entre o trabalho do ator para os meios 

audiovisuais e para o teatro. Para o russo, a câmera – e a linguagem audiovisual – é 

incompatível com atuações teatralizadas, com gestos largos e expressões amplas. Isso porque 

se no teatro é preciso agir e falar para uma plateia que assiste a certa distância, no cinema o 

espectador é trazido para próximo do ator. Em um close, por exemplo, seria equivalente a 

atuar postado ao lado de quem assiste. “O ator foi trazido para perto do espectador, que 

poderia, assim, perceber as expressões mais sutis de emoção humana – um olhar, um sorriso 

escondido, um gesto quase imperceptível na mão – libertou o cinema da necessidade de 

inventar sinais convencionais artificiais” (PUDOVKIN, 1952, p. 39, tradução nossa)33.  

Ainda que as observações do autor tenham como referência o cinema russo da 

primeira metade do século XX, há indícios, conforme será discutido a diante, que sugerem 

que tais considerações continuam pertinentes a respeito da parte importante da produção 

cinematográfica atual.  Ressalva-se, contudo, que tais reflexões são baseados numa estética 

realista do audiovisual. Os realismos, que se apresentam nas mais diversas formas de 

produção cinematográfica e televisual também se apresentariam como outro vasto campo de 

análise, em sua relação com o papel do ator na construção da personagem. De maneira geral, 

contudo, acredita-se que, apesar de as diferenças entre esses realismos impactarem na forma 

como uma atuação “realista” é concebida, via de regra, a atuação audiovisual tende a buscar 

uma estética espontânea mais do que a teatral. Desvios de ambos os lados parecem presentes 

– há filmes intencionalmente pouco realistas, ou novelas que apostam em estéticas 

histriônicas, enquanto há peças de teatro que buscam distanciar-se do exagero – mas estes 

casos se colocam como questionamentos a uma linguagem hegemônica que, por isso mesmo, 

confirmam a sua posição como o “padrão”. 

Deste modo, retomando o pensamento de Pudovkin, a câmera teria a capacidade de 

amplificar as emoções. Um simples gesto, captado pela lente, seria – conforme discutido 

                                                 
32 O Método Stanislavsky consiste na adoção de uma estética realista na atuação teatral, em contraponto com os 

movimentos amplos e as emoções marcadas, próprios da tradição do teatro desde os seus primórdios. Baseado na 

busca por um teatro popular, onde a atuação fosse acessível aos artistas do povo, o “Método”, como ficou 

conhecido, parte da construção da personagem pelo ator através de simulação da experiência: o artista cênico 

“coloca-se no lugar” da personagem, imagina como seria sua reação “natural” às questões postas para seu papel. 

Esta estratégia Stanislavsky chama de “Transmutação” (PUDOVKIN, 1952). A proposta aqui não é analisar a 

aplicação do método russo para o cinema, nem tampouco discutir esta técnica. O que se comenta são as 

características próprias da mise-en-scéne audiovisual que abriram caminho para o estabelecimento de métodos 

baseados em uma atuação “econômica” no que se refere ao gestual e voz. 
33 No original: The fact that the actor was brought close to the spectator, who could thus perceive the most subtle 

expressions of human emotion —a glance, a hidden smile, a barely perceptible gesture of the hand—freed the 

cinema from the need to invent artificial conventional signs. 
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anteriormente – portador de significado mais amplo. Ao “dirigir” o olhar (em contraponto 

com uma visão quase sempre “do corpo todo”, no teatro), o cinema realista tornar-se-ia 

inverossímil com uma atuação teatralizada. 

 

O gesto é intimamente ligado com a emoção; é a primitiva expressão 

exterior do estado emocional. A fala humana pode ser desprovida de 

coloração emocional. Mas, assim como o sentimento ligado ao pensamento 

surge em um ser humano, o gesto inevitavelmente aparece; é gesto que 

empresta à palavra falada a coloração emocional chamada ‘entonação’ 

(PUDOVKIN, 1952, p. 39, tradução nossa)34 . 

 

As atuações “mínimas” (em termos de gesto) abririam espaço para que a busca por 

uma atuação espontânea se sobrepusesse ao movimento e, este, construído em simbiose com a 

palavra, dando-a “entonação”. Assim, caberia ao ator buscar formas de expressão que 

represassem o uso do gesto e buscassem na expressão das emoções a sua forma de expressão 

de “verdade”. A técnica proposta por Stanislavsky foi uma das formas mais populares na 

busca por essa atuação espontânea pelos atores. Não se pretende aqui discutir qual técnica é 

utilizada caso a caso – o que renderia várias dissertações de mestrado. O que parece evidente, 

no entanto é que independente da ferramenta usada, ao ator de cinema é imposta, desde os 

tempos de Pudovkin, uma forma específica de atuação, em certos aspectos, oposta à teatral. 

Nota-se, contudo, que tendo em vista a produção audiovisual contemporânea, há pistas 

de que atuar de maneira mais espontânea e naturalista possível nem sempre é um dogma entre 

os atores que, não raras vezes, parecem movidos por um desejo de performatividade. A crítica 

de cinema Isabela Boscov detecta esta questão, por exemplo, em sua análise do filme Blue 

Jasmine (Woody Allen, 2013). Para ela, a atuação da protagonista Cate Blanchett contribui 

para a desumanização da personagem que interpreta. “Ela é uma personagem muito 

interessante na premissa, na concepção. [...] Ela tem um lado humano que poderia ser muito 

atraente [...] se o desempenho da Kate Blanchet não fosse tão narcisista. Tão ‘olhem pra mim, 

olhem como eu faço bem, olhem como eu sei atuar’”.35 

Em trilha semelhante segue a fala de Marília Pêra no documentário Jogo de Cena 

(Eduardo Coutinho, 2007), filme de caráter metalinguístico a respeito da interpretação de 

personagens. Segundo a atriz, uma das características marcantes da atuação moderna entre os 

atores “de tela” (isto é, de cinema e TV) é a apresentação das emoções de forma mais 

                                                 
34 No original: Gesture is closely linked with emotion; it is the primitive outward expression of the emotional 

state. Human speech may be devoid of emotional colouring. But as soon as feeling linked with thought arises in 

a human being, gesture inevitably appears; it is gesture that lends to the spoken word the emotional colouring 

called "intonation". 
35 Crítica Blue Jasmine < https://isabelaboscov.com/2013/11/15/blue-jasmine/>. Acessado em 30 ago 2016. 



49 

 

exibicionista do que em comparação com gerações anteriores. Ela destaca que este 

movimento vai contra o caráter realístico das atuações, já que, “na vida real” as pessoas 

tenderiam a buscar esconder suas emoções e fragilidades: 

 

Quando o choro é verdadeiro as pessoas sempre tentam esconder [...]. Já o 

ator, principalmente o ator hoje, tenta mostrar a lágrima [...] Eu acho que é o 

ator mais de tela, principalmente os de televisão. As lágrimas são sempre 

muito bem vidas. Todos desejam as lágrimas. Então os atores mais modernos 

estão sempre mostrando as lágrimas36. 

 

Desta forma, talvez um desejo de reconhecimento de suas capacidades dramáticas 

impulsione os atores a romperem com o caráter artístico desejável ao bom cinema. A grande 

receptividade de tais investidas – Blanchet, por exemplo, foi premiada com um Oscar pela 

atuação que Boscov considerou narcisista – indique que o interesse do público nem sempre se 

direcione num sentido de reconhecer “a vida como ela é” como sinônimo de realismo, pelo 

menos no tocante à ficção audiovisual contemporânea.  

Ou ainda, tal questão talvez se relacione com um fenômeno de sentimentalização do 

realismo, identificado por Beatriz Jaguaribe. Para ela o engendramento de uma estratégia 

focada no envolvimento emocional é processo típico do capitalismo globalizado, marcado 

pela “naturalização dos códigos do realismo, como forma de apreensão do cotidiano” (2007, 

p. 16). Portanto, segundo a autora, a assunção de uma estética realista sentimentalizada teria 

função de controle e balizamento das expectativas de presente e futuro, e a abertura de uma 

janela para a promoção de um mundo encantado e delirante, ao qual o espectador buscaria 

acessar através do consumo. O que justificaria, ao menos em parte, a adoção mais frequente 

entre os atores modernos desse realismo sentimentalizado.  

De todo modo, observa-se, ainda, que a identificação de tal questão na crítica, como 

no exemplo citado, e a valorização do trabalho de atores que, como Marília Pêra, optam por 

buscar uma atuação contrária a esta tendência, apresentam-se como possíveis pistas de que 

esta não é uma questão totalmente pacificada. O papel do ator no cinema contemporâneo 

talvez se equilibre entra a busca por uma linguagem espontânea, a sentimentalização do 

realismo e o desejo de performatividade por parte dos atores. Portanto, a fronteira do real, que 

parece nítida para Stanislavsky e Pudovkin na primeira metade do século XX, no contexto de 

século XXI parece ter se diluído em nuances, complexificando ainda mais o ofício do ator. 

  

 

                                                 
36 Trecho disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=NLGp7wUCeS4>. Acessado em 30 ago 2016. 
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1.3. A personagem no documentário 

 

Ao contrário do cinema ficcional, onde a dificuldade de obtenção de bibliografia 

específica orientou este trabalho para uma análise mais generalista a cerca da construção da 

personagem, a quantidade relativamente maior de trabalhos a cerca desse tema no campo do 

documentário permitiu a construção de uma reflexão mais afinada com o documentário 

escolhido como objeto central desta análise. Doméstica é baseado majoritariamente na 

entrevista de jovens patrões com suas empregadas e, em menor escala, no depoimento 

solitário dos personagens diante da câmera. Assim, as reflexões teóricas sobre construção da 

personagem darão especial atenção ao viés da representação e da auto-representação através 

de entrevistas e depoimentos. Aqui não se ignora a relevância das outras formas de construção 

do personagem no documentário, o que se propõe é um recorte que permita a otimização do 

limitado espaço de discussão de uma dissertação. 

Enquanto na ficção, como visto, o desenvolvimento da linguagem a partir da 

emergência do cinema sonoro parece ter estruturado a construção da personagem em bases 

sólidas que abriram espaço para poucas mudanças, no documentário a questão apresenta-se 

como mais fluida. Não raras vezes, as diferentes correntes estéticas atravessadas pelo gênero 

têm desenvolvido seu próprio método de representação. Nesta perspectiva, retomando às 

origens do documentário clássico, para Flaherty, por exemplo, a encenação não apresentava-

se como um problema, mas era estratégia estruturante para o desenvolvimento da narrativa 

documental. “O personagem é, então, para o cineasta, sujeito fundamental para a 

representação das próprias suas realidades” (PEREIRA, 2012, p. 39). Assim, realizador, 

naquele contexto, assume um método de produção baseado na observação do cotidiano dos 

representados, seleção e edição daqueles eventos considerados mais importantes pelo 

observador, e, posterior reconstituição diante da câmera (utilizando-se daqueles que no 

cotidiano vivenciaram tais situações), em uma estratégia que valoriza a verossimilhança. 

Embora participe com Flaherty do movimento documentarista britânico, nos anos 

1930, John Grierson distancia-se parcialmente da estratégia flahertiana na medida em que 

volta-se para o que ele chama de “documentário social”, orientado para a representação 

temática, direcionado à cidade, ao homem moderno e ao período industrial. Em outras 

palavras, um cinema de propaganda, voltado para a disseminação da cultura e economia 

britânicos. Assim, o personagem griersiano afasta-se do flahertiano na medida em que busca 

deixar de lado a dramaticidade e a descrição minuciosa e afetiva dos personagens para investir 

em um novo tratamento do material captado, que buscasse revelar algo sobre os problemas 
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sociais do seu contexto de produção. Para Grierson, o personagem é assumido como uma 

forma de representação social, não individualizada. 

 

O personagem griersiano representa uma coletividade, mas ganha pouca 

expressão na dimensão subjetiva de humanização dos sujeitos, é ele apenas o 

protagonista de uma propaganda fílmica que não reivindica, provoca 

reflexões ou emociona por sua singularidade, apenas representa, atua 

empolgado para câmera, sem ser posteriormente identificado com 

indivíduo, mas como coletivo (PEREIRA, 2012, p. 46, grifo nosso). 

 

Deste modo, o distanciamento dos dois pioneiros e relação ao status da personagem 

não impossibilita que, na busca por alcançar seus diferentes objetivos estéticos, os dois se 

utilizem da mesma estratégia narrativa: a encenação. A personagem de Flaherty atua porque 

vivencia a ação em questão no seu cotidiano. Já a personagem de Grierson atua porque 

representa tão somente a si própria, mas todo um grupo social. 

Tal dimensão é radicalmente oposta à que era desenvolvida por Dziga Vertov na 

União Soviética. O russo, precursor do kino-pravda (cinema-verdade), propunha um modelo 

baseado na busca pela espontaneidade da “vida do improviso”. Sem roteiros definidos, o 

realizador chegava a esconder as câmeras, numa tentativa de captura da realidade o mais fiel 

possível do seu acontecimento cotidiano, sem autoencenação. Para ele, a manipulação da 

realidade se daria não no momento da captação das imagens, mas na fase de tratamento desse 

material, na edição. O cinema, assim, teria capacidade de construir uma nova forma de 

experiência estética impossível de ser captada diretamente pelo olho humano. 

O “vazio” do personagem griersiano é preenchido, no personagem vertoviano pelas 

intenções discursivas do realizador. “Vertov preenchia seus personagens de subjetividade. [...] 

Criou personagens que ilustravam simbolicamente as aspirações políticas, conceituais e 

teóricas defendidas pelo diretor” (PEREIRA, 2012, p. 52)37. Assim, personagem torna-se 

defensor de ideologias sociais, políticas e cinematográficas do cineasta, abandonando a 

individualidade cativante de seu equivalente em Flaherty, ou a coletividade apresentada de 

forma vazia e pedagógica em Grierson. 

As diferenças entre as abordagens muito provavelmente estavam associadas aos 

diferentes contextos de produção documental do Reino Unido em relação à União Soviética. 

Vertov encontra-se em pleno o processo revolucionário de estabelecimento de um novo 

                                                 
37 Não se trata aqui de construir uma trajetória linear do documentário, mas identificar três momentos onde a 

inovação na linguagem tiveram papel significação na estratégia de construção da personagem documental. 

Ressalta-se ainda que, no caso de Vertov, suas ideias só chegaram ao ocidente após a sua morte, em fins dos 

anos 1950, distanciando-o do documentário clássico e colocando-o como um precursor do documentário 

moderno, nas correntes do cinema direto. 
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modelo político e social, deste modo, suas ideias se estruturavam no sentido de servir de 

ferramenta a esta revolução. Seus documentários deveriam propagar os ideais leninistas para a 

construção de um homem novo. Já Grierson organiza seu movimento documentarista (em uma 

nação capitalista) a partir de inspirações socialistas: para ele o objetivo era educar as massas, 

em um modelo em que a função pedagógica do documentário é comparável com a das 

escolas. 

Talvez, uma diferença marcante entre as três vertentes apresentadas e o documentário 

contemporâneo, desenvolvido a partir da segunda metade do século XX, seja a mudança de 

status do representado. Observa-se tanto em Flaherty e Grierson, quanto em Vertov uma 

submissão do personagem frente ao cineasta. Este é reduzido a mero mimetizador, no 

primeiro e segundo, e permanece alheio à produção do filme no terceiro. Já com o 

desenvolvimento do método de captação de som direto, a partir dos anos 1950, o personagem 

passa ter a possibilidade de tomar parte, de maneira mais intensa, da construção da 

personagem documental. Com o registro da voz – e do discurso verbal –, no mesmo contexto 

de produção das imagens, o personagem passa a fornecer ao espectador pistas mais 

consistentes sobre a sua visão da situação retratada, ou, como será desenvolvido nesse 

subcapítulo, da sua auto-representação. 

 

1.3.1. Documentário, entrevista e auto-representação 

 

A partir do final dos anos 1950 a emergência do som direto e o estabelecimento de 

novas relações éticas entre o cineasta e o personagem levam à crise do modelo clássico de 

produção documental, abrindo espaço para o estabelecimento do documentário moderno. Na 

transição entre as duas linguagens a entrevista emerge como elemento estruturante na nova 

forma de produzir filmes que atuam numa investigação/denúncia social do mundo. 

 
A estilística clássica, caracterizada pela presença de uma voz over didática e 

pela afasia dos sujeitos abordados, cede espaço a um fascínio crescente pela 

fala e pela presença do outro em cena, bem como pela adoção de 

procedimentos narrativos que valorizam a complexidade do mundo, em vez 

de reduzi-la a esquemas mecânicos (relações de causa e efeito) 

(RODRIGUES, 2016, p. 111, grifo doa autor). 

 

Neste sentido, França e Estados Unidos desenvolveram estratégias particulares no 

estabelecimento do chamado Cinema Direto. “Enquanto o primeiro militava pela construção 

da imagem e da câmera como elemento catalisador das verdades de seus personagens, o 

segundo se preocupava com a captura, com a possibilidade da câmera se tornar uma espiã da 



53 

 

vida frugal, sem intervenções” (BRAGANÇA, 2004, s./p.). Deste modo, na corrente norte-

americana, de forte ligação com o telejornalismo, a figura do entrevistador não se faz presente 

na imagem. São filmes que propõe uma abordagem “objetiva” da verdade, “sem a 

intervenção” do cineasta, que limita-se a registrá-la “como uma mosca na parede”. Já o 

modelo europeu adota uma narrativa a partir do encontro, onde o filme (uma criação 

compartilhada) se constitui na relação entre entrevistador e entrevistado, mediada pela câmera 

(DA-RIN, 2004)38. 

No Brasil, o modelo de produção baseado no som direto e na entrevista ganha 

contornos próprios. Se em filmes como Crônicas de um Verão (Chronique d'un été, Jean 

Rouch e Edgar Morin, 1961) – que filia-se à corrente francesa – e Black Natchez (Ed Pincus e 

David Neuman, 1965) – pertencente à linhagem norte-americana – a fala do entrevistado 

torna-se o elemento central do discurso fílmico, nos documentários que emergem no Cinema 

Novo brasileiro o off ainda constitui-se como a ferramenta narrativa principal no 

documentário. A introdução da entrevista se dá num sentido de conferir credibilidade ao 

discurso apresentado naquilo que ficou conhecido como modelo sociológico do documentário. 

“A relação que acaba se estabelecendo entre o locutor e os entrevistados é que estes 

funcionam como uma amostragem que exemplifica a fala do locutor e que atesta que seu 

discurso é baseado no real. Eu não vos falo em vão: eis aqui a prova da veracidade do que 

digo” (BERNARDET, 2003, p 17-18). 

Tal estratégia teria ganhado força naquele período dado o interesse dos cineastas 

brasileiros em construir um cinema socialmente engajado, que buscasse recuperar o valor de 

uma cultura popular em vias de desaparecimento, em denunciar as mazelas do mundo e, em 

especial, dar voz aos oprimidos (ainda que seja discutível em que medida este protagonismo é 

concedido, na medida em que o monopólio da fala – e da pergunta – continua com os 

cineastas). Esta opção estética acabaria por tornar o verbal – a fala, o off, o diálogo entre 

entrevistado e cineasta – como elemento de linguagem predominante em relação às demais 

possibilidades fílmicas. Em outras palavras, no modelo sociológico brasileiro há uma busca 

por certa exterioridade do sujeito que filma em relação ao objeto filmado. São obras que 

procuram analisar a sociedade, fugindo da perspectiva individualista. Deste modo, ainda 

segundo Bernardet, o entrevistado só poderia fornecer uma visão pessoal e particular da 

situação discutida. Portanto, o entrevistador busca selecionar e editar as entrevistas para que 

                                                 
38 A nomenclatura utilizada para denominar os dois movimentos variam de acordo com o autor. O Cinema 

Direto francês por vezes é referido como “Cinema Verdade” ou como “Cinema Direto Verdade” ou Cinéma-

Vérité, enquanto a corrente norte-americano  por vezes aparece apenas com a designação de “Cinema-Direto” ou 

Cinema Direto Anglo-Saxão. 
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estas estejam em consonância com o seu projeto de discurso. “O que dizem os entrevistados 

terá que se encaixar no universo delimitado pela fala do locutor, caso contrário nem a fala do 

locutor seria a interpretação do real, nem o real – via amostragem – conseguiria autenticá-la” 

(2003, p 18-19)39. 

Neste cenário, ainda que as intenções discursivas dos realizadores voltem-se para uma 

valorização do popular, o resultado fílmico desse tipo de estética frequente remente muito 

mais ao realizador do que ao representado. Isso porque o cineasta é aquele que conduz o 

entrevistado em sua narrativa – com quem e para quem o representado fala (BERNARDET, 

2003). Assim, o controle sobre a produção – tanto na condução da entrevista, quanto na 

posterior edição, e na inserção do off – evidencia as intenções enunciativas do diretor como o 

objeto central do documentário que, frequentemente se direciona na busca por uma forma de 

verdade. “O entrevistador transforma a busca da ‘verdade’ em objetivo único, esquecendo-se 

de que o entrevistado só pode dar a sua (dele) explicação da verdade. Uma verdade sempre 

construída no momento em que é relatada” (D’ALMEIDA, 2006, p. 4).  

Jean-Claude Bernardet afirma que no documentário moderno o uso em profusão da 

entrevista e seus desvios levaram a uma banalização de tal recurso. “Não se pensa mais 

documentário sem entrevista, e o mais das vezes, dirigir uma pergunta ao entrevistado é como 

ligar o piloto automático. Faz-se a pergunta, o entrevistado vai falando, e está tudo bem; 

quando esmorece, nova pergunta” (2003, p. 286).  Tal premissa é corroborada por Comolli  

que, apesar de defender o uso da entrevista – “convocar alguém para compor uma cena e fazê-

lo falar e, eventualmente, escutá-lo [...] nunca foi e nem pode ser um gesto anódino” (2010, p 

86) – reconhece que o seu abuso levou a certa “perversão” do direto, tanto no cinema, quanto 

na televisão. “Hoje, quase trinta anos depois, a prática do ‘cinema direto’ se generalizou de 

fato e se banalizou” (2008, p. 111). Para o autor o ao vivo passou a ser utilizado como “prova 

de verdade”, estratégia frequente no cinema e em especial na televisão. Esta, por sua vez, já 

era, desde os anos 1960, definida pelo autor como o emprego menos notável desse tipo de 

entrevista, ou, em suas palavras, o “grau zero do direto” (COMOLLI, 2010)40.  

                                                 
39 Nichols, que define a entrevista como um dos sustentáculos do chamado documentário participativo. Para ele, 

o uso da entrevista, que marca o encontro entre o personagem representado e o cineasta, a depender da clareza e 

da franqueza emocional dos entrevistados, dá aos filmes testemunhais uma característica convincente. Deste 

modo, talvez seja possível compreender a exploração massiva da entrevista nos documentários como uma forma 

de construir um discurso crível, emocionalmente engajado ou, até mesmo verossimilhante, já que, para além da 

intenção discursiva do realizador, na tela também estaria plasmada a voz daquele que vivenciou a situação 

retratada. “Como espectadores temos a sensação de que testemunhamos uma forma de diálogo entre cineasta e 

participante que enfatiza o engajamento localizado, a interação negociada e o encontro carregado de emoção” 

(2012, p. 162). 
40 Destaca-se aqui as diferenças fundamentais da entrevista na televisão (em especial, no telejornalismo) e no 

documentário cinematográfico. A temporalidade da palavra filmada seria a principal delas: enquanto na televisão 
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 A crítica aos excessos da entrevista parece ter reverberado entre os realizadores. No 

documentário contemporâneo a sua forma mais tradicional tem dado lugar, entre as novas 

gerações de cineastas, a modelos baseados em dispositivos, que promoveriam um 

reposicionamento polictico-estético da entrevista (RODRIGUES, 2015 e 2016). Esta parece 

ser a estratégia adotada em Doméstica, filme onde a entrevista face-a-face do cineasta é 

substituída pela entrega da câmera aos jovens patrões. Os limites e desvios desta estratégia no 

filme em questão, bem como as implicações do desenvolvimento de um dispositivo serão 

discutidas no próximo capítulo. 

As novas configurações da entrevista não abandonam, contudo, um dilema que a 

acompanha desde sua gênese: a sua autenticidade. Correntes como a vertoviana e o cinema 

direto estadunidense apostam nesta busca pela realidade e valoriza a espontaneidade. Procura-

se extrair do personagem uma ação apesar da câmera. Neste sentido o documentário se 

distanciaria ao máximo da ficção, num movimento de captura daquilo que aconteceria mesmo 

que o filme não estivesse sendo realizado. A performance individual, para estas tradições, é 

vista de maneira negativa, como uma forma de falsificação da realidade, de dissimulação do 

real. Diretores como Frederick Wiseman que afirmavam que, ao notar a atuação por parte dos 

retratados, desligava a câmera, interrompendo a produção do filme (RAMOS, 2013). 

Em sentido contrário, a corrente etnográfica do documentário ligada a realizadores 

como Jean Rouch aposta em uma produção compartilhada entre cineasta e representado, que 

não atuaria apesar da câmera, mas objetivamente para a câmera. Tal corrente “incorpora a 

dimensão fabuladora desses sujeitos aos filmes, não buscando separar real e imaginário” 

(RAMOS, 2013, p. 12). Portanto, a construção da personagem no documentário passaria a 

constituir-se entre as intenções discursivas do realizador que, ao deter a hegemonia sobre a 

câmera e do processo de produção seria, inevitavelmente, autor central da obra; e a atuação do 

representado, que, detém, consciente ou inconscientemente, um projeto de auto representação, 

posto em prática com maior ou menor habilidade no momento da filmagem.  

No já citado documentário Jogo de Cena, por exemplo, tal dimensão parece ser 

evidenciada na personagem que, após contar uma história dramática sobre a relação com sua 

filha, retorna ao set pedindo para participar novamente, com o temor de que sua imagem 

                                                                                                                                                         
o tempo reduziria a fala ao mínimo possível para a corroboração da tese apresentada, o cinema estaria mais 

comprometido com uma concessão mais ampla da fala. Além disso, a televisão trabalharia com uma relação 

mais próxima com a atualidade, enquanto a palavra no cinema deveria conter discursos menos imediatistas – um 

filme deve permanecer interessante dez anos após sua realização, o que não característica necessária ao 

telejornalismo, por exemplo (RODRIGUES, 2016). 
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ficasse muito “trágica” ou “triste”41. Ali, ao notar que sua representação destoava das suas 

próprias intenções, a mulher pede para cantar uma música alegre. Após interação com o 

cineasta, contudo, a personagem chora novamente e termina cantando de maneira triste e 

saudosa uma das canções de ninar com a qual foi embalada por seu pai, e com a qual embalou 

sua filha, motivo do tom dramático de seu primeiro depoimento, que acaba sendo recuperado 

nesta segunda tentativa, a despeito do desejo da representada42. 

A auto-representação, nestes casos, adquire um novo status, distanciando-se da noção 

objetivista, onde “a ideia de auto-representação pressupõe a existência de um processo, ou de 

uma camada mediada, separando a pessoa real da persona fílmica construída” (RAMOS, 

2013, p. 13). No exemplo citado, as intenções auto-representativas e performáticas da 

personagem não só são assumidas no filme, como se tornam as estruturas sob a qual o 

segundo depoimento é desenvolvido. As intenções da personagem se chocam com as do 

cineasta, que direciona a segunda entrevista para as memórias familiares, que já haviam 

demonstrado ser ponto de tensão, no primeiro depoimento. Assim, a capacidade de auto-

representação da personagem é posta à prova: ainda que a sua intenção fosse de cantar de 

maneira alegre, seu desempenho recai novamente sobre a tristeza e a melancolia. 

Este processo de auto-representação começa a ser sistematizado por Santeiro (1978) 

que propõe uma Dramaturgia Natural, baseada no Ator Natural. Para o autor, a representação 

desloca-se da falsificação do real, como encaravam aqueles que defendiam uma apreensão do 

real pelo documentário, para uma forma de desempenho, a partir do próprio repertório cênico, 

diante da câmera. Assim, os representados no documentário se aproximam dos atores de 

ficção. A fronteira com o ficcional, embora menos rígida, não dissolve-se por completo: o 

estatuto social do personagem no documentário, isto é, sua ligação com a realidade, é o que o 

legitima, ainda que a atuação diante da câmera tente distanciar-se da realidade. 

 

Ocorre, então, com o documentário, algo que o reaproxima do drama, ou 

filme de ficção. A encenação que, no drama, organiza a expressão do 

comportamento dos atores frente à câmera, como forma de veiculação da 

narrativa, é adotada pelo documentário, com a diferença de que, neste, a 

encenação não se coloca em referência a um modelo estético e sim a um 

modelo social mais amplo que é diretamente plasmado pelas condições 

sociais de vida dos depoentes (SANTEIRO, 1978, p. 81). 

 

Deste modo, ainda segundo o autor, esta atuação “espontânea” organiza-se a partir da 

três níveis: o do ator social, isto é, o papel que o representado desempenha na realidade; a 

                                                 
41Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RUasyqVhOuw:> aos 1h39m. 
42 Destaca-se aqui que Coutinho, a despeito das críticas a respeito da entrevista, constitui-se como um dos 

grandes defensores do sua adoção no documentário. 
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persona dramática que o representado idealiza de si própria, diretamente relacionada com sua 

autoimagem, e, por fim, a expressão dessa persona na tela, isto é, a personagem representada 

pelo ator social diante da câmera. Conforme Ramos (2013) ressalta, a articulação desses três 

níveis nem sempre é realizada de maneira objetiva. O personagem pode ter uma ideia clara da 

forma como deseja representar-se (como no citado exemplo de Jogo de Cena), que pode ser 

compartilhada ou não com o cineasta; ou, ainda, representar sem ter convicção disso, ou seja, 

apresentar diante da tela aquilo que acredita ser sua personalidade. Tal sinceridade, não 

garantiria, contudo, que a personagem representada apresente-se, de fato, como construção 

mais ou menos próxima do personagem social do que quando a atuação é consciente. Isto, 

porque, como será desenvolvido com maior profundidade a seguir, a própria construção do 

indivíduo social passa por um processo de representação. 

 

1.3.2. Documentário e performance do cotidiano 

 

Para dar conta do dilema de como nomear esta ação do representado no documentário, 

em parte “fingida”, em parte “real”, Baltar defende a adoção do termo performance43.  A 

autora acredita que encarar as atuações dos personagens do documentário como performáticas 

“condensa, em um só tempo, a dimensão da atuação (construtiva do jogo de projeções nas 

relações ‘face-a-face’) e uma afirmação da ‘realidade’ dessa atuação” (2007, p. 33). Ou seja, o 

termo performance designaria os sujeitos sociais presentes no documentário sem 

necessariamente incorrer em discussões sobre a verdade dessa representação. Por outro lado, 

se distanciaria da ultrapassada perspectiva do documentário como “representação do real” ao 

não romper totalmente com as fronteiras entre documental e ficcional, considerando as suas 

especificidades.  

 

Se para o campo do documentário, de uma maneira geral, a ideia de 

performance é pertinente, ela se torna ainda mais fecunda para se lidar com 

as questões presentes no documentário contemporâneo, em que a vida íntima 

e privada dos personagens pontua o discurso fílmico, sendo, a partir dele – 

da exposição desse privado e desse cotidiano – que se articula o papel social. 

                                                 
43 Outros atores seguem por caminhos parecidos. Stella Bruzzi faz referência a um "modo performativo", cuja a 

interpretação dos representados e a presença intrusiva do diretor constroem seus significados na interação entre 

performance e realidade. Fernão Pessoa Ramos recorre ao conceito de encenação, emprestado do cinema 

ficcional. Para ele, em todas as situações da vida o homem encena a imagem que tem de si próprio e com a 

presença de uma câmera não seria diferente. Essa encenação variaria desde uma mudança no tom de voz, a 

adoção de uma atitude exibicionista, até a atuação propriamente dita diante da câmera, sob orientação do diretor. 

Por fim, Jean-Louis Comolli fala em automise-en-scène, uma forma de representação proposta pelo sujeito 

filmado que pode ou não ser sublinhada pela instância autoral, compreendida apenas quando da recepção do 

filme pelo espectador (RAMOS, 2013). 
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O que se estabelece assim, é uma intensificação da performance da imagem 

de si, face às demandas do documentário no contexto da contemporaneidade 

(BALTAR, 2007, p 33).   

 

Portanto, o interesse pela intimidade, marcante no documentário contemporâneo, 

convocaria o representado a construir-se enquanto personagem de uma narrativa midiática. O 

representado performa sobre si, sobre sua intimidade, sobre os papéis sociais que representa. 

O resultado seria o abandono da oposição entre realidade e atuação, entre verdade e mentira, 

para a incorporação da noção de que qualquer forma de interação social, mediada ou não pela 

câmera, é perpassada por alguma ordem de atuação. Talvez também detectando esta questão, 

Bill Nichols fala de “atores sociais”, ao se referir a como as pessoas são apresentadas no 

documentário. Para ele a presença de “não atores” (profissionais) no filme de não-ficção viria 

a contribuir com o repertório social destes na tessitura do discurso fílmico. “Seu valor reside 

não nas formas pelas quais disfarçam ou transformam comportamento e personalidade 

habituais, mas nas formas pelas quais comportamento e personalidade habituais servem às 

necessidades do cineasta” (2012, p.31). 

Deste modo, assim como Baltar (2007) e Santeiro (1978), Nichols se distancia de uma 

dimensão “objetivista” do documentário, que considera a interpretação do representado diante 

da câmera como perda de autenticidade do ator social. O autor vai além ao afirmar que as 

tentativas dos cineastas de inibir as mudanças de comportamento causadas pela presença da 

câmera é o que deturparia e distorceria o documentário em relação à realidade. Para ele, a 

própria captura dessa mudança de comportamento é uma forma de documentação de como a 

presença de um dispositivo altera a forma de comportamento dos representados. Assim, talvez 

seja possível inferir que a performance desenvolvida pelo personagem documental apresenta-

se como um modo mediado de acesso ao ator social. Mais do que uma dramaturgia objetiva 

em seus discursos, o documentário apresentaria indícios dos papéis sociais de seus 

representados e, tanto esses indícios, quando a projeção de realidade que eles ensejam, são a 

única forma de acesso ao “real” que o espectador alcançaria.  

Nesta linha, Baltar (2007) e Ramos (2013) recorrem a dimensão de performance 

construída por Irving Goffman em seu trabalho A representação do eu na vida cotidiana, 

publicado originalmente nos anos 195044. Para o canadense, a vida social seria uma espécie de 

palco onde os indivíduos estariam constantemente desempenhando papéis, que variariam de 

                                                 
44 Ramos (2013) ressalta que, ainda que as reflexões de Goffman sejam úteis para a análise do documentário 

contemporâneo, é preciso considerar suas limitações, tanto no que diz respeito às alterações na estrutura da 

sociedade nas últimas cinco décadas (em especial o movimentos indenitários como o feminista, LGBT e negro, e 

a emergência da internet), quanto no que tange as especificidades do documentário, já que uma filmagem nem 

sempre apresenta-se como um evento cotidiano. 
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acordo com os diversos contextos em que se inserem cotidianamente. A metáfora das 

máscaras é utilizada para representar seus diversos papéis. Esta atuação pode ser não-

consciente, isto é, o indivíduos acredita no próprio desempenho, e acredita-se estar diante de 

sua realidade. Estes indivíduos seriam os atores sinceros. No outro extremo haveriam os 

atores cínicos, aqueles que tem consciência da própria atuação e da não-realidade destas 

(GOFFMAN, 1985). 

Independentemente do nível de consciência da própria atuação, para Goffman, o 

desenvolvimento destas é baseada na projeção do eu, ou self, nas relações sociais. O indivíduo 

avalia sua própria individualidade e projeta como quer ser compreendido pelos outros. A 

partir dessa projeção é que é construída as personagens sociais, no contexto da cotidianidade. 

O indivíduo faz uma espécie de autoanálise, julga-se merecedor de certas distinções morais, e 

performa num sentido de garantir o respeito a estas distinções. O sucesso dessa empreitada 

depende de um complexo jogo de forças que incluem a capacidade do ator em botar em 

prática suas intenções performáticas, adotando códigos e tradições compartilhados com seu 

interlocutor, bem como a própria consciência do interlocutor de quais as intenções 

performáticas do ator. 

 

Sabendo que o indivíduo irá, certamente, apresentar-se sob uma luz 

favorável, os outros podem dividir o que assistem em duas partes: uma, que 

o indivíduo facilmente manipulará quando quiser, constituída principalmente 

por suas afirmações verbais, e outra, em relação à qual  parece ter pouco 

interesse ou domínio, oriunda principalmente das expressões que emite. Os 

outros podem então usar os aspectos considerados não-governáveis do 

comportamento expressivo do indivíduo como uma prova da validade do que 

é transmitido pelos aspectos governáveis (GOFFMAN, 1985, p. 16). 

 

Portanto, a construção de uma auto-representação incluiria os aspectos que o 

representado tem maior domínio, isto é, a fala, a entonação, a postura, e aspectos que escapam 

à sua consciência. Os segundos funcionariam como “validadores” dos primeiros. Para que a 

fala se torne crível, ela deveria vir combinada com os aspectos encarados como não 

controláveis. O nível de sucesso dessa combinação é o que garantiria a credibilidade da 

performance. A consciência desse duplo se tornaria, portanto, ferramenta fundamental para a 

dissimilação de discursos – pelo ator cínico de Goffman – que tentaria controlar seus 

impulsos naturais que denunciariam a “farsa” do seu discurso. Usando um exemplo 

apresentado pelo autor, um médico, que apresenta um remédio paliativo para tranquilizar seu 

paciente com uma doença grave adotaria certos códigos para além do discurso (talvez um tom 

de voz ameno e uma postura relaxada, por exemplo) para que seu discurso dissimulado não 

seja descoberto. 
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Deste modo, o indivíduo desenvolveria uma série de mecanismos, a fim de proteger 

sua autoimagem (tanto diante de si próprio, considerando o ator sincero, quanto perante os 

outros): a pose e a figura, conjunto por ele chamado de face-work, que seria uma espécie de 

personagem básico, essencial, que pautaria as performances no cotidiano, e que precisaria ser 

protegido e mantido. Assim, as ações se desenvolveriam num esforço de sempre se manter em 

consonância com esta face-work, que impactaria tanto nas relações imediatas – face-a-face – 

quanto naquelas mediadas, como escritos e gravações. Ou seja, mesmo em formas de 

representação baseada não na presença, mas no registro (ou na presença na ausência), o 

indivíduo se preocuparia de manter esta projeção de imagem. Talvez por isso, formas de 

representação que frequentemente fogem a este controle, como os diários, por exemplo, sejam 

frequentemente restritos à intimidade, por vezes, literalmente, trancados. 

Neste sentido, Baltar acredita que a performance individual no documentário é 

influenciada por um duplo sistema: o representado precisa dar conta de sua imagem diante da 

equipe, do cineasta, em uma relação face-a-face durante a produção do filme; e em um 

segundo nível, entre o representado e o público, num encontro mediado pelo filme e pela 

experiência fílmica (que inclui tanto aspectos recepção, como a expectativa do público, como 

o próprio estatuto social documentário). 

 

Este segundo olhar público, aparentemente “despresentificado”, também 

influencia no processo de performance de si do personagem, ou melhor, no 

processo de manutenção/gerenciamento de sua face. Uma performance que 

deve manter a face para uma dupla instância: o outro imediato – 

personificado no diretor/equipe – e um outro mediatizado – “personificado”, 

ainda que implicitamente, porém muito poderosamente, na audiência (2007, 

p. 31). 

 

Assim, por exemplo, em Entremundos, a Bioceânica do Brasil Central (Marcelo 

Bolzan, 2006) a atitude da feirante boliviana que revolta-se contra a equipe e recusa o registro 

da própria imagem, talvez possa ser entendida como uma autonomia pela própria imagem, 

diante da possibilidade de uma representação não-negociada. A exigência de dinheiro para 

aparecer no filme demonstraria uma consciência das imbricações do registro de sua imagem. 

A relação conflituosa ali não diz respeito à interação face-a-face (já que a exposição aos 

cineastas estrangeiros, em um local público, era inevitável), mas relaciona-se ao registro 

mediado e a projetada relação posterior com a audiência. Por outro lado, a personagem parece 

não estar ciente que a própria atitude de resistência é incorporada à sua representação. Talvez 

um projeto de atuação cínica estivesse sendo desconstruído quando suas intenções 

performáticas são evidenciadas no diálogo com o cineasta “invasor”. 
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Ou ainda, em Doméstica, como será desenvolvido no próximo capítulo, a empregada 

Gracinha, que aparece diante da câmera de sutiã, parece não incomodar-se com a exposição 

do corpo na relação face-a-face. A questão, contudo, parece fugir das intenções discursivas da 

jovem patroa, que ali atua como cineasta, como fica evidente na reação negativa desta. Ao 

retornar para fora do quadro e vestir-se antes de reaparecer na cena indica que na negociação 

com a cineasta resultou na construção de uma performance onde a exibição do corpo à 

audiência, ainda que representasse a “realidade” da relação patroa/empregada naquela casa, 

não deveria ser assumida publicamente. 

Portanto, a construção da personagem no documentário, especialmente naqueles 

baseados em formas de auto-representação (como entrevistas e depoimentos) se articularia 

entre um desejo discursivo do realizador, que detém a primazia da câmera e da produção 

articulado a uma performance do representado. Esta, por sua vez, constrói-se a partir do 

desejo de manutenção e proteção de uma autoimagem do representado. Tal performance seria, 

portanto, uma extensão da performance cotidiana assumida pelo indivíduo em todas as suas 

formas de relação social, com a especificidade de construir-se sob a relação face-a-face com o 

cineasta (como nos personagens que servem café e biscoitos para o entrevistador em Edifício 

Master (Eduardo Coutinho, 2002), talvez num esforço de construírem-se como pessoas gentis 

e hospitaleiras) e com uma projetada (e portanto, inscrita no campo da expectativa, de certo 

modo, sem contornos plenamente definidos) relação com a audiência, mediada pelo filme.  
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2. DOMÉSTICAS: COTIDIANO, IMAGINÁRIO E REPRESENTAÇÃO 

 

A proposta deste capítulo é identificar, a partir de uma relativa linha do tempo, a 

construção de algumas das mais significantes matrizes da tipologia doméstica no audiovisual. 

Não se trata, contudo, de esgotar tal processo, mas sim de demarcar alguns traços que, em 

uma relação dialética com a realidade social, explicitem os atravessamentos e a força da mídia 

no cotidiano brasileiro. Ou seja, nossa pretensão com este capítulo, e agora focando apenas o 

audiovisual, é, reconhecendo-o como potência na formação do imaginário social, localizá-lo 

também como imerso no processo histórico, definindo e sendo definido por este. Sustenta-se, 

nesta perspectiva, o pressuposto básico de que embora o audiovisual não seja um espelho do 

real, ele dialoga com a cultura de cada período histórico. Pois, se por um lado ele ajuda a 

construir imaginário, servindo de referencial imagético para o público, por outro, dele se 

alimenta quando busca nas representações cristalizadas socialmente, códigos que servirão 

para estabelecer comunicação com o espectador. 

A metodologia que baliza esta construção é definida, principalmente, em um percurso 

historiográfico tecido por um “trânsito” entre mídias e um recorte centrado no espaço-tempo 

do cotidiano. Interessa-nos, assim, identificar matrizes que, de algum modo, puderam ser 

“apropriadas” pelo senso comum, em um processo que, concordando com Kosik (1976) e 

Heller (1985), aprisiona o dia-a-dia em suas “verdades” – e nele, a empregada doméstica 

torna-se tipo razoavelmente identificável – o que significa, por outro lado, que sua exposição, 

a partir da narrativa cinematográfica, pode desdobrar-se sobre o social, sustentando o papel da 

arte capaz de atuar na suspensão do cotidiano. 

Esta perspectiva apoia-se na dimensão que Agnes Heller atribui à potencialidade da arte 

(assim como a da ciência) para tal suspensão da cotidianidade: situação na qual o indivíduo 

despe-se do seu Eu, individual e particular – portanto, com tendência à alienação do cotidiano 

– para conectar-se com o humano genérico, alcançando assim, a condição de homem inteiro, 

consciente e orientado não mais para o individual, mas para a coletividade.  

 

As formas de elevação acima da vida cotidiana que produzem objetivações 

duradouras são a arte e a ciência. [...] o reflexo artístico e o reflexo científico 

rompem com a tendência espontânea do pensamento cotidiano, tendência 

orientada para o Eu individual-particular. A arte realiza tal processo 

porque, graças à sua essência, é autoconsciência e memória da humanidade 

(1985, p.26, grifos da autora). 

 

O referido processo passa, necessariamente, por um exercício de potência do indivíduo, 

que precisa abandonar sua particularidade individual, própria dos homens da cotidianidade, 
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através do que ela chama de momento da homogeneização, isto é: a suspensão de toda e 

qualquer outra atividade (o abandono, ainda que momentâneo, da heterogeneidade da vida 

cotidiana), para concentração em apenas uma atividade. É este momento denso que, segundo 

Heller, é incompatível com a vida cotidiana (por isto, esta está suspensa), pois no dia a dia os 

indivíduos, inevitavelmente, têm as suas capacidades solicitadas em várias direções. Portanto, 

neste outro lugar/tempo, é possível um distanciamento que, mesmo após o retorno à 

cotidianidade, é considerado pela autora, fresta suficiente para uma modificação 

potencialmente duradoura. Eis, agora, um homem transformado, capaz de agir sobre a 

cotidianidade para alterá-la.  

A metodologia desta dissertação nutre, assim, um duplo horizonte. De um lado, 

reconhece no cinema seu potencial de promover, via suspensão do cotidiano, percepção 

profunda dos processos sociais, dos quais se nutriu em uma perspectiva histórica. E, 

justamente por esta, incluiu como percurso metodológico a promoção desta espécie de 

“alinhamento” das principais referências do tipo empregada doméstica, construído via mídia 

de massa no país. Que, por sua vez, são também “fontes” – em um processo dialético – das 

quais o cinema contemporâneo bebe. Em outras palavras, a construção das personagens nos 

filmes que são objeto deste trabalho, alimentam-se deste processo, corroborando, assim, o 

reconhecimento do profícuo diálogo destas obras com a mídia e o cotidiano ao desenho das 

personagens empregadas domésticas que apresentam. 

Portanto, iniciamos este capítulo com uma breve discussão sobre a abordagem 

historiográfica aqui apresentada e a sua articulação com o campo de estudos da história do 

cinema, em especial no que diz respeito à investigação da representação de minorias no 

audiovisual. Discute-se assim, de que forma tais representações audiovisuais são percebidas 

nas suas relações com as representações sociais, bem como os limites entre as classificações 

“tipo” e “estereótipo” para os estudos de dramaturgia. 

Em um segundo momento, recuperamos, seguindo a trilha de Roncador (2008 e 2015), 

as origens da representação da empregada doméstica no imaginário social brasileiro nos 

períodos da Belle Époque e do Modernismo. Propomos um diálogo entre os três principais 

tipos reconhecidos nestes momentos históricos – doméstica negativa, mãe-preta e mulata 

sexualizada – e a produção audiovisual nacional, tanto no cinema quanto no rádio e na 

televisão. 

Considerando que as tipificações anteriormente apresentadas se relacionam com um 

passado agrário brasileiro, se investiga, na terceira parte deste capítulo, como a emergência de 
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novas tipificações – as domésticas cômica e criativa – associadas a um “novo” país urbano 

que emergia a partir dos anos 1950, repercutem no audiovisual brasileiro. 

Vale destacar que nestas duas etapas – a investigação das tipificações rurais e urbanas 

das domésticas – há uma franca hegemonia das produções ficcionais. Isto ocorre porque nossa 

proposta é circunscrever momentos-territórios considerados referenciais na cultura nacional 

que mantém uma relação dialógica com a produção audiovisual. Concordando com o já citado 

trabalho de Souto (2012), observamos que quando o documentário brasileiro abordou as 

relações profissionais no país, direcionou-se para o cotidiano fabril, sindical e rural. É apenas 

na última década que, segundo a autora, a produção audiovisual documental assume de uma 

maneira mais recorrente a empregada doméstica como personagem, já em um contexto de 

conquista de direitos. Assim, uma referência mais direta ao cinema documental aparece 

apenas na quarta etapa deste capítulo, que investiga as representações contemporâneas das 

empregadas. 

Deste modo, no último momento deste capítulo, investigaremos como o retorno à 

democracia, a partir dos anos 1980, afeta o olhar sobre a doméstica, o que reverbera em sua 

representação. Tanto que esta trabalhadora inicia uma trajetória de reconhecimento enquanto 

grupo social marginalizado, que se desdobra no surgimento (incluindo no campo do 

documentário) de numa produção midiática, não raras vezes, baseada no seu testemunho. 

Além disso, no campo da ficção televisiva há a emergência da personagem como 

protagonista, situação que atinge o ápice em 2012 – um ano emblemático, como destacado na 

Introdução deste trabalho, em função das mudanças nas leis relacionadas ao serviço 

doméstico – quando quatro telenovelas foram protagonizadas por empregadas. Uma situação 

que implica em um imbricamento no debate público da realidade afetada pelas mudanças 

legais – repleta das tensões latentes entre direitos das trabalhadoras e deveres dos patrões –, 

com o universo desenhado na TV, ainda atravessado pelas purpurinas e brilhos da ascensão 

social via “mundo artístico” enquanto, no cinema, a construção tentava ser outra. 

 

2.1. Notas sobre um percurso historiográfico 

 

De acordo com a abordagem sócio-histórica do cinema, proposta por Vanoye e Goliot-

Leté, os filmes sempre remetem direta ou indiretamente à sociedade real em que se 

inscrevem. “Um filme sempre ‘fala’ do presente (ou sempre ‘diz’ algo do presente, do aqui e 

do agora). [...] O fato de ser de ser um filme histórico ou de ficção nada muda no caso” (2012, 

p. 51). Isto é, seja na negação ou na adoção de certos discursos, ou na forma como se apropria 
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do referencial simbólico de uma determinada sociedade, por exemplo, as obras 

cinematográficas trazem importantes pistas sobre os ideais, símbolos e hegemonias do 

ambiente em que foram produzidos e/ou para o qual foram destinados. 

As discussões de Robert Allen e Douglas Gomery (1985) sobre a historiografia do 

cinema seguem por trilha semelhante. Os autores ressaltam que, embora os filmes possam ser 

vistos como uma válvula de escape, eles representam um escape para um lugar específico, já 

que as audiências realizam tanto escolhas em relação ao cinema em detrimento de outras 

formas de entretenimento, quanto por temáticas e estéticas específicas entre os filmes 

disponíveis. Além disso, para os autores, o cinema é uma forma de representação social. Ou 

seja: seus sons e imagens derivam, em última análise, de temas e histórias do ambiente social.  

Com relação à construção da personagem nos filmes ficcionais esta premissa parece 

ser aplicável. “Em filmes de ficção, aos personagens são atribuídas atitudes, gestos, 

sentimentos, motivações, e aparências que são, pelo menos em parte, baseadas nas funções 

sociais e em noções gerais sobre como um  policial,  operário,  debutante,  mãe,  ou  marido  

devem  ‘supostamente’  agir”  (ALLEN; GOMERY, 1985, p.  158, tradução  nossa)45. Assim, 

os pesquisadores lançam mão da dimensão de que existe uma espécie de “verossimilhança” 

entre a realidade retratada nos filmes e a existente fora das telas, o mundo “real”.  

Deste modo, a questão fundamentalmente apontada pelos autores não é se o cinema 

representa, de algum modo, a realidade, mas, como e porquê se dá essa representação46. Para 

eles, desvendar de que maneira a história do cinema pode ser estudada como uma forma de se 

compreender o pensamento e a estrutura social de um determinado período tem sido uma das 

tarefas mais frequentes dos pesquisadores que se propõem a investigar a história do cinema 

sob o viés social. Allen e Gomery relatam, ainda, que nos estudos audiovisuais, duas correntes 

se contrapõem a respeito da investigação da representação da realidade – em especial no que 

diz respeito a minorias – no cinema. Sem discorrer sobre filiações a cada um dos grupos, os 

autores apresentam que para certa parcela dos pesquisadores os estereótipos e limitações na 

forma como são mostrados grupos minoritários (como mulheres e negros, por exemplo) 

                                                 
45 No original: In fictional films, characters are given attitudes, gestures, sentiments, motivations, and 

appearances that are, in part at least, based on social roles and on general notions about how a policeman, 

factory worker, debutante, mother, or husband is "supposed" to act.  
46 É importante destacar que o conceito de “representação” no documentário, em especial, é significativamente 

questionado por Rezende (2013), com quem concordamos. Para o autor, o termo representação embute a ideia de 

uma realidade pronta, cabendo ao documentarista, apenas selecioná-la. Ou seja, este conceito eliminaria, por 

princípio, o agir do diretor e/ou roteirista que, ao gravar, editar, etc, já estaria acionando procedimento distinto 

da representação, nesta perspectiva linear. Enfim, apesar desta concordância optamos por utilizar o termo 

representação por considerar que, neste momento, ele é suficiente, na medida que estamos focando a personagem 

doméstica sem distinção de ficção e documentário. 
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tratam-se, na verdade, da transferência para as telas da maneira como estes grupos são vistos 

pela sociedade. Para os adeptos desta perspectiva, portanto, o cinema funcionaria como uma 

reprodução, quase literal, dos valores de uma determinada cultura, balizada pelas escolhas que 

o público faz entre um ou outro filme. Deste modo, o sucesso de certos filmes em detrimento 

de outros teria entre as suas causas a capacidade da obra em sintonizar-se com a visão de 

mundo dos espectadores. 

Já os críticos dessa visão, segundo os autores, se apoiam na perspectiva de que, 

frequentemente, grupos específicos exercem pressão sobre os realizadores a fim de influenciar 

a forma como minorias são representadas. Assim, movimentos sociais, exemplificam os 

autores, tiveram um papel fundamental na mudança na representação dos negros no cinema 

hollywoodiano a partir dos anos 1960, mesmo que naquele país a visão majoritária sobre os 

negros não tenha sofrido mudanças semelhantes. Além disso, observa-se que um mesmo filme 

pode ter aceitação positiva em países com culturas muito diferentes entre si, o que 

enfraqueceria a tese de que as produções devem estar em consonância com o pensamento 

social vigente para terem sucesso.  

Como nossa questão central neste momento é compreender a tradição de construção da 

personagem empregada doméstica, buscar-se-á observar, de forma panorâmica, obras de 

sucesso que trazem doméstica em papel de destaque sem, necessariamente, situar-nos em um 

dos dois polos da discussão apresentada por Allen e Gomery. Parte-se, assim, da premissa de 

que no cinema contemporâneo há uma relação complexa de produção, onde os ideais de cada 

momento histórico são necessariamente expressos nos filmes (ainda que na forma de 

negação), mas que cada obra possui certa liberdade para inovar a partir do estabelecido, 

priorizando determinados olhares e visões de mundo que não necessariamente estão em 

consonância com o majoritário, mas que, ainda assim, convivem – mesmo que marginalmente 

– em um mundo onde as redes sociais modificaram o fluxo de informações e ideias47. 

 Para a construção deste percurso historiográfico procura-se adotar uma perspectiva 

que se aproxime da New Film History, corrente que, a partir de fins dos anos 1970 preocupou-

se em revisar a “velha história do cinema, concebida como uma progressão ordenada de 

filmes, ou como realizadores revezando o bastão da inovação”48 (ELSAESSER, 1986, p. 246, 

                                                 
47 Ressalta-se aqui que o diagnóstico apresentado por Allen e Gomery tem como referência a década de 1980, 

período, portanto, anterior à emergência da internet e da reorganização do fluxo de informações e ideias no 

mundo. Considera-se que estas alterações permitiram um maior fluxo de ideias e o reconhecimento de uma 

diversidade mais ampla de visões de mundo para além do majoritário. 
48 No original: Old film history conceived as a history of films following each other in orderly progression or of 

film-makers passing on a torch of innovation. 
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tradução nossa). Para este modelo historiográfico, seria necessário desprender-se de uma 

linearidade da história, buscar aproximações em correntes aparentemente distintas. Além 

disso, considerando o trânsito de atores e realizadores entre as diversas formas de expressão 

audiovisual, se buscará compreender as aproximações que meios distintos (o rádio, a TV e o 

cinema) vivenciam, sem ignorar as claras diferenças entre eles, em termos de linguagem e 

recepção. 

Deste modo, as tendências de representação aqui apresentadas não são vistas como 

uma sucessão linear de tipificações, com relações literais com o imaginário social e cujas 

inovações resultam no desaparecimento das formas anteriores de representação, como 

sugeriria a “velha” história do cinema. O que se propõe é um processo orgânico, onde mais de 

uma tipificação conjugam-se em uma mesma personagem, tipos permanecem ao longo do 

tempo e/ou são recuperados décadas depois de estarem aparentemente abandonados. Enfim, 

há a percepção de que a cultura audiovisual é composta por uma acumulação (e não uma 

evolução) de técnicas, tradições e saberes que são acessados de maneira específica para a 

tessitura de cada discurso fílmico. 

No entanto, vale destacar que apesar da relação com a história e o imaginário social, 

este trabalho não pretende discutir a construção de estereótipos das domésticas pelas obras 

audiovisuais. Sua orientação é num sentido de investigar as estratégias de representações 

utilizadas pelos realizadores. Assim, neste segundo capítulo adota-se o conceito de tipo que, 

segundo Patrice Pavis, define um “personagem convencional, que possui características 

físicas, psicológicas ou morais conhecidas de antemão pelo público e estabelecidas pela 

tradição” (2008, p. 410). Ou seja: observamos a doméstica como um caractere recorrente na 

produção audiovisual, com características mais ou menos recorrentes, dependendo do período 

de produção e do suporte, e que é construído dentro das obras, e com funções definidas e bem 

delineadas.  

Para Pavis, o que diferencia o tipo do estereótipo é o primeiro não possuir “nem a 

banalidade, nem a superficialidade, nem o caráter repetitivo deste” (2008, p. 410)49. Deste 

modo, embora as duas definições de tipo e estereótipo se aproximem quanto à adoção de 

características recorrentes e socialmente estabelecidas, a personagem estereotipada é criada 

num direcionamento de caráter negativo, reducionista. Já o tipo trata-se de um abstração de 

                                                 
49 Destaca-se que o estereótipo, para os estudos de construção da personagem não carrega a mesma característica 

negativa atribuído ao conceito nos estudos sociais. Assim, em os personagens se organizariam em uma escala de 

classificações de acordo com o grau de particularidade daquilo que representam, onde a classificação mais ampla 

“actante” indicaria a representação mais generalista possível da realidade do personagem. Pela ordem: 

“arquétipo”, “alegoria”, “estereótipo”, “condição”, “tipo”, “papel”, “ator”, “humor” e “caráter” indicariam níveis 

de mario particularidade, até o “indivíduo”, personagem mais particular possível. 
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características sem a perspectiva negativa que o estereótipo carrega. Uma espécie de 

“personagem médio”, ou, nas palavras de Pallottini, “construído para representar um papel 

padrão, cumprir uma função anteriormente designada pelo autor” (2012, p. 168). Assim, 

embora se reconheça a necessidade de uma discussão acerca de estereótipos na representação 

da empregada, este trabalho baseia-se na premissa de que a doméstica é apresentada na 

cultura brasileira para cumprir um papel específico, ideológico e socialmente construído.  

Este papel específico seria, portanto, construído a partir de referenciais culturais 

comuns, isto é, a partir do imaginário social, conceito definido por Dênis de Moraes como o 

“conjunto de relações imagéticas que atuam como memória afetiva de uma cultura, um 

substrato ideológico mantido pela sociedade. [...] O imaginário social se traduz por ideologias, 

símbolos, alegorias, rituais e mitos que plasmam visões de mundo e modelam estilos de vida” 

(2009, p. 29 - 30). Assim, o imaginário social brasileiro configura-se como repertório de 

referências culturais acumuladas por mais de 500 anos, se considerarmos a perspectiva 

eurocêntrica da história oficial do Brasil, ou ainda mais antiga, se levarmos em conta a 

contribuição indígena à cultura nacional, que remete a tempos remotos. É a partir desse 

imaginário que a nação se comunica, organiza e dá sentido ao mundo que a cerca, seja nos 

códigos de etiqueta que regem as relações interpessoais, no consumo cultural ou até mesmo 

na forma de vestir-se, comer ou falar. 

Deste modo, ainda segundo Morais, quando se examina as tensões o utopias que tem 

lugar neste imaginário, o que se observa são os embates ideológicos, os jogos de poder, as 

negociações para a conquista da hegemonia cultural e difusão simbólica.  Ou seja, a formação 

do imaginário social não é arbitrária, mas está permeada por ideologias e disputas que 

marcam a história do Brasil. O imaginário mantém, portanto, uma relação de duplo sentido 

com a realidade: se por um lado dela se constrói, já que é estruturado a partir das tensões e 

disputas por hegemonias culturais, por outro, ajuda a construir a realidade, já que serve de 

“mapa” para a interpretação do mundo e tomada de decisões. 

Tal concepção de imaginário social talvez possa ser relacionada com a noção de 

memória nacional, discutida por Ortiz (1985). Para o autor, a memória nacional se origina no 

conjunto de tradições que, ideologizadas, ordenam a história e, partilhadas pela coletividade, 

definem uma arcabouço de referências que permitem a projeção de ações coletivas e 

individuais. Enquanto a memória coletiva está restrita a um grupo – os praticantes de uma 

determinada religião, por exemplo – a memória nacional é universal, e se impõe a todos os 

grupos de uma nação. Embora se tratem de conceitos diferentes, imaginário e memória 

parecem estar imbricados: não é possível a existência de imaginário sem memória que lhe 
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sirva de referência, enquanto a memória parece se constituir pela “historialização” do 

imaginário. Como lembra Moraes, “sendo uma produção coletiva [o imaginário social] é o 

depositário da memória que os indivíduos e os grupos (enquanto elementos sociais que 

compartilham modos de ser, pensar e agir) recolhem de seus contatos com o cotidiano, bem 

como com as percepções de si mesmo e dos outros” (2009, p. 29).  

Deste modo, o imaginário funcionaria como uma “biblioteca” de memórias coletivas, 

que teria a função de organizá-las a fim de dar sentido ao passado e presente e criar 

expectativas para o futuro. Se pensarmos na memória nacional como conjunto ideologizado e 

não-arbitrário de tradições, talvez seja possível compreender que, pelo menos em parte, nosso 

imaginário – que plasma nossa visão de mundo – é estruturado pelos grupos hegemônicos 

responsáveis pela construção da memória nacional. Neste contexto, considerando a 

articulação entre Moraes e Ortiz, o intelectual teria papel-chave na construção tanto da 

memória nacional, quanto na configuração do imaginário social, na condição de mediadores 

simbólicos. A eles cabe a elaboração de uma interpretação “padrão” da realidade. De acordo 

com suas ideologias, eles confeccionam “uma ligação entre o particular e o universal, o 

singular e o global” (ORTIZ, 1985, p. 139), voltados para uma vivência imediata, em uma 

ação politicamente orientada. 

Considerando que as relações de poder e os embates ideológicos, bem como a 

interpretação do mundo, se dão no contexto do cotidiano, a cristalização de certas 

características dificultaria o desenvolvimento de um pensamento crítico. Tal diagnóstico 

segue na trilha das reflexões do filósofo tcheco Karel Kosik (1976), para quem as relações do 

indivíduo com o mundo não se dão através da reflexão teórica, mas na atividade prática, 

histórica e socialmente orientada. Para ele, o pensamento comum (ou a práxis utilitária) e o 

senso comum a ele correspondente, permitem ao homem orientar-se no mundo, relacionar-se 

com ele, mas não necessariamente compreendê-lo. Deste modo, embora o homem consiga 

interagir com o mundo de maneira complexa, construir relações e instituições, formas de 

divisão do trabalho e estratificações sociais, em geral, ele o faz sem preocupar-se em realizar 

um esforço de reflexão a cerca destas interações e construções. A este sistema, o autor chama 

de mundo da pseudoconcreticidade. 

O mundo da pseudoconcreticidade é o mundo dos fenômenos que povoam o ambiente 

cotidiano e a atmosfera comum da vida humana com sua regularidade, imediatismo e 

evidência, que penetram na consciência dos indivíduos sendo naturalizados e assumidos como 

um dado independente da construção histórica. Assim, os indivíduos, de acordo com sua 
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realidade histórica, elaboram sistemas de interpretação do mundo preocupando-se apenas com 

o aspecto fenomênico da realidade, ignorando a sua essência. 

 

No trato prático-utilitário das coisas – em que a realidade se revela como 

mundo dos meios, fins, instrumentos, exigências e esforços para satisfazer a 

estas – o indivíduo “em situação” cria suas próprias representações das 

coisas e elabora todo um sistema correlativo de noções que capta e fixa o 

espaço fenomênico da realidade (KOSIK, 1976, p. 14). 

 

Assim, sem uma prática orientada para a reflexão o homem ficaria “preso” ao mundo 

da pseudoconcreticidade e suas relações preestabelecidas, isto é, socialmente construídas sem 

que os indivíduos tenham dimensão de seu caráter cultural e passível de mudanças. Neste 

sentido, consideramos que a produção midiática, em especial aquelas de caráter massivo, 

como o cinema, que não questionam as características cristalizadas no imaginário social 

atuam num sentido de manter os espectadores distantes da prática reflexiva. Por outro lado, ao 

questionar tais formas de representação, o audiovisual estaria atuando na quebra da 

pseudoconcreticidade, ajudando os espectadores a abandonarem a condição de indivíduos 

“socialmente apáticos” e tornando-os capazes da transformação social. 

 Destaca-se, ainda, que este processo de assunção de certas características socialmente 

estabelecidas para a construção de personagens está relacionado ao que Renata Pallottini 

chama de caracterização por tradição. Ou seja, pelo menos dentro de uma mesma cultura, 

certas características são inerentes a determinadas personagens, não sendo necessário 

informar ao público sobre elas, que permanecem subentendidas. “Durante algum tempo no 

teatro brasileiro, quando uma mulata bonita entrava em cena já se sabia que ela era a ex-

escrava sapeca, namoradeira e graciosa, que ia perturbar a cabeça de muitas personagens 

masculinas” (2013, p. 99). Assim, segundo a autora, tais características aparecem como 

constantes, e só não são imputadas às personagens se o autor explicitamente disser o 

contrário. O exemplo citado pela pesquisadora aproxima a produção ficcional da figura da 

mulata hipesexualizada, recuperada pelo Modernismo Brasileiro, conforme será discutido 

adiante. 

Portanto, este capítulo se articula com o restante da dissertação num sentido de apontar 

as tendências de representação da empregada doméstica ao longo do tempo no audiovisual. 

Ele cataloga as principais representações que de algum modo acumulam-se no imaginário 

social como referências para os realizadores e para o público na construção e na leitura destas 

personagens. Tais referências funcionariam como um dicionário, que serve tanto a autores 

como para leitores, mas que é obra viva, ganhando novos verbetes e reconfigurando os 
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existentes com o passar do tempo. Assim, espera-se situar Doméstica e Que Horas Ela Volta? 

não como produções isoladas, fruto do talento de seus realizadores – embora reconheça-se o 

papel fundamental destes enquanto intelectuais capazes de construir imaginário e memória –, 

mas dentro de um contexto de representação onde características acumuladas no repertório 

cultural, assumidas ou negadas nas obras, são referência na construção e interpretação dos 

filmes. 

 

2.2. Sexo, amor e traição: as domésticas de um país agrário 

 

Uma crônica publicada em 1906 por Julia Lopes de Almeida, uma popular escritora de 

literatura feminina do início do século passado, traz pistas sobre o status das empregadas 

domésticas naquele período. “Morro porque não posso suportar os [meus] empregados”, 

escrevia em um bilhete de suicídio a personagem principal da crônica “Por Quê?”50, centrada 

na história de uma senhora fidalga que via sua existência tornar-se inviável por não conseguir 

conviver com seus empregados. Segundo Roncador (2008) a personagem de Júlia traz consigo 

um dos principais temores das elites nacionais da chamada Belle Époque51: a empregada 

doméstica. Tal figura era representada no imaginário social brasileiro como invejosa, 

portadora de doenças e males, responsável pelos mimos excessivos às crianças e pela 

infidelidade dos maridos. Os ideais de modernização daquele período se traduziram na 

condenação da imagem das domésticas, categoria profissional que começava a emergir com o 

fim do trabalho escravo. Às ex-mucamas, escravas domésticas onipresentes na sociedade 

brasileira, era imputada toda a carga ideológica negativa do país escravocrata e atrasado que 

se buscava abandonar.  

 

A empregada doméstica, outrora um indicador social de status e conforto, 

passou a ser vista como um obstáculo ao projeto higienista de modernização 

da vida e do espaço domésticos – projeto tal que consistia na imposição à 

dona de casa de uma rotina de trabalho hiper-racionalizada, no controle 

higiênico do ambiente físico da casa, na ênfase à missão maternal educadora, 

ou civilizadora (RONCADOR, 2008, p. 10). 

 

Esta visão demonizada da doméstica parece ter resistido à prova do tempo. Décadas 

depois, quando a primeira radionovela estreava no Brasil, uma empregada responsável pela 

desestabilização da ordem do lar e da família foi o fio condutor da primeira obra do gênero 

que se tornaria hegemônico no país. Em busca da Felicidade (Rádio Nacional, 1941-1943) foi 

                                                 
50 Trecho extraído de Roncador (2008). 
51 Período historicamente compreendido entre o final do século XIX e a Primeira Guerra Mundial, quando o 

Brasil vivenciou avanços sociais como a Abolição da escravidão e a proclamação da República. 
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ao ar três vezes por semana ao longo de dois anos, tendo como enredo central a história de 

Alice Medina (Zezé Fonseca), criada como filha por um casal abastado. Na verdade, a jovem 

era fruto de um relacionamento extraconjugal do pai com a empregada da família, Carlota 

(Yara Sales) (AGUIAR, 2007). Embora o melodrama próprio das novelas (radiofônicas ou 

televisivas) tenha suavizado a forma negativa com que a personagem Carlota era apresentada 

– vítima de um destino infortúnio – a trama ressaltava como o romance dela com o patrão era 

a causa principal da ruína da família Medina.  

Portanto, como as empregadas da crônica de Júlia Lopes de Almeida, a primeira 

doméstica das novelas apresentava-se como uma ameaça à estabilidade social. Como 

discutiremos a seguir, esta talvez seja a primeira dentre uma série de tipificações das 

empregadas domésticas do audiovisual, cristalizadas na produção brasileira e acessadas como 

referencial simbólico. Mesmo com o surgimento de novas formas de representação das 

trabalhadoras domésticas – cômicas, sexualizadas, maternais, etc. – a empregada demonizada 

permanece recorrente no audiovisual brasileiro.  

Na televisão, exemplos não faltam: a amargurada Juliana (Marília Pêra) de O Primo 

Basílio (Rede Globo, 1988), adaptação52 do romance de Eça de Queiróz; a também Juliana 

(Nathália Timberg), governanta que tenta impedir a felicidade do patrão em A Sucessora 

(Rede Globo, 1978); além da babá Nice, apresentada nas duas versões da telenovela Anjo 

Mau, exibidas pela Rede Globo em 1976 e 1998 e provavelmente uma das domésticas de 

maior sucesso das telenovelas53. No cinema produções recentes têm utilizado esta estratégia, 

como é o caso de como Som ao Redor (Kleber Mendonça Filho, 2012) e Trabalhar Cansa 

(Marco Dutra e Juliana Rojas, 2010), ambas apresentando um discurso crítico a respeito da 

paranoia das classes médias em relação a um elemento socialmente diferente e por isso 

ameaçador – a empregada – infiltrado na intimidade do lar. 

Este processo de estabelecimento da personagem doméstica como elemento 

desarticulador do equilíbrio do lar não impediu, contudo, que novas tipificações surgissem 

dentro do citado processo de acumulação de referências próprio do imaginário social. O 

                                                 
52 Mais recentemente a obra foi adaptada também para o cinema Primo Basílio (Daniel Filho, 2007) e teve 

Glória Pires no papel da vilã Juliana. 
53 O caso é peculiar pois, apesar da representação negativa, a doméstica caiu no gosto popular. No capítulo final 

da primeira versão, seguindo a trilha do maniqueísmo próprio do melodrama, a personagem, após conseguir 

aplicar o “golpe do baú” no patrão, morre durante o parto. O desfecho causou revolta nos telespectadores e foi 

“corrigido” na segunda versão, quando a babá casa-se, por amor, com o patrão (PROJETO MEMÓRIA GLOBO, 

2010). Suspeita-se que, em um contexto em que o Brasil experimentava seu “milagre econômico” e predominava 

o discurso de modernização e consumismo, a perspectiva da experiência afetiva conectada ao consumo 

promovido pela ascensão social, apresentado na novela, teria um poder mobilizador das audiências capaz de 

transformar Anjo Mau de uma simples trama baseada em um golpe do baú em um marco na teledramaturgia 

brasileira. 
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Modernismo, período imediatamente posterior à Belle Époque (de acordo das esquemáticas 

classificações adotadas por historiadores), estruturava-se a partir de uma visão histórica não 

mais de negação, mas de valorização do passado colonial brasileiro. Neste sentido, segundo 

Roncador (2008 e 2012), a doméstica é ressignificada de forma “positiva”, agora como 

representante deste passado, quando o Brasil teria sido forjado a partir de uma pacífica 

mistura de raças. 

É nesta trilha que Gilberto Freyre (2003) elabora, nos anos 1930, seu discurso de 

identidade nacional baseada na miscigenação e na confraternização racial. Mais do que 

acessar a memória coletiva do brasileiro ele seleciona e edita elementos dessa memória que 

podem ser aplicados a toda a população. Retomando os conceitos de memória nacional, de 

Ortiz (1985), e imaginário social, de Moraes (2009), talvez seja possível afirmar que a obra 

freyriana atue na configuração da memória nacional possibilitando a construção de um 

imaginário social que dê sentido às relações e produções culturais. O intelectual elege, dentro 

dos personagens que habitavam a memória do brasileiro naquele período, por exemplo, a 

figura da mulher negra, por ele assumida como a “mãe-preta”. A ela são imputadas 

características específicas: grande afetividade, instinto maternal, talento para o trabalho 

doméstico – em especial para cozinhar – assexualidade, simplicidade nos modos, baixa 

escolaridade, grande experiência de vida, entre outras características. 

Esta figura, preservada na memória nacional, passa a se tornar símbolo de uma 

ideologia hegemônica. No caso, a valorização de um passado colonial que não existe mais, 

onde o brasileiro fora forjado a partir de uma mistura povos, resultando em um indivíduo 

“único”, portador de características positivas herdadas de negros, brancos e índios. Tal 

movimento é forte o suficiente para permitir que, quase um século depois, a mãe-preta 

permaneça firme no imaginário brasileiro, representada por exemplo, na Tia Anastácia da 

série Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, contemporâneo de Freyre, e ainda hoje 

adaptado para a TV. 

Lobato é, aliás, um dos pioneiros na ressignificação positiva da figura da empregada 

doméstica. Seu polêmico conto Negrinha, publicado em 1923, narra a história de sofrimento 

de uma menina desde o nascimento e posterior adoção para trabalhar como empregada de 

uma cruel fidalga, à morte prematura. Agora, ao invés de vilã, a empregada se torna vítima, 

no que se apresenta como uma denúncia das condições a que eram submetidas meninas-

empregadas no período pós-Abolição. Lobato termina seu conto ressaltando a invisibilidade 

da relação de exploração no ambiente doméstico: “Depois, vala comum. A terra papou com 
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indiferença aquela carnezinha de terceira — uma miséria, trinta quilos mal pesados...” (2009, 

p. 18). 

A recuperação sob uma perspectiva positiva da doméstica é, como já citado, 

sistematizada por Gilberto Freyre na década seguinte à publicação do conto de Lobato, 

quando o autor resgata não apenas a figura da mãe-preta, como outra tipificação igualmente 

afetiva, mas com viés hipersexualizado: a mulata, responsável pela iniciação sexual dos 

jovens brancos e pela satisfação dos prazeres lascivos dos maridos. Se antes as figuras das 

domésticas eram apresentadas como uma ameaça ao lar, agora aparecem de forma oposta, 

como responsáveis pela sua harmonia, livrando a mulher branca do fardo conjugal e maternal. 

 

Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos 

sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, 

em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da 

influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de 

mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolengando na mão o bolão de 

comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e 

mal-assombrado. Da mulata que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, 

ao ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa de homem 

(FREYRE, 2003, p. 365). 

 

A literatura e imprensa do período acompanham o pensamento de Freyre. Roncador 

(2008) aponta que escritores como Carlos Drummond de Andrade54, Jorge Amado e José Lins 

do Rego55 são responsáveis por, no campo da literatura, validar a perspectiva de valorização 

da figura da doméstica cativa (mãe-preta, bá, ama de leite, são algumas das denominações que 

a tipificação vai ganhando ao longo do tempo) ou da empregada sexualizada, que é eternizada 

em mulheres como Gabriela, personagem-título do romance de Amado. Não raras vezes estas 

personagens extrapolaram as páginas dos livros, chegando aos cinemas e à televisão, 

alcançando um público ainda mais amplo que o da literatura e aprofundando seu potencial na 

configuração do imaginário social e construção da memória nacional.  

Deste modo, observa-se que estas personagens chegam ao audiovisual por meio 

melodrama familiar que sustentou parte importante da produção latino-americana nos anos 

1950, em especial no rádio. A figura da empregada doméstica emerge como elemento que, de 

certo modo, vai compensar algum desequilíbrio do eixo formado pelo núcleo familiar onde se 

                                                 
54 Na obra do poeta mineiro Roncador (2008) detecta uma espécie de “sensualização” das memórias de infância, 

como, por exemplo, no poema Edifício Esplendor, publicado em Alguma Poesia (1930): “Oh que saudades que 

eu não tenho/Da minha casa paterna [...]Tinha vastos corredores/e nas suas trinta portas/ trinta crioulas sorrindo/ 

talvez nuas, não me lembro”. 
55 O escritor exalta as figuras das mães-pretas, recorrentes no cotidiano agrário brasileiro, em obras como 

Menino de Engenho (1932) e Meus Verdes Anos (1956). As duas são baseadas na infância de José Lins nas 

fazendas canavieiras do Nordeste do Brasil, sendo a segunda sua autobiografia, publicada um ano antes de 

morrer. 
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situa a composição arquetípica do pai, provedor, e da mãe, submissa, coroando a família 

burguesa. Exemplo contundente deste fenômeno foi Mamãe Dolores, protagonista de O 

Direito de Nascer, a adaptação de uma radionovela cubana de autoria de Félix Caignet 

transmitida pela Rádio Nacional entre 1951 e 1952. 

Ressalta-se aqui a centralidade do rádio na sociedade brasileira desse período em que 

o cinema brasileiro ainda buscava se profissionalizar nas experiências da Atlântida (no Rio de 

Janeiro) e da Vera Cruz (em São Paulo) e a televisão havia acabado de ser inaugurada. A 

trama familiar centrava-se em Albertinho Limonta que, ainda bebê, é perseguido pelo rico 

avô, que não aceita o relacionamento do filho com uma jovem pobre. Para protegê-lo, a 

empregada negra Mamãe Dolores o adota, criando-o como filho. É apenas adulto que o rapaz 

descobre que sua mãe biológica é Maria Helena, agora recolhida a um convento. O 

personagem precisa lidar com o dilema de permanecer com a pobre mãe adotiva, ou integrar-

se à família rica que o rejeitou no passado. 

A novela apropria-se de duas formas de amor – sentimento base da sociedade cristã-

judaica: a primeira, o amor matrimonial, que em O Direito de Nascer expressa-se nas 

aventuras amorosas do pesonagem Albertinho. O outro tipo de amor está estreitamente ligado 

à renúncia. “O amor/sacrifício é importantíssimo para a conquista do céu. Assim aparece com 

frequência obsessiva nos laços filiais” (OROZ, 1992, p. 50). Na trama, esta perspectiva surge 

no sofrimento de Mamãe Dolores, que busca a todo custo esconder a paternidade de seu filho 

adotivo Albertinho a fim de protegê-lo do avô. 

Se o discurso em torno da mãe-preta constantemente assume o argumento de que ela é 

“praticamente da família”, O Direito de Nascer fabula com a possibilidade de esse 

pertencimento não ser apenas hipotético, mas empregado e patroa pertencerem de fato ao 

mesmo clã familiar. A abordagem logrou tanto sucesso de público que não parou o país 

apenas uma vez, mas duas. Na versão da Rádio Nacional de 1951/1952 e como a primeira 

telenovela de grande sucesso, na TV Tupi, quando teve o seu último capítulo exibido em um 

Maracanãzinho lotado, em 13 de agosto de 1965 (VEJA, 1969) 56. 

A versão fez de Isaura Bruno a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela no 

Brasil. Ela já tinha dado vida à outra mãe-preta. Antes de viver Mamãe Dolores a atriz foi Tia 

Anastácia na adaptação da série de livros Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, para 

a televisão, na TV Cultura de São Paulo, em 1964 (ARAÚJO, 2004). A série é, aliás, uma das 

                                                 
56 A TV Tupi, em seus últimos anos, produziu uma segunda versão da telenovela, exibida em 1978. (ALVES, 

2008). Houve, ainda a versão da Televisa (México), exibida pelo SBT entre setembro de 1983 a março de 1984, 

e outra versão nacional, também exibida pelo SBT, em 2001. Curiosamente, em 2015, o canal “fechado” FOX 

Life começou a veicular esta última, a partir de 25 de maio. 
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mais longevas representações da empregada negra, assexual e maternal no audiovisual. 

Primeiro foi apresentada ao público nos cinemas em O Saci (Rodolfo Nanni, 1951), filme 

infantil pioneiro no Brasil. Em seguida foi readaptada para a televisão na TV Tupi (1952-

1962), na TV Cultura (1964) e na TV Bandeirantes (1967-1969). Voltou aos cinemas em O 

Picapau Amarelo (Geraldo Sarno, 1973) e teve duas versões na Rede Globo (1977-1986 e 

2001-2007), sendo a primeira em parceria com a TVE, do Ministério da Educação. Entre 2011 

e 2016 foi ao ar em versão de animação no canal a cabo Cartoon Network. 

Apesar de fazer parte da memória afetiva dos brasileiros, a maneira como a 

personagem Tia Anastácia é apresentada é motivo de controvérsias. Machado (2008) conta 

que a perspectiva da mãe-preta não teve a mesma aceitação na África do que costuma receber 

no Brasil: a primeira versão da Rede Globo, produzida entre os anos 1960 e 1970 foi 

censurada em Angola, pela representação considerada esteriotipada da personagem, que lhes 

parecia uma escrava. Já no Brasil, é apenas 60 anos depois é que a questão gerou debates. 

Desde 2012 é discutida a inclusão de notas explicativas nos livros de Monteiro Lobato sobre 

expressões consideradas racistas, como no trecho de As Caçadas de Pedrinho em que a 

personagem Emília afirma “É guerra e das boas. Não vai escapar ninguém - nem Tia 

Anastácia, que tem a carne preta”57. Talvez o mito da igualdade racial do Brasil tenha 

dificultado uma problematização da forma como a mulher negra é representada nos livros de 

Lobato, patrono da literatura infantil no país. Por outro lado, quando se lê seus livros com 

perspectiva histórica, observa-se que o uso de derminadas expressões e tratamentos está em 

consonância com a forma como a mulher negra era referida no período, funcionando as obras 

como um documento histórico da questão racial no Brasil. 

Com menor repercussão, outras personagens seguiram a trilha das duas mulheres 

interpretadas por Isaura Bruno. No cinema, a figura aparece, por exemplo, em A Partilha 

(Daniel Filho, 2001) filme baseado em peça homônima de Miguel Falabella de 1990. A “Bá” 

(Chica Xavier) é a única que mantém autoridade sobre as quatro irmãs em conflito pela 

divisão do apartamento da família, após a morte da mãe. Observa-se que, apesar do tom de 

respeito com o qual é tratada pela mulheres que ajudou a criar, Bá termina por ser encarada 

como parte da herança. “Falando na Bá, o que é que a gente vai fazer com ela?”, questiona 

Regina (Andrea Beltrão), uma das patroas, como se estivesse referindo-se a uma peça da 

                                                 
57 Em 2014 o Supremo Tribunal Federal se recusou a obrigar o Ministério da Educação a incluir notas 

explicativas sobre racismo nos livros. A decisão, contudo, não levou em conta o mérito da questão. O ministro 

Luiz Fux considerou que não seria competência da suprema corte brasileira julgar o tema. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=282504&caixaBusca=N>. Acesso em 28 

fev 2016. 
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mobília que dividia com as irmãs. Por fim, seu destino é, mesmo idosa, continuar servindo à 

família, cuidando da terceira geração de patrões. Já no documentário Jogo de Cena, ocorre 

tipificação semelhante. A atriz Andrea Beltrão reproduz o depoimento da patroa que sente 

saudades “do cheiro” da babá que a criou. Observa-se que, mesmo ressaltando o papel 

fundamental que a empregada negra teve em sua formação, há uma ruptura da relação quando 

a patroa tornou-se adulta, restando apenas a memória olfativa. O depoimento sugere que, uma 

vez cumprida a sua missão maternal da babá, os laços de afetividade são diluídos e as duas se 

afastam. 

Tal figura parece ser uma herança comum às nações com passado escravagista. Na 

cultura estadunidense (pela qual a brasileira inevitavelmente é influenciada) a figura da mãe-

preta está igualmente arraigada, lá chamada de Mammy. A nomenclatura se refere à 

personagem do premiado romance ...E o Vento Levou (Gone With The Wind, Margareth 

Mitchel, 1936). A associação afetiva é tamanha que a personagem, vivida no cinema58 por 

Hattie McDaniel, foi capaz de romper com o racismo da época – que persiste até hoje na 

premiação – e render um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante à sua interprete, que foi a 

primeira atriz negra a receber o prêmio59. Jewel (2002) analisa que grupos hegemônicos – no 

caso estadunidense, o homem branco e rico – utiliza-se da mídia como veículo para a 

legitimação de um sistema de crenças baseado em mitos e estereótipos. 

 

Quando a população aceita essas crenças [...] ela abraça a noção de que 

certos fatores artificialmente predeterminados, tais como raça, gênero e 

classe social são responsáveis pela estratificação de vários grupos dentro da 

hierarquia social. Ela também legitima o monopólio do poder e da riqueza 

pelos privilegiados por reconhecer e autorizar o seu direito de intermediar 

recursos sociais e instituições. Basicamente, as massas dão o seu 

consentimento, que resulta na perpetuação do monopólio do poder e da 

riqueza, com base principalmente em raça, gênero e classe (JEWEL, 2002, p. 

9, tradução nossa)60. 

 

                                                 
58 A adaptação cinematográfica, um dos maiores clássicos da história do cinema estadunidense foi dirigida por 

Victor Fleming e lançada em 1940. Além do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, a película ainda recebeu outras 

nove estatuetas: Melhor filme, diretor, atriz, roteiro adaptado, edição, fotografia e direção de arte, além de um 

óscar honorário pelo conjunto da obra e outro por sua qualidade técnica. 
59 Tal feito só se repetiu 51 anos depois quando Whoopi Goldberg foi premiada pela comédia Ghost: Do Outro 

Lado Da Vida (Ghost, Jerry Zucker, 1990) em 1991. A questão do racismo parece ser recorrente na premiação. 

Na edição de 2016 do prêmio isso ficou mais evidente quando a ausência, pelo segundo ano seguido, de atores e 

atrizes negros entre os indicados resultou em uma série de protestos e boicotes à cerimônia. A questão se tornou 

central na edição deste ano, frequentemente citada nos discursos do apresentador do evento, o humorista negro 

Chris Rock.  
60 No original: When the populace accepts these beliefs […] they embrace the belief that certain artificially 

predetermined factors such as race, gender and class are responsible for the stratification of various groups 

within the hierarchy. They also legitimize the monopoly of power and wealth by the privileged by recognizing 

and authorizing their right to mediate societal resources and institutions. Basically, the masses give their 

consent result in their continued monopoly of power and wealth, based primarily on race, gender and class. 
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Assim, a autora concorda com Roncador (2008 e 2015) na perspectiva de que a 

apropriação da figura da doméstica (seja na estadunidense Mammy, ou na brasileira mãe-

preta) não é arbitrária, mas está contida dentro de um processo de manutenção da hegemonia 

do homem branco e rico perante grupos socialmente minoritários, em especial a mulher negra 

e pobre, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é o grupo socialmente mais 

vulnerável, a base da pirâmide social. Na mesma trilha, West (2004) afirma que embora tal 

fenômeno tenha raízes no passado colonial escravagista dos EUA, ainda hoje predomina na 

mídia a representação da mulher negra como Mammy, e em outros dois tipos: Sapphire e 

Jezebel. As duas também guardam similaridades com as representações brasileiras. Enquanto 

a primeira apresenta-se como a mulher negra agressiva, cuja construção aproxima-se da visão 

negativa da doméstica da Belle Époque; a segunda segue o viés da hipersexualização, tal qual 

a mulata nacional. 

Se a mãe-preta floreceu na radionovela dos anos 1950 antes de apresentar-se como 

figura representativa nas telas, a empregada hipersexualizada chegou ao audiovisual uma 

década depois. O tipo é amplamente explorado na Pornochanchada, gênero cinematográfico 

surgido no Rio de Janeiro no início dos anos 1960 e que teve seu apogeu em São Paulo, na 

região da Luz – então conhecida como “Boca do Lixo” – na década de 1970. As produções, 

de baixo orçamento, voltadas para um público masculino com pouca escolaridade, 

apresentavam histórias frequentemente repetitivas e previsíveis, apesar da variedade de 

subgêneros, que ia do western ao experimental. Em comum, sempre o foco na personagem 

feminina, seja na figura da esposa infiel, da falsa virgem, ou da empregada fogosa. 

 

A pornochanchada foi mais uma expressão nacional, um reflexo da onda de 

permissividade, de liberação dos costumes da época, uma tematização da 

“revolução sexual” à brasileira, tecendo tramas que de início se prendiam à 

paquera, às conquistas amorosas, à virgindade, ao adultério, à viúva 

disponível e fogosa (SIMÕES, 2007, p. 187). 

 

Ou seja, a doméstica é assumida como veículo privilegiado para a expressão de uma 

ideologia de liberação dos costumes e exercício da sexualidade masculina agora livre das 

limitações impostas pelo ideal de valorização da família, ainda presentes, pelo menos em 

discurso, na sociedade patriarcal brasileira. Filmes como Como é Boa a Nossa Empregada 

(Ismar Porto e Victor di Mello, 1973), Empregada para Todo o Serviço (Geraldo Gonzaga, 

1977), Histórias Que Nossas Babás não Contavam (Oswaldo de Oliveira, 1979) e Senta no 

Meu, Que Eu Entro na Tua (Ody Fraga, 1985) lograram grande sucesso de público ao 
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promoverem a imagem de uma empregada acessível, sexualmente liberada e disposta a 

realizar as fantasias dos patrões sem desejarem envolvimentos afetivos. 

Contudo, conforme lembra o cineasta Guilherme de Almeida Prado, o gênero não é 

pioneiro ao apropriar-se da personagem doméstica. “A pornochanchada nada mais era senão 

acrescentar um pouco de erotismo à estrutura que já vinha da chanchada. Havia o malandro, a 

gostosa, a empregada, a patroa, tudo enfim, menos os cantores do rádio, que já não 

precisavam mais aparecer no cinema pois já havia a televisão” (NAGIB, 2002, p. 353, grifo 

nosso). Assim, o cinema relaciona-se com o imaginário social de forma orgânica e não linear. 

Enquanto a doméstica cômica da Chanchada (conforme será discutido mais adiante) se 

cristaliza no imaginário social brasileiro nos anos 1950 e é quase simultaneamente 

apresentada pelo cinema, a doméstica hipersexualizada, tipo que vem do Modernismo dos 

anos 1930, só chega aos filmes nos anos 1960. Talvez a questão da sexualidade ainda fosse 

um tabu nas primeiras décadas do cinema brasileiro, o que pode ter retardado a adoção, nas 

telas, dessa forma de representação da empregada. 

O mesmo tabu parece não ter sido um problema para a televisão, que assume a 

doméstica hipersexualizada em profusão. O caso mais contundente talvez seja o da 

personagem Gabriela, do romance Gabriela, Cravo e Canela (Jorge Amado, 1958), três vezes 

adaptado para a televisão: pela TV Tupi, em 1961 e pela Rede Globo, 1975 – versão mais 

célebre, com Sônia Braga61 no papel-título – e em 2012, ano justamete onde a emissora exibe 

quatro telenovelas protagonizadas por domésticas. A chegada tardia ta TV no Brasil, se 

comparada com o cinema, talvez justifique a apresentação de um tipo hipersexualizado não 

ter sido, aparentemente, um problema para a televisão. Outro ponto que parece fundamental é 

pouca penetração da TV entre o público brasileiro nas suas primeiras décadas de existência. 

Enquanto o cinema já era um meio de comunicação estabelecido no Brasil em 1960, no 

mesmpo período apenas 4,6% dos lares brasileiros tinham televisores, de acordo com o senso 

realizado naquele ano. Este percentual sobe para 22,8% em 1970 e 56,1% em 1980 

(HAMBURGER, 2005). Assim, a programação da televisão até meados da década de 1980 

ainda era direcionada a um público restrito às elites e às grandes cidades, o que talvez tenha 

dado maior liberdade para as produções nesse suporte tratarem do tema sexualidade62.  

As adaptações televisivas ampliaram o viés sexual da já sensual doméstica Gabriela. 

Sequências com essa perspectiva, como as cenas de sexo entre a mulata e o patrão Nacib, são 

                                                 
61 A atriz também vive a personagem no cinema, em adaptação de 1983 dirigida pro Bruno Barreto 
62 É apenas no censo de 1991 que a presença da televisão ultrapassa 70% dos lares brasileiros. Assim, embora a 

televisão fizesse parte de um projeto de integração nacional posto em prática pelos governos militares (1964-

1985), é apenas após a redemocratização que esse ideal é finalmente alcançado (HAMBURGER, 2005). 
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valorizadas e ganham a companhia de outras (algumas que se tornaram icônicas no imaginário 

brasileiro) elaboradas exclusivamente para a versão audiovisual, como a escalada de Gabriela 

em um telhado, trajando um vestido curto, ou o banho no chafariz em praça pública. Na 

versão de 1975, ambas as cenas foram idealizadas pelo diretor Walter Avancini, cujo trabalho 

enfatiza o erotismo das personagens femininas. Tal estratégia de representação da doméstica é 

aprofundada pelo diretor em Xica da Silva (Rede Manchete, 1996-1997), quando sequências 

de sexo, nudez e insinuação sexual são um dos elementos centrais da trama, presentes em 

praticamente todos os capítulos (BRITTO, 2005)63.  

Talvez seja possível enxergar alguma relação entre a sexualização da empregada 

doméstica no audiovisual e a naturalização da violência sexual contra estas trabalhadoras, que 

tem sua origem ainda na escravidão, com as mucamas que serviam para a iniciação sexual dos 

jovens e satisfação desejos dos adultos – aspecto apresentado de forma positiva por Gilberto 

Freyre e Carlos Drummond de Andrade, conforme já foi discutido.  Segundo Corossacz 

(2014), embora a ampliação do acesso a bens de consumo como o celular – com a 

consequente redução do isolamento das domésticas no ambiente de trabalho – e o declínio da 

relação onde a doméstica mora no emprego tenham reduzido a recorrência de casos de assédio 

de patrões em relação às empregadas, parece ainda estar naturalizado na cultura brasileira a 

perspectiva de que a empregada também deve prestar-se a “favores sexuais”.  

Ao contrário de outras formas de violência sexual, quando se trata das relações com as 

empregadas no ambiente doméstico, o abuso frequentemente não é percebido com tal por 

parte dos patrões, sendo o assunto tratado com naturalidade. Para a pesquisadora trata-se da 

“folclorização da violência sexual contra a empregada”. Além disso, Corossacz observa que 

especialmente entre as domésticas que moram no emprego é recorrente a dificuldade de 

compreender os “avanços” dos patrões como uma forma de violência. Tal fenômeno sugere 

que a veiculação de uma tipificação hipersexualizada das empregadas talvez afete também a 

construção identitária das próprias domésticas. 

 

2.3. Risos, astúcia e trambiques: empregadas em uma nação urbana 

 

As figuras da mãe-preta e mulata sexualizada estavam ligadas a um passado agrário 

brasileiro. Deste modo, as mudanças sociais do Brasil dos anos 1950 e 1960 abriram espaço 

                                                 
63 A obra também seguiu a dupla trilha de Gabriela. Além da televisão teve sua versão cinematográfica: Xica da 

Silva (Cacá Diegues, 1976) apresentou Zezé Mota no papel central, em uma atuação que lhe rendeu o prêmio de 

melhor atriz no Festival de Brasília daquele ano.  
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para reconfigurações no imaginário social e memória nacional. Segundo Roncador (2008 e 

2015) trata-se de um período que o Brasil se urbanizava e era apresentado às mulheres um 

duplo desafio: ser moderna, na adoção de novas tecnologias e hábitos de consumo, e 

tradicional, na preservação de valores como a maternidade, o casamento e o culto ao lar. 

Neste contexto, surge na imprensa, literatura, cinema e televisão a empregada criativa: 

portadora de uma sabedoria popular excepcional, ela seria capaz de resolver os problemas do 

cotidiano com habilidades que as patroas não dispunham. Também apresenta-se a doméstica 

cômica: atrapalhada, ela ameniza os problemas do cotidiano com uma postura positiva e com 

sua capacidade de fazer rir, seja pelos erros que comete, pelos gostos distantes dos da classe 

média a qual pertence o patrão, ou pelo modo de falar e agir. 

Tais tipificações, segundo a autora, viriam aplacar o conflito de um país cuja questão 

racial era cada vez mais rechaçada pela classe média e que não mais enxergava no passado 

colonial romantizado a sua “Era de Ouro”: a imagem da doméstica é reconduzida pela elite ao 

seio familiar, agora na figura de uma trabalhadora urbana, que, pelo papel de facilitadora da 

vida dos patrões, mantém os discutíveis laços de afetividade com eles outrora construídos 

pelos papéis de criação e iniciação sexual que cabiam às antigas empregadas. Perpetua-se a 

máxima de que a empregada é praticamente da família, apesar de os limites de distanciamento 

e evitação se aprofundarem, colocando patrões e empregadas em posições incompatíveis com 

os laços de afetividade supostamente existentes. 

Na trilha deste diagnóstico de Roncador, destaca o papel de escritoras femininas como 

Clarice Lispector64 na identificação de tal conflito: “Janair era a primeira pessoa realmente 

exterior de cujo olhar eu tomara consciência. De súbito, desta vez com mal-estar real, deixei 

finalmente vir a mim uma sensação que durante seis meses, por negligência e desinteresse, eu 

não me deixara ter: a do silencioso ódio daquela mulher” (1998, p. 27). Parece estar evidente 

no discurso de Lispector, a percepção de um ódio de classe, nutrido pela empregada em 

relação à patroa, além de um certo distanciamento social entre as duas, cultivado, pelo 

desinteresse da patroa em relação à funcionária. Observa-se, contudo, que apesar do mal estar, 

predominava a dimensão de que a doméstica era necessária ao projeto de acesso ao mercado 

de trabalho da burguesia feminina brasileira, que repassava à empregada o fardo da 

manutenção da ordem do lar e criação dos filhos, para dedicar-se a atividades consideradas 

mais rentáveis. 

                                                 
64 O romance A Paixão Segundo G.H. (1964), de Clarice Lispector, narra os devaneios de uma patroa durante a 

limpeza do quarto de Janair, sua empregada recém demitida. 
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A estratégia de ressignificação da doméstica passa, assim, pela construção de novos 

laços entre patroas e empregadas. Tânia Kaufmann (1975), irmã de Lispector, apresenta à 

mulher brasileira do período estratégias para a construção de uma relação profissional 

“eficiente” com as domésticas em sua obra A Aventura de Ser Dona-de-Casa (dona-de-casa 

vs. empregada): um assunto sério visto com bom humor. O livro era destinado a jovens donas 

de casa em busca de harmonia no lar apesar da nova rotina de trabalho externo à que a mulher 

era submetida, que lhe permitia menor controle do trabalho doméstico. 

Observa-se na obra uma profusão de conselhos65 como a adoção de um tom ameno e 

firme quando der ordens às empregadas e fornecimento de um rádio próprio para a doméstica 

afim de evitar sua distração com conversas com outras empregadas. As recomendações são 

acompanhados de expressões como “domar como um bicho bravo”, “amaciar” e “domesticar” 

em referência às empregadas domésticas. A estratégia é seguida pela imprensa feminina da 

época.  Mesmo Clarice Lispector, que em sua literatura, de algum modo identifica o conflito 

patroa/empregada, nos textos para a jornais assume o discurso da classe média, que impunha 

limites rígidos à doméstica, tornando-os palatáveis com um discurso de dependência: seja no 

humor que facilita a lida do cotidiano, ou nas habilidades excepcionais, a doméstica é 

apresentada como essencial, e caberia à patroa “segurá-la”66. 

Enquanto Kaufmann (1975) sugeria às patroas usarem sempre a regra do “nós” – “nós 

vamos comprar peixe hoje”, “nós vamos limpar o quarto das crianças”, por exemplo – criando 

a ilusão de um ambiente colaboração (facilmente questionável se considerarmos a posição 

subalterna em que vivia a empregada que, só no ano anterior, em 1974, havia conseguido 

acesso ao sistema de previdência social67); Lispector (2006)68 apresenta em Enquanto a 

empregada nova não chega soluções para as patroas sobreviverem ao “terrível intervalo entre 

uma empregada e outra”, reafirmando a questionável dimensão de dependência dos patrões 

frente aos serviços das domésticas. Desta forma, ainda que rachaduras na estável relação entre 

patroas e empregadas apresentem-se cada vez mais evidentes, como sugerem os textos de 

Lispector e Kaufmann, a doméstica continua a ser objeto de apropriação imagética, seja na 

promoção dos ideias de feminismo burguês do Brasil da segunda metade do século XX, seja 

                                                 
65 Roncador (2008) observa que o feminismo brasileiro dos anos 1970 apoiou-se na exploração da empregada 

doméstica a fim de viabilizar o seu projeto de libertação da mulher do espaço doméstico. A própria obra de 

Kaufmann (1975) traz prefácio elogioso de Romy Medeiros da Fonseca, então presidenta do Conselho Nacional 

de Mulheres no Brasil . “Eu mesma já estou usando os conselhos de Tania Kaufman para não perder a minha 

empregada e garanto que ela está certa”, escreve. (KAUFMANN, 1975, prefácio). 
66 Tanto Lispector (1998), quanto Kaufmann (1975) são citadas por Roncador (2008). Nesta pesquisa buscamos 

tais referências e empreendemos nossa própria análise das obras em questão. 
67 Lei 5.859, de 2 de dezembro de 1974. 
68 Crônica publicada originalmente em 31 de maio de 1960. 
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no controle do espaço doméstico, agora modernizado em função dos novos hábitos sociais e 

de consumo. 

Talvez seja possível estabelecer uma relação a este controle do espaço urbano 

brasileiro que enfatizou o ambíguo distanciamento (físico, inclusive) entre patrões e 

empregadas, com o que o antropólogo Gilberto Velho chama de regras implícitas de evitação 

e manutenção de distância social: 

 

Dividimos o mesmo teto. Com toda ambiguidade, eram relações muito 

próximas, mesmo fisicamente. Havia claramente regras implícitas de 

evitação e de manutenção de distância social. Uma das mais evidentes era a 

de não exposição do corpo, de parte a parte. Tanto eu, como elas, 

cumpríamos uma rotina em que havia uma etiqueta, em princípio, 

compartilhada por todos. Sempre fui tratado como “senhor” ou “professor”, 

enquanto eu as tratava por “você” (VELHO, 2012, p. 23). 

 

Observa-se na reflexão do antropólogo69 tanto a constatação que os limites sociais 

impostos a empregadas e patrões não parecem ter sido pessoalmente acordados, mas parte de 

um repertório socialmente compartilhado, onde “cada parte sabe o seu lugar”, bem como a 

clara posição de superioridade do “senhor”/”professor” diante da empregada “você”. Tal 

distanciamento contrasta com a aproximação (física, inclusive) da doméstica tipificada na 

mãe-preta e mulata, e dá pistas do novo lugar habitado pela doméstica na vida das famílias 

brasileiras, menos maternal ou sexual, e mais próxima de uma facilitadora do cotidiano.  

Se antes a doméstica, ainda que de maneira subalterna, participa do cotidiano familiar 

– basta pensar nas ilustrações do dia-a-dia doméstico brasileiro do século XIX com uma 

profusão de domésticas, como símbolo de status – agora se começa a valorizar a privacidade 

da família e a consequente invisibilidade da funcionária. Tal alteração trouxe consigo novas 

ambiguidades na relação entre patrões e empregados. Se por um lado o trabalho doméstico 

começa a ser visto de forma mais profissionalizada, se comparado com o período anterior 

onde a doméstica apresentava-se como uma “criada”, agora se aprofunda a segregação entre a 

família e a empregada. Começa-se a construir um véu de invisibilidade no trabalho doméstico.  

Esta mudança é representada, por exemplo, na nova geografia dos lares brasileiros a 

partir da segunda metade do século XX. Uma pesquisa realizada por Trigueiro e Cunha 

(2015) com anúncios de empreendimentos imobiliários e plantas de apartamentos construídos 

nas décadas de 1950, 1970 e 1990, revela um processo de transição no espaço dedicado à 

doméstica no lar. Em um primeiro momento há uma valorização do quarto de empregada, 

                                                 
69 As reflexões de Velho (2012) tem como base observações pessoais entre 1973, quando contrata sua primeira 

empregada, até os anos 2010, quando o texto é publicado, incluindo, portanto, a emergência da doméstica urbana 

e suas alterações no contexto contemporâneo. 
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tanto em tamanho quanto em localização – ligado à área social da casa – em uma espécie de 

promoção da ideia de que seria possível viver em um apartamento com a mesma dinâmica das 

casas, predominantes na primeira metade do século passado. Nas décadas seguintes ocorre a 

redução de tal destaque, os quartos perdem em tamanho e passam a ser ligados à área de 

serviço, aprofundando o distanciamento de patrões e empregadas, buscando promover a 

privacidade de ambas as partes. “Quando a porta que liga [o quarto de empregadas] ao setor 

social é fechada, é como se a solidariedade que serve de ponte entre os mundos dos senhores e 

empregados fosse interrompida, e, assim, as duas comunidades de habitantes podem recuperar 

sua independência” (TRIGUEIRO; CUNHA, 2015, p. 131). 

Este distanciamento físico que marca as relações entre patrões e empregadas a partir 

da segunda metade do século XX talvez possa ter contribuído para um certo distanciamento 

cultural do olhar patronal em relação ao das domésticas. As ainda incipientes melhorias na 

qualidade de vida das domésticas trazidas pela sua inclusão no sistema previdenciário oficial 

em 1974 e o aumento da renda possibilitada pelo “Milagre Econômico” vivido pelo Brasil 

criaram um novo mercado consumidor de produtos populares, que tinham as domésticas entre 

seus públicos mais representativos: o brega. 

O movimento brega tem sua origem em fins dos anos 1970 através de cantores como 

Waldic Soriano, Reginaldo Rossi e Odair José. A origem na música – e posterior expansão 

para outras manifestações culturais como a moda e a televisão – não parece ser arbitrária. Os 

escritos de Kaufmann (1975) já apresentavam a necessidade da doméstica “ter seu próprio 

rádio”, indicando que as possibilidades da mídia sonora – que, diferentemente da TV ou da 

imprensa escrita, não carece de atenção total, permitindo a realização do trabalho em paralelo 

ao consumo – como estratégia de sedução das classes trabalhadoras. Se para o guia de patroas 

as especificidades meio rádio apresenta-se como um elemento fundamental para o estímulo à 

sua adoção pelas empregadas, para Martín-Barbero (1997), a receptividade das classes 

populares em relação ao rádio está mais associada à sua mediação do que ao meio 

propriamente dito. Para o autor o rádio é herdeiro das tradições orais das classes populares, 

como os causos e os teatros itinerantes. Assim, o veículo atua como uma conexão entre as 

tradições populares agrárias e os novos hábitos do ambiente urbano, agora no contexto da 

comunicação de massa. 

Neste sentido, Araújo (2002) destaca que embora a empregada já fosse apresentada 

como personagens de canções desde a gênese da música popular brasileira, a música brega 

teria sido o primeiro movimento cultural a, de alguma forma, denunciar as desiguais relações 
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de patrões e empregados70, como a simbólica canção Deixa essa vergonha de lado, de Odair 

José, ainda hoje uma das mais lembradas quando o tema é a empregada doméstica na música. 

Talvez essa abordagem “de classe” tenha contribuído para o sucesso do gênero 

musical entre as domésticas – Odair José, por exemplo, ganha a alcunha de “o terror das 

empregadas”. Por outro lado, entre as classes economicamente dominantes é construída uma 

visão negativa do brega, que deixa de ser visto apenas como movimento cultural e passa a ser 

encarado como sinônimo de tudo aquilo que é de mal gosto, cafona. As elites brasileiras 

rejeitam o brega71 tanto por sua estética assumida como melodramática e exagerada, quanto 

por sua associação direta com as classes populares, das quais a maior parte dos artistas 

representantes eram originários (ARAÚJO, 2002). 

Esta visão negativa reverbera na representação das empregadas no imaginário social 

(como será discutido ainda neste capítulo) e, em um processo dialógico, quase toda a cultura 

consumida pelas domésticas se torna sinônimo de brega: as roupas, os passeios, as formas de 

expressão da afetividade, os horóscopos, a decoração. Ser brega passa a ser característica 

quase obrigatória da doméstica no contexto midiático da produção cultural brasileira, 

frequentemente associando tal estética a uma forma de humor que colocava o brega como mal 

feito, pobre e ignorante. 

Retomando a perspectiva audiovisual, embora amplie seu espaço nas telas apenas nos 

anos 1960, a doméstica participativa, seja ela cômica ou sábia, começa a aparecer no cinema 

anteriormente. Segundo Nagib (2002) a Chanchada dos anos 1940 e 1950 já trazia a 

doméstica como um tipo popular marcante. O gênero é descrito por Freire (2011) como um 

conjunto de filmes bastante diversos entre si (fala-se em “generificação” do termo 

Chanchada). Originário dos filmes carnavalescos72 da década de 1930, o gênero passou a 

indicar, nos anos 1950, todo e qualquer filme produzido entre o Primeiro Cinema e o Cinema 

Novo. Geralmente cômicos e muitas vezes musicais, os filmes de Chanchada “importavam” 

atores e textos do Teatro de Revista do Rio de Janeiro, e eram frequentemente acusados pela 

crítica por inibirem o desenvolvimento de novas formas de cinema no país73. 

                                                 
70 O autor cita como exemplos os cantores Jean Marcel (Você não vai ser minha empregada), Waldick Soriano 

(Uma empregada vai ser mãe dos filhos meus) e Luiz Carlos Magno (Quarto de empregada).  
71 Além da questão estética, Araújo (2002) ressalta que uma possível conivência dos cantores bregas com o 

regime militar também é responsável pela visão negativa do brega na historiografia da música brasileira. O autor 

questiona, contudo, tal visão, ressaltando que os artistas pertencentes ao movimento também eram vítima de 

controle da censura e perseguição política. Suspeita-se que a origem social dos artistas tenham lhe reduzido a 

possibilidade de resistir à tal controle ideológico. 
72 Freire (2011) explica que os filmes carnavalescos eram produções lançadas normalmente durante o carnaval, 

que tinham a festa como temática e/ou apresentavam as músicas carnavalescas. 
73 O autor destaca ainda que nas críticas dos anos 1940 e1950 os filmes da Chanchada eram frequentemente 

descritos como malfeitos e medíocres. A crítica persiste nos anos 1960, quando os cineastas do Cinema Novo 
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Na Chanchada os filmes exploram a posição ambígua da doméstica no contexto 

familiar para o desenvolvimento de suas tramas. Como um caractere externo, “infiltrado” no 

seio familiar ela se torna, em obras como elemento desencadeador dos conflitos nas tramas 

ou, ao contrário, sua solução. Seu humor característico e sua relação diferenciada com todos 

os entes familiares são exploradas em especial na obra do diretor Eurípedes Ramos, em filmes 

como O Camelô da Rua Larga (1958), Minervina Vem Aí (1959) e Cala Boca, Etelvina 

(1960), com destaques para atrizes como Dercy Gonçalves e Zezé Macedo – que chegou a 

receber a alcunha de “Empregadinha do Brasil”, em função da frequência com que 

representou domésticas. 

Este tipo de significação não é, contudo, novidade na produção dramatúrgica. Talvez 

seja possível enxergar uma um paralelo entre as domésticas da Chanchada e sua contraparte 

na Commedia Dell'arte – gênero do teatro popular nômade que floresceu na Itália e na França 

entre os séculos XV e XVIII – quando considerada a perspectiva popular de ambas as formas 

narrativas. Vendramini ressalta que entre os personagens mais marcantes desta forma teatral 

destacam-se: “Pantaleão, o criado astucioso, a criada ladina, o enganador enganado, o sovina, 

o criado esfomeado, o velho apaixonado pela criada astuciosa, o vaidoso, os pares cômicos 

etc.” (2001, p. 64). Ou seja, mesmo na sociedade agrária da Europa de cinco séculos atrás a 

doméstica astuta ganhava destaque em personagens que marcaram o imaginário ocidental, 

como o de Colombina, figura recorrente no repertório de referências carnavalescas ainda hoje. 

O autor observa uma aproximação desta forma de produção teatral com as comédias 

cinematográficas, especialmente aquelas produzidas no cinema mudo: 

 

O clima geral é extremamente popular (o que não quer dizer que não haja 

refinamento dos recursos); o fato de não haver fala sonorizada faz que seja 

valorizado o cômico visual, com ênfase para a mímica do ator; a temática é 

sempre de fácil compreensão e gira, com frequência, em torno da 

sobrevivência dos deserdados pela sorte, estabelecendo-se de imediato, por 

contraposição, a temática social (Luzes da cidade, de Chaplin, é exemplar); 

as personagens são tipi fissi: mudam os filmes e elas permanecem sempre as 

mesmas, facilmente identificáveis pela plateia (VENDRAMINI, 2001, p. 

75). 

 

A forma de enredo – construída a partir de situações simples de onde se desenvolvem 

uma série de “quiprocós” –, é destacada pelo autor que também enxerga no Teatro de Revista, 

                                                                                                                                                         
propõem um novo modo de fazer cinema que se distanciasse ao máximo das Chanchadas e buscasse a construção 

de filmes socialmente engajados. A partir dos anos 1970 nomes como Jean-Claude Bernadet e Paulo Emílio 

Salles Gomes são responsáveis por ressignificar positivamente a Chanchada. Os filmes passam a serem vistos 

com um viés político e como representante do desenvolvimento de uma arte cinematográfica de viés popular no 

Brasil (FREIRE, 2011).  
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popular no Brasil da primeira metade do século XX e assimilado pelos shows de variedades 

da televisão, a mesma estrutura baseada em pequenas esquetes de comédias, números de 

dança e apresentações musicais. Já Scherer e Keske (2014) percebem uma aproximação da 

construção da personagem da Commedia Dell'arte com as personagens da teledramaturgia 

brasileira. Tipos como o aproveitador, a moça ingênua, o homem sofredor e o conquistador 

sem escrúpulos, que aparecem como os mais frequentes no teatro, também apresentam-se 

como os caracteres básicos das telenovelas e séries de TV nacionais. Talvez a busca por um 

entretenimento popular e de fácil acesso, tanto da Commedia Dell'arte quanto das telenovelas 

e do cinema de Chanchada, justifiquem esta aproximação. 

Caso exemplar nessa forma de representação é o citado filme Cala Boca, Etelvina74, 

comédia estrelada por Dercy Gonçalves. Uma família à beira da falência recruta a empregada 

(Gonçalves) para dar um golpe em um parente rico e, assim, ter acesso à sua herança. A 

comédia rasgada, própria dos personagens da mais longeva humorista brasileira, entra em 

cena quando a doméstica, disfarçada de patroa, precisa sustentar a farsa por mais tempo que o 

esperado, lidando com o retorno da patroa verdadeira, da qual usava as roupas.  

Em Cala Boca, Etelvina observa-se uma forma de humor que voltou a ser explorado 

mais recentemente em diversas produções, com destaque para o humorístico Sai de Baixo 

(Rede Globo, 1996-2002 e 2013): o da doméstica responsável por mediar a relação dos 

patrões falidos com uma espécie de universo de pequenos golpes e trambiques. O fundamento 

deste papel é a perspectiva de que a origem social da empregada lhe tenha garantido uma 

espécie de malandragem, agora cara aos patrões, financeiramente decadentes. No entanto, tal 

lógica dificilmente vem acompanhada de uma reflexão moral. Os pequenos golpes (fuga de 

credores, tentativa de casamentos por interesse, criação de falsos laços familiares para o 

recebimento heranças) não são apresentados de forma moralmente condenável, mas como 

uma estratégia para recuperação do status social perdido: ou seja, embora haja uma 

romantização de uma forma de saber popular, a perspectiva do empobrecimento continua a 

ser rechaçada, mesmo que isso significa abrir mão da honestidade. 

Nota-se tanto em Cala Boca, Etelvina, quanto em Sai de Baixo, que a construção de 

laços de solidariedade com os patrões é circunstancial e serve apenas ao interesse patronal: 

tão logo a situação financeira dos empregadores melhore, retorna-se à dinâmica original, com 

a reconstrução das regras de distanciamento social. A empregada volta para a área de serviço, 

como se, após cumprir seu papel social de manter a hegemonia dos patrões, aguardasse a 

                                                 
74 O filme é baseado em uma peça de teatro homônima de autoria de Armando Gonzaga 
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próxima tarefa. Tanto no filme quanto no humorístico, patrões, apesar de dependerem das 

funcionárias, tratam-nas de maneira agressiva. São frequentes expressões como “lacaia 

insolente”, “criada maleducada” (ou até mesmo o “cala boca” que dá nome ao filme).  

Suspeita-se que a aceitação de tal tratamento por parte das empregadas seja o espelho 

do temor pelo desemprego, especialmente se considerada a situação econômica brasileira a 

partir da segunda metade da década de 1970. Outra hipótese é a de que tais representações 

tenham influenciado a autoimagem das domésticas, criando, assim, uma perspectiva de que 

ajudar os patrões fizesse parte de um dever moral das empregadas. Tal horizonte fica mais 

evidente em Supermanoela75 (Rede Globo, 1974), novela centrada76 na vida da empregada 

Manoela (Marília Pêra) que, aceita trabalhar sem salário e ainda ser costureira nas horas vagas 

a fim de ajudar os patrões falidos a se recuperarem financeiramente. A produção associa a 

protagonista, de maneira muito explícita, à figura de uma heroína disposta a ajudar os fracos 

(a logomarca da novela é um “S”, como o do Superman). Tal discurso enfatiza a visão da 

doméstica como portadora de uma sabedoria excepcional, que deve ser posta a serviço dos 

patrões em caso de necessidade destes. 

Casos como o de Supermanoela, onde a doméstica é dissociada completamente do 

humor, contudo, parecem ser exceção. As obras mais marcantes das últimas décadas a tratar 

desta tipificação da doméstica frequentemente trazem algum viés cômico a partir do brega, 

mesmo que a produção seja apresentada como um drama. É o caso de Romance da 

Empregada (Bruno Barreto, 1988). O filme é exemplar a respeito da construção de 

empregadas engraçadas a partir de seu consumo cultural. Na obra, Fausta (Betty Faria) é uma 

empregada infeliz que equilibra-se entre a patroa exigente e o marido bêbado quando encontra 

no vendedor de ouro Zé da Placa (Brandão Filho), a chance de ascensão social e felicidade 

emocional. 

O tom dramático do filme é atenuado com sequências onde os gostos musicais, a 

forma de se vestir e o lazer de Fausta e suas colegas empregadas são satirizados. Sequências 

como a que apresenta a personagem em um dia de praia em Paquetá, ou num domingo na 

Quinta da Boa Vista – locais ainda hoje associados ao lazer popular – são apresentados de 

maneira cômica, com a personagem encarnando o estereótipo da pobre “farofeira” e 

barulhenta, que ambiciona uma melhora econômica como uma forma de revanche contra a 

                                                 
75 A telenovela foi baseada na peça de teatro O Sobrado, de autoria de Walther Negrão. 
76 A abordagem não logrou sucesso, o que levou a emissora a reorganizar a obra com foco nos jovens que vão 

morar na mansão onde Manoela trabalha, agora transformada num pensionato. O “rebaixamento” da personagem 

à condição de coadjuvante levou ao rompimento da atriz com a emissora. Marília Pêra só retornou às novelas em 

1987 em Brega & Chique, coincidentemente no papel inverso ao que havia representado em 1974: a rica 

decadente que precisa de conselhos para “aprender a ser pobre” (PROJETO MEMÓRIA GLOBO, 2003). 
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opressão que sofre por parte da patroa e do marido. A vingança, apesar de não cumprida – já 

que Zé da Placa na verdade é pobre – é ao menos vislumbrada: quando a doméstica se apossa 

da casa da patroa “vestindo até suas calcinhas” ou na tentativa de infidelidade conjugal que 

não chega a se concretizar. 

A telenovela Cheias de Charme seguiu um tom semelhante. Exibida em 2012 pela 

Rede Globo, a obra situou as três protagonistas – Maria Aparecida (Isabelle Drummond), 

Maria da Penha (Taís Araújo) e Maria do Rosário (Leandra Leal) – no epicentro da cultura 

brega. Com uma abordagem que se afastou do "realismo" comum às telenovelas mais 

recentes, apostou em uma visão histriônica da realidade: cores, brilhos e plumas, atuações 

exageradas (mesmo para o padrão das telenovelas) e a ambição da conquista do estilo de vida 

da patroa eram elementos da trama. A obra não se limitou a associar as domésticas ao brega 

apenas do ponto de vista estético: as empregadas acabam por formar um grupo musical do 

gênero, rival de uma das patroas, a cantora de forró Chayenne (Cláudia Abreu). As duas obras 

(Romance... e Cheias...) têm o seu ponto alto na derrubada, ainda que momentânea, dos 

limites entre o espaço da casa dedicado às empregadas e as patroas. Beira a literalidade a 

semelhança entre as sequências em que Fausta “se apossa” do apartamento da patroa, usando 

suas roupas, dublando seus discos e bebendo seu whisky, e a cena que marca a virada na trama 

de Cheias de Charme: quando as três empregadas formam o grupo Empreguetes e gravam um 

clipe na casa da patroa, usando seus pertences77. 

Tal forma de humor – baseada no consumo cultural das empregadas – talvez possa ser 

associado ao que Veras e Saldanha (2015) (na trilha do pensamento do filósofo francês Henri 

Bergson) descrevem como uma ruptura com o pragmatismo da cotidianidade. Para os autores, 

o humor sempre tem caráter social e grupal, de modo que o riso seria uma espécie de “trote 

social”, ou ameaça de coerção e/ou humilhação, ainda que leve, daquele que é o seu alvo. 

Para tal, o riso se incompatibiliza com a comoção, provocando uma forma de “anestesia do 

coração”, isto é, dirige-se exclusivamente à inteligência pura. Assim, a apropriação de forma 

cômica do consumo cultural da empregada poderia ser interpretada como uma forma de 

ridicularização destas e aprofundamento da perspectiva de inferioridade – nos gostos, na 

capacidade crítica – das domésticas. 

A estratégia talvez se relacione também com o que Barros (2007) chama de caráter de 

“distinção” do consumo. A partir de Pierre Bourdieu a autora analisa que na relação entre 

patroas e empregadas o consumo é visto como um mecanismo social de manutenção da 

                                                 
77 As sequências estão disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=tHDM7aaDYzg (Romance da 

Empregada) e http://globoplay.globo.com/v/1953958/ (Cheias de Charme). 
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dominação de classe. Assim, as classes dominantes estariam preocupadas com a produção 

social da diferença, enquanto os grupos à base da pirâmide social justificariam seu consumo 

por questões como lealdade de classe e proteção contra a incerteza econômica. Deste modo, 

ao ridicularizar a forma como as empregadas consomem, patrões estariam trabalhando num 

sentido de manter a hegemonia do seu próprio consumo, frisando as diferenças na forma 

como empregadas e empregadores consomem, e ridicularizando a tentativa de apropriação 

destas do modo de vida dos patrões78. 

 

2.4. Testemunho e protagonismo: a doméstica brasileira contemporânea 

 

Embora o Brasil tenha desenvolvido um cinema com preocupações sociais e uma 

produção televisiva que, de alguma forma, dialoga com as questões brasileiras, a 

representação das domésticas raramente passou pelo crivo das próprias representadas. Mesmo 

considerando que o audiovisual contribua para a formação de identidades e alguns produtos – 

como a música brega ou mesmo o cinema da Chanchada – busquem uma conexão com este 

público, há indícios que apontam para a percepção de que o audiovisual passa longe de ser 

visto como um espelho pelas domésticas. 

Uma etnografia a respeito do consumo midiático de empregadas domésticas de São 

Paulo realizada por Macedo (2013) revelou insatisfação a respeito da representação das 

empregadas no audiovisual. A crítica das representadas recaiu sobre a forma “brincalhona e 

irresponsável” que a doméstica geralmente aparece na mídia, em seriados como A Diarista 

(TV Globo, 2004 – 2007)79, por exemplo. A pesquisa, realizada em 2011, apontou uma 

percepção de que a mídia desvaloriza o trabalho doméstico ao associá-lo apenas a atividades 

como lavar e passar, desconsiderando que a empregada é a responsável pela casa e pelas 

crianças durante seu expediente de trabalho, quando seus patrões estão, em geral, fora do 

                                                 
78 Talvez aqui seja possível estabelecer uma relação com o consumo da empregada doméstica o a figura do 

“Nouveau Riche”, o novo rico, figura recorrente na dramaturgia desde os tempos de desde os tempos de Molière 

e O Burguês Fidalgo. Nos dois casos, nota-se que o elemento risível desloca-se para a incapacidade dos 

personagens em desprenderem-se de sua vulgaridade, ou seja, em assumirem os códigos de consumo da elite, 

mesmo dispondo dos mesmos produtos que a elite. 
79 A Diarista aprofunda o discurso a respeito da empregada como pilar na ordem do lar, já apresentado em Sai de 

Baixo, apesar de, como quase toda comédia a estratégia cômica recair sobre o desajeito da empregada. Observa-

se, contudo, que o programa desloca a figura da doméstica mensalista, que predominou na representação até 

então, para a diarista, que trabalha cada dia em uma casa diferente. Tal mudança traz pistas sobre o que poderia 

ser a percepção de mudanças nas relações do trabalho doméstico no Brasil, com a mensalista em declínio, e 

também o enfraquecimento dos laços de afetividade (menos intensos nas relações com vários patrões).  
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lar80. Quanto ao trabalho doméstico, parece haver uma percepção de que ele é monótono e 

cansativo. Este é, por exemplo, um dos fatores de dramaticidade da personagem Fausta, em 

Romance da Empregada. Talvez, uma das matrizes desta percepção se identifique no temor 

dos patrões em serem obrigados a assumir tais trabalhos, algo já expresso no citado manual 

escrito por Tania Kaufmann nos anos 1970. 

 

As pessoas que trabalham, ou trabalharam fora, sabem que há dias ou 

momentos de desânimo em que dá vontade de largar tudo e sumir. E se não o 

fazemos é tendo em vista as promoções, a carreira, ou as referências que 

precisaremos para iniciar outro trabalho. Pois esse impulso de fuga ocorre 

com muita frequência entre as empregadas, mas não só porque não estão 

“fazendo carreira”, como por que estão submetidas a um trabalho monótono 

e sem perspectivas (1975, p. 107, grifo nosso). 

 

Assim, não raras vezes, assumir o posto de empregada parece ser a maior tragédia 

possível para patroa. Desde o conto da gata borralheira – que, quando casa-se com o príncipe, 

reduz à madrasta e as primas invejosas à condição de serviçais – às mais recentes 

representações da doméstica, punição para os maus em diversas produções audiovisuais é ter 

que cuidar do próprio trabalho doméstico, sem a ajuda de empregada. O caso mais estridente, 

nos últimos anos, talvez tenha sido o da telenovela Avenida Brasil (Rede Globo, 2012), 

quando a rendição da vilã Carminha (Adriana Esteves) pela “empregada” Nina (Débora 

Falabella) se dá justamente com uma inversão de papéis. O ponto-alto é um tour que a 

funcionária faz com a patroa rendida pelos espaços dedicados às domésticas na mansão onde 

ambas vivem81: 

 

[Nina]: Eu vou te explicar algumas coisas sobre esse quarto que você mal 

conhece apesar de fazer parte da sua casa. Trata-se de um cômodo simples, 

pouco iluminado, pouco arejado. Mas uma patroa do seu tipo deve achar que 

uma empregada não precisa mais do que isso para sobreviver. Temos TV, 

que às vezes pega, às vezes não... Se chover não pega mesmo. Vem ver o 

banheiro: temos chuveiro elétrico... ihh, mas não temos água quente, porque 

apesar das promessas a resistência nunca foi trocada. O ralo entope 

formando uma poça de água que inunda o banheiro inteiro. Cuidado para não 

escorregar, tá bom? E o cheirinho? Ruim, não é? É da caixa de gordura que 

fica colada com a área de serviço, mas com o tempo você se acostuma. 

Sobre a cama... é uma porcaria. Mas eu vou te dar uma dica: você dorme 

bem na beirinha, no lado direito, que você nem vai notar o estrado quebrado. 

                                                 
80 Mesmo reconhecendo as limitações de amplitude do levantamento de obras audiovisuais empreendido aqui 

neste trabalho, ressalta-se que esta é uma questão que pare estar ausente na produção audiovisual analisada. 

Dentre todos os filmes, programas de rádio e televisão aqui apresentado, em nenhum foi mostrado de forma 

explícita a perspectiva da doméstica como uma “guardiã” do lar. 
81 Ressalte-se que a posição de empregada por parte da personagem é circunstancial. Empregar-se na casa de 

Carminha faz parte da estratégia de vingança da personagem por esta ter sido responsável pela morte do pai. 

Uma vez concluído o plano, Nina retoma a posição de patroa, terminando o último capítulo da novela na mesa da 

família, sendo servida por Zezé, sua antiga “colega”. 
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Mas cuidado, não se mexe muito, porque senão você acorda no chão. 

Alguma dúvida?82 

 

A cena termina com doméstica sentada na mesa da sala enquanto grita “me serve, 

vadia!” vestida com as roupas da patroa (que é obrigada a assumir o uniforme da empregada). 

Assim, a obra teria, ainda que de forma pontual, retomado à tradição de novelas que 

“problematizam” o Brasil. “A ausência do merchandising social que amorteceu a dramaturgia 

do folhetim eletrônico nos últimos anos contribui para adensar a trama, liberando os 

personagens para tecer comentários e desenvolver ações inusitadas” (HAMBURGER, 2012, 

s/p). Portanto, para a autora, a telenovela, neste momento, talvez espelhe os temores de uma 

classe média tradicional, que, por décadas, dominou a produção cultural e assistiu 

recentemente à ascensão social de uma nova classe média, que começa a questionar os limites 

de representação construídos durante mais de um século na relação entre patrões e 

empregadas.  

Antes de alcançar tal condição, potente o suficiente para questionar os lugares que 

ocupa na sociedade, a doméstica audiovisual trilhou um caminho que remonta à década de 

1980, quando o Brasil experiência uma expansão dos movimentos sociais e retorno à 

democracia. Segundo Roncador (2008 e 2015) é neste momento que a doméstica começa a 

ganhar direito à voz, ainda que de forma limitada, através de uma espécie de literatura de 

testemunhos. Neste gênero, empregadas ditavam suas memórias ou eram personagens de 

livros-reportagem que traziam como denúncia, as condições em que estas trabalhadoras eram 

submetidas.  

Esta produção, segundo a autora, viria a redimir uma espécie de culpa da 

intelectualidade de esquerda e suprir o seu desejo político de uma forma de agência pública 

residual no contexto da globalização. A doméstica apresenta-se, portanto, como o personagem 

perfeito para a exploração literária dos contrastes que marcam a sociedade brasileira. Em seu 

diagnóstico, Roncador cita obras como Ai de vós!: Diário de Uma Doméstica (testemunho de 

Francisca Souza da Silva, 1983) e Testemunha de Uma Vida (testemunho de Rosalina Ferreira 

Basseti, 1987) adotaram esta estratégia.  

No audiovisual, a pouca recorrência de obras com protagonistas domésticas desde os 

anos 1980 talvez esteja relacionada à “crise” do documentário de entrevistas, discutido no 

primeiro capítulo desta dissertação – quando a profusão do uso de entrevistas leva os 

realizadores a buscarem formas alternativas de linguagem que não passassem necessariamente 

                                                 
82 Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/avenida-brasil/t/cenas/v/nina-tranca-carminha-no-

quarto-de-empregada/2058663/> Acesso em 24 fev 2016. 
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por este tipo de expediente narrativo. Ainda assim, dois filmes alcançaram relativo destaque 

com tal abordagem: a ficção com estética documental83 Domésticas, o filme (Fernando 

Meirelles e Nando Olival, 2001) e no já citado documentário de Eduardo Coutinho, Jogo de 

Cena. 

No filme de Coutinho – um dos grandes defensores da entrevista no cinema brasileiro 

– a história da doméstica sexy, que engravida em uma “rapinha” em pé, na Praça da Sé, em 

São Paulo, é reencenada pela atriz Débora de Almeida. Não se sabe quais eram as 

características físicas da doméstica original, mas, para interpretá-la no documentário – que 

fabula com a ficcionalização da realidade – é escolhida uma atriz negra, cujo biotipo se 

aproxima da mulata sexualizada, enraizada na cultura nacional conforme discutido 

anteriormente. Observe-se que nos demais segmentos do filme não há uma preocupação de 

que a atriz que reinterpreta o depoimento seja fisicamente parecida com a mulher que de fato 

viveu a história. Talvez tal opção (a de usar uma atriz cujo biotipo seja mais próximo do 

esperado para uma doméstica sexualizada) faça parte da estratégia do filme em conferir 

verossimilhança ao depoimento da atriz, dificultando o público perceber, em um primeiro 

momento, quando se trata de encenação ou personagem real. 

Domésticas, o filme segue, no campo da ficção, trajetória semelhante: a obra, 

adaptação para as os cinemas da peça de teatro de autoria de Cláudia Misura (que, no filme 

interpreta a empregada Créo), foi estruturado a partir do depoimento de 200 domésticas. As 

histórias contadas por elas foram reunidas em grupos de acordo com características 

semelhantes e serviram de base para a composição das personagens ficcionais. Os roteiristas 

atuaram no sentido de criar tipificações de domésticas que, por um lado, continham histórias 

vividas por várias domésticas da “vida real” e, por outro, incorriam no que poderiam ser os 

mesmos preconceitos na construção da personagem doméstica presentes no senso comum: o 

consumo cultural (rádios, novelas, horóscopos), a estética brega (as músicas melosas, a forma 

de vestir), o linguajar distante da forma culta (explorado como forma de riso tanto na 

narrativa quanto nos créditos iniciais), o alcovite, a inocência ou ignorância e o romantismo 

excessivo. 

Ainda que a estratégia se baseie em depoimentos “reais”, a representação não é 

totalmente aceita pelas empregadas. Um estudo de recepção realizado com domésticas do 

                                                 
83 O filme estrutura-se em duas formas narrativas, uma ficcional “clássica” com a encenação do cotidiano das 

empregadas, e outra como uma forma de falso-documentário, onde as empregadas parecem estar sendo 

entrevistadas. O filme aposta ainda na verossimilhança nestes depoimentos diante da câmera, em algumas 

sequências – em especial a que acompanha os créditos finais – o espectador é levado a questionar-se a respeito 

do caráter ficcional da obra. 
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Distrito Federal mostrou que apesar de reconhecerem a estética apresentada em Domésticas, o 

Filme como sendo próxima ao seu universo, elas não se viam representadas na película. A 

música brega não foi encarada como uma unanimidade entre as domésticas que participaram 

do estudo. Elas também rechaçavam as estratégias de revanche das empregadas do filme 

(como quanto Roxane (Graziella Moretto) fuma dentro de casa para se vingar da patroa que 

atrasa o salário) e não se identificam com a inocência de algumas das personagens, como 

Quitéria (Olívia Araújo)84. “Tina gostou do filme. Ela refere-se à Quitéria quando fala a 

respeito da película. ‘Achei estranho algumas coisas, não é assim com a gente. É... a burrice. 

Eu não sou tão burra daquele jeito não’”. (SILVA; SILVA, 2008, p. 10). 

Apesar das contradições, Domésticas, o filme se insere como um primeiro movimento 

no sentido de “dar voz” às domésticas no audiovisual, que ganha força cerca de uma década 

depois, quando o debate sobre as condições de trabalho da empregada doméstica ganha 

destaque nacional. No processo de desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista a proposta 

de verificar as principais correntes de representação da doméstica no audiovisual, realizamos 

um levantamento junto às sinopses de todas as novelas exibidas pela Rede Globo desde 1965, 

ano de sua inauguração, até 2011, véspera de aprovação da PEC das Domésticas e exibição 

das quatro telenovelas protagonizadas por empregadas85. O levantamento revelou que das 263 

telenovelas exibidas, apenas 12 traziam trabalhadoras domésticas em papéis de destaque. 

Considera-se aqui papel de destaque a posição de protagonista, de antagonista ou de 

coadjuvante cuja história foi de grande relevância para a trama. Embora o levantamento não 

seja exato talvez seja possível traçar um retrato mais ou menos claro de algumas das 

limitações da doméstica televisiva. 

 

 

                                                 
84 As opções de papéis para atrizes negras no audiovisual brasileiro são marcadas pela limitação a tipos 

subalternos (escravos, bandidos, ambulantes), em especial, empregadas domésticas (ARAÚJO, 2004). Caso 

marcante é o da atriz Olívia Araújo. Premiada por seu papel de Quitéria, em Domésticas, o filme, a atriz 

interpretou nos últimos anos outras cinco empregadas: nas telenovelas Liberdade, Liberdade (Rede Globo, 

2016), I Love Paraisópolis (Rede Globo, 2015), Chiquititas (SBT, 2015), Cheias de Charme (Rede Globo, 2012) 

e no filme reeditado como minissérie Gonzaga – de Pai pra Filho (Breno Silveira, 2011/ Rede Globo, 2012). No 

exterior parece ocorrer fenômeno semelhante. Hattie McDaniel, primeira mulher negra a vencer Oscar de Melhor 

Atriz, como a empregada Mammy, em ...E o Vento Levou interpretou ao todo 94 papéis em toda a sua carreira:74 

eram de domésticas ou escravas. Mais detalhes em “A sina de uma atriz: ser empregada doméstica na TV” 

<http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2016/04/20/uol-ve-tv-a-sina-de-uma-atriz-ser-empregada-

domestica-na-tv/> e “Como se elas não pisassem no mesmo chão” <http://www.revistacontinente. 

com.br/sumario/181/claquete.html> Acessos em 10 abr 2016. 
85 Para o levantamento foram pesquisadas as sinopses publicadas em Projeto Memória Globo (2003 e 2010) e no 

portal Memória Globo (http://memoriaglobo.globo.com/). 
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Novela (ano) Faixa Cargo da 

Personagem 

Sinopse da personagem 

O Primeiro Amor (1972) 19h Governanta Apaixona-se por patrão 

Supermanoela (1974) 19h Empregada Ajuda a resolver problemas  

Gabriela (1975) 22h Empregada Apaixona-se por patrão 

Anjo Mau (1976) 19h Babá Apaixona-se por patrão 

Sem Lenço, Sem Documento (1977) 19h Empregada Centrada na vida da doméstica 

A Sucessora (1978) 18h Governanta Apaixona-se por patrão 

Amor com Amor se Paga (1984) 18h Empregada Sofre com patrão sovina 

Anjo Mau (1997) 18h Babá Apaixona-se por patrão 

Era Uma Vez... (1998) 18h Governanta Apaixona-se por patrão 

Esplendor (2000) 18h Governanta Apaixona-se por patrão 

Ciranda de Pedra (2008) 18h Governanta Apaixona-se por patrão 

Aquele Beijo (2011) 19h Governanta Filha apaixona-se por patrão 

 

Tabela 1. Novelas da TV Globo com empregadas em papel de destaque (1965-2011).  

Fonte: o próprio autor. 

 

Observa-se, ainda, que nove das 12 novelas elencadas na Tabela 1 apresentam as 

empregadas a partir da mesma perspectiva: o amor entre pessoas de classes diferentes. Tal 

abordagem talvez esteja ligada à estrutura da novela, associada ao melodrama e ao folhetim, 

com narrativa romanceada, de luta do bem contra o mal. Ressalte-se a pouca complexidade da 

construção de personagens na telenovela, dominada por caracteres “rasos”. “O tipo, na 

telenovela, é um ser construído para representar um papel padrão, cumprir uma função 

anteriormente designada pelo autor, mesmo que isso seja feito às custas de uma caracterização 

superficial, contraditória, cheia de vácuos e de incongruências” (PALLOTINNI, 2012, p. 

168). Assim, quando constrói uma empregada, o autor simplifica a compreensão da 

personagem. A simples menção à profissão já carrega uma série de informações sobre a 

personagem em questão: é pobre, trabalha muito, provavelmente é alcoviteira (no caso das 

obras de comédia) ou romântica (nos dramas) e, certamente, ajudará os patrões a solucionar 

problemas ou, ao contrário, será a causa deles. 

Nenhuma das novelas a dar destaque às empregadas foi exibida na faixa das 20h/21h, 

normalmente a de maior audiência e considerada a capaz de gerar maior impacto social. A 

maioria das obras, especialmente nas últimas décadas, foram exibidas no horário das 18h, 

dedicado às crianças e às donas de casa, público considerado potencial da TV nesse período 

do dia86. Observa-se, ainda, que a representação da doméstica é atenuada na figura da 

                                                 
86 A opção encontra justificativa no modelo de narrativa predominante neste horário. Romanceada em 

comparação com as outras novelas, a chamada “novela das seis” abre espaço para tramas focadas em ascensão 

social através do amor, temas recorrentes com relação às empregadas. A total ausência da doméstica protagonista 

nos anos 1960 pode ser justificada pelo modelo de narrativa adotado até então: o romance de Capa e Espada, que 

mantinha limitada a possibilidade de representação de tipos contemporâneos. Já a lacuna observada em meados 

dos anos 1980 até fins da década de 1990 não parece estar completamente explicada. Suspeita-se que a 
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governanta em metade das obras identificadas no levantamento. Figura pouco presente no 

ambiente doméstico brasileiro, mesmo entre a elite, na narrativa ficcional a governanta seria 

uma espécie de intermediária entre os patrões e a criadagem propriamente dita. Enquanto a 

empregada (copeira, cozinheira, faxineira) representa um universo por vezes oposto ao dos 

patrões – o mundo da cozinha e área de serviço – a governanta domina os códigos típicos da 

elite e frequenta a sala.  

Apenas uma telenovela anterior a 2012 se propôs a tratar de maneira direta a relação 

social entre patrões e empregadas. Sem Lenço, Sem Documento, de autoria de Mário Prata, 

narrou a história de Rosário, incorporada pela atriz Ana Maria Braga (irmã da também atriz 

Sônia Braga), migrante nordestina que se junta às três irmãs no Rio de Janeiro, onde emprega-

se como doméstica. Na contramão das demais empregadas da ficção, Rosário não participa da 

história de amor da trama – que fica por conta de sua patroa, a manequim Carla (Bruna 

Lombardi). Além da protagonista, suas irmãs também apresentavam tipos populares de 

doméstica. Contudo, o excesso de tramas paralelas levou a novela a apresentar baixos índices 

de audiência. Uma redução no número de personagens e histórias, implementada durante a 

exibição da obra, resultou na perda de destaque da empregada frente à história de amor vivida 

pela patroa, que “rouba” significativamente o protagonismo inicial de Rosário. 

Em 2012, como já adiantado, este cenário de baixa representação da doméstica sofre 

uma sensível alteração: quatro telenovelas trouxeram domésticas como protagonistas. Além 

das já citadas Gabriela (com sua mulata sexualizada), Avenida Brasil (e sua doméstica 

vingativa) e Cheias de Charme (e seuas empregadas bregas) – exibidas nas faixas das 23h, 

21h, e 19h, respectivamente – naquele mesmo ano estreou, no horário das 18h, Lado a Lado, 

trama ambientada no início do século XX, focada na condição da mulher pós-abolição. Isabel 

(Camila Pitanga) é uma filha de ex-escravos que desde os 14 anos trabalhava na casa de uma 

dama francesa. No desenrolar da trama, a personagem abandona a condição de doméstica para 

ser uma das precursoras do samba durante o nascimento do Teatro de Revista. 

Enquanto na TV a doméstica ganha um destaque sem precedentes, o cinema87 também 

parece seguir pelo mesmo caminho. A figura da doméstica responsável pela ruína da família é 

                                                                                                                                                         
coincidência desse fenômeno com o período de maior crítica social no folhetim televisivo sinalize um 

enfraquecimento da narrativa romanceada em sua forma mais clássica, sobrando menos espaço para histórias de 

ascensão social através do amor. Contudo, tal justificativa não parece ser suficiente já que a própria relação entre 

empregada e patrões se apresenta como terreno fértil para a crítica social. 
87 Buscamos realizar levantamento semelhante na produção cinematográfica, através da Filmografia Brasileira, 

mantida pela Cinemateca Nacional, provavelmente a mais completa base de dados sobre o cinema brasileiro 

disponível. Contudo, a limitação nas informações de grande parte dos filmes (sinopses muito curtas, lista 

incompleta de personagens, ausência de informações de produção) nos levou a resultados pouco consistentes, 

por isso não os apresentados aqui. 
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recuperada no já citado Trabalhar Cansa, thriller que se desenvolve na trilha de uma família 

de classe média que, após desemprego do marido provedor, decide abrir um pequeno 

mercado, contratando uma empregada para cuidar dos trabalhos domésticos. Também em O 

Som ao Redor as domésticas aparecem em profusão: na figura da empregada bonachona – 

uma recuperação da afetiva mãe-preta – que leva os netos para o trabalho –; nas babás que 

cuidam das crianças enquanto elas brincam na garagem, ou a doméstica que diz que vai à 

lavanderia e assim encontra uma desculpa para uma transa durante o horário do expediente.  

No campo do documentário, como já citado, o empregado – tembém o do sexo 

masculino – emerge como personagem provilegiado para a discussão social. Babás (Consuelo 

Lins, 2010) investiga, em primeira pessoa, a complexa relação de afeto e profissão entre 

cuidadoras de criança e seus patrões. Caminho semelhante ao seguido anteriormente em 

Santiago (João Moreira Salles, 2007), onde a relação do cineasta como o ex-mordomo da 

família é investigada, também em primeira pessoa, a partir de dois momentos: no início dos 

anos 1990, quando o documentário começou a ser produzido e Salles não percebia o conflito 

ali estabelecido, e na contemporaneidade, com um olhar crítico em relação ao material 

anteriormente produzido. Há ainda Vigias (Marcelo Lordello, 2010), que retrata o cotidiano 

de funcionários encarregados da segurança de um condomínio de classe média do Recife e 

suas relações com a violência cotidiana da cidade. 

Apesar das diferentes perspectivas, estas produções cinematográficas, de algum modo, 

buscaram situar as domésticas (e, eventualmente, os domésticos), seja como protagonistas, 

seja como personagens secundárias, dentro de um contexto social. Não mais a partir da 

ambição pelo consumo das patroas, desejo sexual dos patrões, ou como pilar para a 

manutenção da ordem do lar, mas como sujeitos históricos, em um presente onde a 

perspectiva de ascensão social (para desespero dos patrões), torna latente a tensão de classes. 

Tal contexto aparece de forma explícita em Que Horas Ela Volta? e Doméstica, obras que 

serão analisadas nos dois próximos capítulos. 
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3. DOMÉSTICA 

 

Este capítulo é centrado na análise fílmica do documentário Doméstica, dirigido pelo 

cineasta pernambucano Gabriel Mascaro. Em um primeiro momento é desenvolvida uma 

discussão das principais questões apresentadas nos sete segmentos componentes do filme. A 

fim de evitar análises repetitivas – muitas questões são abordadas em mais de um segmento – 

optou-se por estruturar a análise de acordo com as temáticas mais recorrentes (maternidade, 

relações familiares, origem geográfica, entre outros) e posterior discussão daquelas ausentes 

na obra.  

Destaca-se aqui que a forma como foi constituído o documentário, a partir da entrega 

da câmera, torna a análise das personagens domésticas indissociável da compreensão de suas 

relações com os patrões que filmam88. O filme se constituiria, portanto, com o foco não 

exatamente nas domésticas – como sugere o título – mas nas relações entre estas personagens 

do cotidiano e os patrões com uma câmera, conforme será discutido ao longo de todo este 

capítulo. Ressalta-se ainda, que o título do filme, no singular, enfatiza o caráter “unitário” de 

cada um dos segmentos. Cada um dos trechos do filme tem certa independência narrativa em 

relação aos demais. Ainda que haja uma coerência no conjunto, possivelmente a maioria dos 

segmentos poderia ser apresentada em ordem diferente da estabelecida sem grandes prejuízos 

para a narrativa. 

Deste modo, acredita-se que o filme fala muito mais da visão que os patrões tem de 

suas empregadas, e a capacidade delas em corresponder ou não a tal expectativa, do que da 

representação direta de sete empregadas. Portanto, compreender de que forma Doméstica se 

estrutura enquanto um filme dispositivo, e as consequências de tal característica para a 

construção da personagem será o tema abordado no segundo subcapítulo a seguir. 

Por fim, ainda que as reflexões sobre a rotina de produção deste filme não estivesse no 

escopo de temáticas originalmente selecionadas para análise, os imbricamentos éticos da 

constituição de um filme-dispositivo em um contexto de intenso choque social se 

apresentaram como terreno inevitável para a investigação a respeito de Doméstica. Assim, o 

terceiro e último tópico deste capítulo discorrerá sobre as questões éticas decorrentes das 

estratégias de produção adotadas pelo diretor Gabriel Mascaro. 

                                                 
88 No filme são retratadas seis empregadas e um empregado. Considerando que as reflexões aqui apresentadas 

buscam observar as especificidades da representação de domésticas (do sexo feminino), para esta análise o 

segmento masculino não será discutido em sua individualidade. Ressalta-se, contudo, que as discussões gerais 

sobre o filme, papel do diretor, e desdobramentos éticos, se aplicam também a ele. Sugere-se o trabalho de Pinto 

(2016) como referência para a análise da representação audiovisual de homens que desempenham serviços 

domésticos. 
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Antes de se iniciar tais análises, contudo, apresenta-se aqui uma breve descrição de 

cada um dos segmentos que compõem a obra em questão. Doméstica se inicia com um 

prólogo, onde alguns dos jovens se apresentam e explicitam a estratégia do filme. “Eu recebi 

esta câmera para filmar a minha empregada doméstica...”, diz um deles. Deste modo 

identificam não apenas a si próprios e as empregadas mas o modo como o dispositivo foi 

estruturado. 

 Na cena seguinte (após o título do filme), aprece a primeira doméstica. Vanusa, ou 

Vavá, passa roupas enquanto houve uma espécie de mensagem de autoajuda pelo rádio. Quem 

a filma é Claudiomiro, o Neto, um dos garotos que já havia aparecido no prólogo do filme. 

Não é possível identificar com exatidão a cidade onde se passa a sequência, provavelmente, 

alguma metrópole do Nordeste. No segmento a empregada é filmada almoçando, lavando o 

carro, discutindo com o filho ao telefone. Mostra seu quarto apertado “já que as minhas 

amigas [as outras empregadas] também precisam do cantinho delas” e por fim, leva garoto, de 

carro, até algum curso ou escola. No caminho de volta, sozinha, liga a câmera e performa 

sozinha diante do dispositivo. Fala sobre o sofrimento conjugal e canta junto com o rádio. 

Um corte seco leva ao segmento seguinte do filme: a jovem Perla arruma e desarruma 

o cabelo várias vezes, como quem busca a aparência adequada para aparecer em um filme. 

Em seguida a câmera passa a filmar de dentro de um armário, uma doméstica negra retira 

algumas panelas. Um plano detalha mostra suas mãos cortando legumes, em seguida 

cozinhando. É só após esta apresentação o trabalho desenvolvido que o rosto da personagem 

aparece: é Dilma doméstica na casa de uma família judaica de São Paulo. Enquanto trabalha a 

funcionária diz: “Uma hora eu vou te contar como eu cheguei aqui em São Paulo”, sugerindo 

que a menina não conhece a história daquela que cozinha e arruma sua casa. Sequências do 

cotidiano do trabalho são alternadas com um almoço familiar, quando a doméstica é 

introduzida aos rituais da família judaica. Enquanto dá seu depoimento o telefone toca. A 

doméstica interrompe sua fala, como quem não sabe se deve continuar com a atividade junto 

com a patroa ou retornar aos seus afazeres tradicionais.  

A “limpeza” deste segmento – tons claros, poucos objetos, bastante luminosidade – 

contrasta com a sequência seguinte do filme, que mostra uma cozinha apertada, uma 

empregada obesa, com uma blusa larga e sem alças ou mangas e um pano enrolado à cabeça. 

O lugar é escuro, repleto de utensílios domésticos e aparenta ser pouco ventilado. No rádio 

um raggae toca em volume alto e a empregada, Gracinha, dança enquanto trabalha. A jovem 

Alana aparece no fundo da cena e pede para que a doméstica diminua o volume. O 

enquadramento (e a entrada da jovem) sugere que a câmera teria sido colocada ali para filmar 
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o cotidiano da funcionária, sem que alguém acompanhasse o que estava sendo captado. Nas 

sequências seguintes o trabalho da doméstica é alternado com entrevistas: fala-se sobre 

futebol (a paixão pelo Esporte Clube Bahia sugere que o filme se passa em Salvador), sobre a 

própria gravação do filme e sobre a história de vida da funcionária. Numa das sequências 

mais emocionais ela conta que, por causa do trabalho, não viu o filho por três meses – seus 

últimos três meses, antes do rapaz ser assassinado. A cena apresenta-se como uma ruptura na 

imagem da empregada feliz que preenche a casa e dança para a câmera. 

A passagem para a sequência seguinte também se dá com um contraste: se Gracinha é 

o elemento central da casa de salvador, Helena, ou a Lena, é apresentada de maneira oposta. 

Aparece sempre de costas ou de lado, absorta em seu trabalho – ou, durante a noite, assistindo 

TV – enquanto sua filha, ainda bebê, é acalentada pela patroa. Juana, a garota que filma, fala 

sobre a Lena. Lúcia, a mãe/patroa fala sobre Lena. Todos falam, menos Lena. O discurso 

predominante se aproximaria do que Roncador (2008 e 2012) chama de discurso de 

afetividade no lar. A empregada é descrita como “membro da família”, mas o depoimento 

enfraquece tal tese: a doméstica dorme nos fundos da casa, separada da família. Durante o dia 

pouco interage com a filha – enquanto a patroa brinca com a criança, talvez, como se fosse 

sua. 

O segmento seguinte é ambientado em um casa muito pobre de São Paulo. Não há 

reboco ou pintura nas paredes. O chão é de concreto ou de terra batida. Bia apresenta a 

situação ali desenhada. Sua mãe é empregada doméstica, enquanto trabalha, quem cuida da 

casa, dela e de uma criança com deficiência, é Flávia. Ou seja, trata-se de uma doméstica que 

trabalha para outra doméstica. A cena é gravada diante de um espelho, de modo em que este é 

o único momento do filme em que a câmera (o dispositivo) é revelado para o público. Na 

sequência, a empregada brinca com a criança e a jovem patroa, dá banho de mangueira no 

menino com deficiência. Em seguida, enquanto cozinha narra sua história trágica sobre 

violência doméstica que resultou no aborto de uma gravidez de trigêmeos. Em alguns 

momentos a doméstica age de forma infantil, pulando e se jogando no sofá. Em outros, dança 

de forma sexualizada diante do menino.  

A próxima história mostrada é do único empregado do filme. A jovem Jenifer filma o 

doméstico Sérgio (em função dos sotaques, se supõe tratar de São Paulo). Ele, assim como a 

empregada Lena, pouco fala. É apresentado o seu cotidiano de trabalho e sua história de vida: 

doente, fora abandonado pela família e acabou “acolhido” pela amiga para quem agora 

trabalha. A patroa, quem narra a história, admite que provavelmente os filhos do doméstico 

não o procuram por causa da postura crítica que ela tem a respeito da relação pai/filho deles. 
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Em sua fala predominam frases como “ele come da minha comida”, “ele senta na mesa com a 

minha família”, “ele convive comigo como se fosse um avô para as minhas filhas”. O uso 

sempre do “meu” ao invés do “nós” talvez apresente-se como uma pista para os limites do 

quão da família o empregado é, apesar do discurso inslusivista que predomina neste e em 

outros trechos. A sequência termina com a comemoração de natal: a euforia da mãe e das 

filhas contrasta com a melancolia de Sérgio, que parece um elemento estranho àquele 

ambiente. Por fim, durante a ceia ele se afasta e fica sozinho na calçada da casa. 

O filme termina como começou: o primeiro jovem a aparece (no prólogo), Luiz Felipe, 

filma a empregada Lucimar em um apartamento do Rio de Janeiro. É registrado o cotidiano 

da doméstica: as ordens dadas de maneira polida pelo patrão, a discussão do último capítulo 

da novela das oito com a patroa e descanso à frente da TV com uma das filhas da família no 

colo. A mãe narra a história da relação das duas: melhores amigas de infância que a vida 

adulta as colocou em posições sociais opostas. O rapaz filma-se no quarto, toca violão e filma 

fotos da mãe e da doméstica ainda crianças. No fim da sequência finalmente é dada a fala a 

Lucimar. A empregada parece constrangida com as perguntas – ou aparenta timidez – 

responde na maioria das vezes repetindo as perguntas do patrão: “Você gosta de usar 

uniforme?”/ “Eu gosto de usar uniforme sim”. O diálogo termina com a empregada dizendo 

que se sente livre em trabalhar ali, embora sua postura acuada – fala baixo, aparenta 

nervosismo, evita qualquer crítica à patroa... – sugira o contrário. 

 

3.1. O que a câmera mostra e o que ela esconde 

 

Doméstica é o quarto longa-metragem do diretor e roteirista pernambucano Gabriel 

Mascaro. O filme baseia-se na entrega da câmera a sete adolescentes que recebem a missão de 

registrarem suas empregadas domésticas ao longo de uma semana. O material resultante dessa 

interação entre patrões e empregadas poderia ser utilizado pelo diretor para a construção de 

um filme. Com exceção do pequeno prólogo que repete algumas sequências que serão 

novamente apresentadas ao longo do filme, a montagem não mistura as cenas das sete 

personagens empregadas e seus patrões, contribuindo para a já referida “independência” de 

cada segmento. 

Assim, apesar das distintas estratégias de representação adotadas pelos jovens com a 

câmera, conforme descrito, observa-se que algumas questões aparecem com maior frequência 

nos sete segmentos do filme. É marcante, por exemplo, a exploração do tema família: todas as 

empregadas são questionadas (ainda que, eventualmente, de forma indireta) sobre sua relação 
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com maridos (ou ex-maridos) e filhos. Em algumas sequências, tal questão aparece de forma 

explícita, a exemplo de quando Dilma fala sobre o ex-companheiro que lhe roubou todo o 

dinheiro e a deixou morando em um porão; ou no trecho de Flávia, que narra o aborto de 

trigêmeos sofrido em consequência de uma agressão do então marido. Em outros momentos a 

questão aparece deslocada da voz das domésticas. A patroa Juana narra o parto e a relação de 

Lena com o filho recém-nascido – no segmento a empregada não é ouvida, permanecendo em 

silêncio enquanto sua história é contada pelos outros. Situação semelhante ocorre com Sérgio, 

único doméstico mostrado no filme. A jovem Jenifer conta que ele “não gosta de falar no 

assunto”, mas explora – através da fala de sua mãe – a relação de abandono que o empregado 

vive em relação ao filho.  

A questão familiar parece presente também na forma de inclusão da doméstica na 

família dos patrões. A mãe de Juana diz que enxerga Lena como uma filha – ainda que admita 

que não a tenha acompanhado no hospital durante o parto. O trecho é o único em que o 

discurso que sugere uma relação “quase” familiar é verbalizado. Frequentemente a questão 

aparece diluída nas imagens. Sérgio passa o natal com a família para a qual trabalha. Vavá 

coleciona fotos dos aniversários do jovem patrão. Gracinha convive com as consequências de 

ter deixado a própria família de lado para cuidar dos filhos dos patrões.   

A montagem atuaria, talvez, num sentido de questionar tal discurso, como quando 

sobrepõe, de forma irônica, duas falas da jovem Juana: “a gente costuma dizer que ela mora 

aqui, ajuda em casa, é da família” e “dentro tem três quartos: um meu, um de meu irmão e um 

da minha mãe, aí o quarto dela é no fundo da casa”. O natal no qual Sérgio é “incluído”, 

termina com ele isolando-se do restante dos parentes, sozinho na calçada da casa. Vavá 

mostra as fotos dos aniversários do patrão, mas tem dificuldades de relacionamento com o 

próprio filho, dependente químico, com quem se desentende pelo telefone. 

Talvez seja possível enxergar uma relação entre a questão familiar – tanto a 

“biológica”, quanto a empregada/patrões – com o que Roncador (2008 e 2015) descreve de 

construção de um discurso de afetividade no ambiente doméstico. Para a autora, 

historicamente os atritos nas relações profissionais entre patrões e empregadas foram 

atenuados com a adoção de uma retórica que, de diferentes formas, associou o trabalho 

doméstico ao afeto familiar. O discurso da empregada “quase da família” teria, portanto, 

ajudado a mascarar as situações de exploração às quais as domésticas são submetidas, 

associando-as a uma suposta dependência afetiva das famílias em relação às domésticas. No 

filme, tal discurso é expresso, por exemplo, no uso de falas, por parte dos patrões, como “A 
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gente precisa da Lena”, ou, por parte da doméstica “Quando vocês precisam de mim eu fico 

aqui”. 

Deste modo, ao investigarem os laços familiares das empregadas, os jovens talvez 

estejam atuando numa busca por repetir o discurso historicamente construído da “doméstica 

da família”. Parece haver uma tentativa de enfatizar que os laços que as conectam com a 

família dos patrões seriam mais estreitos do que os com as suas famílias “biológicas”, muitas 

vezes apresentadas como distantes, violentas e problemáticas. Dilui-se assim, as fronteiras 

entre o pessoal e o profissional. Nesta trilha, Perla apresenta a absorvição, em sua vida 

pessoal, de hábitos culinários judaicos por parte da empregada Dilma, mesmo que esta admita 

que a princípio considerou a comida dos patrões “fraca”. Jorge é apresentado como acolhido 

pela família para qual trabalha, enquanto renegado em sua origem. Vavá tem tempo de fazer 

bolos de aniversário para o jovem patrão, mas não de cuidar do filho com problemas.  

Observa-se ainda que, no único caso onde havia uma relação afetiva para além da 

questão profissional – Lucimar e sua patroa foram melhores amigas de infância – este é um 

aspecto que aparece como problemático na nova relação que se estabelece quando as amigas 

se tornam lados opostos na dinâmica de poderes empregada/patroa: ambas, em seus discursos, 

admitem que a relação afetiva anterior dificultou o estabelecimento de uma relação 

profissional, indicando que, longe de ser uma vantagem, como sugere o discurso dos outros 

patrões, a existência de afeto entre as duas partes acaba por chocar-se os papéis sociais ali 

colocados. 

Ainda na trilha deste discurso familiar, constata-se que os jovens de Doméstica, 

buscam frequentemente enfatizar o contentamento da empregada “acolhida” no seio familiar 

patronal: repetidas vezes as questionam sobre sua opinião a respeito do emprego e da família 

para qual trabalham. Perguntam se elas gostam de trabalhar na casa, se elas gostam dos 

patrões e das famílias. Suspeita-se que seria improvável que alguma das empregadas 

apresentasse diante da câmera discurso diferente daquele esperado pelos patrões, ou seja, 

assumissem não gostar de qualquer aspecto mais relevante na relação patronal. Em geral, suas 

respostas – como acontece com Vavá, Dilma e Lucimar – ressaltam que o trabalho lhes 

garante liberdade ou independência. Já Gracinha usa a longevidade no emprego como 

argumento para explicitar do quão gosta de trabalhar ali – enquanto exibe presentes dados 

pela patroa. Lucimar apressa-se em dizer que as dificuldades na transição da condição de 

amiga a funcionária foram superadas graças ao seu “amadurecimento”, de certo modo 

tomando para si a culpa pelo problema. Suspeita-se que esse tipo de questionamento por parte 
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dos patrões seja uma busca por validar o discurso de afetividade que estes tentam apresentar 

no vídeo. 

Flávia é a única que fala abertamente sobre a dificuldade de lidar com a chefe: admite 

que quando seu trabalho não está a contento a patroa “fica chata, vem em cima da 

empregada”. A afirmação, contudo, é acompanhada de uma defesa desse tipo de 

comportamento por parte da patroa, e de elogios sobre a relação. “Ela me ajuda, o que ela 

puder fazer por mim ela faz...”, emenda a doméstica. Talvez uma relação menos desigual – 

patroa e empregada são pobres, moradoras da periferia paulistana, vizinhas – justifique essa 

“transgressão” por parte da doméstica. Por outro lado, o fato de que a empregada, mesmo sem 

ser questionada, busque amenizar a crítica, ressaltando os pontos positivos da patroa, indique 

que a relação desigual de poder ali também estaria estabelecida.  

Observa-se ainda que a fala de Flávia – que busca naturalizar o comportamento 

“chato” da patroa – está em consonância com o que Kosik (1976) chama de relações 

preestabelecidas, ou seja, constituídas socialmente, sem que haja reflexão por ambas as partes 

a respeito da natureza social delas. Assim, quando diz que toda patroa age de tal forma, a 

doméstica estaria assumindo que esta é uma condição intrínseca a relação patronal, e que, 

outras formas de interação, baseadas na cooperação, por exemplo, não seriam possíveis. 

Este recorte promovido por jovens e pelo diretor do filme, que privilegia a questão 

familiar e afetiva, por outro lado, deixa de fora aspectos marcantes na relação profissional não 

apenas entre patrões e empregadas, mas no mundo do trabalho de maneira geral. Um dos mais 

notáveis talvez seja a completa ausência da discussão da questão econômica e financeira. Em 

nenhum momento do filme as empregadas são questionadas a respeito de salários, ganhos 

econômicos e sua relação com o dinheiro: mesmo sendo este um aspecto essencial em 

qualquer relação trabalhista. A questão financeira (patrão rico/empregada pobre) é apontada 

pelo sociólogo Gilberto Velho como um dos “piores aspectos da relação patrão e empregada, 

com sua tensão e potencial de conflito” (VELHO, 2012, p 17). Desta forma, talvez na busca 

por uma representação mais afetiva da relação profissional, este tenha sido um assunto 

identificado como conflituoso e evitado pelos jovens patrões. Suspeita-se, ainda, que como o 

interlocutor das domésticas são jovens, ainda sob a tutela financeira dos pais, este não seja um 

tema considerado relevante para eles, especialmente se considerado o laço afetivo criado com 

as empregadas que, não raras vezes – é o caso de Neto/Vanusa, Alana/Gracinha e Luiz 

Felipe/Lucimar – foram responsáveis por sua criação. 

Outro aspecto que parece estar quase ausente no filme são as perspectivas futuras das 

domésticas. Fala-se com frequência do passado: como se tornaram domésticas, a origem 
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geográfica e social, os empregos anteriores e como chegaram a este emprego. Também 

discute-se o presente: o trabalho cotidiano, os gostos, a rotina pessoal e profissional, a relação 

com a família. Contudo, nada se fala sobre o que ainda está por vir: não se discute as 

ambições pessoais e profissionais das empregadas. Pretendem ser domésticas para sempre? 

Desejam seguir outras profissões? São alguns dos questionamentos que não são feitos às 

empregadas. Especula-se que certo imobilismo social, que historicamente dificultou a 

ascensão social, especialmente de mulheres negras e pobres (categoria que inclui a maior 

parte das retratadas no filme89) tenha encoberto o tema. Assim, também na trilha de Kosik 

(1976) a perspectiva do emprego doméstico como uma função “eterna”, da qual aquelas 

mulheres não teriam escapatória, influencie a visão dos jovens patrões ou ainda das próprias 

empregadas, que não identificam este aspecto como um tema a ser discutido90. 

Portanto, talvez se possa afirmar que o filme constrói um retrato de uma questão social 

marcante na realidade brasileira (a desigual relação entre patrões e empregadas) sem assumir 

o conflito de forma direta, já que deixa de tratar abertamente as questões econômico-sociais. 

Contudo, tais conflitos aparecem na obra de forma indireta: a partir do tratamento dado pelo 

diretor ao “material bruto” produzido pelos jovens. Sob a ótica dos patrões, tais conflitos são 

diluídos diante das questões afetivas e familiares que estes buscam enfatizar. Deste modo, 

cabe a Gabriel Mascaro encontrar as fissuras nos discursos repetidos nos vídeos e enfatizá-los 

à partir de uma edição marcante. 

 

3.2. Dispositivo doméstico 

 

Em revisão acerca do tema, Rocha e Alvarenga (2015) apresentam três vertentes para 

a definição do conceito de dispositivo no campo do cinema. A primeira delas seria 

relacionada ao senso comum: dispositivo seria, portanto, um equipamento ou objeto, como 

“dispositivo tecnológico” ou “dispositivo de áudio”. Nos estudos cinematográficos tal 

perspectiva seria associada frequentemente à investigação de aspectos materiais na produção e 

recepção do filme, ou seja, temas como a sala escura e seus efeitos na atenção do espectador e 

a posição do público diante da tela, herdada do palco italiano, entre outros.  

                                                 
89 As dificuldades de se delimitar com exatidão questões raciais no Brasil também se apresentou na análise de 

Doméstica (esta será uma questão discutida no próximo capítulo tomando a personagem Val como referencial). 

Contudo, arrisca-se a dizer que pelo menos Dilma, Gracinha e Lucimar seriam socialmente classificadas como 

negras em função da cor da pele e traços físicos.  
90 O futuro da empregada doméstica é apresentado apenas uma vez ao longo do filme. Uma das patroas admite 

que Lena “não será eterna” na casa. Ela justifica que a empregada um dia se “cansará” do trabalho doméstico, 

classificado como “cansativo”, monótono e repetitivo. A perspectiva, contudo, não inclui que alternativas sociais 

e profissionais a doméstica teria quando decidisse “seguir seu caminho”. 
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 O segundo viés interpretativo para o termo seria, segundo os autores, associado a um 

dispositivo-social. Numa leitura do pensamento foucaultiano, os autores definem que estes 

dispositivos seriam “aqueles que determinam comportamentos através de prescrições e 

disposições disciplinares” (ROCHA; ALVARENGA, 2015, p. 3). Esta definição estaria ligada 

à origem etimológica da palavra. Dispositivo deriva do latim dispositio, por sua vez, uma 

tradução do termo grego oikonomia, utilizado para determinar o conjunto de práticas, saberes 

e instituições que objetivam controlar os gestos e ações humanos. Sob essa perspectiva, 

portanto, dispositivos seriam toda e qualquer estrutura coercitiva. A cadeia, a escola, o 

hospital, e o cinema, seriam, portanto, “dispositivos sociais”. 

Por fim, os autores destacam um terceiro sentido cinematográfico para dispositivo. A 

partir de Comolli (2001) e Migliorin (2005) o conceito seria associado a uma estratégia 

narrativa baseada na construção, pelo diretor, de uma situação artificial com a qual os 

personagens deverão interagir de maneira não dominada pelo realizador.  

 

O dispositivo é a introdução de linhas ativadoras em um universo escolhido. 

O criador recorta um espaço, um tempo, um tipo e/ou uma quantidade de 

atores e, a esse universo, acrescenta uma camada que forçará movimentos e 

conexões entre os atores (personagens, técnicos, clima, aparato técnico, 

geografia etc.) (MIGLIORIN, 2005, s./p.). 

 

Neste caminho, o dispositivo (ou filme dispositivo91) se estruturaria na forma de um 

jogo, onde uma situação é apresentada aos personagens. Tal situação seria, portanto, artificial, 

já que não aconteceria de forma “natural”, sem a ação direta do diretor. Contudo, ainda que 

enquanto jogo sejam estipuladas regras claras de interação entre os atores – aqui 

compreendidos de forma ampla, tanto como aqueles que estão em cena e sua interação com os 

realizadores (técnicos, diretor, produtores, etc.) –, tanto Comolli quanto Migliorin destacam a 

impossibilidade de controle por parte do cineasta dos resultados dessa interação, o que 

Comolli (2001) chama de “abandono do roteiro”. Talvez se possa interpretar a noção de 

“abandono” não como uma supressão completa do roteiro, mas a limitação de sua efetividade 

apenas ao início do “jogo”. Se o diretor tem intenções discursivas ao selecionar os jogadores e 

estipular as regras, iniciada a partida esse roteiro pré-estabelecido não pode mais ser seguido. 

É a própria interação entre os personagens que determinará o desenvolvimento do jogo. 

                                                 
91 Rocha e Alvarenga (2015) destacam que ainda que estejam se referindo ao mesmo conceito, nem sempre o 

termo escolhido por pesquisadores é o de “filme dispositivo” ou “documentário dispositivo”. Há quem prefira 

nomenclaturas como “documentário-expandido”, “dispositivo-relacional”, “pós-documentário”, “artifício”, 

“filme-processo”, “artifício excitador da realidade” e “dispositivo excitador”.  
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Portanto, o filme dispositivo estruturaria uma relação ambígua entre o diretor e o 

controle da obra. “O dispositivo pressupõe duas linhas complementares: uma de extremo 

controle, regras, limites, recortes; e outra de absoluta abertura, dependente da ação dos atores 

e de suas interconexões” (MIGLIORIN, 2005, s./p.). Ou seja: o diretor mantém rígido 

controle da obra em suas etapas anteriores e posteriores ao jogo. É quem elabora as regras, 

escolhe os jogadores, estrutura a arena em que se darão os embates. É também ele que, de 

posse do material, define recortes, estrutura uma narrativa e transforma este material não 

roteirizável em uma obra. 

Ainda segundo os autores, durante a filmagem este controle se dissolveria. Não seria 

possível, portanto, definir os rumos da interação, inclusive em relação ao rompimento das 

regras pré-estabelecidas. Esta liberdade, contudo, não seria total, uma vez que o já discutido 

controle sobre a câmera ainda reside sob o comando do diretor. É ele quem define 

enquadramentos, planos e, principalmente, quando interromper a filmagem. Desta forma, 

ainda que não possa controlar os atores, o diretor no filme dispositivo manteria uma espécie 

de controle (ainda que, talvez, parcial) sobre o filme que produz. A questão, para Comolli, se 

deslocaria do modo de fazer fílmico, ou seja, da estratégia de produção, para “como fazer para 

que haja um filme”, ou seja, para a empreitada de transformar o resultado do jogo em um 

discurso fílmico coerente. 

As características apresentadas pelos autores sugerem que Doméstica, documentário 

dirigido por Gabriel Mascaro, se estruture na forma de um filme dispositivo. Ainda que a 

interação entre jovens patrões e empregadas seja anterior à obra, a introdução de uma câmera 

e a produção de um documentário modificaria tal relação. O filme atuaria como um “artifício 

excitador da realidade” – termo também utilizado por Migliorin para definir o filme 

dispositivo. A regra seria “criar um vídeo sobre suas empregadas” e, a partir daí, os sete 

jovens adotariam estratégias próprias para a construção desse filme. Suspeita-se que 

elementos como suas próprias relações com as empregadas, seu nível de consciência a 

respeito da relação ali construída e das implicações da produção de um filme e o repertório 

cinematográfico individual de cada um seriam algumas das questões que contribuiriam para a 

diversidade entre as abordagens apresentadas. 

Neste dispositivo, contudo, o jogo se dá sem a presença – pelo menos física – do 

diretor. Funções identificadas por Comolli (2001) e Migliorin (2005) como dele, como o 

controle das imagens (captura, enquadramentos, enfoque) e a função de “juiz” deste jogo – 

que garantiria o controle dos limites do dispositivo – não poderiam se dar no momento da 

captura das imagens. O diretor se faria presente de forma mais contundente, se respeitadas as 
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regras estabelecidas neste dispositivo, apenas em momento posterior, quando da montagem do 

filme92. Em outras palavras, o lugar do diretor seria “um lugar real, e que não aparece na 

ficção que o filme propõe. O que aparece nessa ficção é o fato de que há crianças nessas 

famílias, e que cada uma delas tem relações com as empregadas” (COMOLLI, 2015). 

Ao selecionar e editar os depoimentos, Mascaro manteria o que os já citados Bernardet 

(1985) e Commolli (2001) chamam, respectivamente, de “poder de decisão do filme” e 

responsabilidade em “fazer para que haja um filme”. Ou seja, a presença do diretor se faria 

mais estridente na construção discursiva do que propriamente nas cenas capturadas. Sugere-

se, portanto, que a já referida sequência em que a jovem Juana declara que a empregada Lena 

“é parte da família” sobreposta à outra, quando a mesma jovem afirma que a empregada 

dorme nos fundos da casa, seria, um exemplo de Mascaro se fazendo presente na construção 

do discurso fílmico. Deste modo, considerando o suposto distanciamento do diretor no 

momento da captação das imagens, a jovem em questão teria produzido de maneira 

desconectada uma da outra as duas afirmações. A ênfase na contradição das duas falas seria 

fruto, portanto, da manipulação das imagens pelo diretor. Talvez seja possível identificar 

neste processo o que Migliorin (2007) chama de “criação compartilhada”, ou seja, a 

responsabilidade pela produção do material bruto seria dos jovens e a identificação de um 

filme possível nesse material, do diretor. 

Ramos (2013) discute os imbricamentos de uma criação compartilhada na contrução 

da personagem documental. Para ela, o estatuto da personagem no documentário se estrutura 

na tensão entre a performance da pessoa real, seu projeto de atuação e as estratégias 

enunciativas do diretor. Ainda que não analise especificamente o documentário dispositivo – 

apesar de em seu escopo constarem filmes com este perfil, como Jogo de Cena – uma 

digressão talvez seja possível ao se considerar que, no dispositivo, as estratégias enunciativas 

do diretor se apresentem na definição das regras do jogo e no já referido tratamento do 

material coletado. Assim, os demais elementos apontados pela pesquisadora como 

constituintes da personagem – performance e projeto de atuação – se desenvolveriam de 

forma não controlada pelo diretor. 

A análise de Doméstica sob este viés se complexifica na medida em que o dispositivo 

dilui os limites entre cada um dos três entes que compõem o filme. Quando assumem a tarefa 

de retratarem as domésticas, os jovens atuariam como “diretores” do filme, já que a eles 

caberia o poder de controle da câmera. Por outro lado, os jovens também aparecem no filme, 

                                                 
92 A interferência do diretor neste dispositivo será um dos temas do próximo subcapítulo. 
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dão depoimentos e interagem com as empregadas. Eles apresentam uma performance de si 

mesmos tanto quanto as domésticas – como na sequência que Perla amarra o cabelo várias 

vezes antes de gravar sua fala, ou quando Neto repete o texto de apresentação até soar, 

segundo sua própria análise, bem interpretado – constituindo-se, portanto, também como 

personagens. Em outros momentos – como será discutido adiante – esta relação se inverte. 

São as personagens domésticas que assumem o controle da captação das imagens, reclamando 

por uma autonomia, tornando-se, ainda que brevemente “coautoras” do filme. 

A ausência de Mascaro durante a captura das imagens, como já citado, transferiria 

para os jovens (e eventualmente para as empregadas) o controle na obtenção das imagens, 

definição de sequências e enquadramentos, além, é claro, da entrevista feita às domésticas (e 

em alguns casos, a outros membros da família). Este conjunto de responsabilidades seria 

coerente com o que Gardies (2008) define como papel do diretor na construção do filme, 

discutido no primeiro capítulo deste trabalho, isto é, a administração dos embates dentre a 

aqueles que participam do filme, além de imposição de seu estilo narrativo. 

Em Doméstica observamos uma diversidade de abordagens estéticas, frequentemente 

conduzidas pelos jovens representados. Em um dos segmentos, a jovem Alana adota em 

profusão o uso da câmera na mão. Uma câmera intrusiva que acompanha a empregada 

Gracinha em seus afazeres. Quando a doméstica deita no chão para limpar o sofá a imagem 

(ainda que eventualmente tremida ou desfocada) a acompanha, retrocede quando ela avança 

pela cozinha, mantendo distância. No meio da noite a doméstica – que desenvolveu hábitos 

noturnos – dorme exposta, jogada entre o chão e o sofá. A câmera avança, filma-a em closes, 

enquanto a jovem patroa ri, esforçando-se para não acordá-la.  

 

     

Imagem 1. Câmera intrusiva avança sobre Gracinha durante o trabalho, o lazer e descanso. 

Fonte: Reprodução 

 

Em contraste, Luiz Felipe, na última sequência do filme, parece adotar uma estética 

mais poética. A câmera permanece distante, quase contemplativa, alternando imagens do 

cotidiano da doméstica Lucimar com imagens de arquivo – fotos da mãe e a empregada ainda 

crianças, não como patroa e empregada, mas como amigas. Na montagem (esta, a cargo do 
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diretor Gabriel Mascaro) esta é seguida por outra sequência produzida pelo jovem, ao violão, 

cantanto a falta de respostas da vida: “The answer, my friend, is blowin' in the wind...”93. Na 

sequência seguinte, em plano médio, bem mais amigável do que a protagonizada por 

Gracinha, o rapaz pergunta empregada sobre sua infância, trabalho e relações fraternais. A 

entrevista (e o filme) termina com a pergunta: Você se sente livre?. A resposta é seguida por 

um longo plano de 30 segundos onde os dois permanecem em um incômodo silêncio94. 

 

     

Imagem 2. Busca de uma poética: imagens de arquivo e música na investigação da intimidade 

Fonte: Reprodução 

 

A diversidade de abordagens estéticas não varia apenas entre os segmentos, mas 

também no seu interior. No primeiro trecho do filme, por exemplo, Neto opta pelo que talvez 

possa ser assumida como uma estética do vazio. A casa branca e “fria” aparece em um plano 

aberto. Na sequência seguinte, a cena em que a doméstica ouve uma mensagem no rádio é 

apresentada em um plano americano, seguido de outros onde trabalha, fala ao telefone, lava o 

carro. Há poucos planos emotivos e a câmera raras vezes se aproxima da doméstica (apenas 

na cena do carro isso acontece). Mesmo na sequência em que mostra as fotos, o foco ali são as 

fotografias do patrão, não a personagem. O ambiente da casa é claro e a doméstica quase 

sempre está sozinha, isolada. Seu contato com o mundo, em geral, é mediado pela tecnologia 

presente sem seu entorno, ou seja, o rádio (da casa e do carro) e o telefone. 

Já a sequência seguinte é um dos raros momentos em que ocorre uma inversão: a 

doméstica assume o controle do dispositivo e da própria representação. Ao deixar o jovem na 

escola, Vavá liga a câmera, estabelece um plano próximo e performa diante do aparelho. 

                                                 
93 A resposta, meu amigo, está pairando no vento (tradução nossa). Trata-se de um trecho da canção Blowing in 

The Wind, do nobel de literatura Bob Dylan. A refrão da música questiona: Sim, e por quantos anos uma 

montanha pode existir / Antes de ser lavada pelos oceanos? / Sim, e por quantos anos algumas pessoas devem 

existir /Antes de poderem ser livres? / Sim e quantas vezes um homem pode virar a cabeça / Fingir que ele não 

vê / A resposta, meu amigo, está pairando no vento. A edição optou por manter no filme apenas o verso final. 
94 A obtenção de um “Guia de Filmagens” entregue pela produção ao jovem Luiz Felipe (vide Anexo II) indica 

que em parte, tais escolhas foram orientadas pelo diretor: filmar as fotos, registrar a negociação sobre a 

realização do filme e várias das perguntas apresentadas apresentam-se como decisões do diretor, postas em 

prática pelo rapaz que filma. Tal perspectiva, suspeita-se, diluiria ainda mais os limites entre o personagem com 

a câmera e o diretor “ausente” da filmagem. Alguns aspectos deste guia serão discutidos no próximo item deste 

capítulo. 
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Primeiro acompanhando uma música95, em seguida comentando suas dificuldades afetivas (o 

tema já havia sido abordado, de forma menos emocional, na entrevista feita pelo jovem). 

Contrasta ali a abordagem “fria” do patrão, que filma de longe, sem envolver-se, com a busca 

de um desenvolvimento emocional, por parte da empregada. 

  

   

Imagem 3. Opções estéticas diferentes na abordagem de patrão e empregada. 

Fonte: Reprodução 

 

Tais segmentos evidenciam, conforme já mencionado, que neste modelo de filme 

dispositivo o papel de diretor se embaralha. Mascaro assume a função de estipular as regras 

do jogo enquanto os jovens adolescentes conduzem na maior parte do tempo a narrativa. 

Eventualmente as domésticas – como no citado caso de Vavá, e em outra breve sequência 

quando a doméstica Flávia se posta entre a patroa e a câmera e afirma “minha filha, eu que 

sou a empregada, eu que tenho que me aparecer” – assumem o controle. Deste modo, a forma 

como foi constituído o dispositivo Doméstica se distanciaria das classificações de 

“personagem” e “diretor” de modelos tradicionais. Os jovens foram creditados no filme como 

“fotógrafos”, as empregadas aparecem apenas como “personagens”, embora, como discutido, 

o filme se construa a partir da partilha e presença de ambos. 

Para além do embaralhamento de títulos ou de uma criação compartilhada, talvez o 

que se observe no dispositivo Doméstica é o que Puccini (2012) chama de processo de criação 

instantânea. A situação ali construída – jovens com a câmera / empregadas como objeto a ser 

filmado / diretor ausente do momento da filmagem – cria um processo onde os personagens 

(jovens e domésticas) passam a responder não apenas pela atuação e fotografia, mas também 

por uma espécie de “roteirização” do filme.  

 
Trata-se de uma escrita automática, em que o instrumento da câmera passa a 

ocupar o lugar de um editor de texto. Intenções da cena, que em um roteiro 

são sempre expressas pela escrita, podem ser construídas no momento da 

filmagem não só pela participação dos atores diante da câmera, mas também 

                                                 
95 Trata-se da canção “O Mal pela Raiz”, do cantor brega Reginaldo Rossi. Conforme discutido no segundo 

capítulo deste trabalho o brega é um dos aspectos tradicionalmente associados às empregadas domésticas. A  
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pelo próprio trabalho de filmagem, na relação entre câmera e personagem 

(PUCCINI, 2012, p. 83). 

 

Não se trataria, contudo, de um “roteiro” estruturado, onde as intenções discursivas 

sejam construídas de forma objetiva. Antes de tudo, como afirma o autor, a construção se dá 

através da relação. Em Doméstica esta relação seria presentificada na interação de 

empregadas e jovens diante da câmera, mas também com a câmera, já que, como foi dito, 

ainda que em proporções diferentes, os dois grupos eventualmente assumem o controle da 

filmagem. Em outros momentos, percebe-se o que talvez possa ser entendido como uma 

sobreposição do improviso sobre as intenções previamente estabelecidas. A doméstica 

Gracinha, a certa altura – e sem prévia autorização da jovem que a filma – invade o quadro de 

sutiã sem blusa. Rompe-se com o que Velho (2012) identifica como uma das mais marcantes 

características da relação entre patrão e empregada: a não exposição do corpo parte a parte. 

Em outra sequência, a empregada Dilma é questionada pela jovem Perla sobre sua 

opinião prévia a respeito de trabalhar para judeus. A empregada responde “Eu achei que era 

um povo muito ruim. Eu já trabalhei em uma casa de uns e fui muito judiada”. Novamente 

questionada a respeito dos estranhamentos com a cultura judaica, ela revela a dificuldade 

inicial com o cardápio: “eu comia a comida e sentia muito fraca”. As duas respostas parecem 

inesperadas para a patroa que decidiu filmar a empregada durante um ritual de sua religião, 

durante o qual ela é introduzida pedagogicamente naquela cultura. Conforme observado nos 

outros segmentos, as domésticas buscam responder, respeitados certos limites, àquilo que os 

patrões com a câmera (e o diretor ausente) esperam que elas respondam. Talvez a não 

percepção muito clara de quais seriam estas expectativas justifique os desvios nas respostas de 

Dilma às perguntas de Perla. 

Nos dois casos – do corpo exposto de Gracinha e da revelação crítica de Dilma –, o 

dispositivo foge também ao controle dos patrões-cinegrafistas. As reações inesperadas das 

empregadas, portanto, talvez sugiram que mesmo de posse da câmera os patrões não 

conseguiriam sempre manter seu projeto de representação. Ou ainda, talvez haja um choque 

entre diferentes projetos de representação. Embora as relações de poder no lar sugiram uma 

tendência à sobreposição do projeto patronal em detrimento ao da doméstica (ainda mais se 

considerarmos a quem é entregue a posse majoritária da câmera), parecem haver brechas para 

a revelação de aspectos da auto-representação das domésticas, mesmo quando em 

discordância com o projeto dos patrões. 

Sobre a representação no documentário dispositivo Cézar Migliorin (2005) afirma que 

a relação do representado com a tecnologia própria dos nossos tempos alterou a forma como 
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este se comporta diante da câmera. O filme dispositivo, segundo o autor, poderia ser 

percebido como um desdobramento do cine-verdade, corrente desenvolvida por Edgar Morin 

e Jean Rouch nos anos 1960 que buscava extrair “a verdade do cinema”, a partir do contato do 

filme com o mundo filmado. A busca por um cinema construído pela captura da realidade, 

pelo menos quarenta anos antes, o russo Dziga Vertov propunha em seu kino-pravda, que 

influenciara as correntes do cinema direto, como já discutido no primeiro capítulo96. 

 

Ao defender a evacuação dos estúdios e a descida das câmeras às ruas para 

filmar “a vida de improviso” – temas que quarenta anos depois seriam tão 

caros ao cinema direto – Vertov não estava propondo um cinema realista, 

mas a criação de uma nova visão da realidade, que só o cinema poderia 

proporcionar (DA-RIN, 2004,p. 109). 

 

Como já discutido, narrador e narrado (diretor e personagem), filme e mundo, são 

dimensões que se embaralham em Doméstica. Talvez isso esteja associado à mudança que 

Migliorin se refere na relação com a tecnologia dos tempos do kino-prvada e do cinema 

vertoviano, para os dispositivos contemporâneos. Haveria, agora, maior consciência do 

representado em relação aos mecanismos de construção narrativa do filme. O representado 

saberia que a imagem capturada não é exatamente o filme, mas a matéria bruta que servirá 

para a realização deste filme. Ainda que não domine os mecanismos da edição, por exemplo, 

saberia que, ao bel interesse do diretor, sua fala pode ser editada. “Toda pessoa filmada sabe 

que pode ser cortada na montagem - apesar de não saber o nome do processo que a exclui - e, 

para que isso não aconteça, irá utilizar uma pluralidade de métodos: exagerar na história, 

pensar no ritmo mais apropriado para a TV (toda câmera é uma câmera de TV)” 

(MIGLIORIN, 2005, s./p.). 

Esta perspectiva de “auto-performance” estaria, portanto, associada ao espaço 

privilegiado que a imagem filmada ocupa na sociedade contemporânea. “as pessoas que estão 

sendo filmadas, sejam elas quem forem, têm consciência de que aquele é um momento 

privilegiado, e se aproveitam disso. Não é sempre o caso, mas na maior parte do tempo, elas 

sabem que não vão ser filmadas muitas vezes, então aproveitam esse espaço” (COMOLLI, 

2015, p. 53). Deste modo, a performance entre os representados, pela perspectiva de Comolli 

e Migliorin, talvez se construa numa luta contra a invisibilidade, contra o “corte”, que 

ameaçaria o projeto de auto representação dos personagens no documentário. 

                                                 
96 As aproximações do cinema direto e o kino-pravda se dão no terreno da captura das imagens (a partir da 

filmagem do mundo real). Vertov defendia uma montagem que desse sentido às imagens filmadas, enquanto para 

o cinema verdade a considerava uma interferência inaceitável. 
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A solução deste conflito seria a adoção de uma performance que fosse de encontro às 

intenções discursivas do realizador. “Em resumo, o personagem faz o papel que ele imagina 

que o documentarista deseja que ele faça” (MIGLIORIN, 2005, s./p.). Esta perspectiva talvez 

possa ser identificada no diálogo entre Alana e Gracinha. 

 

[Patroa] Será que a gente vai fazer de novo se ficar ruim? 

[Empregada] Acho que não... Ela pode mandar a gente fazer uma coisa que 

ela queria e a gente não fez. 

[Patroa] É.. a mais... 

[Empregada] Ela disse que era pra gente fazer o quê? 

[Patroa] Acho que é pra gravar as coisas interessantes... 

[Empregada] Até agora a única coisa interessante que a gente gravou foi 

meu hino. 

 

No trecho, as duas discutem os resultados do material filmado e o quão as imagens 

agradariam “ela” (provavelmente uma referência à produtora local do filme em Salvador, 

Natalice Sales). Observa-se que, na avaliação das duas, haveriam aspectos mais ou menos 

interessantes no cotidiano a ser retratado. Não é possível saber quais imagens haviam sido 

produzidas até ali (a montagem não é cronológica), mas o segmento Alana/Gracinha é uma 

dos mais analisados pela crítica e pela Academia ao tratar de Doméstica (inclusive neste 

trabalho), o que sugere que muito do material produzido pelas duas seria “interessante” para o 

filme. Talvez o que o diálogo evidencie seja uma aproximação do filme com o pensamento de 

Migliorin (2005), ou seja, um distanciamento do naturalismo do cinema direto e uma 

declarada aproximação com uma espécie de performance. Haveria ali, portanto, não apenas a 

preocupação de retratar o cotidiano, tal qual ele se constituiria independentemente da câmera, 

mas que o recorte escolhido estivesse de encontro com as intenções discursivas do diretor (ali 

representado pela produtora, já que nenhum dos personagens teve qualquer contato com 

Mascaro). 

O já citado pensamento de Ramos (2013) se distancia desta perspectiva proposta por 

Cezar Migliorin, na medida em que incorpora no jogo em que estrutura-se a personagem 

documental não apenas o objetivo de representação do diretor, mas ainda o projeto de 

representação da própria personagem, além da performance resultante da aplicação deste 

projeto. Talvez seja possível observar que em Doméstica, ainda que o diretor estivesse 

fisicamente ausente no momento da filmagem, ele se fizesse presente justamente em suas 

intenções enunciativas (ou naquilo que os representados julgassem ser elas). Numa busca por 

aproveitar o espaço privilegiado de serem representadas no cinema, empregada e patroa 

buscam decifrar as intenções do diretor (ali representado pela produtora).  



115 

 

Os outros dois elementos apresentados por Ramos (o projeto de auto-representação e a 

performance) parecem ocorrer, neste segmento, de maneira menos estridente, mas não 

imperceptíveis. Na cena anterior a este diálogo, ao tocar o hino do time de futebol Bahia, 

Gracinha diz “Eu quero que o mundo saiba que este hino é o hino do Bahia, Esporte Clube 

Bahia”. A fala denota que a empregada não dirige-se apenas ao diretor do filme (como 

direciona-se sua preocupação na cena seguinte), mas ao “mundo”, indicando uma consciência 

do amplo alcance do cinema e a existência de algum projeto de representação. As duas 

sequências sugerem que a empregada sabe que algo deve ser dito, e, mais importante, alguém 

irá ouvir – não apenas a jovem que a filma ou o diretor que posteriormente produzirá o filme.  

Sua performance, que também inclui vestir a camiseta do time, parece, por vezes, fugir 

do seu controle. Ela entra no quadro agitando a peça de roupa com a marca do clube e 

gritando, sem perceber que a câmera para a qual se exibia também captaria seu colo apenas de 

sutiã. Neste conjunto de cenas a construção da personagem Gracinha poderia ser identificada 

tanto pela presença do diretor (no projeto de discurso, na idealização feita pelas personagens, 

na edição do material), como pelos projetos individuais de representação – às vezes 

conflitantes, como quando a jovem repreende a empregada por ela estar sem blusa, às vezes 

consoantes, quando patroa e empregada discutem que questões devem filmar – passando pela 

realização destes projetos em frente à câmera (e seus eventuais desvios). 

Esta questão parece bem menos clara no segmento onde Juana filma Lena. A 

doméstica aparece, em todo o tempo da filmagem, alheia ao filme. Nunca retratada de frente, 

continua seus afazeres domésticos como se a câmera não estivesse ali. Este é o único dos 

trechos do filme em que a empregada não fala. A jovem patroa e sua mãe – em um 

depoimento emocionado – preenchem os momentos de fala, não restando nenhum espaço para 

a doméstica dizer a que veio. A edição é trabalhada no que talvez possa ser visto como um 

esforço para evidenciar a incoerência do discurso das duas patroas (mãe e filha): afirma que a 

doméstica é da família, mas ela dorme nos fundos da casa; dizem que a têm como uma 

irmã/filha, mas quando esta teve bebê foi deixada no hospital sem acompanhamento; afirmam 

a importância da doméstica, mas a retratam de forma distante, não lhe permitindo fala. 

Talvez este trecho seja um momento em que o filme se distancie – pelo menos no que 

diz respeito à empregada doméstica – do modelo de construção da personagem descrito por 

Ramos (2013). A ausência de fala da personagem – e, principalmente, seu comportamento 

alheio à câmera – sugerem a imposição, neste caso, do diretor frente a retratada. Ainda que 

neste caso Gabriel Mascaro não tenha a posse da câmera nem esteja presente durante a 

filmagem, sua presença se sobrepõem na medida em que o recorte escolhido despreza 
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sequências em que a empregada interage com o dispositivo. Não se sabe se a jovem não 

realizou tais sequências (ou seja, não entrevistou a empregada, nem tampouco capturou 

imagens onde ela interaja com o equipamento), ou se as sequências em questão foram 

suprimidas no momento da edição. Contudo, a opção de apresentar tal segmento com uma 

edição que enfatiza a contradição da falta dos patrões – que dizem que a doméstica é da 

família mas a tratam de forma subalterna – indicaria que o cineasta exerceria de forma mais 

explícita ali o que Bernardet (1985) chama de poder de decisão sobre o filme, sob a qual os 

personagens retratados não teriam possibilidade de opor-se. 

Ainda assim, considerando o pensamento de Ramos (2013) talvez seja possível dizer 

que a participação do representado (a empregada, em especial) na construção da personagem 

não seria totalmente suprimida pelas intenções discursivas do diretor. Ainda que outras 

sequências possam ter sido filmadas – incluindo trechos de entrevista – o distanciamento do 

dispositivo também fez parte do repertório de estratégias de auto-representação da empregada 

(e de representação por parte da jovem patroa). Buscar uma atuação naturalista, que 

minimizasse a presença da câmera é, por si só, uma forma de performance, portanto, contida 

dentro de um projeto estético compartilhado entre quem filma e quem é filmado. Talvez o que 

se observe neste segmento é uma edição que enfatize esta poética do distanciamento, o 

silenciamento da empregada, frente a outros aspectos igualmente contidos nas imagens brutas. 

Deste modo, dizemos que a construção da personagem no documentário dispositivo 

Doméstica se estruturaria por uma diluição das fronteiras entre personagem/diretor, bem 

como o compartilhamento de funções dentro da construção narrativa. Além disso, conforme 

foi discutido, a ausência do diretor Gabriel Mascaro no momento da captura das filmagens 

seria meramente física. Sua presença se imporia na delimitação das regras do dispositivo e na 

transformação das imagens capturadas em um filme. Mascaro também se faria presente 

enquanto autoridade na rotina de produção: aquele a quem os retratados, ansiosos por serem 

representados, buscam agradar em seus projetos de representação. 

Por fim, observa-se que o filme distancia-se da busca objetivista de uma verdade, 

assumindo, inclusive entre os representados, a performatividade. Tal dimensão não 

significaria dizer que o filme abandona o real. “O que fica revelado pelo cinema dito 

documentário é que cada pessoa carrega ficções. A ficção está em cada sujeito. [...] E o que 

chamamos “viver” significa fabricar ficção. Construir uma ficção de si onde cada um é o 

herói, o sujeito e a vítima” (COMOLLI, 2015, p. 52). Nesta perspectiva, o real que serve de 

matéria bruta no documentário Doméstica seria acessado a partir da subjetividade dos 

representados (jovens e domésticas), através de sua autoimagem e de seus projetos de 
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representação, bem como pela busca dos jovens com a câmera por acomodar no vídeo a 

imagem e o projeto que têm de si e das domésticas. 

 

3.3. Ética num filme de empregada 

 

Algumas das reflexões que originaram este capítulo foram apresentadas no 8º 

Congresso dos Estudantes de Pós-graduação em Comunicação (Coneco), em outubro de 2015, 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Em debate após a 

exposição oral, um rapaz pediu a palavra. “Você falou sobre esse jovem que filma a 

empregada. Eu sou este rapaz”. Fala Luiz Felipe, o jovem patrão que assume a câmera no 

último segmento de Doméstica. Como já exposto, trata-se da história de Lucimar que, quando 

criança, era melhor amiga da sua atual patroa. A estratégia adotada pelo jovem que a filma é a 

busca por uma estética poética, com música, filmagem de fotos de arquivo e perguntas 

existenciais à empregada. 

Em sua intervenção durante o evento, Luiz procurou apresentar algumas considerações 

sobre o método de produção do filme. Três pontos foram destacados: o primeiro diz respeito à 

estratégia para o recrutamento dos garotos. Foi dito a ele que tratava-se de uma “competição 

de vídeos entre escolas”, suprimindo-se, portanto, a informação de que no final as imagens 

seriam utilizadas na montagem de um documentário (fato que ele só descobriu após o filme 

ser apresentado no Festival de Brasília, no ano seguinte). Outro ponto apresentado pelo rapaz 

tratava da autonomia dos jovens para filmar: ao contrário do que o documentário sugere, 

foram repassadas instruções bem específicas sobre o que filmar e que perguntas deveriam ser 

feitas obrigatoriamente – deixando, contudo, espaço para que os jovens também incluíssem 

suas próprias questões. Diariamente um produtor ia a casa do rapaz, recolhia o material 

captado, e dava novas orientações sobre o que explorar nas filmagens do dia seguinte. 

O terceiro ponto apresentado por Luiz Felipe dizia respeito à encenação. Uma das 

cenas mais destacadas do filme – apresentada no trailer do documentário, e frequente objeto 

de análise da crítica e da Academia – mostra a negociação entre patrão e empregada para a 

realização do vídeo. Lucimar é abordada durante o serviço, poucas informações sobre o filme 

lhes são passadas, e ela, aparentando pouca possibilidade de resistência, assina um papel, 

provavelmente uma autorização de uso de imagem. Segundo o jovem, já antes do início das 

filmagens teria sido solicitado a ele que apresentasse um documento assinado por Lucimar 

concedendo a liberação para o uso de sua imagem. Ou seja, a sequência do filme diria muito 

pouco sobre qual teria sido o real processo de negociação para a participação desta no filme. 
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A encenação, por si só, não se apresentaria como um “problema ético”, no 

documentário de Mascaro. O uso da mise-en-scène é, como já discutido no primeiro capítulo 

desta dissertação, uma das estratégias pioneiras para a construção do documentário clássico, 

tanto por Flaherty quanto por Grierson. No contexto da produção documental da primeira 

metade do século XX, Vertov é o primeiro a renegar a encenação. Seu “cine-olho”, na década 

de 1920, buscava a vida de improviso: a qualquer sinal de encenação por parte dos 

personagens o realizador interrompia as filmagens. Suas produções, contudo, ficaram quase 

sempre restritas ao cinema soviético – enquanto o ocidente continuava a utilizar a encenação 

de forma ostensiva. É apenas nos anos 1960, influenciado por Vertov, que o cinema direto 

rompe com a perspectiva do documentário clássico, se aproximando da perspectiva do russo 

no que diz respeito à encenação. A câmera deveria deixar os estúdios e buscar a rua, onde a 

vida se desenvolve cotidianamente97 (PEREIRA, 2012; DA-RIN, 2004). 

No documentário contemporâneo, quando tais classificações e estratégias parecem se 

embaralhar, talvez possa ser possível observar aproximações de Doméstica (no que diz 

respeito à encenação) tanto com o documentário clássico, quanto com o cinema direto. Tal 

qual os primeiros, Mascaro apostaria no uso dos próprios personagens “nativos” para a 

encenação da realidade como forma de conferir maior complexidade às imagens plasmadas na 

tela.  

 

Acreditamos que o ator original (ou nativo), e a cena original (ou nativa), são 

os melhores guias para uma interpretação do mundo moderno projetada em 

tela. Eles dão ao cinema maior provisão de material. Eles dão poder há mil e 

uma imagens. Eles potencializam a interpretação, a acontecimentos do 

mundo real mais complexos e surpreendentes do que a mentalidade do 

estúdio pode invocar ou o mecânico do estúdio recriar (GRIERSON, 2015, 

p.23). 

 

Deste modo, talvez seja possível dizer que a exploração da imagem das empregadas – 

expressa na sequência alegadamente encenada, e em outras cuja “espontaneidade” não se 

conhece – ganhe maior força discursiva na medida em que os atores são aqueles que, no 

cotidiano, sem o dispositivo, vivenciam esse tipo de situação, mesmo que de forma menos 

estridente. Em outras palavras, o que a encenação faria é contribuir para a explicitação de um 

conflito anterior ao filme.  

                                                 
97 Ressalta-se contudo, que Vertov e a corrente do cinema direto norte-americano de destoam quanto à busca por 

uma apreensão da realidade. Enquanto a corrente dos EUA estruturava-se sob a possibilidade da captação do 

real, tal qual ele se constitui independentemente da câmera, o cine-olho aposta numa construção de realidade, 

impossível de ser apreendida sem a mediação da câmera (PEREIRA, 2012). 
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Talvez seja possível enxergar uma coerência entre esta questão e o conceito de 

ficcionalização descrito por Vieira (2015) a respeito das chamadas ciências duras. Para ele, a 

ficção é entendida como uma invenção sobre um possível real que, após testada, poderia 

evidenciar sua coerência com a realidade. Em Doméstica, a confirmação da coerência desta 

pequena ficção se daria pela observação de outras cenas que, não posadas, tenham sentido 

semelhantes. Sequências como o segmento de Lena, quando as patroas não lhe dão a fala em 

momento algum, ou a de Gracinha, filmada enquanto dorme, talvez se encaixem nesta 

classificação. Entretanto, a impossibilidade de se determinar o que foi “espontâneo” e o que 

foi encenado a pedido do diretor tornaria impossível distinguir de que forma a ficcionalização 

da realidade é trabalhada no filme. 

Os limites éticos do uso da encenação poderiam ser questionados quando a questão é 

observada em paralelo ao discurso construído em torno do dispositivo Doméstica. O trailer do 

filme apresenta tal sequência encenada, em seguida um letreiro: “Sete jovens assumem a 

missão de registrar sua empregada por uma semana” (grifo nosso). Como falar que os jovens 

teriam “assumido” o processo criativo se, segundo o ponto levantado por Luiz Felipe, o 

diretor (mediado por um produtor) manteria certo controle sobre a filmagem (explicitamente 

exercido no caso da cena em questão)? Em conjunto, cena e letreiro, levariam o espectador a 

acreditar que tal sequência seria uma criação dos jovens que filmam, e não uma opção 

discursiva “roteirizada” por Mascaro.  

 A cena, não passou despercebida pela Academia que, repetidas vezes, se debruçou a 

analisá-la. Em artigo publicado na revista acadêmica Devires, Mariana Souto, por exemplo, 

destaca a sequência como exemplar da relação de poder imposta na realização do filme. 

 

Ali toda uma questão complexa é evidenciada e o espectador pode tomar 

consciência de alguns elementos controversos que subjazem à própria 

concretização da filmagem. Patrões e empregados possuem relações de 

poder e autoridade anteriores à realização do filme e, assim, a própria 

proposta do filme pode ter soado, para alguns, como uma continuação dessa 

relação de dominação/obediência. A partir dessa sequência, desconfiamos da 

real possibilidade de livre arbítrio no ato de concordância e na cessão do 

direito de imagem (SOUTO, 2012, p. 83). 

 

Em um “Guia de Filmagem e Tarefas”98, lido ao jovem Luiz Felipe (ver Anexo III) 

como parte das instruções de filmagem, indica que parâmetros deveriam ser seguidos pelo 

patrão para o registro de tal cena.  

                                                 
98 O guia de filmagem se apresenta como um rico documento a respeito do modo de produção do filme. Contudo, 

seu caráter específico (cada jovem teria recebido instruções diferentes) e as limitações de espaço e recorte deste 
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Entrar no quarto da empregada ou ir até ela explicar, gravando sem cortes, 

do que se trata a filmagem e se ela aceita gravar. Explicar que se ela topar e 

o vídeo for selecionado, a dupla pode receber um dinheiro e rachar, meio a 

meio. 

Obs: Não parar de filmar enquanto negocia com ela. Caso não funcione de 

primeira e a empregada realmente ficar chateada, tentar uma segunda vez, 

numa outra ocasião que ela aceite ser filmada e pega novamente de surpresa. 

O importante é que a negociação seja feita com a câmera ligada e com o som 

apontado para ela. O candidato deve ter a autorização de imagens no bolso e 

pedir para ela assinar em sua frente, com a câmera ligada, filmando a ação99. 

 

Em entrevista à revista Carta Capital, Mascaro contou que todos os jovens foram 

instruídos a registrar tal momento. “Este é um filme sobre negociar a imagem dentro de uma 

esfera de relação assimétrica de poder”, justificou100. A afirmação do diretor indicaria que sua 

estratégia seria criar uma narrativa como a interpretada por Souto (2012), aqui citada: 

construir um discurso que enfatizasse que o filme se construiu a partir do exercício do poder – 

previamente existente – do patrão sobre as empregadas, que teriam limitada capacidade de a 

ele resistirem.  

Não se procura aqui discutir se tal interpretação é verdadeira ou falsa. Se as 

domésticas são ou não exploradas em suas imagens pelos patrões. A questão que aqui se 

apresenta diz respeito às linhas ativadoras do dispositivo Doméstica, e de que forma o filme 

apresentaria um conjunto de “regras” (jovens filmando suas empregadas para um 

documentário), quando a estratégia narrativa utilizada teria sido outra. O que a fala do jovem 

Luiz Felipe sugere é um marcante processo de interferência do diretor na realidade filmada 

para além daquele ensejado pela “simples” entrega da câmera, como sugere o discurso 

construído em Doméstica. O desvio observado, arriscamos dizer, se relaciona com uma 

interferência “não-declarada” de Mascaro. Como Flaherty, em Nonook, solicita aos esquimós 

que encenem a caçada de uma foca, Mascaro pede ao jovem que encene a exploração da 

imagem da doméstica para um filme. Assim como a foca fazia parte do cotidiano dos nativos 

do norte, a exploração também parece estar contida no cotidiano das domésticas ao ponto de 

                                                                                                                                                         
trabalho não permitem uma análise profunda de tal material. Assim, tal documento será citado apenas quando 

estiver relacionado a algum aspecto da construção da personagem aqui analisado.  
99 Tal documento encontra-se disponível na plataforma Videobrasil (http://plataforma.videobrasil.org.br/), 

disponibilizado pelos próprios realizadores. Durante a elaboração deste trabalho o jovem Luiz Felipe foi 

novamente procurado para checagem de sua veracidade. Ele afirmou que tal guia teria sido lido para ele. 

Observa-se ainda que, a respeito da sequência aqui analisada, o texto sugere que a assinatura do termo de uso de 

imagens deveria ser filmada apenas se a doméstica não tivesse consciência anterior do filme. Contudo, segundo 

o jovem, esta informação não foi colocada, mesmo porque tais orientações só foram passadas após a entrega de 

termo assinado pela doméstica. 
100 Disponível em < http://www.cartacapital.com.br/cultura/filhos-dos-patroes-filmam-a-rotina-das-empregadas-

5592.html>. Acessado em 28 out 2016. 
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não ser percebida pelo público como encenada. Ambos os diretores parecem manejar a 

realidade a partir de elementos prévios, sem que o espectador seja disso informado. 

 

Não é tarefa fácil para os realizadores abrir mão dos seus pressupostos sobre 

a realidade social para empreender o projeto do documentário sob o risco do 

encontro luminoso com outro. Alguns realizadores agem motivados 

justamente por uma não aceitação do mundo tal como é: querem intervir na 

realidade, transformá-la, denunciar suas injustiças, debatê-las com um 

público mais ampliado. E, para isso, eles escolhem o documentário corno um 

potencializador da reflexão (GUIMARÃES; LIMA, 2007, p. 154-155). 

 

Deste modo, talvez possa-se fazer um paralelo entre a posição de Mascaro em 

Doméstica e o que Guimarães e Lima (2007) chamam de cineasta militante, ou seja, aquele de 

certo modo abdica da escuta do outro para assumir um lugar de denúncia, de um ponto de 

vista previamente construído. O resultado, para os autores, seria uma tendência à limitação do 

universo a ser filmado ao universo discursivo do próprio diretor. “Nesse tipo de filme, os 

sujeitos filmados aparecem frequentemente já presos ao tema denunciado, o que acaba sendo 

um tanto quanto restritivo quando se trata de abrir-se ao inesperado que pode surgir no 

encontro com o outro” (GUIMARÃES; LIMA, 2007, p. 155).  

Uma leitura possível de Doméstica sob este viés é o de que a percepção de Mascaro 

sob as condições de exploração das empregadas domésticas talvez se imponha sob a 

potencialidade da realidade filmada. A ideia de um filme de encontro (entre patrões e 

empregada) mediado pela câmera se enfraqueceria na medida em que se questiona a 

autenticidade do relacionamento ali retratado. O filme pouco diria sob uma possível 

exploração de Lucimar por parte de Luiz Felipe, apesar do discurso construído por Mascaro 

ser bastante eficiente em sugerir tal viés, como demonstra a análise do filme empreendida por 

Souto (2012). 

Deste modo, Mascaro assumiria um princípio do cinema-direto francês (cinéma-veritè) 

onde o filme seria construído a partir de um “corpo a corpo” entre cineasta e a realidade. A 

ausência física do diretor não impediria a sua atuação na modificação da realidade filmada. 

Essa alteração já seria sentida tão somente pelo estabelecimento do dispositivo. Mas Mascaro 

parece ir além: não só estabelece um jogo entre jovens, empregadas e câmera, como se torna 

ele mesmo um jogador. Solicita que perguntas específicas sejam feitas e sequências sejam 

encenadas: além da citada assinatura da autorização por Lucimar, o roteiro de filmagem pede, 
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por exemplo, que o garoto filme as fotos da mãe e da doméstica, o orienta a questionar pontos 

explorados no filme, como a transição da condição de amiga para a de empregada101. 

Por fim, o outro aspecto ético suscitado pelo depoimento do jovem cineasta diz 

respeito à consciência do representado, já que não lhes teria sido informado que o vídeo 

documental seria transformado em um filme, mas que tratava-se de concurso de vídeos entre 

escolas. A questão da consciência parece ser tema recorrente nas discussões éticas a respeito 

do documentário. Bill Nichols, por exemplo, ressalta que o personagem filmado quase sempre 

não tem consciência prévia das consequências da participação no filme. O autor conta que em 

outras áreas das ciências e da cultura, quando do estabelecimento e interações que envolvem 

personagens, adota-se na resolução desse tipo de impasse ético o chamado “princípio do 

consentimento informado”. “Este princípio, fortemente embasado na antropologia, na 

sociologia, na experimentação médica e em outros campos, afirma que se deve falar aos 

participantes de um estudo das possíveis consequências de sua participação” (2012, p. 37).  

Assim, ao ser convidado para participar de um experimento médico potencialmente 

arriscado um paciente precisa ser informado de todas as consequências possíveis de sua 

participação. Em muitos casos, a aceitação, a despeito das possíveis consequências negativas 

poderia vir, por exemplo, de ele não ter outra forma de acesso ao tratamento ou de este ser a 

única possibilidade de cura. Tal aceitação, portanto, só poderia se originar de uma consciência 

clara dos riscos e implicações ali envolvidos. No caso do cinema, suspeita-se que o já citado 

desejo de representação descrito por Comolli (2001) e Migliorin (2005) frequentemente seja 

forte o suficiente para que representados aceitem participar dos filmes a despeito da exposição 

negativa que estes, eventualmente, podem gerar. 

Contudo, segundo Nichols (2012), no documentário nem sempre o cineasta pode 

revelar honestamente suas intenções ou as consequências do filme. Em parte tal questão se 

coloca porque nem mesmo o documentarista tem controle sobre a percepção posterior do 

público sobre o filme: uma sequência construída com determinada intenção discursiva por 

parte do realizador poderia ser interpretada de diversas maneiras por aquele que assiste o 

filme. Além disso, a depender da temática e da abordagem escolhidos, a revelação das reais 

intenções do realizador poderia impedir a realização do filme, como nos casos de 

documentários de denúncia e crítica social. 

                                                 
101 Uma leitura de Doméstica em conjunto com e trabalho documental anterior de Mascaro, Um Lugar ao Sol 

(focado na visão de mundo de moradores de edifícios nobres de metrópoles brasileiras), sugere que a intensão 

discursivo-estético do realizador parece estar direcionada para a investigação das incoerências da elite brasileira 

bem mais do que para a concessão de fala a grupos marginalizados, como as empregadas. Neste sentido, o 

documentário aqui analisado parece falar mais sobre as incongruências nas relações dos patrões com as suas 

empregadas do que sobre as visões de mundo destas personagens, como sugeriria o título do filme. 
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Fernão Ramos (2005) descreve três correntes éticas a respeito da representação do 

outro no documentário. No documentário clássico haveria a predominância da ética da missão 

educativa, isto é: o autor se guiaria pela busca da valorização de tradições em vias de 

desaparecimento. Assim, a abordagem se daria pela ótica cientificista, culturalista ou mesmo 

nacionalista (ideologias marcantes na primeira metade do século XX). No fim dos anos 1950, 

com a emergência do cinema direto nos Estados Unidos, surge a ética do recuo, isto é: os 

cineastas adotariam uma postura de distanciamento, onde os realizadores interviriam o 

mínimo possível na realidade filmada. Valorizam-se ali filmes ambíguos, abertos a 

interpretação do espectador. Por fim, o cinema direto francês, cujo maior representante seria 

Jean Rouch, parte de uma lógica oposta: adota a chama ética participativo-reflexiva, quando o 

realizador assume ostensivamente o seu lugar de enunciador, atuando abertamente na 

realidade filmada, reconhecendo a impossibilidade de uma abordagem objetiva da realidade.  

Este último parece ser o caso de Doméstica, a busca por um filme que se aprofunde 

num conflito que tem lugar nos lares, ou seja, em um espaço essencialmente íntimo, poderia 

ter guiado o diretor a mascarar suas reais intenções, não informando aos participantes as 

regras do dispositivo ou mesmo que eles estavam participando de um. Neste caso, o realizador 

“provoca” os jovens representados, os incentiva a explorar a imagem das domésticas em sua 

busca por construir um discurso fílmico de denúncia. Tal leitura se basearia, por exemplo, nas 

orientações passadas ao jovem no Guia de Filmagem: a orientação para convencer a 

doméstica a participar do filme, é a ressaltar que ela receberá dinheiro para tal. Em caso de 

negativa deve-se insistir com a doméstica em um momento em que ela tenha sido “pega de 

surpresa”. Tudo isso, sempre com a câmera ligada, indicando que antes mesmo da 

concordância desta a tomada já está sendo realizada. 

Em outros momentos do filme – não se sabe se por orientação do diretor, ou a partir da 

decisão dos jovens que filmam – as domésticas são apresentadas em situações de 

vulnerabilidade. A já citada cena em que Gracinha dorme estirada entre o chão e o sofá é um 

exemplo. Em outro momento, Flávia protagoniza uma sequência de dança sensual diante do 

garoto deficiente de quem é babá. O filme de Mascaro não apenas assume tais cenas, como as 

potencializa, apresentando-as como momentos de destaque do filme, inserindo-as inclusive no 

trailer. Questiona-se aqui, em que medida a obra que pretende denunciar uma situação de 

exploração, de certo modo também toma parte dela, já que não apenas apresenta de maneira 

ostensiva tais imagens de vulnerabilidade – que, sem dúvida, contribuem para a contundência 

do discurso fílmico –, como teria negado às domésticas (não informadas a respeito do filme) o 
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direito de a ele resistir. Assim, o filme praticaria exatamente aquilo que denuncia no 

comportamento dos jovens patrões em relação às empregadas. 

Tais questões parecem ser parcialmente percebidas pelo crítico Sérgio Alpendre, da 

Folha de S. Paulo, que classificou Doméstica como um filme “oportunista” ao basear-se em 

imagens produzidas por outros na tessitura de um discurso fílmico crítico a eles. 

 

Em alguns momentos, o cinema aparece: quando o filme procura nos inserir 

nos ambientes, entender as pessoas entrevistadas, ver como elas vivem. Em 

outros, domina o lado panfletário, sobretudo quando as imagens sabotam as 

palavras das patroas (o que, por outro lado, é curioso, já que tais imagens são 

de autoria de seus filhos)102. 

 

O aspecto contraditório apontado pelo crítico – quando curiosamente as imagens 

sabotam as palavras – talvez seja fruto desta disjunção entre a proposta apresentada pelo 

filme, baseado em certa liberdade por parte dos jovens, a o modo de produção adotado, 

marcado pela interferência do diretor na realidade filmada. Sem estar ciente de tal disjunção, 

o crítico identifica a contradição, mas não suas causas. 

Considerando que a interferência por si só não apresenta-se necessariamente como um 

problema – considerando a corrente ética participo-reflexiva, descrita por Ramos (2005) – 

uma hipótese seria a de que a “crise” ética em Doméstica se daria por o filme adotar um 

discurso que o aproximaria do cinema-direto norte americano, ou seja, baseado numa 

observação da realidade, com um realizador distante (neste caso, ausente no momento da 

tomada), como sugere o discurso construído em torno do filme, enquanto a abordagem do 

diretor teria seguido trajetória oposta, mais próxima do cinema-verdade (ou cinema-direto 

francês), construído a partir da atuação direta do realizador na realidade filmada. A ausência 

do diretor no momento da tomada das imagens não seria suficiente para impedir, como já 

discutido, o seu exercício de poder neste momento, mas contribuiria com o discurso do 

distanciamento e não interferência do cineasta, aqui questionado. 

Portanto, a construção da personagem no documentário Doméstica se dá por um 

dispositivo opaco, onde os “papéis” de personagem e diretor não apenas são compartilhados 

entre Mascaro, os jovens patrões e as domésticas, como também se desenvolvem sem limites 

claramente estabelecidos. O espectador não tem condições de avaliar que aspectos 

apresentados no filme são “espontâneos” nas relações entre os jovens e as domésticas, e quais 

fazem parte de uma estratégia enunciativa do diretor, que tomaria as personagens meramente 

como exemplos que corroborem um discurso pré-concebido. Ainda assim, os projetos de 

                                                 
102 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/106645-domestica-nao-agrada-quem-espera-

experiencia-estetica.shtml>. Acessado em 2 nov 2016. 
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representação postos em prática diante da câmera são capazes de despertar engajamento no 

público e provocar a reflexão social, em grande parte, em função do sucesso da estratégia 

utilizada por Mascaro para abordar um tema socialmente contundente, bem como em diluir no 

filme suas intervenções. 
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4. QUE HORAS ELA VOLTA? 

 

Neste último capítulo da dissertação é analisada a construção da personagem Val, 

protagonista da ficção Que Horas Ela Volta?, o quarto longa-metragem da diretora e roteirista 

paulistana Anna Muylaert, lançado em 2015. Em um primeiro momento é discutida a curva 

dramática da narrativa. Considerando a obra em questão como um filme de personagem 

baseado em uma personagem objeto, é delimitada a curva dramática de Que Horas... 

apontando quais sequências se enquadrariam nas fases de exposição, complicação e resolução, 

bem como no ataque e no clímax.. 

Em seguida são investigadas as implicações para a estruturação da protagonista 

doméstica da escolha da atriz Regina Casé para interpretá-la. O que se discute é como as 

características pessoais – traços físicos, em especial a cor da pele – bem como o histórico 

profissional – como apresentadora de programas voltados para a Classe C e como atriz 

“especializada” em tipos populares – contribuiu para a boa recepção da doméstica junto ao 

público, bem como de que forma tais características ajudam a conectar a personagem Val com 

a tradição de representação das domésticas na cultura brasileira. 

Por fim, a terceira parte deste capítulo faz uma análise da personagem Val tendo em 

vista tal tradição de representação das domésticas. Discute-se que estratégias foram adotadas 

pelos realizadores para construir uma personagem que dialogasse com o grande público e, ao 

mesmo tempo, tivesse potência suficiente para provocar a reflexão social. Deste modo, 

verifica-se que características tradicionais das domésticas (apresentadas no segundo capítulo 

desta dissertação) são assumidas em Val, e quais são abandonadas. Para além de uma 

bricolagem de traços de personalidade, procura-se compreender de que forma o filme dá 

novos significados a características já estabelecidas no imaginário social a respeito das 

domésticas. 

Ressalta-se, contudo, que tais características não se apresentam constantes ao longo da 

obra. Que Horas Ela Volta? se desenvolve ao entorno de Val, uma migrante nordestina de 

meia idade que trabalha como empregada doméstica para uma família da elite paulistana, no 

bairro do Morumbi. O conflito do filme se estabelece quando Jéssica (Camila Márdila), filha 

única de Val deixada no Nordeste quando esta migrou para o Sudeste, chega à casa onde a 

empregada mora e trabalha para se hospedar durante alguns dias a fim de prestar vestibular na 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP). Ao contrário da 

mãe, a jovem parece não respeitar as mesmas regras sociais que demarcam as relações entre 

os patrões e empregados na casa. A postura não-submissa de Jéssica – que aceita hospedar-se 
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no quarto de hóspedes ao invés do quartinho de empregas onde a mãe dorme, por exemplo – 

coloca em xeque a aparente afetividade “quase familiar” assumida tanto por Val quanto por 

seus patrões. 

Se na primeira hora de filme Val comunga da reação crítica que a patroa Bárbara 

(Karine Teles) tem em relação ao comportamento da garota, na medida em que a narrativa 

avança a empregada passa a se questionar quanto à sua posição nos jogos de poder da casa. A 

tomada de consciência tem seu ponto alto quando é divulgado o resultado da primeira fase do 

vestibular: Jéssica foi aprovada com nota alta, enquanto Fabinho (Michel Joelsas), jovem 

patrão que Val criou desde pequeno, foi reprovado. A partir daí, embora o comportamento de 

Val no ambiente de trabalho não sofra grande alteração, sua consciência parece mudar. 

Sequências longas onde a doméstica aparece de forma reflexiva durante o trabalho indicam 

alguma ruptura na forma de pensamento da personagem.  

Quando o adolescente Fabinho decide deixar a casa para um intercâmbio no exterior, a 

relação de Val com família para a qual trabalhou por décadas parece perder sua última 

conexão e a doméstica (a despeito das ofertas por mais dinheiro, por parte da patroa) decide 

deixar o emprego. Muda-se para a favela onde vive a filha, agora universitária. O final 

otimista do filme é coroado pela recomposição completa da família, incluindo um neto, filho 

de Jéssica, deixado no Nordeste: a jovem escapa do ciclo de abandono do qual foi vítima e, 

até então, reproduzia com o filho. 

 

4.1. Os altos e baixos de Val 

 

A trama de Que Horas Ela Volta? se estrutura a partir do conflito entre as rígidas 

regras de separação social entre patrões e empregada, impostos na casa, e o comportamento 

igualitarista de Jéssica, que refuta tais regras. A crise não se dá não apenas de forma externa, 

plasmada nas ações da jovem personagem que recusa tais regras e na subsequente reação da 

mãe e da patroa, mas também de forma interna na protagonista. Há um conflito psicológico 

entre a mãe que deseja proteger a filha e retomar os laços filiais, e a empregada que busca 

respeitar os limites socialmente impostos.  

Assim, o filme talvez possa ser entendido como uma narrativa dramática nos termos 

do dramaturgo estadunidense John Howard Lawson. O autor estabelece o conflito – neste 

caso, o respeito ou não às regras de submissão social pela empregada e sua filha – como 

elemento motriz do drama: “O caráter essencial do drama é o conflito social em que a vontade 

consciente é exercida: as pessoas são confrontadas contra outras pessoas, ou indivíduos contra 
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grupos ou grupos contra outros grupos, ou indivíduos ou grupos contra as forças sociais ou 

naturais” (2004, p 162, tradução nossa)103. Deste modo, as ações se desenvolvem sempre 

como resposta ao conflito instaurado: tanto nas brigas entre mãe e filha, quanto nas revanches 

de Bárbara (que manda esvaziar a piscina que teria sido invadida por “ratos”, logo após a 

jovem mergulhar nela) ou ainda no dilema da protagonista entre os seus papéis de mãe e de 

empregada. 

Portanto, o conflito se desenvolveria em um ciclo de ações e rações: Jéssica chega a 

casa e não respeita as regras. Val e Bárbara tentam, cada uma à sua maneira, conter os 

“avanços” da garota. Jéssica responde mantendo-se impassível em suas atitudes. Mãe e patroa 

adotam estratégias mais agressivas na tentativa de contenção do conflito. Tal sucessão de 

fatos vai alimentando o conflito até que ele chegue ao seu ponto máximo onde não haja 

alternativa aos personagens senão rompê-lo. 

Essa impressão de que, em determinado ponto, a situação ficará “insustentável” condiz 

com o que Lawson define como clímax. Para o autor, a progressão no drama é definida pela 

sucessão de mudanças de equilíbrios entre as ações dramáticas. Isto é, as ações que conduzem 

o equilíbrio da trama. Para o autor, portanto, o clímax seria a perturbação máxima desses 

equilíbrios: ou seja, quando a tensão dos conflitos chega ao seu ponto máximo que exige, 

dentro das regras dramáticas estipuladas na obra, a sua resolução. No caso de Que Horas..., 

portanto, as ações dramáticas se expressariam na sequência de ações-reações-ações entre 

Jéssica, Val e os patrões: Jéssica não se compreende como subalterna e isso gera desconforto 

em Bárbara, que a trata de maneira irônica. O tratamento é percebido pela garota que tenta 

deixar a casa, sem sucesso. Mesmo tendo que permanecer no quarto de empregadas com a 

mãe a garota não assume posição subalterna, perturbando a patroa que vai limitando ainda 

mais seus espaços... Esse ciclo de pressões para que Jéssica se comporte “como filha da 

empregada” e a recusa desta em assumir este papel seriam, portanto, as ações dramáticas, e o 

clímax, quando Jéssica abandona a casa em meio à chuva e, ainda sim, é aprovada no 

vestibular. 

Na trilha do pensamento de Lawson, Maciel (2003) discute um modelo de curva 

dramática, isto é, de representação gráfica que simbolize a progressão dramática da trama. A 

curva teria, portanto três setores: exposição, isto é, quando os personagens e o seu contexto 

são apresentados; complicação, quando se dão os conflitos; e resolução, quando não há 

                                                 
103 No original: The essential character of drama is social conflict in which the conscious will is exerted : 

persons are pitted against other persons, or individuals against groups, or groups against other groups, or 

individuals or groups against social or natural forces. 
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alternativa senão uma resolução do conflito. O autor identifica ainda dois pontos que separam 

tais setores: ataque e clímax. O primeiro seria a introdução de um elemento desestabilizador, 

ou seja, a causa do conflito. O segundo seria, como já discutido, o ponto auge do conflito, 

quando não é mais possível o reestabelecimento de equilíbrio entre as ações senão com a sua 

eliminação.  

 

Imagem 4. Curva dramática de Lawson aplicada ao filme Que Horas Ela Volta?. 

Crédito: o próprio autor 

 

Deste modo, na trilha do pensamento de Lawson (1960) e Maciel (2003), a sequência 

dramática da obra inicia-se com a apresentação dos personagens, nos primeiros 30 minutos de 

filme: Val aparece no prólogo, de costas, em um flasback de quando começou a trabalhar para 

a família, ainda com Fabinho criança. A relação distante com a filha é mostrada pela 

resistência desta em falar com a mãe pelo telefone. Em seguida, já no presente, os demais 

personagens são apresentados: a família aparece na mesa do café sendo servida por Val. A 

relação de “afeto” entre a empregada e a patroa é mostrada quando Val compra-lhe um 

presente de aniversário. É apresentado ainda o dia a dia da empregada e seus afazeres 

domésticos. 

O ataque, que marca o início dos conflitos é a chegada de Jéssica à casa. A 

complicação se segue na próxima hora de filme. A aparente boa receptividade é rapidamente 

substituída pelo conflito, frequentemente velado. Jéssica se apropria de espaços não-

permitidos (o quarto de hóspedes, a piscina, a geladeira, etc.). A crise se instala. Mãe e filha 

brigam. Jéssica tenta mudar-se para a favela ou ficar na casa de uma amiga, mas não 
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consegue. O patrão assedia Jéssica. Por fim a entrada desta na piscina torna a crise 

insustentável. A patroa limita a permanência de Jéssica à área de serviço. O clímax do filme 

começa a se desenhar com a saída de Jéssica da casa dos patrões no meio da noite, e se 

estabelece de vez quando Val é informada, por telefone, que a filha havia passado no 

vestibular (e o patrão, não). Nos 20 minutos finais ocorre a resolução: Val descobre que 

Jéssica tem um filho. Fabinho vai para o exterior. A empregada pede demissão e vai morar 

com a filha. 

Toda a progressão narrativa é orientada pela ação dos personagens, em especial do trio 

Val, Jéssica e Bárbara. Na obra, elementos externos aos conflitos das três personagens pouco 

influenciariam na narrativa, talvez atuando apenas num sentido de potencializar suas ações. 

Por exemplo: o acidente de Bárbara não teria função de criar uma nova situação, mas de 

aprofundar a situação conflituosa vivida na casa na medida em que leva a personagem a 

abdicar, ainda que temporariamente, do polimento social que lhe impedia de expressar 

abertamente seu descontentamento com a presença de Jéssica – como na cena em que grita 

com a garota quando esta diverte-se na piscina com Fabinho. Situação semelhante ocorre 

quando a jovem não consegue alugar um apartamento na favela, o que a mantém presa à casa 

em crise. Estes conflitos exteriorizados parecem resultar em conflitos internos na personagem 

principal, que passa, nas fases de exposição e complicação, de uma postura submissa à patroa 

a uma ruptura com os contratos sociais que a mantinham no emprego, já na fase de resolução.  

Deste modo, percebe-se, portanto, que a narrativa “acompanha” a personagem Val ao 

longo da exposição, complicação e resolução. Contudo, as rupturas que marcam as transições 

entre estas três fases narrativas são provocadas pela personagem Jéssica, um elemento externo 

à narrativa, potente o suficiente para desestruturar as relações estáveis que marcavam o lar 

onde a doméstica trabalhava. Assim, a função diferenciada das personagens leva a suas 

estruturações de forma diferentes: enquanto Val, como já citado, é compreendida como uma 

personagem objeto: tem sua personalidade desenvolvida em uma série de traços que vão se 

sucedendo e se combinando ao longo do filme, a filha (ainda que tais classificações não sejam 

totalizantes) se aproxima, durante boa parte da obra, de um personagem-sujeito.  

Sua função específica na narrativa – desestabilizar a casa em sua chegada e repetir tal 

feito em sua saída – abre espaço para menos traços de personalidade. Se sabe muito pouco 

sobre Jéssica para além do desejo de ser aprovada no vestibular. Nem mesmo recompor os 

laços familiares com a mãe parece ser uma demanda da jovem que permanece “fechada” às 

investidas afetivas de Val. É apenas próximo ao desfecho do filme, quando se dá a descoberta 

de seu filho é que alguns traços começam a emergir e algumas das motivações de sua postura 
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contestadora e sua persistência começam a se justificar: dar uma vida melhor ao filho, o filme 

sugere. O final otimista – com Jéssica aprovada no vestibular e a família recomposta, agora 

em São Paulo – indica que a personagem alcança seu objetivo, rompendo com o ciclo de 

abandono ao qual foi vítima e agora se tornava algoz. 

 

4.2. Regina, a empregada 

 

A escolha de Regina Casé para interpretar Val parece ter consequências na forma 

como a personagem se estrutura. Atriz de teatro e cinema até os anos 1980, na década de 1990 

Regina consolidou-se como apresentadora de TV – sem abrir mão de esporádicas incursões no 

cinema – com atuação focada em programas de apelo popular. Depois de atuar em novelas 

como Cambalacho (Rede Globo, 1986) – onde sua personagem Tina Pepper, é 

frequentemente lembrada como uma das mais cômicas da história da ficção seriada televisiva 

– e no humorístico TV Pirata (Rede Globo, 1988 – 1990), a atriz passou a apresentar 

programas como Brasil Legal (Rede Globo, 1994 – 1998), Muvuca (Rede Globo, 1998 – 

2000), Central da Periferia (Rede Globo, 2006), Um Pé de Quê? (Futura, 2001 – ) e, mais 

recentemente, Esquenta! (Rede Globo, 2011 – ). Em comum, os cinco programas têm o 

enfoque na apresentação da cultura da periferia e/ou interior do país e na participação do 

público “comum”. No cinema, suas escolhas também parecem contribuir neste sentido. São 

frequentemente lembradas suas atuações como a suburbana fogosa em Os Sete Gatinhos 

(Neville d'Almeida, 1980), a mulher bígama em Eu, Tu, Eles (Andrucha Waddington, 2000) e 

a vendedora do Saara104 em Made in China (Estevão Ciavatta Pantoja, 2014).  

Em função deste percurso e, a despeito de sua origem na classe média artística carioca, 

a atriz é frequentemente associada ao popular. Além de seu trabalho em programas de TV 

direcionados à classe C, seu biotipo (gorda, pele morena, trejeitos expansivos) talvez tenha 

contribuído com essa imagem. A percepção de que sua aparência distancia-se do esperado 

para alguém da elite que frequentemente predomina na TV é captada e explorada pela própria 

atriz: “Tenho cara de brasileira, cara de pobre. Acho ótimo”, chegou a afirmar eu uma 

entrevista105. 

A “cara de pobre” a que se refere Regina Casé talvez esteja associada, como já 

discutido no segundo capítulo desta dissertação, à visão “brega” do popular: cores fortes, 

                                                 
104 Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, região de comércio popular do centro do Rio de 

Janeiro. 
105 Disponível em <http://www.estadao.com.br/blogs/jt-variedades/tenho-cara-de-brasileira-cara-de-pobre-acho-

otimo-diz-regina-case/>. Acessado em 12 out 2016. 
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gestos expansivos, estética estridente, a recuperação de formas de expressão e de falar 

próprios das periferias, a valorização de gêneros musicais como o funk e o pagode – 

frequentemente vistos como “menores” dentro da produção musical brasileira, em 

comparação com ritmos como a MPB e mesmo o samba – são, desde os anos 1970, um dos 

modos mais frequentes de construção da imagem do pobre urbano no imaginário social. Ao, 

assumir tais elementos em suas escolhas profissionais, tanto no cinema quanto na TV, a atriz 

de alguma forma passaria a partilhar deles, ainda que socialmente não pertença às classes 

populares. 

Assim, a recente produção audiovisual de Casé talvez esteja associada à 

ressignificação do brega experienciada no Brasil nos últimos anos. Historicamente mal visto, 

com a emergência da nova classe C, o gosto pelo estilo deixaria de ser associado à ignorância 

e falta de erudição e passaria a ser visto como um indicador de alegria e divertimento. A 

profusão de programas como os apresentados por Casé – a o sucesso de produções como as já 

citadas Cheias de Charme e Avenida Brasil – seriam algumas das pistas que indicariam esta 

mudança. Segundo estes programas, os hábitos elegantes e comedidos da elite do Sudeste – 

classe hegemônica na TV nacional – passariam a ser vistos como sem graça e 

desinteressantes, enquanto a breguiçe estridente das faveladas e suburbanas apresentar-se-iam 

como símbolo máximo da joie de vivre brasileira. É neste contexto que a atriz Regina Casé é 

escolhida para personificar Val: o de uma atriz não apenas bastante conhecida, mas 

fortemente associada ao popular.  

 

   

Imagem 5. Regina Casé como três tipos populares: Tina Pepper na telenovela Cambalacho, Darlene 

no filme Eu, Tu, Eles, e como apresentadora do Central da Periferia. 

Fonte: Reprodução. 

 

Retomando o pensamento de Gomes (2014), para quem a personagem só ganha vida 

quando é encarnada numa pessoa, numa atriz, a escolha de Casé para o papel traria 

consequências marcantes na forma como ele seria estruturado. A começar por uma rápida 

identificação com o público, familiarizado com a sua imagem. Ao se considerar no caráter 
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massivo do cinema, especialmente em uma obra como Que Horas..., uma co-produção da 

qual faz parte a própria Rede Globo, talvez seja possível enxergar uma relação entre a escolha 

da atriz Regina com o que Pallotinni (2012) chama de “caracterização por tradição”. Segundo 

a autora, tal estratégia é marcada pela assunção de códigos cristalizados no imaginário social 

para a construção de uma personagem. Neste caso, a bagagem imagética de Regina Casé seria 

assumida na tessitura de um discurso fílmico.  

Nesta trilha, para além do que relata Renata Pallotinni, não são apenas os signos 

relacionados às empregadas domésticas que são acessados para a construção da personagem, 

mas também os signos associados a sua intérprete. O seu esforço enquanto apresentadora no 

estabelecimento de uma forma de comunicação que aproxime as periferias brasileiras da 

produção audiovisual de massa reverberaria na forma como Val se constitui enquanto 

mediadora simbólica. Isto é, se a apresentadora Regina Casé assume sua “cara de pobre” para 

aproximar-se do universo cultural periférico, é a atriz Regina Casé completaria tal missão: 

assim como a apresentadora busca, em seu programa, “dar voz” aos excluídos da mídia, a 

atriz incorporaria um desses excluídos mais marcantes, ou seja, uma empregada. Ainda que na 

construção de uma diegese fílmica Que Horas... opte-se por uma interpretação mais 

naturalista, que se afaste dos exageros que tornaram Casé famosa na TV (seja por sua Tina 

Pepper, ou como apresentadora do Esquenta!) sua atuação se aproxima dos valores contidos 

em seu discurso inclusivista e de valorização do popular.  

Assim, talvez seja possível pensar em um paralelo entre a relação de Val e Regina e a 

máxima Marshall McLuhan (1974) “o meio é a mensagem”. Ainda que o canadense se 

dedique a analisar o determinismo tecnológico nos meios de comunicação, se considerada a 

dimensão que Gomes (2014) dá ao ator – como materialização da personagem – nos parece 

existir uma espécie de “determinismo do ator”, onde este seria não apenas como um canal 

para a mensagem fílmica contida no roteiro, mas carregaria, por si só, características 

essenciais para a construção desta mensagem/personagem. 

Ainda neste sentido, a escolha da atriz talvez esteja relacionada ao já citado fenômeno 

de “sentimentalização do realismo”. Segundo Beatriz Jaguaribe (2007), no capitalismo 

globalizado o engajamento das audiências passa por um processo de envolvimento emocional 

entre espectador e obra. Deste modo, a escolha de escalar Regina Casé para o papel de Val 

facilitaria o desenvolvimento de laços afetivos entre público e filme graças ao reconhecimento 

da imagem da atriz, associada ao popular. A construção de tais elos emocionais, calcada no 

compartilhamento de características da intérprete com a personagem, também se sustentaria 

no sentido inverso: o desenvolvimento dos estranhamentos causados pela personagem Jéssica, 
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interpretada por Camila Márdila, incluiria o estranhamento da própria intérprete, atriz com 

trajetória diametralmente diferente da de Regina Casé.  

Publicitária, brasiliense – em oposição à carioquece que predomina no meio artístico 

brasileiro – dedicada principalmente ao teatro, sem nenhuma participação na TV, Márdila não 

causaria, pelo menos em um primeiro momento, identificação com o público. Assim, a 

imagem conhecida da Val de Regina Casé, contrasta com o rosto estranho da Jéssica de 

Camila Márdila. Tal contraste reforçaria a naturalização do comportamento a que Val se 

submete e é submetida, e reforça o estranhamento com a postura crítica de Jéssica, uma das 

tônicas da fase de complicação da narrativa. 

Esta estratégia é assumida como intencional pela diretora. “Eu nunca pensei em outra 

atriz que não fosse Regina Casé. [...] Acho que a Regina trouxe um peso importante para essa 

personagem devido ao fato dela ser uma grande conhecedora e admiradora dessas 

mulheres”106, afirmou a diretora e roteirista. “A ideia era de colocar alguém muito famoso 

como a Regina no centro do filme, mas em volta dela apenas pessoas desconhecidas. A ideia 

era puxar a Regina “pra baixo” - no sentido de deixá-la vir fazer parte dos mortais no papel da 

empregada doméstica”, completou. Assim, o conflito se aprofundaria justamente quando a 

personagem carismática (em parte, graças à sua intérprete) entrasse em choque, em um 

mesmo nível, com personagens não carismáticos interpretados por atores desconhecidos. 

A escolha de ambas as atrizes (Casé e Márdila) para protagonizar o filme gerou, 

contudo, debates com representantes do movimento negro. O fato de elas não serem negras, 

para estes grupos, teria enfraquecido o viés social do filme, invisibilizando um grupo que é 

majoritário em relação ao trabalho doméstico107. Para a militância, as mulheres negras seriam 

maioria entre as domésticas, mas no momento da tessitura de um discurso fílmico crítico 

sobre o tema houve a escolha de uma atriz branca, restringindo o debate à questão 

socioeconômica e deixando de lado o componente racial.  

A questão veio à tona em um debate entre a diretora do filme e universitários, na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (USP) – justamente a instituição em 

que Jéssica almejava ingressar – em 2015. Questionada sobre a escolha das atrizes brancas 

                                                 
106 A menos que explicitado o contrário, os comentários da cineasta Anna Muylaert foram extraídos de uma 

pequena entrevista concedida a este pesquisador, disponível no Anexo IV. 
107 Segundo um estudo divulgado em 2016 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o percentual de mulheres negras dedicando-se ao trabalho doméstico é 

70% maior do que o de mulheres brancas. Cerca de 10% das mulheres brancas brasileiras que estão trabalhando 

exercem tal atividade, enquanto entre as negras esse percentual sobe para 17%. O levantamento também mostrou 

que as negras tem salários mais baixo e menos carteiras assinadas.  Disponível em 

<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/03/trabalho-domestico-e-a-ocupacao-de-5-9-milhoes-de-

brasileiras>. Acessado em 12 out 2016. 
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para os dois papéis Muylaert afirmou que profissionais envolvidos na escalação de elenco a 

teriam convencido pela mudança em função do desempenho de Márdila nos testes, o carisma 

da Casé, e sob o argumento de que um filme com protagonistas negras deslocaria-se 

totalmente para a questão racial, deixando a questão de classe em segundo plano, o que iria 

contra a intenção discursiva da cineasta.  

Após o debate a realizadora divulgou um texto em seu perfil no Facebook 

reconhecendo a colocação feita pelo movimento negro, “Desde então não parei de pensar em 

Debora. E de como ela tem razão em sua colocação. E ao mesmo tempo o filme que temos é 

esse. E mesmo com Jessica branca, através dele abriu-se mais uma janela de debate. Além do 

classismo, do machismo urge ainda mais falarmos de racismo”, escreveu a diretora e 

roteirista.108 Mais tarde a questão ganhou repercussão na imprensa de Angola, país que 

consome em larga escala produtos midiáticos brasileiros. Em entrevista a um jornal do país, 

Muylaert reafirma o reconhecimento da questão racial, anteriormente publicado em sua rede 

social, mas questiona os limites em relação à cor de pele, em relação a pessoas como Regina 

Casé, que segundo a realizadora “não é branca, nem preta, nem índia”109. 

A questão racial envolvendo a atriz talvez sirva de janela para a observação da 

dificuldade de estabelecimento de certas categorias quando se trata da questão racial no 

Brasil. A começar pela dificuldade de, em um país marcado pela miscigenação, da adoção de 

características estanques para a classificação da cor da pele. Nas redes sociais, o 

compartilhamento do texto de Muylaert recebeu questionamentos sobre esta questão. “Desde 

quando Regina Casé é negra”, comentou um internauta. “Desde quanto ela é branca”, 

respondeu outro. Tal debate evidencia que, a despeito do interesse da realizadora de limitar o 

discurso fílmico nas questões de classe, a construção de uma personagem que, conforme foi 

discutido no segundo capítulo desse trabalho, tem sua origem e desenvolvimento 

profundamente ligados à questão racial, parece ter incorrido em resultado inverso: o filme 

acabaria por tornar-se portador do debate a respeito dos limites de classificação negros e 

brancos no Brasil. 

Para Munanga (2004) o contexto brasileiro descola-se da experiências de outros 

países, como os Estados Unidos, onde a definição da cor está diretamente associada à 

descendência, e não à aparência. Lá, basta que algum ascendente seja negro para que o 

indivíduo se declare como tal. No Brasil, por outro lado, a classificação racial se dilui em uma 

                                                 
108 Disponível em <https://www.facebook.com/quebrandootabu/posts/976534125736308>. Acessado em 12 out 

2016. 
109 Disponível em <http://www.redeangola.info/especiais/o-machismo-e-o-capitalismo-sao-primos/>. Acessado 

em 12 out 2016. 
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série de subcategorias – mulatos, morenos, pardos – o que complexifica a questão. Segundo o 

autor, tais classificações estariam associadas a um desejo histórico de branqueamento da 

população.  

 

Há pessoas negras que introjetaram o ideal de branqueamento e não se 

consideram como negras. Assim, a questão da identidade do negro é um 

processo doloroso. Os conceitos de negro e de branco têm um fundamento 

etno-semântico, político e ideológico, mas não um conteúdo biológico 

(MUNANGA, 2004, p. 52). 

 

Portanto, declarar-se negro no Brasil seria um processo político. Não seria possível a 

construção de parâmetros objetivos para a classificação de negros e brancos, nem mesmo 

através de análises de DNA, já que boa parte da população identificada como negra teria 

genes europeus em sua composição genética e a população de aparência branca carregaria, 

com frequência, genes de origem africana. Deste modo, a não-identificação de Regina Casé 

como uma atriz negra – apesar do tom de pele distanciar-se no europeu – demonstraria que 

em seu discurso político (e no de suas personagens) esta parece não ser uma questão 

contemplada. Por outro lado, quando se observa que, para algumas pessoas, Casé seria sim 

negra, nota-se que esta não aprece ser uma questão pacificada, com a identificação de 

elementos “negros” no discurso de Regina Casé. 

Contudo, considerando a dimensão de self proposta por Goffman (1985), discutida no 

primeiro capítulo deste trabalho, a intepretação de um papel social – como, por exemplo, o de 

mulher negra – dependeria não apenas de uma projeção individual, como sugere Munanga 

(2004) mas de um jogo de forças que além da auto-performance, também incluiria a adoção 

de códigos sociais socialmente estabelecidos e compartilhados com o interlocutor. Assim, o 

ruído em relação à protagonista de Que Horas... ser ou não negra talvez resida numa 

dificuldade da identificação de tais códigos ou na sua total negação, quando se analisa a 

imagem de Regina Casé. A questão racial não aparece explicitamente nas falas nem da atriz 

nem da personagem, o que, portanto, a distanciaria da classificação como negra. Por outro 

lado, sua atuação profissional, frequentemente a associa, como já discutido, com o popular, o 

que talvez possa vinculá-la à negritude. Por fim, sua aparência se localiza na zona híbrida 

socialmente constituída como parda – ou morena, mulata – embaralhando as possibilidades de 

uma classificação.  

A não assunção da negritude a menos que a cor da pele torne tal negativa impossível 

está associada ao que Goffman (1975) chama de estigma. Para o autor, o termo, que se origina 

na Grécia Antiga para se referir às marcas físicas imputadas para identificar negativamente os 
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indivíduos (ladrões, traidores, escravos, por exemplo). Na contemporaneidade o estigma se 

ampliaria para além das marcas físicas, incluindo toda característica negativa, socialmente 

imputada e forte o suficiente para desacreditar aquele que a possui. Assim, estigmatizado fica 

reduzido a apenas o seu estigma – uma pessoa com deficiência passa a ser enxergada apenas 

pelo viés da sua deficiência, ou um homossexual apenas por sua orientação sexual, não mais 

como seres humanos complexos. 

Desta forma, pelo conceito de Goffman, ser negro em um país que busca distanciar-se 

da identidade Afro tornaria o indivíduo um estigmatizado. Portanto, associar tal característica 

a uma atriz e apresentadora de reconhecido sucesso não seria tarefa simples, especialmente 

quando as marcas corporais (neste caso, cor da pele, traços faciais, textura do cabelo) não a 

identificam inevitavelmente com tal grupo. A dificuldade residiria na capacidade de 

resistência imagética desta: uma personalidade da mídia de grande destaque dificilmente seria 

reduzida a uma única característica “negativa” (a origem negra), apesar de seu engajamento 

com as classes populares. 

A citada fala de Regina Casé sobre “ter a cara do Brasil”, em referência à sua “cara de 

pobre” indicaria espaço para a imputação de um estigma – o de mulher negra – contudo, a 

construção de uma carreira de sucesso como apresentadora de TV e atriz iria contra esse 

estigma, apresentando-se como uma característica que o desconstruiria, especialmente se 

considerado o perfil das personagens que interpretou. Diferente das atrizes negras que, 

conforme já discutido, interpretam com grande frequência empregadas, Val é a primeira 

doméstica interpretada por Regina Casé. Adicionalmente, sua carreira como apresentadora de 

programas de entretenimento na TV não seria compatível com a de celebridades negras, que 

quase nunca ocupam esse tipo de espaço.  

Deste modo, se construiria a ambígua imagem de Regina Casé: não compreendida 

nem como uma mulher branca, dada suas características físicas e opções estéticas 

profissionais, associando-se ao popular; nem tampouco vista como negra, já que sua condição 

social a colocaria em uma posição incompatível com a forma subalterna que mulheres negras 

frequentemente são apresentadas no audiovisual. Considerando o já discutido papel dos atores 

na construção da personagem, talvez seja possível inferir que essa ambiguidade influencia na 

construção de Val que traria consigo esta bagagem popular à que sua intérprete se filia mas, 

ao mesmo tempo, despertando o interesse do público, dado o status diferenciado de Casé em 

relação às demais mulheres não-brancas que, frequentemente, interpretam empregadas 

domésticas no audiovisual brasileiro. 
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4.3. Os caminhos da doméstica 

 

Como colocado, os primeiros dois minutos de filme são compostos de um prólogo, em 

flashback, que apresentam Val. Num plano aberto aparece a piscina de uma casa refinada. Em 

seguida uma criança branca passa correndo. Só então aparece Val, vista de longe, de modo 

que seu rosto não é perceptível. O figurino é um conjunto branco sem muitos detalhes, 

provavelmente um uniforme de babá.  A empregada brinca com o garoto que a convida a 

entrar na piscina. Val recusa com a desculpa de que não possui trajes de banho. Um corte seco 

apresenta a cena seguinte: Val, no mesmo ambiente, é filmada num plano próximo de costas. 

Ao telefone tenta contato com a filha que mora distante. O diálogo entre as duas (somente as 

falas de Val são reveladas) sugere má vontade da filha com a mãe.  

O curto contato entre as duas termina com o retorno do Fabinho (ainda criança) à cena. 

A relação que se apresenta entre ela e o garoto é oposta à sugerida em relação à filha pelo 

telefone. Amável, o menino faz-lhe carinho e deita em seu colo, perguntando sobre a chamada 

telefônica. Ao saber que se tratava de uma filha que está longe o garoto pergunta pela prórpria 

mãe, também ausente. – Que Horas Ela Volta?, indaga. Val responde: – Sei não. No contexto 

do filme a pergunta ganha dimensão mais ampla. Refere-se tanto a mãe do garoto, substituída 

pela babá, quanto à filha da empregada, igualmente distante. Val dá ao garoto o afeto que não 

pode dar à filha. O garoto recebe de Val o carinho que não tem da mãe. 

A apresentação da personagem Val e do contexto que se desenvolve a narrativa, neste 

dois minutos é semelhante à adotada em outras obras, em especial no documentário Babás110. 

Neste, uma foto do século XIX com uma mãe-preta e um garoto branco em seu colo é 

acompanhada pela narrativa em off: “Para ter direito à foto ela, provavelmente, foi sua ama de 

leite, sua mãe-preta. Aquela que o amamentou desde as primeiras horas de vida. O menino se 

apoia nela com afeto e intimidade. Ela provavelmente transferiu para ele o amor pelo filho 

que lhe foi tirado para que ela pudesse ser a sua ama de leite”. O off do documentário termina 

citando o historiador Luiz Felipe de Alencastro: “Quase todo o Brasil cabe nesta foto”. 

 

                                                 
110 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=BrhlXB4xxZo>. Acessado em 21 out 2016. 
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Imagem 6. À esquerda sequência inicial de Babás, à direita, Que Horas Ela volta? 

Fonte: Reprodução 

 

Ainda que se considere os limites entre o documental e o ficcional que separam as 

duas obras, talvez estejamos diante de estratégias semelhante no que se refere ao discurso de 

apresentação das personagens. “Embora seja um filme ficcional, ele é inteiramente feito de 

costumes e praticas verificadas em nossa sociedade. A Regina Casé costumava dizer que o 

filme tinha um peso de um documentário, de uma época”, analisa a diretora Anna Muylaert. 

Assim como no documentário de Consuelo Lins, talvez possa se observar em Que Horas... 

um abandono da corrente antropológica, que predominou na produção audiovisual brasileira 

recente, conforme afirma Souto (2015). O que se observa talvez seja a busca por aprofundar-

se em um viés sociológico que, de algum modo, investigue um dos mais marcantes contrastes 

sociais da realidade brasileira.  

O documentário de Consuelo Lins remete explicitamente à figura da mãe-preta, 

personagem afetiva e assexual que tem suas origens na escravidão brasileira, conforme 

discutido no segundo capítulo deste trabalho. A ficção de Anna Muylaert parece seguir 

caminho semelhante: constrói a relação da babá com o garoto nos gestos afetuosos entre os 

dois, nos uso de signos compartilhados socialmente – o uniforme branco, o sotaque 

nordestino (diferente do da criança) –, e na apresentação de alguns limites entre os dois 

personagens em cena. Ela se recusa a entrar na piscina, espaço que, como já discutido 

anteriormente, simbolizaria a separação entre ricos e pobres, patrão e empregada. As 

domésticas dos dois filmes em questão são obrigadas a abdicarem dos seus filhos para 

cuidarem de seus “patrões”. Deste modo, a afirmação no documentário de que a imagem da 

empregada negra com o garoto simbolizaria o Brasil talvez também se aplique à cena da 

ficção com Regina Casé.  

Observa-se, assim, o que talvez possa ser compreendido como a busca por um 

discurso totalizante a respeito das relações sociais no Brasil como um país onde as relações 

profissionais entre empregados e patrões têm suas origens na escravidão e foram perpetuadas 

pela falta de oportunidades, desigualdade social e migrações. Diferentes, contudo, são as 
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posturas das duas empregadas. A escrava da foto parece encarar a câmera – olhar classificado 

pelo off como “duro”, “pela tristeza do filho perdido” – enquanto a personagem da ficção 

aparece de costas. Talvez a estratégia de não apresentar Val em confronto com a câmera se 

relacione com a internalização da personagem dos limites sociais impostos às domésticas, 

elemento narrativo fundamental na primeira hora de filme. 

Tal estratégia parece se aprofundar nas sequências seguintes. Val aparece agora não 

mais com o uniforme, que de certo modo enfatiza sua condição de empregada, “externa” à 

família. Traja agora roupa casual, vestimenta que predominará nesta segunda parte do filme. 

O figurino é majoritariamente composto por bermuda e camiseta larga com uma estampa de 

banda de rock, possivelmente herdada de algum membro da família para a qual trabalha. Os 

cabelos não mais aparecem em um “rabo de cavalo”, mas atados displicentemente. No lugar 

dos sapatos alvos do início do filme, a doméstica agora trabalha de chinelos de dedo. A 

mudança na caracterização de empregada indica o encobrimento da condição profissional da 

doméstica, fenômeno, como já mencionado, marcante nesta forma de trabalho no país (tal 

questão será retomada ainda neste capítulo). Este padrão de vestimenta predomina até a cena 

da piscina, após Val descobrir que a filha foi aprovada no vestibular. A partir de então, 

mesmo que ainda permaneça como doméstica, a personagem assume figurino próprio, 

despindo-se das camisetas largas e vestindo blusas femininas estampadas. Deste modo, o 

figurino expressaria uma mudança interna na personagem, que passaria a se entender como 

indivíduo autônomo, distanciando-se da dependência (estética, inclusive) dos patrões.  

 

  

Imagem 7. Dois dos figurinos de Val: na complicação camisetas, na resolução, blusa feminina. 

Crédito: Reprodução. 

 

Não seria apenas no figurino que a personagem assume sua condição de mãe-preta. 

Praticamente todos os elementos apontados por Roncador (2008 e 2012) como 

caracterizadores desta tipificação são apresentados: ela aparece não só como maternal e 

afetiva, mas também como dedicada – acorda antes dos patrões, lhes prepara o café, para em 

seguida ir de quarto em quarto despertando-os – tem suas habilidades culinárias ressaltadas. 
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Enquanto isso sua sexualidade parece ser silenciada. A sequência em que Fabinho vai ao seu 

quarto no meio da noite e acaba por dormir em sua cama não é apresentada de forma 

sexualizada. A dimensão da doméstica mulata, hipersexualizada, é sobreposta pela 

assexualidade da mãe-preta. O jovem deita-se com Val como quem deita com a própria mãe. 

A empregada substitui o papel da mãe biológica do ponto de vista afetivo. Tal dimensão fica 

explícita tanto na referida sequência da cama, quando após ser reprovado no vestibular 

Fabinho prefere aconchegar-se na doméstica. 

Se considerada a tradição de representação das empregadas domésticas relatadas no 

segundo capítulo desta dissertação, outras tipificações parecem se acumular na construção de 

Val. A personagem se aproxima, por exemplo, da doméstica cômica. As sequências risíveis da 

personagem, em geral, estão associadas ao “desajeito” da empregada, que se atrapalha no 

trabalho, quebrando os pertences da patroa (a exemplo da sequência em que Val quebra a 

badeja de prata de Bárbara); é alcoviteira (como na cena em que esta tenta espionar os estudos 

da filha) e tem seu consumo cultural associado ao brega (em especial da cena em que tenta 

combinar as xícaras de cores diferentes). 

Estes três elementos – desajeito, alcovite e breguice – talvez não sejam percebidos, de 

forma unânime, como risíveis. A observação de uma sessão do filme realizada em 2015 no 

Rio de Janeiro com um público majoritário de empregadas domésticas trouxe sugestões de 

que as próprias empregadas presentes não indicavam totalmente tais questões pelo viés 

humorístico. As citadas sequências não despertaram risos da plateia do mesmo modo do que 

em sessões onde o público era de “patrões”111. Destas, apenas as sequências onde Val tenta 

espionar a filha foram motivo de risos pelas domésticas. Por outro lado, as empregadas 

pareceram se divertir na sequência em que a personagem adota estratégia de revanche contra a 

patroa e rouba-lhe o conjunto de xícaras anteriormente rejeitado por esta. 

Esta observação mantem-se a trilha do caráter distintivo e social do humor discutido 

por Veras e Saldanha (2015). Talvez as domésticas não compartilhem dos mesmos 

referenciais que os patrões no que se refere ao risível. Possivelmente esta questão faz parte da 

dificuldade de percepção do viés profissional do trabalho doméstico que as empregadas 

reclamam na etnografia de Macedo (2013). Para as domésticas ouvidas no estudo, o 

audiovisual apresentaria o trabalho doméstico apenas como tarefa repetitiva e maçante, e não 

como tarefa de grande responsabilidade. Sob esta perspectiva, quebrar um pertence da patroa 

                                                 
111 Compara-se aqui a sessão com empregadas domésticas e outra, realizada no mesmo cinema de Botafogo, 

bairro da zona sul do Rio de Janeiro, em um dia útil à tarde. O público era majoritariamente de idosos, 

identificados pelo pesquisador como de classe média. 
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seria entendido como falta séria pelas empregadas, e não como motivo de riso. Neste sentido, 

tais sequências se comunicariam de forma mais direta com os patrões do que com as 

domésticas. 

Assim, a estratégia de caracterização inicial de Val talvez se aproxime do conceito de 

caracterização por tradição. Modo de construção da personagem em que lhe são imputadas 

características que são compartilhadas socialmente com o público, sem a necessidade que o 

filme as explique objetivamente. Tal estratégia só é possível quando tais características estão 

cristalizadas no imaginário social (PALLOTINNI, 2012). Deste modo, o filme dialogaria com 

a tradição de representação das domésticas não apenas no cinema, mas como na cultura de 

maneira geral por não divergir do socialmente esperado para uma doméstica.  

Assim, a protagonista do filme é construída, neste primeiro momento, de modo a ser 

facilmente compreendida, seja pela referida familiaridade do público com a atriz que a 

interpreta, seja pela assunção de tais características socialmente imputadas a um certo tipo de 

empregadas (afetividade, assexualidade, dedicação, etc..). Tal caracterização é coadunada 

pelo discurso e pelas ações de Val nas fases de exposição e complicação de filme. Ela repete 

os lugares-comuns a respeito da doméstica que, por um lado, é classificada como “quase da 

família” mas que, por outro, precisa respeitar lugares socialmente estabelecidos. 

Na trilha deste pensamento, talvez seja possível identificar a construção daquilo que o 

filósofo tcheco Karel Kosik (1976) chama de relações preestabelecidas. O pesquisador propõe 

que o cotidiano seria dominado por relações baseadas naquilo que é socialmente estabelecido, 

assumido e naturalizado por indivíduos das diversas classes sociais. Portanto, alguém na 

posição de oprimido, ou, à base da pirâmide social não consegue enxergar-se como vítima de 

um processo de exploração socialmente construído e com raízes históricas, e, portanto, 

passíveis de alteração. Da mesma forma, este mundo, definido pelo autor como o da 

pseudoconcreticidade, também teria efeitos semelhantes naqueles na posição de dominador, 

que também não se perceberiam como tal. Haveria, portanto, um processo de naturalização 

das relações de poder, cuja consequência mais direta seria a inviabilização da adoção de uma 

postura crítica e da busca por uma mudança social. 

Deste modo, na fase de exposição do filme a narrativa apresenta de forma pacífica 

uma relação de afeto entre patrões e empregada. Tudo parece estar em ordem, enfatizando a 

normalidade desse tipo de relação. Quando o conflito começa a se desenhar, com a chegada 

da filha da empregada, Que Horas... direciona-se num sentido de desconstruir o discurso que 

acabara de ser portador: a afetividade entre patrões é verdadeira? A empregada é realmente 

“como da família”? são algumas perguntas que provavelmente teriam respostas diferentes se 
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observarmos isoladamente a primeira e a segunda parte do filme (tomando a chegada de 

Jéssica como divisor). 

O sucesso de tal estratégia parece ter seus alicerces na construção de Val como uma 

personagem objeto. Na dramaturgia (especialmente na televisão) predominam personagens-

sujeito, isto é, aqueles cujas ações são apresentadas como um dado, resultados de sua livre 

vontade e totalmente independente dos acontecimentos externos. Já a personagem objeto, por 

outro lado, seria “resultado de suas condições de vida, pobreza, miséria, inferioridade social; 

ou de sua determinação de qualquer modo” (PALLOTINNI, 2012, p. 130). 

Assim, a aparente submissão de Val ao discurso opressor dos patrões disfarçado pela 

pseudo-afetividade não parece ser fruto de uma ingenuidade da empregada ou de qualquer 

limitação individual, mas resultado das condições sociais à que a trabalhadora é submetida. 

Quando não comunga da mesma visão da mãe, a medida em que se desenha o conflito da 

trama, a atitude de Jéssica é encarada como fora das normas sociais implícitas e naturalizadas 

– ou, das relações preestabelecidas, segundo o conceito de Kosik (1976) – , como sugere o 

diálogo entre as duas personagens após a queda da jovem na piscina, espaço apresentado 

como símbolo dos limites entre patrões e empregados: 

 

[Jéssica]: Não sei de onde é que você aprendeu essas coisas de ficar falando 

‘não pode isso, não pode aquilo’. Tava escrito em livro? Como é que é? 

Quem te ensinou? Quando você chegou aqui ficaram te ensinando? 

[Val]: Isso daqui não precisa ninguém explicar não, a pessoa já nasce 

sabendo o quê que pode o quê que não pode. Tu parece que é de outro 

planeta. 

 

A fala de Val refletiria sua disposição em reproduzir o comportamento a que foi 

condicionada, o já estabelecido socialmente. O caráter sociológico assumido pelo filme 

indicaria, portanto, uma busca para um significado mais amplo para a fala da protagonista. A 

postura submissa da empregada é arraigada suficiente para entrar em colisão com a postura 

libertária da filha, mesmo em um contexto onde Val parece se esforçar para reconstruir os 

laços filiais com esta. Por outro lado, Jéssica busca questionar a mãe sobre a não-naturalidade 

das posições sociais patrão/empregada, num esforço para demonstrar que tal visão é cultural, 

“ensinada”. 

Apesar deste certo determinismo em relação ao socialmente construído, o 

desenvolvimento da personagem indicaria que a individualidade de Val não parece ter sido 

totalmente apagada frente a hegemonia dos patrões. Uma sequência marcante do filme – que 

se repete por três vezes ao longo da obra – traz pistas que permitem analisar o 

desenvolvimento de uma profundidade psicológica da empregada para além do socialmente 
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estabelecido. No início do filme, na fase de apresentação, Val presenteia sua patroa com um 

conjunto bicolor de xícaras. Nesta segunda “aparição” do jogo de café Val divaga consigo 

mesmo sobre a melhor maneira de organizar os pires e xícaras de cores diferentes, em uma 

sequência descrita pela crítica como “comovente”112.  

 

 

Imagem 8. A busca de Val por uma estética própria. 

Fonte: Reprodução 

 

Tal cena parece ser abrir para múltiplas interpretações. Por um lado ela se apresentaria 

como uma ilustração do caráter distintivo do consumo de Pierre Bourdieu que, segundo 

Barros (2006) apresenta-se como um mecanismo de dominação social. O jogo, comprado nas 

Casas Bahia – loja de eletrodomésticos popular, reconhecida pelos crediários de longo prazo – 

é encarada pela patroa como cafona. Ao escondê-lo durante seu aniversário, a patroa estaria 

atuando num sentido de manter o caráter hegemônico de sua própria estética e enfatizando o 

distanciamento da empregada “brega”. 

Por outro lado, a relação estabelecida por Val que, orgulhosa, combina as cores numa 

tentativa de organizar o jogo da melhor forma possível talvez possa ser entendido como uma 

forma de persistência da sua própria individualidade. Ainda que cercada por um ambiente em 

quem determinada estética é imposta – a patroa, inclusive, é consultora de moda na TV – Val 

consegue manter sua autonomia na busca por uma forma específica de belo que não 

necessariamente passe pelo que é validado pela patroa e pelo grupo social que ela representa. 

O blogueiro do portal Carta Capital Pedro Alexandre Sanches vai além e enxerga na 

tentativa de combinação das cores – um conjunto de pires e xícara não cabe na bandeja, e Val 

                                                 
112 Há ainda uma terceira aparição do jogo de xícaras, já na fase de resolução, quando, ao deixar o emprego Val 

“rouba” o conjunto. A estratégia de revanche de empregados frente aos patrões não é novidade. Casos 

semelhantes são apresentados em filmes como Domésticas, o filme e Romance da Empregada. Conforme já 

discutido no segundo capítulo deste trabalho, esse tipo de estratégia narrativa é rejeitado pelas próprias 

empregadas. 
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tenta decidir como lidar com esta falta de espaço – como uma metáfora para as relações 

raciais brasileiras. 

 

Embora Regina Casé não seja negra (infelizmente), é disto que a metáfora 

trata, em pique-esconde de casa-grande & senzala: o preto e o branco estão 

“descasados” (como diz a doméstica) na combinação de cores do jogo café-

com-leite e do país onde Não Somos Racistas (como defende pateticamente 

o capataz chefão do jornalismo global, Ali Kamel).113 

 

A cena também não passou desapercebida pela presidenta do Sindicato das 

Domésticas do Estado de São Paulo, Maria Lima, segundo relato do jornal Folha de S. Paulo: 

“[Maria] cobre o rosto com as mãos quando Val – empregada interpretada por Regina Casé no 

filme "Que Horas Ela Volta?", de Anna Muylaert – leva para a festa de aniversário da patroa 

o conjunto de xícaras que deu de presente a ela. [...] Na sessão, que a sãopaulo acompanha, 

Maria aperta os olhos e repete “tragédia, tragédia””114. A “apreensão” (palavra utilizada pelo 

jornal para descrever a reação da doméstica-sindicalista) estaria associada à identificação da 

relação da sequência com a realidade. Em entrevista ela comenta: “E achei [o filme] muito 

bom. Tudo é verdade. Ela querer ser mãe do filho da outra, a história de fazer parte da família, 

o que não é coisa nenhuma. Sempre tem uma relação de desigualdade”. 

As várias interpretações da sequência – desde o realismo identificado pela sindicalista, 

à metáfora racial entendida pelo blogueiro progressista, passando pelo processo de distinção 

social apresentado quando analisado sob o viés da sociologia francesa contemporânea – 

indicam que as estratégias de construção da personagem Val estão longe de se apresentarem 

como uma estrutura fechada. Tal condição estaria em acordo com o sentido próprio e 

contextual do cinema de que fala Artaud (2011), para quem toda e qualquer imagem chega 

“transparente” à tela. É no contexto do filme que esta imagem ganha significado, para além do 

socialmente estabelecido para ela. 

Assim, ainda que as xícaras tenham um significado social, construído a partir de 

indícios apresentados na tela – comprados em loja popular, de formato e cores distantes do 

considerado “elegante”, de marca pouco conhecida – eles adquirem sentido para além destas 

convenções sociais e, não necessariamente, equivalentes àqueles planejados pela própria 

realizadora. Deste modo, o uso em profusão de objetos de forma simbólica – o sorvete, a 

piscina, o corredor escuro dos quartos, o cachorro, são alguns dos identificados pela crítica 

                                                 
113 Disponível em <http://farofafa.cartacapital.com.br/2015/09/14/um-filme-para-2015-2/>. Acessado em 20 out 

2016. Tachados dos autor. 
114 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/10/1689475-apos-ver-que-horas-ela-volta-ex-

domestica-diz-que-preconceito-e-real.shtml>. Acessado em 20 out 2016. Grifo da autora. 
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que se propôs a analisar o filme – abriria um caminho para a construção de um filme (e de 

uma personagem) disponível a múltiplas interpretações. 

Deste modo, o caráter aberto da personagem não impede que algumas características 

marcantes da produção audiovisual brasileira sejam identificáveis. Além da já discutida 

aproximação com a tradição de representação das empregadas domésticas na cultura nacional, 

talvez seja possível perceber em Val uma relação com o personagem melodramático, que 

desde o cinema dos anos 1950 e ainda mais nas novelas (no rádio e na TV) “comovem” os 

espectadores brasileiros. No esteio da cultura judaico-cristã, o amor é assumido nesta como a 

força que tudo pode, tudo muda, tudo justifica. Valor universal na cultura ocidental, o amor 

duplicou-se na estruturação do melodrama, indo além do sentimento com fins matrimonial. 

“O outro tipo de amor está estreitamente ligado à renúncia. O amor/sacrifício é 

importantíssimo para a conquista do céu. Assim, aparece com frequência obsessiva nos laços 

filiais” (OROZ, 1992, p.50).  

Desse modo um dos elementos que originam o conflito entre Val e Jéssica inclui a 

renúncia da empregada a uma vida familiar junto à filha no Nordeste para prover-lhe 

melhores condições de subsistência. Ao longo da trama há indícios de que a personagem 

dedica-se quase que exclusivamente a este fim, abdicando, por exemplo, de uma vida afetivo-

sexual (como sugere a sequência em que a personagem não demonstra interesse em outras 

pessoas no forró que frequenta com a amiga). Assim, o filme apresenta o amor maternal 

associado à abdicação da felicidade individual para a busca da felicidade da filha, ainda que 

apenas do ponto de vista material, já que a garota demonstra constante descontentamento com 

o distanciamento da mãe-migrante.  

Considerando a popularidade do melodrama no Brasil, tal característica reforçaria a 

afetividade de Val e ampliaria o seu carisma junto ao público. A personagem se configuraria 

como uma mãe-renúncia, que por tantas vezes entreteu o público nas novelas, em personagens 

como a citada Mamãe Dolores de Direito de Nascer. Da mesma forma, a incompreensão de 

tal renúncia por parte de Jéssica contribuiria, portanto, para seu estranhamento inicial pelo 

público. Num primeiro momento a jovem é percebida como antipática, incapaz de reconhecer 

e valorizar a renúncias da mãe em nome do seu conforto. 

Já na fase de resolução, nos 20 minutos finais do filme, é revelado que Jéssica também 

é mãe e está prestes a dar prosseguimento ao ciclo de abandono e renúncia de que foi vítima. 

Desde modo, a jovem também é incluída no modelo de amor-renúncia materno próprio do 

melodrama familiar a que se refere Oroz (1992). A mudança na personagem possivelmente 

impacta também na sua aceitação pelo público. Jéssica se tornaria mais carismática, 
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despertando maior empatia na medida em que passa a assumir características mais familiares 

à audiência. No desfecho do filme, quando o ciclo de renúncia é rompido – avó, mãe e filha 

podem se reunir; o dinheiro da patroa Bárbara não é capaz de “comprar” a permanência de 

Val no emprego – coroando o final otimista da trama também se observaria uma relação 

próxima com o melodrama, marcado quase sempre pelo triunfo dos oprimidos115. 

Apesar do esquema já conhecido, como gênero, o melodrama e/ou seus subtipos, 

abriga a tradição sem desprezar que seria necessário inovações, sob o risco de não se construir 

o pacto com o público. Pois, se é verdade que a antecipação dos acontecimentos é uma das 

estratégias para se fisgar o espectador – neste caso adotar um viés afetivo já popularizado 

entre a audiência –, por outro, o gênero, enquanto linguagem, guarda espaço para o artístico. 

“A arte popular não condena seus criadores a um papel secundário. Ao contrário, enfatiza a 

relação entre o artista e o material artístico, por um lado, e entre o material artístico e o 

público, por outro (BUSCOMBE, 2004, p. 314). 

O filme se distancia do estabelecido a começar pelo ponto de vista que adota. Embora 

a câmera apresente-se de forma objetiva, a frequente escolha por enquandramentos em que a 

cena é vista a partir da cozinha talvez possa ser entendida como a busca por uma narrativa que 

contemple a visão de mundo da doméstica. Se na visão de Walter Benjamin (2012) o narrador 

necessariamente imprime sua marca na narração, o uso de quadros que apoiam-se na visão do 

universo retratado através da área de serviço talvez se sintonize como um esforço de dar 

visibilidade ao universo das domésticas – em contraponto, por exemplo, com o olhar do 

patrões, presentes no documentário Doméstica. Assim o público seria convidado a adentrar no 

mundo de Val, contribuindo para seu aprofundamento psicológico. 

 

                                                 
115 Por uma questão de recorte metodológico, abstém-se aqui de discutir o desenvolvimento da narrativa que não 

esteja diretamente relacionado à construção da personagem. Contudo, ressalta-se que a questão do desfecho 

“otimista” do filme foi o trecho identificado como mais polêmico na obra. Para parte da crítica considerou o final 

como coerente dentro da narrativa , subversivo em relação à produção recente de filmes que tratam do trabalho 

doméstico. Há ainda, aqueles outros perceberam o desfecho como de “novela”, inverossímil. Para Muylaert tal 

percepção estaria atrelada às expectativas da crítica de que os filmes considerados “artísticos” devem ter um 

desfecho negativo, enquanto o final feliz, como estratégia narrativa menor, ficaria relegado ao cinema comercial 

hollywoodiano. Disponível em <http://mais.uol.com.br/view/1xu2xa5tnz3h/para-muylaert-final-otimista-de-que-

horas-ela-volta-da-ole-na-critica-0402CC98366AC0B15326?types=A&>. Acessado em 22 out 2016. 
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Imagem 9. Olhar à partir da área de serviço contribuiria para a explorar a casa dos patrões sob a 

perspectiva da empregada. 

Fonte: Reprodução 

 

Desta forma, a inovação na construção de Val talvez possa compreendida tanto na 

ressignificação de velhas estruturas cristalizadas, quanto no estabelecimento de novos 

alicerces sob os quais é erguido o discurso fílmico. Quando se pretende promover a reflexão 

social através de dispositivos midiáticos, como o filme, frequentemente busca-se desconstruir 

os estereótipos, ou, se tratando de construção da personagem, produzir uma tipificação 

diferente do estabelecido, dar individualidade e personalidade própria aos seres criados para 

contar uma história ficcional. 

Em Que Horas Ela Volta? os realizadores – atriz e diretora/roteirista, especialmente –  

seguiriam um caminho diverso: assumiriam, no que diz respeito à construção de Val, o 

socialmente estabelecido, em uma caracterização por tradição. Considerando as estratégias de 

construção da personagem e a tradição de representação das domésticas, Val pouco difere das 

empregadas que habitam o imaginário social brasileiro e o filme não parece ter pretendido 

construir um discurso diferente desse, apostando na identificação e no reconhecimento do 

público. A própria escolha de uma atriz célebre e associada ao popular reforçaria essa 

intenção do filme em produzir uma empregada semelhante às que se está acostumado a 

acompanhar nos filmes e nas telenovelas. 

Uma possível adoção do critério da individualidade e do individualismo descrito por 

Gomes (2013), ou seja, criar uma personagem “única”, talvez pudesse ter levado Val a ser 

percebida como descolada da realidade, um caso à parte, abrandando sua posição como 

portadora de um discurso nacional a cerca da trabalhadora doméstica. Do mesmo modo, a 

criação de uma personagem-sujeito (PALLOTINNI, 2013), cujas ações são fruto unicamente 

de sua decisão pessoal, também poderia enfraquecer o discurso fílmico, dando excessiva 

singularidade ao drama de Val, ou jogando sobre ela a responsabilidade pela situação de 

exploração à qual era submetida.  
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Em outras palavras, a crítica social possibilitada por Val seria baseada em dois 

ingredientes: por um lado, uma personagem se distancia do critério do individualismo e da 

individualidade, sendo compartilhada e conhecida do público; por outro é uma personagem 

objeto, cujas ações não são exatamente espontâneas, mas socialmente determinadas, frutos de 

um contexto histórico e social específico, criando não apenas um discurso de identificação 

com Val, mas situando-a como fruto de um processo histórico de exploração.  

Este modo peculiar de se apropriar do substrato ideológico brasileiro, permite à 

diretora e roteirista criar uma obra não apenas acessível ao grande público, mas que poderia 

conter potência suficiente para contribuir para a ressignificaçãoo do imaginário social, dado o 

caráter dialógico entre este e o cinema. A ação do filme não estaria em desconstruir à 

doméstica, imputando-lhes características diferentes daquelas já conhecidas pelo público, mas 

de certo modo, em repensar o significado dessas características, suas causas e consequências. 

Se segundo Ortiz (1985) o intelectual é quem define, de forma politicamente 

orientada, a interpretação “padrão” da realidade. Arrisca-se a dizer que Muylaert atuaria na 

busca por reconfigurar essa interpretação. A adoção de uma interpretação afetiva da relação 

entre patrões e empregadas é tão antiga quanto esse tipo de trabalho no Brasil, e passou de 

uma estratégia de demonização do trabalho doméstico para um símbolo da miscigenação no 

Brasil, pintado como um país diverso e multicultural pelo Modernismo, conforme discutido 

no segundo capítulo deste trabalho. 

Agora, essa mesma afetividade – guardadas as devidas proporções entre o alcance da 

obra de Ana Muylaert com a de intelectuais como Gilberto Freyre – se torna símbolo de uma 

forma de exploração perpetuada por séculos no Brasil e mascarada por contratos sociais de 

distanciamento e cordialidade. Se pudesse ser observada sob a ótica da Belle Époque, talvez 

Val fosse vista como um risco à paz harmonia da casa; ou como um símbolo da fluidez e 

aproximação entre as classes sociais e raças no Brasil, se observada com os olhos do 

modernismo freyriano. Já com o olhar contemporâneo, próprio dos tempos de conquistas de 

direitos pelas domésticas, Val é vista como uma personagem explorada no trabalho, no afeto e 

na auto-estima.  

Tão explorada que, embora seja capaz de perceber que se encontra em um jogo de 

poder (onde cada um nasce sabendo “o que pode o que não pode”), não percebe (num 

primeiro momento) que está em posição de subalterna e que tal situação não precisa ser 

normalizada, dispondo de ferramentas para alterar suas próprias condições de vida, rompendo 

com o ciclo de abandono familiar a que submeteu a própria filha e agora, o neto. Talvez Val 

permita ao público observar a história e as relações sociais ao seu redor com um olhar crítico. 
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Perceber as incoerências na relação entre patrões e empregadas e contribuir na reconfiguração 

da empregada doméstica no imaginário, agora não mais como uma agregada da família, 

símbolo de amor, maternidade e carinho, mas como um legado colonial da escravidão, 

frequentemente explorado e carente de direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho surgiu de uma observação a respeito das domésticas na televisão – como 

já dito, em 2012, a Rede Globo exibiu, simultaneamente, quatro telenovelas protagonizadas 

por empregadas – e por diversas razões (metodológicas, administrativas e técnicas) “migrou” 

para o cinema. Uma das marcas desta trajetória foi o seu caráter multisciplinar no contexto 

audiovisual. Em um país onde a televisão – a agora também as formas virtuais de 

televisualidade – são historicamente hegemônicas em termos de audiência, nos pareceu 

coerente que as reflexões aqui apresentadas levassem em consideração questões marcantes na 

TV, como o melodrama, as personagens-objeto e a tradição da representação da doméstica 

neste meio. Um olhar sobre os dois filmes aqui analisados reforça esta perspectiva: em 

Doméstica, quase todas as empregadas são retratadas assistindo televisão em algum momento, 

o que sugere que o veículo tem papel relevante na construção identitária destas.  

Situação semelhante a de Val, de Que Horas Ela Volta?. Como discutido, a escolha de 

uma atriz de grande popularidade na TV teve impacto considerável na construção da 

personagem. No filme, a televisão aparece ainda como elemento narrativo, na cena em que a 

protagonista assiste a patroa pelo aparelho televisor em seu quarto. A sequência é 

representativa sobre o momento histórico que os dois filmes aqui discutidos retratam: o 

questionamento da hegemonia de certos grupos sociais nas representações audiovisuais. Val é 

empregada e telespectadora. A patroa que oprime a personagem é a mesma que predomina na 

televisão.  

Neste contexto, as duas obras parecem seguir trajetórias semelhantes, apesar das 

peculiaridades na forma como cada uma representa as empregadas: sem provocar uma ruptura 

completa com a tradição de representação destas personagens, ambas atuam numa busca por 

renovar esta fórmula, não mais coerente com uma sociedade onde, através das redes sociais, 

as domésticas ganharam certa autonomia sobre sua imagem, tendo a possibilidade virtual de 

questionarem a forma como são representadas pelos produtos audiovisuais do cinema e da 

televisão. Assim, para construir filmes socialmente críticos, os dois diretores optam não por 

abandonar os clichês que rondam a figura das empregadas audiovisuais, mas, pelo contrário, 

assumindo e questionando tais características. 

Deste modo, os dois primeiros capítulos desta dissertação constituem-se como 

estruturantes – do ponto de vista teórico – das análises empreendidas na segunda metade deste 

trabalho. No primeiro capítulo uma discussão a respeito de técnicas de construção da 

personagem e suas especificidades permitiu olhar para os filmes sob uma perspectiva mais 



152 

 

“técnica” e menos comprometida com discussões sociológicas. Considerando este um 

trabalho que busca trazer contribuições para o campo dos estudos de cinema, abandonar a 

sedutora perspectiva de olhar o filme pelo ponto de vista exclusivo da militância em favor dos 

direitos humanos foi, inicialmente, uma difícil tarefa. Contudo, esta opção e o imperativo do 

estudo de autores que tencionam o campo audiovisual nas suas especificidades artísticas e 

culturais, acabaram oferecendo uma rica travessia de formação, e, acredito, foram essenciais 

para o percurso desta pesquisa. 

Ainda mais difícil foi condensar, em um único capítulo, questões cujos 

desdobramentos renderiam vários outros trabalhos. Mesmo que tenha se procurado apresentar 

recortes claros, as dimensões reduzidas de um capítulo de dissertação, pouco mais de 30 

páginas, pareceram muito restritas para se tratar de todos os tópicos que se apresentaram 

como pertinentes, em especial se tratando de um trabalho que buscou conjugar ficção e 

documentário (esta questão, por si só, já renderia uma longa discussão no contexto dos dois 

filmes). A maior disponibilidade de bibliografia sobre o tema no campo do documentário – 

em contraponto com a quase ausência no campo do cinema de ficção – deixou marcas visíveis 

quanto às duas abordagens apresentadas. Por exemplo, a discussão a respeito da construção da 

personagem no cinema ficcional teve caráter bem mais generalista do que o mesmo tema no 

campo documental, onde se pôde explorar questões mais específicas, já tendo em vista o filme 

escolhido para posterior análise. Deste modo, um dos desdobramentos possíveis deste 

primeiro segmento do trabalho seja a investigação das especificidades da construção da 

personagem no cinema ficcional, observando, por exemplo, questões como função da câmera, 

a formação e escolha dos atores, as especificidades de recepção e percepção do público 

quando comparado o cinema e teatro (campo bem mais prolífico em literatura específica), 

entre outras. 

Também em função da pouca bibliografia, o segundo capítulo, que apresentou um 

apanhado histórico sobre a personagem doméstica no imaginário social brasileiro, tomou uma 

trajetória que talvez possa ser classificada como “conservadora”, no campo de estudos 

historiográficos do audiovisual. Como o objetivo central deste trabalho não era o de construir 

uma historiografia do cinema de empregadas, sendo este, um aspecto secundário na trajetória, 

a discussão historiográfica se limitou, frequentemente, em analisar os cânones: as obras 

reconhecidas pela história do audiovisual nacional como de maior “importância”, seja por 

suas escolhas estéticas, seja por sua aceitação junto ao público e à crítica, bem como as 

correntes hegemônicas de representação. Tal opção permitiu observar os discursos 

majoritários – ou, pelo menos, reconhecidos como tal – na produção brasileira, portanto, 
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servindo aos propósitos do capítulo em questão neste trabalho. Por outro lado, a nova 

historiografia do cinema a partir da New Film History é crítica quanto à adoção única desta 

abordagem. Esta opção, frequentemente, elimina as nuances de cada período histórico, as 

tentativas de contraponto, e os movimentos não captados de maneira estridente por público e 

crítica. Isso nos leva a destacar que, talvez, nos filmes e novelas menos reconhecidos 

repousem outras tipificações de domésticas, igualmente importantes na busca para a 

reconstrução da trajetória histórica de representação destas personagens. Ou seja, aqui 

também temos um possível desdobramento sugerido a partir deste trabalho. 

Já os capítulos das análises de Doméstica e Que Horas Ela Volta? evidenciam 

algumas aproximações entre as duas obras. A busca por um tratamento criativo da matéria 

real parece ter sido uma constante nos dois trabalhos. O documentário distancia-se de uma 

relação transparente com o público e com as próprias representadas quando se observa as 

divergências entre o discurso construído a respeito do filme e as estratégias adotadas para a 

estruturação de tal discurso. Certamente seria difícil que em uma produção onde estas 

relações se construíssem de maneira menos opaca, o resultado fosse um discurso tão 

contundente quanto o observado no filme. Talvez haja aqui uma ambígua relação ética: por 

um lado o filme construiria um discurso socialmente engajado capaz de contribuir para a 

reflexão a respeito da condição social das domésticas brasileiras, abrindo-se para uma 

potencial suspensão do cotidiano e quebra da pseudoconcreticidade, por outro, parece adotar 

uma ética na qual “os fins justificam os meios”, opção que nega às representadas o direito à 

autonomia sobre a própria imagem e representação.  

Em sentido inverso, a ficção Que Horas... volta-se à realidade brasileira para estruturar 

a relação de sua protagonista com o restante dos personagens. O sucesso do filme e sua 

ressonância junto ao público e crítica indicam que, de alguma forma, foi detectada uma clara 

conexão entre as representações ali empreendidas e as questões nacionais em um tema 

marcado por uma difícil mistura de relações profissionais, desigualdade social e afeto. 

Contudo, como foi dito ao longo do trabalho, nenhuma obra de ficção é capaz de dar conta da 

complexidade do ser humano e/ou da sociedade. Deste modo, no caminho percorrido por Val, 

sem dúvida, escolhas tiveram que ser feitas, e questões importantes parecem ter sido 

abandonadas. A mais notável ausência é da discussão racial, sentida inclusive por parte do 

movimento negro. Outros temas, talvez com menos visibilidade social, também ficaram de 

fora do recorte empreendido pela cineasta: questões como a migração, o choque cultural 

Nordeste/Sudeste, a solidão em uma cidade como São Paulo, a vida afetiva da personagem, e 
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mesmo as ambições pessoais de Val (para além da reconexão com a filha) parecem ter 

passado ao largo do filme. 

Outro aspecto que parece consonante nas duas obras é a sua relação com a tradição de 

representação das domésticas, apresentada no segundo capítulo deste trabalho. Uma hipótese 

é a de que os jovens que filmam as empregadas em Doméstica busquem (ainda que o nível de 

consciência dessa busca possa ser discutido) encontrar em suas empregadas aquelas 

características que lhes são familiares, e que são identificadas no imaginário social brasileiro. 

Temas como a maternidade, a pobreza, as diferenças estéticas e de gostos em relação aos 

patrões, a alegria de viver e certa experiência de vida são temas recorrentes nos segmentos 

que compõem o documentário. Tais tópicos são facilmente identificáveis nas tipificações 

tradicionais das domésticas, como a mãe preta (humilde e maternal), a doméstica cômica 

(com gostos diferentes dos patrões, bregas) ou mesmo as domésticas participativas 

(portadoras de certa esperteza, graças a sua origem social). Do mesmo modo, citadas 

ausências temáticas de Que Horas Ela Volta? também se apresentam no documentário: pouco 

se fala de questões profissionais, futuro e afetividade (para além de questões maternais). Tais 

problematizações também são significativamente ausentes na tradição de representação das 

domésticas, como vimos. 

Ainda nesta trilha, os trabalhos de viés etnográfico de Silva e Silva (2008), Velho 

(2012) e Macedo (2013) – citados ao longo desta dissertação – sugerem que a doméstica 

contemporânea seja portadora de uma diversidade maior de características do que aquelas 

apresentadas nos dois filmes. Nos três trabalhos há empregadas que estudam e que planejam 

chegar à universidade. Há ainda domésticas que encaram a profissão como passageira, uma 

forma de “juntar dinheiro e voltar para seus estados de origem” (o que sugere que, atualmente, 

nem sempre esta é uma profissão mal remunerada). São apresentadas empregadas que têm 

fortes vínculos com suas famílias, em contraste com as empregadas dos filmes, quase sempre 

abandonadas ou com relações familiares conflituosas. Aquelas que gostam de sair à noite e 

nos fins de semana, diferente das cinematográficas, quase sempre devotadas ao trabalho. 

Além das diaristas, hoje muito mais frequentes do que as domésticas que “dormem no 

emprego”, a maioria das representadas nos filmes. 

Talvez o cinema tenha “chegado tarde” na discussão temática, ou o país tenha mudado 

em uma velocidade muito mais rápida do que esta produção audiovisual – com todas as suas 

limitações econômicas e sociais – é capaz de identificar. Mesmo considerando o crescimento 



155 

 

da produção e do público nas últimas décadas116 (além da onipresença da TV no Brasil), 

aspectos como a baixa penetração do cinema (quanto comparado com a televisão), os 

marcantes processos de rupturas na cinematografia brasileira, e uma produção televisiva ainda 

concentrada em poucos canais (que controlam tanto exibição, quanto a produção) sugerem 

uma diversidade relativamente baixa de olhares na produção audiovisual nacional117. Parece 

haver ainda pouco espaço para perspectivas à partir de outros grupos que não os da classe 

média e elite. O popular quase sempre chega ao cinema mediado por outros grupos à cima na 

pirâmide social e/ou em processos de “entrega” da câmera. Assim, ainda trata-se, 

majoritariamente, de patrões filmando empregadas, como explicitado, literalmente, no caso de 

Doméstica, ou como inspiração, como relata Anna Muylaert. 

Tais reflexões não buscam comparar as domésticas representadas com as suas 

contrapartes do mundo “real”, o que seria injusto com os filmes. Conforme foi discutido, eles 

nunca são um espelho da realidade, mas relacionam-se com ela apenas na limitada medida 

que os realizadores assim permitem, considerando as características próprias da arte 

cinematigráfica. O que se observa, contudo, é que no movimento de “inspira-se” no real 

parece ter sido escolhido um certo recorte da realidade que, necessariamente, não dá conta da 

complexidade da personagem social doméstica. Neste sentido, algumas tipificações, mais 

recorrentes e reconhecidas socialmente, parecem se sobrepor a certas características “novas”, 

quando se trata da personagem doméstica.  

É possível que o imaginário social, acessado no momento da tessitura de um discurso 

fílmico, ainda não tenha assimilado as “novas” domésticas que nem sempre são aquelas 

mulheres que vivem em função do trabalho em “casa de família” (expressão problematizável 

quando se pensa em todo o debate dos últimos anos em torno do conceito de família). Ou 

ainda, em sentido inverso – considerando a relação dialética do audiovisual com a realidade – 

um imaginário que ainda não tenha assimilado tais mudanças abra pouco espaço para que 

obras de caráter massivo, como os dois filmes em questão, assumam representações distantes 

do historicamente cristalizado. 

                                                 
116 Dados do Observatório do Cinema e do Audiovisual (OCA) dão conta de que em 2015 o mercado audiovisual 

brasileiro teve o maior crescimento dos últimos cinco anos, com aumento de 11,5% no número de espectadores, 

(que atingiu 22,5 milhões) e 20,1% em incremento de bilheteria (chegando a R$ 2,35 bilhões). O estudo também 

identificou que foram abertas naquele ano 304 novas salas de cinema no Brasil, que levaram o parque exibidor 

nacional a ultrapassar a marca de 3 mil salas, número não alcançado desde 1977. Também houve crescimento no 

lançamento de filmes: em 2015 128 longas nacionais chegaram aos cinemas, crescimento de 12,3% em relação 

ao ano anterior. O mesmo estudo mostrou, contudo, concentração do público. Apenas três filmes – as comédias 

Loucas pra casar (Roberto Santucci), Vai que cola (César Rodrigues) e Meu passado me condena 2 (Júlia 

Rezende) – somaram 43% do público do cinema nacional  (OCA, 2016). 
117 Fala-se aqui do cinema “profissionalizado”, dos longa metragens, já que a produção de vídeos curtos para a 

internet, por exemplo, apresenta um campo vasto de olhares e de experiências estéticas. 
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Neste sentido, Que Horas Ela Volta? parece estar mais avançado nessa representação. 

O caso das xícaras – debatido nesta dissertação – é um exemplo da busca do filme por 

distanciar-se, em certos momentos, da visão monodirecional (sempre a partir dos patrões) das 

domésticas, num movimento que busca exaltar a existência de certa individualidade, por 

vezes conflitante com a dos patrões, nas experiências estéticas e sociais da empregada. 

Embora Doméstica também apresente as fissuras na relação supostamente “estável” entre 

patrões e empregadas, as trabalhadoras retratadas no filme ainda apressam-se em repetir o 

discurso de hegemonia patronal, certamente em função da forma como o dispositivo foi 

constituído, com o patrão assumindo o controle da câmera. O que se observa, portanto, é que 

as representadas de Doméstica se aproximam da Val da primeira hora de filme, antes da 

tomada de consciência trazida pela aprovação da filha no vestibular. 

O que parece haver são duas representações: a doméstica “tradicional” e a doméstica 

“contemporânea”, tal qual descreve o antropólogo Gilberto Velho no citado trabalho O Patrão 

e as Empregadas (2012). Nele, o pesquisador relata dois momentos de sua experiência com as 

mulheres que trabalharam em sua casa: há a primeira empregada, Dejanira, que por 35 anos 

lhe serviu. A relação, por vezes descrita como distante, é retratada com certa nostalgia por sua 

estabilidade, respeito mútuo e afeto. Em um segundo momento, Velho apresenta uma série de 

mulheres que assumiram a vaga deixada pela primeira empregada, após sua aposentadoria. A 

estabilidade do primeiro momento é substituída por frequentes choques. Há domésticas que 

buscam “tirar vantagem” do patrão, aquelas que não têm no trabalho sua ambição maior, e 

acabam por abandoná-lo em função da família ou para abrirem seu próprio negócio, ou ainda, 

as inábeis para o serviço. 

O que se observa no texto de Gilberto Velho é uma transição nas relações sociais 

estáveis, planas e com regras claras, para uma tendência marcada por uma miscelânea de 

relações diversas, onde os limites e possibilidades por vezes se apresentam de forma opaca. 

Tal qual no texto do antropólogo, pode-se observar nos dois filmes estes dois vieses. A Val da 

primeira metade de Que Horas... e as imagens que os patrões buscam construir de suas 

empregadas, em Doméstica, se aproximam do Brasil tradicional descrito por Velho tendo 

como base sua Dejanira. São relações mais “simples”, sem conflitos e socialmente estáveis. Já 

na Val da segunda metade do filme, marca bem como nas incongruências das relações entre 

patrões e empregadas observada pelo antropólogo no contexto contemporâneo. No 

documentário esta realidade não se apresenta de forma tão direta, mas no choque entre o 

projeto de representações dos patrões – que busca enquadrar suas empregadas – e os projetos 

próprios de representações delas. Observa-se, assim, que esta segunda realidade, bem mais 



157 

 

complexa, é marcada por conflitos nem sempre explicitados, revanches e quebra de 

expectativas. 

Talvez este conflito de representações seja o que permitiu às domésticas saírem da 

condição de personagens secundárias – ainda que de grande importância ideológica – para 

adquirirem o status de protagonistas num audiovisual socialmente engajado. Ao que parece, a 

classe média, grupo majoritário na produção e recepção cinematográfica, tem cada vez mais 

tomado consciência do desequilíbrio social na sua relação com as empregadas, ainda mais se 

considerarmos a origem emergente de uma parcela substancial da classe média brasileira, que 

em menos de uma década deixou a pobreza. Tal consciência talvez possa ser sintetizada na 

fala-manifesto de uma das patroas no longa-metragem Aquarius (Kleber Mendonça Filho, 

2016): “Nos as exploramos, elas nos roubam”. Ainda que se observe uma tentativa de 

amenizar a exploração, por meio de um discurso que imputa caráter revanchista às domésticas 

(do mesmo modo, em Que Horas... Val termina por roubar as xícaras que a patroa desdenha) 

há o reconhecimento da exploração vigente. 

Assim, esta mea-culpa parece ser estratégia narrativa recorrente em um contexto onde 

se configura uma nova forma de representar a doméstica. Se no passado, questões como 

maternidade, afetividade, sexualidade e sabedoria ditaram tendências na hora de representar 

as empregadas, agora estas características têm a companhia da consciência da exploração: a 

doméstica assume o protagonismo como objeto privilegiado para discutir os conflitos de um 

país que começou a lidar com o histórico problema da desigualdade social. Contudo, ainda 

que se mude os ingredientes, a receita é a mesma: a doméstica continua a ser assumida como 

elemento “sintetizador” da nação, como foram a mãe-preta e a mulata, no Modernismo, ou a 

doméstica cômica, nos anos 1950. Não à toa, os filmes (e críticas referentes a eles) 

frequentemente adotam frases como “todo o país cabe nesse filme” ou “essa é uma imagem 

que sintetiza o Brasil”118 para denominar os recentes filmes de empregada, dando a eles certo 

caráter totalizante. A doméstica continua a ser um personagem-símbolo do Brasil. 

  

                                                 
118 As expressões aparecem, como já citado, na abertura de Babás, em críticas a respeito de Que Horas... e 

Doméstica 
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ANEXO I 

 

Lista dos 57 filmes nacionais mais vistos nos cinemas em 2013119 

 

 

  

                                                 
119 Fonte: FilmeB. Levantamento completo disponível em <http://www.filmeb.com.br/database-brasil> 

 
título estreia cópias* salas* renda 2013 público 2013 

1 MINHA MÃE É UMA PEÇA - O FILME 21/06/13 307 406 49.534.000,00 4.604.505 
2 DE PERNAS PRO AR 2 28/12/12 528 718 43.929.900,00 4.230.799 
3 MEU PASSADO ME CONDENA 25/10/13 373 373 34.942.300,00 3.167.246 
4 VAI QUE DÁ CERTO 23/03/13 280 450 29.048.700,00 2.751.599 
5 SOMOS TÃO JOVENS 03/05/13 420 550 18.283.134,00 1.723.923 
6 CRÔ ** 29/11/13 nd 460 17.976.800,00 1.643.544 
7 FAROESTE CABOCLO 31/05/13 352 464 16.025.298,00 1.524.867 
8 O CONCURSO 19/07/13 355 355 14.143.900,00 1.321.727 
9 MATO SEM CACHORRO 04/10/13 262 377 11.596.400,00 1.155.828 
10 ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 2 ** 27/12/13 nd 776 9.205.970,00 782.661 
11 O TEMPO E O VENTO 20/09/13 56 81 7.722.237,00 712.213 
12 CINE HOLLIÚDY 09/08/13 9 10 5.020.860,00 483.617 
13 ODEIO O DIA DOS NAMORADOS 07/06/13 244 312 4.502.080,00 459.061 
14 SERRA PELADA 18/10/13 234 320 4.230.410,00 407.914 
15 OS PENETRAS 30/11/12 271 316 3.991.420,00 402.027 
16 SE PUDER... DIRIJA 30/09/13 87 451 4.468.885,00 361.125 
17 TAINÁ, A ORIGEM 08/02/13 168 196 3.156.328,00 353.314 
18 A BUSCA 15/03/13 112 148 3.690.330,00 351.454 
19 FLORES RARAS 16/08/13 94 94 3.399.944,00 276.102 
20 GIOVANNI IMPROTTA 17/05/13 168 203 1.966.330,00 190.069 
21 COLEGAS 01/03/13 107 141 1.720.251,00 163.776 
22 CASA DA MÃE JOANA 2 06/09/13 133 187 1.600.170,00 154.213 
23 VENDO OU ALUGO 09/08/13 142 178 1.631.820,00 152.106 
24 MINHOCAS ** 20/12/13 122 122 1.214.440,00 116.898 
25 O SOM AO REDOR 04/01/13 6 13 983.548,00 95.671 
26 MEU PÉ DE LARANJA LIMA 19/04/13 25 108 723.915,00 80.058 
27 ELENA 10/05/13 9 14 697.551,00 58.073 
28 TATUAGEM ** 15/11/13 - 18 344.248,00 31.926 
29 UMA HISTÓRIA DE AMOR E DE FÚRIA 05/04/13 51 64 295.341,00 31.875 
30 O RENASCIMENTO DO PARTO 09/08/13 - 6 365.281,00 27.974 
31 O DIA QUE DUROU 21 ANOS 29/03/13 nd 10 252.746,00 23.711 
32 TABU 28/06/13 3 3 224.388,00 19.927 
33 CARRERAS 09/08/13 - 3 76.448,00 16.908 
34 BONITINHA, MAS ORDINÁRIA 24/05/13 35 39 141.685,00 14.628 
35 O ABISMO PRATEADO 26/04/13 - 4 125.514,00 11.842 
36 BRICHOS II - A FLORESTA... 21/12/12 nd 10 88.817,00 10.920 
37 NA QUADRADA DAS ÁGUAS PERDIDAS 03/05/13 nd 2 46.943,00 10.436 
38 EU NÃO FAÇO A MENOR IDÉIA DO... ** 20/12/13 - 12 117.975,00 10.089 
39 JORGE MAUTNER - O FILHO DO... 01/02/13 - 29 100.123,00 9.480 
40 ANGIE 12/04/13 31 40 99.349,00 9.115 
41 A LUZ DO TOM 08/02/13 - 10 94.503,00 8.831 
42 DOSSIÊ JANGO 05/07/13 - 9 100.170,00 8.653 
43 CIDADE CINZA 22/11/13 - 12 87.967,00 7.393 
44 INFÂNCIA CLANDESTINA 07/12/12 9 17 64.003,00 7.303 
45 A COLEÇÃO INVISÍVEL 06/09/13 8 20 65.082,00 7.295 
46 HOJE 19/04/13 4 11 87.006,00 6.870 
47 HABI, A ESTRANGEIRA 15/11/13 - 5 75.399,00 6.187 
48 FRANCISCO BRENNAND 15/03/13 3 9 57.333,00 5.942 
49 A MEMÓRIA QUE ME CONTAM 14/06/13 4 6 64.074,00 5.562 
50 O EXERCÍCIO DO CAOS 01/11/13 - 9 39.028,00 5.025 
51 SOBRAL – O HOMEM QUE NÃO TINHA... 01/11/13 - 11 49.594,00 4.392 
52 BOA SORTE, MEU AMOR 30/08/13 - 10 31.590,00 4.066 
53 JUAN E A BAILARINA 12/04/13 - 9 51.694,00 4.043 
54 O INVENTOR DE SONHOS 11/10/13 - 34 41.753,00 3.820 
55 MARGARET MEE E A FLOR DA LUA 26/04/13 - 11 45.699,00 3.669 
56 DOMÉSTICA 01/05/13 - 3 28.410,00 3.661 
57 ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 05/10/12 312 412 21.239,00 3.618 



171 

 

ANEXO II 

 

Lista dos 20 filmes nacionais mais vistos nos cinemas em 2015120 

  

                                                 
120 Fonte: FilmeB. Levantamento completo disponível em <http://www.filmeb.com.br/database-brasil> 

 
Título estreia salas* renda 2015 público 2015 

1 Loucas pra casar 8/1/15 605 45.888.600 3.779.702 
2 Vai que cola 1/10/15 639 41.910.200 3.317.275 
3 Meu passado me condena 2 2/7/15 615 32.972.900 2.649.304 
4 Carrossel - O filme 23/7/15 610 27.335.700 2.549.410 
5 S.O.S. Mulheres ao mar 2 22/10/15 476 19.790.700 1.574.922 
6 Os caras de pau em o misterioso... 25/12/14 552 14.758.200 1.250.708 
7 Linda de morrer 20/8/15 522 12.476.400 975.142 
8 Até que a sorte nos separe 3 * 24/12/15 818 11.499.300 925.189 
9 Qualquer gato vira lata 2 4/6/15 521 10.020.700 809.534 
10 Bem casados * 3/12/15 445 6.966.820 553.534 
11 Que horas ela volta? 27/8/15 157 6.675.440 478.859 
12 Entre abelhas 30/4/15 344 5.822.430 452.082 
13 Superpai 26/2/15 321 5.171.580 440.933 
14 Operações especiais 15/10/15 327 4.431.610 360.809 
15 Divã a 2 14/5/15 315 1.986.010 164.987 
16 Entrando numa roubada 3/9/15 253 1.704.320 138.110 
17 O sal da Terra 26/3/15 41 1.949.140 133.748 
18 A esperança é a última que morre 3/9/15 141 1.434.210 110.831 
19 Chico - Artista brasileiro * 26/11/15 52 1.395.510 89.589 
20 O vendedor de passados 21/5/15 213 1.054.750 83.607 
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ANEXO III  

 

Guia de Filmagens e Tarefas de Doméstica
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ANEXO IV 

 

Questionário – Anna Muylaert121 

 

Seu trabalho como diretora e roteirista inclui programas de grande apelo popular e filmes 

mais "autorais". Em relação ao seus demais trabalhos onde você situaria Que Horas Ela 

Volta? 

Creio que seja o meu filme mais maduro e equilibrado tanto do ponto de vista do roteiro 

quanto da direção pois o filme apesar de ser muito critico e ácido, é também bastante amoroso 

e pacificador. 

 

Muito se comentou sobre a escolha de Regina Casé para o papel de Val. Na sua opinião 

como a atriz (fortemente associada ao humor e ao popular na televisão) influencia na 

construção de Val? 

Eu nunca pensei em outra atriz que não fosse regina case, depois que vi o que ela fez em eu, 

tu eles - alem de ser fã dela desde o asdrubal. acho que a regina trouxe um peso importante 

para essa personagem devido ao fato dela ser uma grande conhecedora e admiradora dessas 

mulheres e também pelo fato dela ser uma atriz estupenda. 

 

Por outro lado, foi escolhida uma atriz desconhecida do grande público para viver Jéssica. 

Esse "contraste" entre a popular Regina Casé e a desconhecida Camila Márdila foi 

premeditado? Que resultados ele traria para o filme? 

Sim, a ideia era de colocar alguém muito famoso como a regina no centro do filme , mas em 

volta dela apenas pessoas desconhecidas. a ideia era puxar a regina “ pra baixo” - no sentido 

de deixa-la vir fazer parte dos mortais no papel da empregada domestica.   

 

Muitas notícias dão conta de que você trabalhou no roteiro durante duas décadas. Em que 

aspectos Val mudou nesses cerca de 20 anos? 

A val sempre foi essa pessoa subserviente e ao mesmo tempo super trabalhadora, super pe no 

chão. o que mais mudou não foi a val mas sim a jessica. no inicio a jessica era  humilde e 

ignorante e vinha para sao paulo ser mais uma nordestina desiludida. ao longo dos anos 

consegui tirar a personagem desta maldição. 

 

A personagem empregada doméstica no audiovisual brasileiro tem, historicamente, 

características bem marcantes. Em que Val se difere das demais domésticas da ficção? 

A val é a protagonista do filme. estamos com ela o tempo todo. não existe zuacao pra cima 

dela. não existe comedia, existe muito respeito e amor. 

 

E por outro lado, o que a aproxima das demais domésticas ficcionais? 

Nao sei, conheço pouquíssimos filmes com a domestica de protagonista. lembro do filme do 

bruno barreto e também do domesticas do fernando meirelles. mas sao coisas muito 

diferentes, incomparáveis. 

                                                 
121 As respostas de Anna Muylaert foram mantidas conforme as respostas encaminhadas pela diretora. 
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Que Horas Ela Volta? é um filme ficcional. Partindo dessa premissa, de que forma ele se 

relaciona com a realidade? 

Embora seja um filme ficcional, ele é inteiramente feito de costumes e praticas verificas 

praticadas em nossa sociedade.  a regina case costumava dizer que o filme tinha um peso de 

um documentário, de uma época. 

 

A sequência em que Val tenta combinar o jogo de xícaras para servir o café no aniversário 

de Bárbara foi bastante comentada, analisada sob os mas diversos aspectos. Você poderia 

comentar um pouco essa cena? 

Essa é uma cena terrível, ne? ali a gente sente que todo o afeto de val é pedido, mas nada lhe é 

devido.  é o inicio de uma mudança. 

 

Você poderia comentar um pouco sobre o seu processo criativo (não apenas do roteiro, mas 

como diretora)? Na hora de compor suas personagens que elementos pessoais e externos 

influenciaram na construção de Val? 

A historia da val foi baseada em varias historias e os personagens em diversas pessoas que eu 

conheço. ja a construção das personagens foi um trabalho em conjunto meu com os atores. 

para a val, por exemplo, eu tinha como referencia uma antiga baba que tive, mas a regina 

tinha tantas outras referencias - vamos construindo juntas. 

 

Val tem uma postura submissa ao longo da maior parte do filme. O que seria o elemento 

essencial para a mudança de postura da personagem? 

Creio que quando jessica passa no vestibular, a val fica totalmente confusa. ao mesmo tempo 

em que ela não acredita muito bem, ela fica muito feliz e orgulhosa. a partir daquele momento 

entendemos que ela nunca mais sera  mesma submissa de antes. 

 

 

 


