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Prefácio

No texto de abertura, capítulo 1, intitulado “Gestando o desconhe-
cido: a multifacetada, tortuosa e polissêmica representação da mater-
nidade na sétima arte”, os organizadores apresentam a proposta de 
leitura cinematográfica que os levou à chamada para a publicação. 
Adriana Falqueto Lemos e Hugo Felipe Quintela tecem discussões 
que entremeiam textos de Roger Chartier (2002), Sergei Eisens-
tein (2002), Antonio Candido (2006) e Sheila Schvarzman (2008), 
e os filmes O bebê de Rosemary (POLANSKI, 1968), No limiar da vida 
(BERGMAN, 1958), Semente do diabo (FRANKENHEIMER, 1979) e a 
minissérie O reino (TRIER, 1994).

No capítulo dois, as autoras Louise Emilie Nascimento Marques 
Pinto, Marlúcia Mendes da Rocha e Renata de Melo Gomes discutem, 
a partir da leitura de Simone de Beauvoir (1949), Elizabeth Badinter 
(1985), Guy Debord (1997), Judith Butler (2003), Amelia Valcárcel 
(2012), Ismail Xavier (2014) e François Laplantine e Alexis Nouss 
(2016), a representação do feminino e do materno em duas produ-
ções: Laranja mecânica (1971) e Que horas ela volta? (2015). Louise 
Marques Pinto e Renata de Melo Gomes são mestrandas em Letras: 
Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC) – Campus Ilhéus/BA e bolsistas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e Marlúcia 
Mendes da Rocha é doutora em comunicação e semiótica pela Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e professora adjunta 



da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – campus Ilhéus/BA.
O terceiro capítulo é composto pelo texto “Maternidade e 

sistema prisional: cárceres femininos e representações da mater-
nagem no cinema contemporâneo”, Gabriela Santos Alves, profes-
sora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da Univer-
sidade Federal do Espírito Santo (UFES), pós-doutora em Comuni-
cação e Cultura (Eco-UFRJ), trata da maternagem no cárcere femi-
nino em diálogo com as produções Capadócia (México, 2008), Leonera 
(Pablo Trapero, 2008) e Orange is The New Black - OITNB (EUA, 2013), 
e os curtas-metragens O cárcere e a rua (Liliana Sulzbach, 2004), Dia 
de visita (Andre Luis da Cunha, 2007), Leite e ferro (Claudia Priscilla, 
2010) Mães do cárcere (Pastoral carcerária, 2011), Nascidos no cárcere 
(Luiz Fernando Barp, 2012), Bagatela (Clara Ramos, 2012) e Se eu não 
tivesse amor (Geysa Chaves, 2010). O texto apresenta um recorte da 
filmografia brasileira contemporânea que trata da relação entre 
maternidade e cárcere. Suas discussões são ancoradas na perspectiva 
de Manuela Penafria (1999, 2009) e Maria Luisa Montero García-Celay 
e Mariano Nieto Navarro (2002), em diálogo com as obras de Marcela 
Lagarde y de los Ríos (2014), Débora Diniz (2015) e Nana Queiroz (2015), 
no que diz respeito à mulher no sistema prisional. Em 2017, a arti-
culista dirigiu e roteirizou o curta-metragem intitulado C(elas), que 
trata da relação entre maternidade e ambiente prisional; atualmente 
desenvolve roteiro de longa-metragem sobre o mesmo tema e coor-
dena equipe que realiza documentário sobre a condição de refugiados 
no Espírito Santo.

 No capítulo quatro,  “Capitão Fantástico: a representação fílmica 
de uma ausência materna” é de autoria de Fabrício Brandão Amorim 
Oliveira, Maria da Conceição Almeida Vita e da professora Marlúcia 
Mendes da Rocha, do Programa de Pós-Graduação em Linguagens 
e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
– campus Ilhéus/BA. O texto  tem ancoragem em reflexões sobre o 
feminino, dos autores Michel Foucault (1977), Philippe Julien (1977), 
Elizabeth Badinter (1985), Roland Barthes (2001), Colette Soler 



(2005), Stuart Hall (2016), François Laplantine e Alexis Nouss (2016), 
e dos teóricos de cinema Erwin Panofsky (1979), Michel Chion (1989), 
Marcel Martin (2005), Gicelma da Fonseca Chacarosqui Torchi (2009), 
Mary Del Priore (2009).

Por fim, no quinto e último capítulo “Afinal, as mães fran-
cesas sabem educar?”, os autores Carlos Eduardo Pinto de Pinto e 
Rodolfo Rodrigues de Souza, a partir das obras Crianças francesas 
não fazem manha: os segredos parisienses para educar os filhos (Pamela 
Druckerman, 2013), Crianças francesas dia-a-dia: um guia prático com 
100 dicas para educar os filhos (Pamela Druckerman, 2014) e Petites 
vérités sur la maternité: de la grossesse aux 3 mois de bébé (Anissa 
Denjean, 2015), analisam cinco obras cinematográficas: Odeio te amar 
(Un air de famille, Cédric Klapisch, 1996); Algo que você precisa saber 
(Quelques chose à te dire, Cécile Telerman, 2009); Não, minha filha, você 
não irá dançar (Non ma fille, tu n’iras pas danser, Christophe Honoré, 
2009); Uma primavera com minha mãe (Quelques heures de printemps, 
Stéphane Brizé, 2012) e Os olhos amarelos dos crocodilos (Les yeux 
jaunes des crocodilles, Cécile Telerman, 2014). Carlos Eduardo Pinto é 
Doutor em História pela UFF e Professor Adjunto do Departamento 
de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo 
especialista nas relações cinema-história. Rodolfo Rodrigues de 
Souza é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestre 
pelo mesmo Programa, professor da Graduação de Psicologia do 
Centro Universitário Celso Lisboa (UCL), especialista em Psico-
logia Clínica na abordagem fenomenológico-existencial pelo IFEN.

As leituras empreendidas neste livro revelam a multifacetada 
experiência da maternidade que não cabe nos estereótipos e nas 
fórmulas que tendem a permear nosso imaginário social. Elas nos 
fazem compreender que discutir a experiência da maternidade na 
sua representação fílmica também é discutir categorias sociais que 
nos são apresentadas como estáveis e homogêneas mas que não o 
são, a exemplo do ser mulher, da noção de feminino e do clichê que 
nunca sai de moda, o tal instinto maternal. De um modo geral, os 



capítulos que se seguem sublinham, ora de maneira direta ora nas 
entrelinhas, que a maternidade é uma experiência heterogênea, 
porosa e com contornos não evidentes. A maternidade, quando 
retratada por meio da sétima arte, nos possibilita vê-la, e buscar 
uma compreensão para ela, de um lugar em que talvez sejamos 
mais suscetíveis à empatia, o de telespectador. A pesquisa sobre as 
representações maternais ajuda-nos a compreender que quando 
falamos de maternidade não estamos apenas discutindo a condição 
que envolve mãe e filho, mas estamos abarcando uma experiência 
que envolve todo um repertório sociocultural e político que modela 
a subjetividade de toda uma sociedade. Na leitura que se segue, 
veremos que tal experiência é multifacetada, tortuosa e polissêmica, 
e por isso nos importa.

Boa leitura.
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Apresentação

Este livro é composto por uma coletânea de artigos organizados 
a partir de discussões sobre as representações da maternidade em 
obras cinematográficas. Para compô-lo, publicamos uma chamada 
para submissão de capítulos de livros que foi amplamente divulgada 
através de e-mails de Programas de Pós-Graduação e de postagens 
em redes sociais na internet. Como resultado, recebemos artigos de 
pesquisadores de todo o Brasil. Na chamada em questão, tivemos 
por intenção delinear nossa expectativa abarcada por pressupostos 
teóricos que compreendem que um filme é – assim como uma 
obra literária, uma obra de arte e uma obra musical – um produto 
cultural que pode ser vislumbrado como um espelho da sociedade, 
conforme apresenta Guy Debord, em A sociedade do espetáculo (2006). 
Além disso, o filme também é uma expressão artística cujo sentido é 
compartilhado socialmente, como expõe Antônio Candido, em Lite-
ratura e sociedade (2010); ou um recorte das preocupações do autor/
diretor, como revela François Truffaut, em O prazer dos olhos (2005). 
Além do mais, consideramos que discutir as representações mater-
nais a partir da produção cinematográfica é também apontar para 
outras discussões relevantes tais como as representações de gênero 
e de corpo na sociedade contemporânea.

De acordo com o sociólogo Howard S. Becker (2009), tanto os 
pesquisadores quanto os cidadãos comuns usam, rotineiramente, 
uma enorme variedade de representações da realidade social, seja 
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por meio de tabelas estatísticas, filmes documentários ou histórias 
que as pessoas contam umas para as outras. Todas elas dão apenas 
uma descrição parcial da realidade, todavia são adequadas para um 
objetivo. Ou seja, apesar de serem um recorte de um todo complexo, 
revelam nossos limites e definem os objetivos a que deveremos 
atender (BECKER, 2009). Dessa maneira, ao buscarmos uma inves-
tigação e análise das experiências da maternidade na produção 
fílmica, estamos fazendo um recorte analítico que faz parte de um 
contexto mais complexo, trazendo um momento de um contexto 
muito maior, mas que nos ajuda a compreender questões que sinte-
tizam a temática da maternidade em nossa sociedade.

O cinema é um excelente campo de estudo antropológico, ele 
pode ser usado tanto como ferramenta quanto como objeto de 
pesquisa. Como ferramenta, o cinema nos permite captar ou repro-
duzir elementos socioculturais de uma determinada sociedade num 
contexto específico, nos permite enxergar com “lente de aumento” 
os nossos modos de vida ou de outros povos. O cinema é uma ótima 
ferramenta para se captar fenômenos culturais. Como ferramenta, 
também denominado de antropologia visual ou filme etnográfico, é 
utilizado tanto como instrumento de pesquisa nos fenômenos cultu-
rais, quanto meio de ilustração e difusão das pesquisas. Como objeto 
de pesquisa, o cinema enquanto produto privilegiado da Indústria 
Cultural das sociedades ocidentais reflete não só os modos de vida, 
como cria, hiperboliza e/ou intensifica valores culturais locais como 
se fossem universais, interferindo de maneira direta e indireta nas 
subjetividades e identidades de pessoas e sociedades. Nesse sentido, 
abordar as representações da maternidade no cinema, se torna rele-
vante, uma vez que tal experiência é plural e multifacetada, todavia, 
grande parte das vezes representada a partir uma perspectiva redu-
cionista e homogênea.

Sendo assim, os discursos que se constroem sobre a maternidade 
são produtores de saber que estão diretamente ligados no embate que 
circunscreve a configuração de identidades do feminino e mascu-
lino. Assim, confrontar filmes de diferentes épocas, origens e gêneros 
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pode iluminar as discussões já existentes que concernem às repre-
sentações do feminino e da maternidade. Como obra, o cinema repre-
senta importante substrato dos sentidos do mundo que nos cerca, “a 
produção cinematográfica, assim, entra no âmbito da formação do 
pensamento, revelando-se como rico material de informação sobre a 
sociedade contemporânea”, segundo Patrícia Ferreira Moreno (2010, 
p. 75). Para a composição deste livro, recebemos artigos que versaram 
sobre a maternidade em obras cinematográficas sob o enfoque de 
teorias que abarcam o cinema e a interpretação narrativa com o uso 
de ferramentas dos estudos literários e sociológicos.

Esse diálogo de saberes transdisciplinares visa contribuir com 
as pesquisas sobre mulher, representações e cinema. Deixamos aqui 
nosso desejo de que a leitura dos textos seja prazerosa e que represente 
um convite para se repensar a atuação feminina na mídia contem-
porânea, enviesada por olhares e desejos sociais que são delineados 
neste livro, mas que carecem de novas vistas em futuras pesquisas. 

Os organizadores



Gestando o desconhecido: 

a multifacetada, tortuosa e 

polissêmica representação da 

maternidade na sétima arte

Adriana Falqueto Lemos
Hugo Felipe Quintela

Confrontar filmes de épocas diferentes pode iluminar discussões 
já existentes que concernem às representações do feminino, de relações 
de poder que homens e mulheres mantêm e, nesta discussão, do papel 
da mulher enquanto mãe. Pode-se argumentar que, sendo a maioria dos 
filmes produções estrangeiras e de mercado, tais narrativas seriam pobres 
ou deslocadas, e que talvez acrescentassem pouco ao diálogo sobre as ques-
tões femininas. Em contrapartida, não há nada nas produções que nos 
distancie das nossas próprias questões: longas-metragens são produtos 
culturais que nos apresentam dilemas da mulher no mercado de trabalho, 
da mulher que faz arte, da mulher que ama, da mãe, em resumo, da mulher. 
Estas produções cristalizam, afirmam, fortalecem ou constroem represen-
tações sobre ser mulher e dizem sobre a comunidade em que vivemos.
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A discussão sobre a maternidade nos filmes se dará em torno 
da ideia de que um filme é – assim como uma obra literária, uma 
obra de arte e uma obra musical – um produto cultural que encerra 
e imbrica em si a sociedade, a cultura, a política, a economia e a 
história na qual o seu autor está inserido.

Este conceito de que o mundo que cerca o autor é sua fonte 
inspiradora já foi discutido por Aristóteles e a ideia de mimesis, 
que tratava o assunto e a estética da obra de arte, por exemplo, 
da tragédia, como uma imitação da vida real. Se a plateia assistia 
à apresentação, que era uma imitação da vida, ela posteriormente 
iria imitar a tragédia. A mesma ideia é discutida também por Guy 
Debord, em A sociedade do espetáculo (2006). Debord problematiza 
esse conceito de mimese ao entender que o “espetáculo” é, ao 
mesmo tempo, “[...] o resultado e o objetivo do modo dominante de 
produção” (DEBORD, 2006, p. 6, tradução nossa). O espetáculo, que 
está em todas as mídias, é uma representação da vida, e por isso a 
representa, como que fosse um espelho e o modelo a ser seguido. 
Por meio da contemplação desse espetáculo, o espectador absorve-o 
mimeticamente. Nesse sentido, “[...] a realidade surge com o espetá-
culo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e o 
suporte da sociedade vigente” (DEBORD, 2006, p. 8).

Dentro do estudo da literatura, Antônio Candido expõe em Lite-
ratura e sociedade (2010) processos de criação de comunidades primi-
tivas e contemporâneas e suas obras. Comunidades mais primitivas 
e ligadas a meios de produção economicamente vinculados, por 
exemplo, à criação de gado, tinham uma conexão tão forte com 
seus animais que seus nomes, seus adjetivos e sua visão de mundo 
estavam intimamente atrelados à vida bovina. As metáforas de seus 
poemas só podem ser compreendidas e só puderam ser produzidas em 
relação com a natureza, a economia, as relações de trabalho e os modos da 
comunidade (CANDIDO, 2010, p. 68-70). Candido nos explica que assim é o 
fazer artístico: a nossa abstração e subjetivação estão intimamente ligadas 
com o mundo cotidiano ao qual estamos atrelados. É a partir desse mundo 
físico que ficcionalizamos, que constituímos nossa imaginação.
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 Aliás, um objeto cultural tem em sua composição nuclear, 
dentre outros sentidos, o senso da subjetividade do autor e o modo 
como este se relaciona com seu tempo e com o espaço que ocupa – 
com este contexto a que nos referimos anteriormente. A expressão 
artística dá voz a um ser social, assim sendo, “toda obra é pessoal, 
única e insubstituível, na medida em que brota de uma confidência, 
um esforço de pensamento, um assomo de intuição, tornando-se 
uma expressão” (CANDIDO, 2010, p. 147, grifos do autor). 

A cultura é conjugada por representações do que seja o papel 
dos gêneros, da educação, do livro, do filme, do filho, do pai, da mãe, 
etc. Mas, o que deve ser a representação de uma mãe – sobre o que se 
espera que seja seu comportamento, sua aparência, sua identidade 
– na sociedade em que vivemos não tem, necessariamente, relação 
com o que é real ou verdadeiro. Como Sandra Jatahy Pesavento 
discorre em História & história cultural (2004, p. 41), “a força da repre-
sentação se dá pela sua capacidade de mobilização e de produzir 
reconhecimento e legitimidade social. As representações se inserem 
em regimes de verossimilhança e de credibilidade, e não de veraci-
dade”. Ou seja, existe uma representação de algo porque esta repre-
sentação é aceita como verossímil, e não por ser necessariamente 
verídica. E essa verossimilhança de um conjunto de representações, 
de noções do que essas o sejam, só é possível dentro de uma socie-
dade que corrobore e que se configure nesse esquema. 

A “mãe ideal” só existe no imaginário social porque a manu-
tenção dessa representação é mantida e reificada – seja através 
dos ensinamentos que as gerações passam de uma pra outra, seja 
através da mídia, seja através da economia e da política, seja através 
da maneira como as pessoas se relacionam e da dinâmica que faz 
toda a estrutura social funcionar. Essa ideia de representação é 
explicada por Roger Chartier em A história cultural entre práticas e 
representações (2002, p. 21), e pode ser “entendida, deste modo, como 
relacionamento de uma imagem presente e de um objeto ausente, 
valendo aquela por este, por lhe estar conforme”. Ou seja: tem-se 
uma imagem de algo e que vale como uma espécie de “modelo”, já 
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que corresponde às expectativas sobre aquilo que lhe era o referen-
cial. Essas operações que classificam socialmente também hierar-
quizam, porque organizam e ordenam

(...) as práticas e os signos que levam a reconhecer uma identidade 
social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a significar 
simbolicamente um status, uma categoria, uma condição; e, por 
último, as formas institucionalizadas pelas quais alguns “represen-
tantes” (indivíduos singulares ou instâncias coletivas) encarnam, 
de maneira visível e durável – “presentificam” – a coerência de uma 
comunidade (CHARTIER, 2002, p. 33-34).

Por isso, percebemos que as representações surgem e se estabi-
lizam através de um sistema de identidades, de rejeição ou aceitação 
de certas práticas. “É neste sentido que as representações do mundo 
social ‘produzem’ a realidade deste mundo” (CHARTIER, 2002, p. 34). 
Para o autor, 

As percepções do social não são de forma alguma discursos 
neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, 
políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 
por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a 
justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas 
(CHARTIER, 2002, p. 17).

Assim sendo, certas representações ganham força de forma estra-
tégica. Observemos, por exemplo, as expressões maternais: “rainha 
do lar”, “mãe coruja”, “mãezona”, “colo de mãe”, “na barra da saia 
da mamãe”, “mãe solteira”, “casa da mãe Joana”, “coração de mãe”, 
etc. Nessa ótica, a “rainha do lar” seria a mãe que atingiu o estado de 
perfeição e que consegue cuidar dos filhos e da casa; mas, o que dizer 
da “mãe solteira”? Quais significados se imbricam nesta expressão?

As representações desenham o mundo social em que vivemos, e 
isso se dá por meio de práticas que são apropriadas e que se tornam 
práticas novamente. Esse movimento circunscreve a história 
cultural de um povo, e é por meio da apropriação dessas represen-
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tações que um artista cria outras representações. Ele se apropria 
das representações já existentes, e, para que suas apropriações 
possam ser absorvidas e para que se tornem novas representações, 
elas passam pelo crivo social que observa verossimilhanças com as 
representações já existentes e legitimação social. 

Podemos então entender que tais representações se enquadram 
em partes de realidades que configuram o nosso social, elas não tem 
uma matriz geradora, pois sua produção é discursiva. Nesse sentido, 
as proposições contidas em A construção social da realidade, de Berger e 
Luckmann, o termo “realidade por excelência” nos ajuda a produzir 
uma compreensão do motivo pelo qual determinadas representa-
ções sobre o materno são recorrentes e hegemônicas, sendo quase 
sempre uma performance que se impõe sobre as mulheres, sendo 
elas mães ou não. Segundo esses autores:

Entre as múltiplas realidades há uma que se apresenta como sendo 
a realidade por excelência. É a realidade da vida cotidiana. Sua 
posição privilegiada autoriza a dar-lhe a designação de realidade 
predominante. A tensão da consciência chega ao máximo na vida 
cotidiana, isto é, esta última impõe-se à consciência de maneira 
mais maciça, urgente e intensa. É impossível ignorar e mesmo é 
difícil diminuir sua presença imperiosa. Consequentemente, 
força-me a ser atento a ela de maneira mais completa. Experimento 
a vida cotidiana no estado de total vigília. Este estado de total 
vigília de existir na realidade da vida cotidiana e de apreendê-lo 
é considerado por mim normal e evidente, isto é, constitui minha 
atitude natural (BERGER e LUCKMANN, 2012, p. 38).

Apesar de Candido discorrer mais especificamente sobre a lite-
ratura como expressão artística, o cinema surge, em sua fala, como 
um veículo em continuidade comunicativa que se relaciona direta-
mente com a arte escrita. Para o autor, a sétima arte foi influen-
ciada pelo folhetim, já que “este gênero veio a influir poderosa-
mente, quase um século depois, sobre a nova arte do cinema, que se 
difundiu em grande parte, na fase muda, graças aos seriados, que 
obedeciam mais ou menos aos mesmos princípios, ajustados à tela” 
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(CANDIDO, 2010, p. 43). Assim é a perspectiva da leitura das repre-
sentações cinematográficas fundamentada na história cultural 
e nos estudos de Roger Chartier, como apresentam pesquisadores 
como Yingjin Zhang, em Cinema and Urban Culture in Shanghai, 
1922-1943 (1999); Sheila Schvarzman, em “Cinema brasileiro, história 
e historiografia” (2008); Francisco das Chagas Fernandes Santiago 
Júnior, em “Sobre o conceito de representação: etnicidade e análise 
histórica das imagens cinematográficas” (2009); e Felipe Muanis, em 
“Cinema: entre o texto e o dispositivo” (2010).

Segundo Chartier, a história cultural substitui história social 
da cultura, que privilegia as chamadas estruturas econômicas 
e sociais na análise da produção material e cultural das civiliza-
ções, por uma história cultural do social, que ao contrário consi-
dera o imaginário social como a fonte das ações individuais e 
coletivas, materiais e culturais. Essa verdadeira ruptura metodo-
lógica no estudo da história implica igualmente a redefinição do 
próprio conceito de cultura: esse conceito não se limita mais à 
chamada cultura intelectual e artística, mas passa a englobar toda 
a produção social, no sentido preciso de que tudo é cultural, isto é, 
de que toda prática individual ou coletiva tem uma matriz cultural 
e só pode ser compreendida como produto de uma determinada 
representação do mundo. O cinema, antes visto com desconfiança 
ou desinteresse pelo historiador, por não passar de uma diversão 
popular, por construir justamente mundos autônomos, fantasiosos 
e de escape, ganha um outro relevo: é lugar das construções e 
projeções do imaginário, da aferição de sensibilidades e práticas 
sociais, lugar da representação (SCHVARZMAN, 2008).

Desta feita, coaduna-se a fala de Santiago Júnior,

[…] a representação é uma matriz produtora de sentido formada 
a partir dos sistemas ou padrões classificatórios hierarquizados 
e hierarquizadores de percepção; ela se organiza na atualização 
interminável das classificações sociais. Ela é concretizada nos 
produtos culturais e permite compreender as práticas dos indi-
víduos enquanto coletividade. Nessa perspectiva, um filme é uma 
representação formado a partir da atualização das divisões sociais, 
carregado das tensões sociais, e está sujeito às diferentes “leituras” 
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pelas quais uma audiência atualiza e transforma seus sistemas 
culturais, articula poderes, produz e modifica suas hierarquias 
(SANTIAGO JÚNIOR, 2009, p. 8).

Levaremos essa discussão adiante, tratando especificamente 
agora do cinema e de sua autoria. O diretor e articulista Serguei 
Eisenstein teceu considerações, em seu manifesto A forma do filme 
(2002), comparando o processo de montagem (escolha de cenas, 
sequência de planos) com a composição de outras obras, como textos 
e pinturas (p. 22-23; 113; 119). Para o diretor-pesquisador, impor-
tava que o cinema não fosse visto como uma expressão artística 
sem qualquer vínculo com nenhuma outra, mas que a literatura e o 
estudo dele fossem apropriados na expressividade de outras mídias 
(p. 25). Eisenstein utiliza-se, por exemplo, dos estudos literários 
como metodologia para sua crítica (p. 66-69), argumentando que a 
autoria cinematográfica se manifesta na montagem do longa-me-
tragem, a partir de um processo de seleção de imagens que produz 
um “texto visual-auditivo” comunicativo.

A arte da cinematografia não está na seleção de um enquadramento 
extravagante ou em captar algo por um surpreendente ângulo de 
câmera. A arte está no fato de cada fragmento de um filme ser uma 
parte orgânica de um conjunto organicamente concebido (p. 95).

Observa-se também na fala de outro diretor-pesquisador a ideia de 
autoria expressa por Candido a respeito do autor literário. Para Truffaut, 
“um filme é uma etapa na vida do diretor e como o reflexo de suas preo-
cupações no momento” (2000, p. 20). A fala de Patricia Ferreira Moreno se 
alinha com a de Truffaut já que, segundo a autora, um filme com autoria 
tem voz própria, e essa voz fala da própria subjetividade do autor, de uma 
visão de mundo particular, e que leva seus expectadores a refletirem 
sobre a própria sociedade. “A produção cinematográfica, assim, entra no 
âmbito da formação do pensamento, revelando-se como rico material 
de informação sobre a sociedade contemporânea” (MORENO, p. 75), dife-
rente do cinema de mercado, que passa apenas por um processo que se 
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institui mais como uma adaptação “do material que lhe é imposto pelo 
produtor, incapaz de personalizar esse material num discurso genuina-
mente seu” (LIMA, 2012, p. 4). Diferente do cinema massificado – cujo obje-
tivo é atender às necessidades de entretenimento do público, o cinema de 
autoria tem no diretor seu principal responsável, e suas escolhas produ-
zirão um filme que exprimirá sua visão de mundo, sendo obra sua.

Na breve análise que se desdobrará a seguir, discutem-se três 
longas-metragens e uma minissérie que versam sobre a gestação e 
as mudanças físicas e psicológicas que acompanham a mulher nesta 
fase de transformação; as mães dessas produções e a maternagem 
compõem parte importante das tramas. Eles são O bebê de Rosemary 
(POLANSKI, 1968), No limiar da vida (BERGMAN, 1958), Semente do diabo 
(FRANKENHEIMER, 1979) e a minissérie O reino (TRIER, 1994).

A gestação é uma das complexas etapas da vida materna, 
permeada de sentimentos conflitantes que são discutidos, por 
exemplo, por Michele Moreira de Souza Klein e Carla Ribeiro Guedes, 
em “Intervenção psicológica a gestantes: contribuições do grupo 
de suporte para a promoção da saúde” (2008). Segundo as autoras, 
“a mulher está vulnerável durante a gestação, exposta a múlti-
plas exigências, e vivencia um período de reorganização corporal, 
bioquímica, hormonal, familiar e social que a faz ficar propensa a 
uma multiplicidade de sentimentos” (p. 863). Para Klein e Guedes, a 
gestação é um período de mudanças bioquímicas e sociais e envolve 
a reestruturação das dinâmicas nas relações das pessoas que rece-
berão o bebê. As identidades dos sujeitos envolvidos no processo 
mudam de “filhos” para “pais”. Embora lento, o processo também é 
brusco, já que as mudanças serão para sempre. 

O parto, muito esperado, não é livre de conflitos, já que “a 
mulher o teme como algo desconhecido, doloroso e também como 
momento inaugural de concretude da relação mãe-filho; teme 
também o papel de mãe por este ser mitificado e conter a exigência 
de a mãe ser um modelo de perfeição” (KLEIN; GUEDES, 2008, p. 
864). Segundo Juliane Callegaro Borsa, em “Considerações acerca 
da relação mãe-bebê da gestação ao puerpério”, a relação de amor 
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entre a mãe e o bebê começa a se construir durante o pré-natal, 
período que é permeado por muita expectativa e fantasia. É apenas 
no nascimento que a realidade virá à tona, que o bebê se materia-
lizará e suas necessidades reais trarão responsabilidades imediatas 
para seus cuidadores (2007, p. 312).

Em O bebê de Rosemary (POLANSKI, 1968), fica clara a vulnera-
bilidade maternal e a falta de apoio nesse período sensível. Rose-
mary Woodhouse (Mia Farrow) e seu marido se mudam para um 
apartamento no centro de Nova Iorque. Na noite em que chegam 
para morar na nova casa, ela engravida de seu marido – Rosemary 
estava inconsciente, mas seu marido disse que não queria perder a 
oportunidade de tentar ter um bebê. A gestação se transforma em 
um período de muito sofrimento para Rosemary, que não compreende 
o motivo de se sentir tão mal, de emagrecer tanto e de começar a ter 
hábitos alimentares estranhos. Ao final do longa-metragem, Rosemary 
descobre que participou, contra sua vontade, de um culto satânico e 
que seu bebê é um monstro.

O sofrimento na gestação de Rosemary e sua angústia quanto ao 
estado do bebê são conflitos muito próprios do momento de gestação 
de um feto. As mudanças físicas intensas pelas quais o corpo passa 
provocam mal-estar e incerteza sobre o estado de saúde tanto da 
mãe quanto do bebê. O desenvolvimento do bebê, dentro da barriga, 
anuncia a chegada do momento em que seu estado físico, real, acon-
tecerá. A tensão do filme aumenta à medida que a gravidez avança e 
que Rosemary percebe a inexorável verdade: ela terá seu filho.

A realidade do bebê imaginário, na barriga da mãe não é a mesma 
realidade do bebê recém-nascido. Muitas mães tendem a negar 
antecipadamente a realidade do seu bebê nas primeiras semanas 
de vida, sentindo-se assustadas e confusas diante dos primeiros 
cuidados. No momento em que a criança adquire vida própria, dife-
rente da vida intrauterina, ela incorpora-se, efetivamente, como 
um novo integrante na família, o que, sem dúvida, transforma o 
equilíbrio familiar, que já havia passado por algumas transforma-
ções durante a gravidez (BORSA, 2007, p. 313).
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O horror que se anuncia com o nascimento de um bebê poderá 
ser o da confirmação de doenças detectadas durante o pré-natal, a 
descoberta de alguma anormalidade não imaginada anteriormente, 
ou mesmo a pressão da maternidade/paternidade em face da falta 
de amparo social. É um momento em que “com o desaparecimento 
gradativo desta imagem idealizada [do bebê], vem muitas vezes desa-
pontamento, desânimo e a impressão de ser incapaz de enfrentar a 
nova realidade” (BORSA, 2007, p. 313).

Na minissérie dinamarquesa de oito episódios O reino (TRIER, 
1994), o hospital Rigshopitalet é o cenário dos conflitos entre o 
mundo espiritual e a ciência. Uma equipe de médicos se vê no centro 
do horror quando a enfermeira Judith Petersen (Birgitte Raaberg) 
engravida do espírito do assassino Age Krüger (Udo Kier). A gestação 
se desenvolve anormalmente rápida, e o bebê nasce e é internado no 
hospital, onde cresce desordenadamente. Judith passa por todo esse 
processo doloroso ao lado de seu filho, aprendendo a perdê-lo dia 
após dia. O verdadeiro desafio de Judith é o de uma mulher solitária 
que sempre ansiou por um filho e que, após gestá-lo, precisa aban-
donar este sonho e deixá-lo partir. A questão é que ela se culpa por 
ter engravidado nessas circunstâncias, pela sua ignorância e pelo 
sofrimento do filho, causado pelas más-formações decorrentes da 
concepção – algo comum no meio maternal, como aponta Viviane 
Milbradt, em “Afetividade e gravidez indesejada, os caminhos de 
vínculo mãe-filho” (2008). Segundo Milbradt, “o percurso da afeti-
vidade na gravidez indesejada é permeado, principalmente, pelo 
sentimento de culpa vivenciado, decorrente da rejeição sentida em 
relação ao feto” (p. 130). Essas mães persistem se sentindo culpadas, o 
que provoca um desejo de compensação e que se apeguem muito a eles. 

Em Semente do diabo (FRANKENHEIMER, 1979), Maggie (Talia 
Shire) está grávida e não consegue contar ao marido. Ambos vão 
para uma reserva indígena a trabalho do marido, e lá, após comer 
peixe envenenado por mercúrio, Maggie descobre que sua gestação 
sofrerá mutações. Sem saber como lidar com a angústia, ela conta 
ao marido. Maggie e seu marido Rob (Robert Foxworth) não sabem 
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como lidar com essa gestação, e entram em conflito: a esposa não 
quer interromper a gravidez. Ao final do longa-metragem, insinua-se 
que Maggie teve um aborto, o que amenizaria a culpa de ambos pelo 
destino de seu bebê.

Em No limiar da vida (BERGMAN, 1958), três mulheres convivem 
internadas em uma maternidade de um hospital na Suécia. Cecilia 
Ellius (Ingrid Thulin) perdeu seu bebê e está revendo sua vida – e sua 
culpa por não ter desejado aquela gestação. Stina Andersson (Eva 
Dahlbeck) está no final da gestação, muito ansiosa para que o bebê 
nasça. A jovem Hjördis Petterson (Bibi Andersson) espera um bebê 
não programado, é solteira, e ensaia a difícil decisão de ter o bebê e 
entregá-lo para adoção, já que não conseguiu abortá-lo. Ao final de 
seu convívio, Celilia, Stine e Hjördis aprendem umas com as outras 
um pouco mais sobre si próprias e sobre seus papéis, ampliando 
suas percepções quando se permitem viver um pouco a existência 
da outra. O amor de Stina por seu filho comove e ensina às suas 
colegas de quarto o valor da vida, ao passo que quando o bebê falece 
ao nascer, Cecilia sofre a perda e Hjördis decide voltar pra casa da 
mãe para manter a gravidez e criar seu filho.

Para além de concentrarmos a nossa atenção apenas na análise 
fílmica em si, não que ela não seja relevante, a proposta central é 
percebermos que a representação da maternidade recorrentemente 
está ligada ao medo, insegurança, culpa da mãe para com o porvir 
do seu filho. 

Nesse sentido, percebemos uma mudança na mentalidade sobre 
a maternidade ao longo do tempo, uma vez que, como aponta Ariès 
(1981), na Idade Média, por exemplo, tanto a vida da criança quanto 
a própria maternidade eram dotadas de outro valor, sendo que nesse 
período inclusive havia o “infanticídio tolerado”.

 Foi a partir do século XVIII que a maternidade ganhou novos 
contornos, aquilo que Giddens (1993) denominou de a “invenção da 
maternidade”. A partir desse momento, um conjunto de mudanças na 
perspectiva da maternidade começou a afetar a vida das mulheres. 
Essas mudanças têm a ver com o advento do amor romântico e o 
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enfraquecimento do poder patriarcal, que condicionou à mulher a 
responsabilidade na criação dos filhos. É a partir desse momento 
que a noção de feminilidade será associada à maternidade. Essa 
associação entre feminilidade e maternidade foi responsável por 
consolidar a ideia do papel natural da mulher como mãe e conse-
quentemente condicionar a ela a responsabilidade total no cuidado 
e criação dos filhos. Ou seja, a função social feminina ficou limitada 
à maternidade. 

Apesar da vinculação direta entre feminilidade e maternidade 
ter sido desestabilizada com o processo de industrialização e a conse-
quente inserção da mulher no mercado de trabalho, e, posteriormente 
no século XX, com o advento da pílula anticoncepcional – que permitiu 
à mulher decidir quando e se gostaria de gerar um filho –, ainda hoje, 
em nossa cultura, a maternidade tende a ser afirmada como dado 
muito forte e configurador da identidade feminina, tendo em vista a 
sua ligação com a dimensão corpórea e com a natureza.

Todavia, ao focarmos nosso olhar sobre como tal experiência é 
retratada no cinema, vemos ora uma reafirmação dessa associação 
feminino-maternidade, ora uma desconstrução dessa dimensão 
essencialista que tende a ser imposta sobre as mulheres.

Nos filmes analisados neste texto, foi possível perceber ainda a 
inquietude e a insegurança da mulher ao desempenhar este papel 
novo e se reconfigurar socialmente. Além disso, é possível perceber 
o medo do desconhecido, da nova vida e do processo de adaptação 
tanto de si mesma quanto do parceiro. A saúde da criança também 
gera preocupação, e a fase da gestação, como é ficcionalizada nas 
produções fílmicas, se configura como um retrato das preocupações 
que concernem à mulher nessa etapa.

Mas essas produções também oferecem uma centelha de espe-
rança, já que dão à ver que esta sociedade que imputa papéis que preci-
sarão ser absorvidos durante o processo da maternidade também é 
a mesma que oferecerá apoio. Assim como podemos ver em No limiar 
da vida e O reino, aqueles que estão ao redor e no ambiente hospi-
talar oferecem apoio e condições para que esta gestante e puérpera 
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possa se reconfigurar e reconstruir seu eu enquanto mãe, mesmo 
diante de perdas ou de situações não esperadas. Mesmo em O bebê de 
Rosemary a comunidade ampara-a, reafirmando que estarão juntos 
durante o percurso de criação deste bebê, ajudando-a a amá-lo.
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Filmes

NO LIMIAR da vida. Direção: Ingmar Bergman. Suécia. Inter-
American Productions, Nordisk Tonefilm, 1958. 1 DVD (103 min).

O BEBÊ de Rosemary. Direção: Roman Polanski. USA. Paramount 
Pictures, 1968. 1 DVD (2h 22 min).

O REINO I e II. Direção: Lars von Trier. Dinamarca. Arte, 
Coproduction Office, Danmarks Radio (DR), 1994-1997. 8 episódios 
(286 min).

SEMENTE do diabo. Direção: John Frankenheimer. USA. Paramount 
Pictures, 1979. 1 DVD (102 min).



Será que ela volta?  

Uma breve análise sobre a 

representação do feminino 

e do materno nas obras 

cinematográficas  

Laranja Mecânica (1971) e  

Que horas ela volta? (2015)

Louise Emilie Nascimento Marques Pinto
Marlúcia Mendes da Rocha

Renata de Melo Gomes

O presente trabalho visa estabelecer um diálogo entre os 
conceitos de feminino e maternidade a partir das representações 
de mães interpretadas nas obras cinematográficas Laranja mecânica 
(1971), dirigido por Stanley Kubrick (1928-1999), e Que horas ela volta? 
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(2015), dirigido por Ana Muylaert (1964), tomados como corpus de 
análise. Partiremos de referenciais teóricos que embasam a mater-
nidade enquanto construção ficcional e sociocultural e o cinema 
como arte mestiça e opaca. A mestiçagem entra pela possibilidade 
de imbricamento artístico-estético de outras vozes convergindo 
na produção fílmica e a opacidade como mecanismo de simulação 
que provoca um efeito de evidência e transparência sobre as posi-
ções discursivas interpretadas e dispostas em tela. A sétima arte 
também funciona atravessando os sujeitos e interpelando-os em 
espectadores, como propõe Ismail Xavier (2014). Além dele, os prin-
cipais nomes são: Marcel Martin (2005), Christian Metz (2014), Fran-
çois Laplantine e Alexis Nouss (2016), Guy Debord (1997), Elisabeth 
Badinter (1985), Simone de Beauvoir (1970), entre outros. 

O objeto de análise versa por confrontar as personagens mães 
quando simbolizadas em um universo doméstico, familiar, econô-
mico e profissional nas ficções em questão. Os cuidados com a 
criança são impostos à mulher e pouco recorridos à figura do pai, o 
que implica em um movimento desigual na organização estrutural 
de divisão social do trabalho doméstico e afetivo, de maneira que 
essencializa a representação do feminino como se a mulher fosse 
“naturalmente” o ser responsável pelo cuidar, biologizando-o. 

As obras trabalhadas correspondem a universos culturais e 
cronológicos distintos, o que pode permitir uma confrontação 
discursiva do cinema como mecanismo ideológico de significação e 
ressignificação de problemáticas sociais e históricas simbolizadas no 
real aqui e agora. As mulheres e mães, biológicas ou não, são vistas e 
narradas pelos tons de outros personagens, resultando em um ofus-
camento de suas vozes, que são sempre em primeira instância mães, 
ocupando lugares já ditados e preestabelecidos.

Feminismo e Maternidade

 O feminismo é um movimento que surge a partir de ques-
tionamentos das mulheres acerca das relações de poder existentes 
na sociedade. Até seu surgimento, a posição social de inferioridade 
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que ocupavam, sendo consideradas como “outro” e segundo dos 
pares, era justificada por argumentos biologizantes e essencialistas. 
Tais argumentos giravam em torno de um dualismo psicofísico que 
vinha desde a Antiguidade, em que mulheres eram associadas à 
essência, ao corpo e à natureza – e, por isso, inferiores – e os homens 
à existência, ao mundo das ideias e à transcendência – sendo assim, 
superiores. Como bem expõe Valcárcel (2012 [1997]):

El sexo feminino comienza a ser ‘el outro’, el ‘algo outro’. Esse ‘otro’ 
del que se afirma la continuidade com la naturaliza. Pero para todo 
ello hay que esencializar, es decir, hay que comenzar a explicar y 
definir a ‘la mujer’ como algo distinto de lo humano em general. 
El naturalismo tiene que deducir uma esencia, no le queda más 
remédio que hacer esencia. Y llega tan lejos esta manía de carac-
terizar qué sea o em qué consista ‘lo mujer’ que acaba por romper 
com la propia continuidade de la espécie dentro de sí. 
Nada de extraño tiene que el siglo XIX haya llegado a teorizar la 
cuestíon del sexo como uma variable tal que realmente rompe a 
la especie humana, puesto que se llegan a hacer afirmaciones 
como la siguiente: la continuidade genérica del sexo feminino es 
tal que está por encima de cualquier especie. Es decir, las espe-
cies animales todas, incluida la especie humana em lo que tenga 
de espécie animal, tienen em ‘lo hembra’ uma continuidade mucho 
mayor entre sí que la que existe entre la mujer y el varón dentro de 
la especie humana (VALCÁRCEL, 2012 [1997] p. 60 e 61).

O movimento feminista foi dividido em três momentos, cada 
qual com suas lutas e reivindicações específicas. Num primeiro 
momento, denominado primeira onda, que vai do século XIX até 
aproximadamente a primeira metade do século XX, o feminismo 
questiona a posição hegemônica masculina, em que as mulheres 
ocupam posição de desvantagem. Trava-se uma luta pela igualdade 
entre homens e mulheres, justificando esse momento ser também 
conhecido como feminismo da igualdade. Na segunda onda, cujo 
ápice ocorreu principalmente entre as décadas de 1960 e 1980, o 
feminismo se centra em lutas por direitos iguais entre homens e 
mulheres, ainda que sejam reconhecidos como diferentes e que a 
eliminação das diferenças não seja um lema. Já, a terceira onda, 



REPRESENTAÇÕES MATERNAIS NO CINEMA    31 

também conhecida como pós-feminismo, vai do fim do século XX 
até os dias atuais. Nesse momento, busca-se romper com formulações 
teóricas que acreditavam na existência de um sexo pré-discursivo e 
que marcaram o movimento até então. Tais proposições acabaram 
por manter o binarismo de sexo e gênero. Na segunda onda, de acordo 
com as palavras de Butler (2003):

Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, 
não faz sentido definir o gênero como a interpretação cultural 
do sexo. O gênero não deve ser meramente concebido como a 
inscrição cultural de significado num sexo previamente dado (uma 
concepção jurídica); tem de designar também o aparato mesmo 
de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. 
Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para 
a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual a 
‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido 
como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politica-
mente neutra sobre a qual age a cultura (BUTLER, 2003 [1990], p. 25).

É necessário salientar que a necessidade de rompimento com 
o essencialismo é uma constante nas lutas feministas. Desde seu 
início, a liberdade da mulher, que não deve ser definida de acordo 
com sua construção biológica e assim determinada, é uma das 
discussões centrais do feminismo. Dessa maneira, a maternidade 
como um dado naturalizado e inconteste, também é alvo de proble-
matizações. Badinter (1985) afirma que o amor materno – sua exis-
tência, significado e valorização – variam histórica e culturalmente. 
Podemos inferir, assim, que não se trata de um dado instintivo ou de 
confirmação de normalidade. Querer ou não ter filhos, amá-los ou 
não, são construções socioculturais. Toda forma de afeto e partici-
pação na vida dos filhos é também ditada pela dinâmica econômica 
e a nova inserção da mulher ao mercado de trabalho. 

De acordo com Badinter, são aos valores arraigados no modelo 
social consolidado no ocidente, de maneira geral, que consideram 
a mulher como “naturalmente” criada para ser a cuidadora dos 
filhos; caso a mãe biológica, por qualquer razão, não tenha como 
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criá-los, tal tarefa é automaticamente transferida a outra mulher. 
Isso é questionado pela autora:

O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo 
sentimento, é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos 
preconceitos, ele talvez não esteja profundamente inscrito na natu-
reza feminina. Observando-se a evolução das atitudes maternas, 
constata-se que o interesse e a dedicação à criança se manifestam 
ou não se manifestam. A ternura existe ou não existe. As diferentes 
maneiras de expressar o amor materno vão do mais ao menos, 
passando pelo nada, ou o quase nada (BADINTER, 1985, p. 22-23).

Semelhante ao defendido por Badinter anteriormente, Beauvoir 
(1949) afirma que a maternidade torna-se imperativo para a mulher. 
Ainda que a sociedade possa afirmar o contrário, a maternidade é 
vista como uma consequência natural e se espera que toda mulher 
“normal”, mais cedo ou mais tarde, deseje a maternidade como uma 
necessidade inata de cumprir com sua determinação essencial. No 
entanto, é objetivo o questionamento da autora acerca dessa neces-
sidade biológica do cuidar. Ao contrário, a maternidade é assumida 
por ela quase como uma obrigatoriedade disfarçada:

Não seria possível obrigar diretamente uma mulher a parir: tudo 
o que se pode fazer é encerrá-la dentro de situações em que a 
maternidade é a única saída; a lei ou os costumes impõem-lhe o 
casamento, proíbem as medidas anticoncepcionais, o aborto e o 
divórcio (BEAUVOIR, 1949, p. 79).

Análise Fílmica: de Laranja Mecânica (1971) a Que horas 
ela volta (2015)

Muito teóricos se debruçaram sobre as possibilidades realísticas 
que o cinema desperta no espectador. A relação entre sons, músicas, 
imagens e movimento consistem em um “mistério” dinâmico possi-
bilitado pelas máquinas filmadoras. É o processo de identificação, 
de quem assiste com a representação ensaiada e projetada em tela, 
que dá o tom de realidade à ficção. São os “sentimentos de reali-
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dade” que Marcel Martin vai considerar em sua obra A linguagem 
cinematográfica (2005). Falamos, pois, de uma realidade subjetivada 
pela apreciação de outros.

Para além do processo de identificação do espectador com as 
personagens, o cinema consiste em um tipo de arte que abarca um 
conjunto de fatores externos, correspondente a outras modalidades 
artísticas anteriores a ele. Uma arte agregadora, privilegiada pela 
possibilidade de diálogo sonoro e imagético, que contempla uma 
fotografia movimentada, dinamizada em uma lógica espaço-tem-
poral. É a exemplificação da mestiçagem citada por Laplantine e 
Nouss (2016), que não se trata de negar o passado ou estabelecer uma 
originalidade pura à obra artística, mas realiza uma imbricação 
resultando na construção de um novo, composto por diversas partes 
que se fundem, dialogam e convivem em constante tensão:

Compreende-se, assim, porque razão a epistemologia e a moral clás-
sicas hostilizam tanto a mestiçagem, que seria a arte dos compro-
missos. Os que dela se reclamam, podendo afirmar uma coisa e o 
seu contrário, são tidos por trair sempre alguém: traidores ao pai, à 
mãe, à pátria, ao grupo (LAPLANTINE; NOUSS, 2016, p. 87).

O espectador novamente rouba a cena, quando subjetiva 
emocional e perceptivamente a narrativa cinematográfica, por meio 
dos indícios de realidade expostos e construídos na história dramá-
tica cinematográfica. Para Christian Metz (2014), “[...] uma repro-
dução bastante convincente desencadeia no espectador fenômenos 
de participação – participação ao mesmo tempo afetiva e perceptiva 
– que contribuem para conferir realidade à cópia” (p. 19). Portanto, 
todo processo de significação do cinema envolve as formas narra-
tivas dispostas na trajetória temporal da história e a recepção inter-
pretativa do público. 

Traremos para análise dois longas-metragens ambientados 
em espaços e tempos distantes e divergentes, mas que trazem 
representações de mulheres e mães que mantêm padrões e, 
inversamente, burlam as categorias biologizantes marcadas pela 
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ordem sociocultural. Em ordem cronológica, tratamos do filme 
Laranja Mecânica (1971), dirigido pelo cineasta estadunidense 
Stanley Kubrick (1928-1999) e Que horas ela volta? (2015), diri-
gido pela cineasta brasileira Anna Muylaert (1964). Em palavras 
breves, Laranja Mecânica é uma obra de releitura, baseada no livro 
de nome original A Clockwork Orange (1962), do autor Anthony 
Burgess. É ambientado em uma sociedade inglesa futurista, 
marcada pelo rigor clássico e uma brutalidade juvenil compreen-
dida nas figuras de Alex e seus droogs. Em meio a um caos urbano 
revelado pela sujeira nas ruas, corrupção e jogadas políticas, a 
Leiteria é o espaço agregador e permissivo, que oferece um cardápio 
clássico e aparentemente único, o leite-com (ou leite com drogas). 
Em poucos e significativos momentos, aparece o núcleo familiar 
de Alex (Malcolm McDowell) – é a partir dele que todo o enredo é 
narrado e que por vezes chama o espectador para testemunhar. 
No seu restrito núcleo, está o pai, chamado de P (Philip Stone) e 
a mãe, que também só recebe uma letra como nome próprio, M 
(Sheila Raynor). É na personagem M, e seu envolvimento com os 
pares, que focaremos a atenção, ainda que seja sempre vista pelos 
olhares de Alex.

 Em Que horas ela volta?, o principal cenário é o Brasil de 
2015, em uma São Paulo, como um mundo de possibilidades, 
representada por uma família de classe média alta e uma empre-
gada nordestina, Val (Regina Casé), considerada como membro 
integrante “da família”. Desde muito cedo, Val cuida do filho 
Fabinho (Michel Joelsas) dos patrões, Bárbara (Karine Teles) e 
José Carlos (Lourenço Mutarelli). A criança parece se aproximar 
mais afetivamente de Val, que deixou sua filha no nordeste sob 
os cuidados de outros. Toda a trama é reorganizada quando sua 
filha, Jéssica (Camila Márdila), pretende fazer vestibular em 
uma universidade de renome em São Paulo e se hospeda na casa 
dos patrões da mãe. É esse olhar que vem de fora que apresenta 
as condições e os desalinhos sociais e afetivos entre a família 
e a empregada. É em torno dessas duas mães, uma patroa e 
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outra empregada, que serão verificadas as formas narrativas 
dispostas pelo jogo de imagens, uma vez que o filme não apre-
senta um narrador direto e presente.

Montados os ambientes das obras, partiremos para uma 
análise mais detalhada, com cenas e referenciais centrados 
no cinema e na maternidade. São pelos “indícios de reali-
dade” recortados pelos filmes que estabeleceremos elos com 
os conceitos de maternidade vistos a partir das teorias acima 
citadas sobre o espaço social ocidental. Verifica-se, no cinema 
dirigido por Stanley Kubrick, uma predominância no estilo de 
enquadramento que privilegia o ponto de fuga, em referência às 
pinturas renascentistas, e a movimentação de câmera em estilo 
travelling, pautado no cuidado com os cenários, que demostram 
um olhar especial para o design de interiores dos anos 1970. É 
a imagem manipulada que imprime sobre a tela determinada 
significação e atravessa o espectador posicionando-o ideológica e 
moralmente. Desta maneira, o primeiro recorte de cena elencado, 
refere-se à organização familiar de uma sociedade do futuro, mas 
que responde a um padrão e a um núcleo de família centrado na 
figura de pai (homem), mãe (mulher) e filho. Nada se desvencilha 
no futuro da cultura inglesa. Em plano médio, por volta dos deze-
nove minutos de filme, somos apresentados aos pais de Alexander 
deLarge – narrador de sua odisseia. 

As características psicológicas e comportamentais de Alex e 
seus droogs são expostas em cenas em uma perspectiva um tanto 
quanto infantilizada, embora eles estejam em idade de responder 
por si. Pela manhã, na hora da escola, Alex é chamado pela mãe 
para que se organize e vá à escola. Ele insinua que seu gúlliver 
(cabeça) está doendo e precisa de repouso para melhor responder 
aos outros dias de aula. A troca de nomes oficiais dos membros 
do corpo por signos neologistas é um tipo verbal marcante no 
personagem. Representa um modo de comportamento predomi-
nante em crianças, principalmente na fase de significação do 
meio social que as cerca e no qual estão submersas.
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Figura 1 – Tempo: 20:13
FONTE: Print Screen do filme Laranja Mecânica (1971)

(Pai e Mãe conversando no café da manhã. Fala da Mãe)

O trato entre os integrantes da família também representa a 
mesma forma infantilizada, forma essa desconfigurada dentro da 
linguagem padrão dos adultos, conforme a Figura 1. Seus perso-
nagens parecem destoados dos papéis sociais que lhe são postos. 
Embora narrem uma preocupação ou um desconhecimento com as 
ausências do filho, isso não parece afetar a conjuntura familiar. A 
gaveta com relógios e o dinheiro espalhado, as noites perdidas e as 
faltas na escola não mais tomam o tempo da narração além dos 19 
minutos filmados. 

A tutela do rapaz não se limita aos pais, ele é interpelado 
pelo agente de condicional que tem a obrigação de estar atento 
às suas atividades extraoficiais. O que entra em jogo na sequência 
narrativa discursiva e imagética é um jovem inconsequente que se 
droga em uma Leiteria, rouba um carro e pilota sem contar com os 
obstáculos. Como um jogo de videogame, pilota de maneira incon-
sequente porque o que importa é que quanto mais obstáculos são 
derrubados, mais pontos são adquiridos. O personagem de Alex 
contracena com outros sujeitos que junto com ele deturpam a 
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ordem. Nessa linha, a própria ordem social é regida por um auto-
ritarismo repressivo, a polícia mantenedora da ordem, e uma 
distopia agressiva, regada de leite-com. 

Em um breve salto temporal, chegamos ao momento do assassi-
nato da “mulher dos gatos”, em que Alex é também traído por seus 
droogs e então encaminhado à prisão. A primeira cena chegando à 
prisão apresenta um ângulo onde não aparece a figura de Alex, nem 
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da família, mas sua fala chama atenção.

Figura 2 – Tempo: 46:02/46:05/46:08
(Narração feita por Alex ao chegar na prisão)

Alex sugere um posicionamento da mãe e um instinto afetivo 
característico a sua condição de mãe. Ele se refere a uma condição 
biológica de perda de sua prole, não mais resguardada em seu ninho, 
uma característica de mãe identificada ao seu papel social e aparen-
temente fisiológico. Contudo, para Beauvoir (1970),

[...] diga-se mais uma vez, não é a fisiologia que pode criar valores. 
Os dados biológicos revestem os que o existente lhes confere. [...] A 
ligação íntima da mãe com o filho será para ela fonte de dignidade 
ou de indignidade, segundo o valor, que é muito variável, conce-
dido à criança; essa própria ligação, disseram-no, será reconhecida, 
ou não, segundo os preconceitos sociais (BEAUVOIR, 1970, p. 57).

A sequência imagética até a prisão não permite inferir uma 
participação efetiva de M sobre o encarceramento do filho ou 
um sofrimento materno pelo horror social que o filho provocou. 
Não denota um desejo latente em prostrar-se à “dor” de um 
filho. Apoiada a análise em Beauvoir, todo o processo relacional 
entre mãe e filho corresponde às conjunturas sociais de uma 
dada época, não havendo uma complementariedade psíquica, 
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emocional e orgânica entre o sujeito mãe e o sujeito filho. Para 
bem e para mal, uma relação dual, como propunham as intera-
ções no cinema kubrickiano, Alex encontra-se imerso em um 
meio social dependente e não autônomo, que anseia sempre pela 
proteção e o olhar observador de outro. 

Na prisão, todas as figuras joviais também apresentam compor-
tamentos infantilizados, brincadeiras, zombarias e uma sexuali-
dade sempre flagrante. É o freio agressivo e sexual que o Trata-
mento Ludovico pretende acionar, castrando a aparente sociopatia 
de Alex deLarge. O tratamento tira de Alex sua pura paixão quase 
sagrada e refúgio, a idolatria por Ludwig Van Beethoven (1770-
1827). Ouvi-lo passa a causar mal-estar, o caminho encontrado 
pelos médicos para uma eficaz ressocialização. 

Sua volta ao mundo adulto implica em uma nova realidade 
doméstica. Alex encontra seu quarto repaginado, descaracteri-
zado de seus objetos. Na sala de estar, seus pais leem no jornal 
sobre a saída da prisão do filho e a eficácia do novo tratamento. 
Junto ao espaço, está o novo integrante, um inquilino ( Joe) que 
aluga o quarto vago de Alex. O que se encontra é uma nova família 
com o filho “adotivo” e participativo nas atividades ociosas do 
lar. Joe não só ocupa um quarto, ele é o defensor dos pais massa-
crados pelo egoísmo agressivo do filho biológico. Por sua vez, 
Alex, invadido pelo sujeito estranho em seu lar, tenta revidar 
com violência, mas é impedido pelo enjoo que o tratamento causa 
e por M, que não admite que os meninos briguem na sala. A voz 
da mãe é ouvida nesse único momento; o representante das decisões 
do lar é a figura do pai, que não aceita expulsar Joe, uma vez que ele 
já havia pagado o aluguel do mês seguinte. Melancolicamente, Alex, 
sem seus pertences e sem um quarto, foi, com uma sutil imposição, 
expulso de casa. 
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Figura 3 – Tempo: 1:31:58
(Pai e Joe [inquilino] consolando Mãe, após a “expulsão” de Alex de sua casa)

A representação afetiva e ativa de M sobre os integrantes de 
casa é mínima e dramatizada. M, frente às catástrofes do filho, 
apresenta um choro performático e alto, sempre atrai atenção 
dos ouvintes. M, como apresenta a Figura 3, é acalentada pelos 
homens, quase como posta em uma redoma que protege o 
objeto frágil. É um espetáculo a sua dor por um filho refor-
mado socialmente, em que as notícias eram acompanhadas só 
pelo jornal. A “adoção” do filho economicamente ativo, que 
paga aluguel e ajuda na renda configura uma relação familiar 
organizada no investimento lucrativo, a materialidade finan-
ceira que o herdeiro, biológico ou não, pode apresentar. 

Tomando emprestada a formulação teórica de Guy Debord 
(1997) em seu décimo sétimo ato e trazendo-o também para o 
espetáculo familiar,

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida 
social levou, na definição de toda a realização humana, a uma 
evidente degradação do ser em ter. A fase presente da ocupação 
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total da vida social pelos resultados acumulados da economia 
conduz a um deslizar generalizado do ter em parecer, de que 
todo o “ter” efetivo deve tirar o seu prestígio imediato e a sua 
função última (DEBORD, 1997, p. 24).

Em Que horas ela volta? de Muylaert, percebemos duas mães 
que carregam similaridades e diferenças. Val (Regina Casé), 
a empregada doméstica que deixou sua filha com o pai, em 
Pernambuco, aos cuidados de outra mulher, para poder traba-
lhar em São Paulo. Ela paga as contas da filha, enviando dinheiro 
mensalmente, mas o contato entre elas é esporádico e a relação 
marcada por distanciamento e pouca afetividade. Percebemos 
que a mãe, para conseguir conversar com a filha pelo telefone, 
precisa de muita insistência, porque a filha a evita. Quando se 
encontram em São Paulo – Jéssica (Camila Márdila) vai para prestar 
vestibular –, a relação entre elas é marcada por estranhamento e 
pouca afetividade. Jéssica causa muitos transtornos profissionais 
para Val, por ser uma pessoa que não se adéqua ao tratamento 
dado pelos patrões a ela e à mãe; enquanto Val está comple-
tamente adequada, provavelmente porque sua estabilidade 
econômica, consequência desse trabalho, a impele a se adequar 
a tal situação.

Essa relação entre mãe e filha tem uma forte semelhança 
com a relação entre Bárbara (Karine Teles) e seu filho Fabinho 
(Michel Joelsas). Sempre trabalhando muito, a mãe deixa o filho 
aos cuidados da empregada e mantém uma relação distante e 
também marcada por pouca afetividade. Em algumas situações, 
percebemos que são as discussões e conf litos que marcam a 
relação, como na cena a seguir em que, após sofrer um acidente, 
Bárbara discute com o filho e lhe cobra uma afetividade que não 
foi verdadeiramente construída entre os dois:
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Figura 4
Fonte: Print Screen da cena do filme Que horas ela volta? Tempo: 1:02:15

(Bárbara xinga Fabinho e diz que ele não lhe dá atenção enquanto ele tenta se explicar)

Os cuidados maternos de Fabinho são, na realidade, desempenhados 
pela empregada, que o protege, acoberta e mantém com ele uma relação 
marcada por muito afeto e carinho, como podemos perceber na cena 

abaixo. Nesse momento, Val brinca com Fabinho no colo fazendo brinca-
deiras infantis:



REPRESENTAÇÕES MATERNAIS NO CINEMA    43 

Notamos que a relação entre a empregada e o filho dos patrões 
se assemelha a uma relação maternal: Val acoberta e protege 
Fabinho, o acolhe em momentos de dificuldade e chega a dormir 
com ele em algumas situações. Essa proximidade é evidenciada em 
várias cenas. Ao analisarmos essas relações – entre Val e Fabinho 
e entre Val e Jéssica – percebemos o afirmado por Beauvoir (1949, 
p. 277 e 278), de que “não existe instinto materno: a palavra não 
se aplica em nenhum caso à espécie humana. A atitude da mãe 
é definida pelo conjunto de sua situação e pela maneira por que 
a assume”. Assim, diferente do que afirmam os valores da socie-
dade ocidental, que tendem a essencializar a relação entre mães 
e filhos, Beauvoir ratifica sua teoria de que o biológico não é o 
destino e o quanto o feminino e as relações maternais são cons-
trutos socioculturais. 

Percebemos na trama analisada que as mães biológicas não 
construíram uma relação de maternagem com seus filhos. A hipó-
tese é de que o distanciamento físico parece ter ocasionado um 
consequente distanciamento afetivo como também ocorreu entre 
Val e Jéssica. Tal fato só reafirma o significado sociocultural da 
relação de maternidade, como afirma Beauvoir (1949):

É pela maternidade que a mulher realiza integralmente seu destino 
fisiológico; é a maternidade sua vocação ‘natural’, porquanto todo o 
seu organismo se acha voltado para a perpetuação da espécie. Mas já 
se disse que a sociedade humana nunca é abandonada à natureza. E, 
particularmente, há um século, mais ou menos, a função reprodu-
tora não é mais comandada pelo simples acaso biológico: é contro-
lada pela vontade. Certos países adotaram oficialmente métodos 
precisos de birth-control; nas nações submetidas à influência do 
catolicismo, esse controle realiza-se clandestinamente: ou o homem 
pratica o coitus interruptus ou a mulher expulsa os espermatozóides 
do corpo após o ato amoroso. [...] o aborto. Igualmente proibido nos 
países que autorizam o birth-control, tem muito menor número 
de oportunidades de se propor. Mas na França é uma operação 
a que numerosas mulheres se vêem obrigadas a recorrer [...] 
(BEAUVOIR, 1949, p. 248).



44    REPRESENTAÇÕES MATERNAIS NO CINEMA

De acordo com a citação acima, o que está em jogo é que essen-
cializar a relação mãe e filho(a) como instintiva é um equívoco e 
ao contrário de ser consequência de uma relação biológica e natu-
ralizada, o que percebemos no filme é que a convivência entre 
Val e Jéssica, conversas sobre a relação e uma maior proximidade 
e cumplicidade entre elas foi o que ocasionou o estreitamente 
dessas relações e a reconfiguração de laços afetivos. Essa mudança 
é evidenciada quando, no fim da obra de Muylaert, Jéssica chama 
Val de mãe, como não havia chamado desde o início dessa relação 
conflituosa, fato que chegou a ser motivo de discussão entre elas. 
Isso é confirmado pela distante relação entre Bárbara e o filho, que 
se mantém até o final.

Será que elas voltam?

 É importante estabelecer com clareza a diferença entre os 
conceitos de Maternidade (condição de ser mãe, laço de paren-
tesco que une mãe e filho, exclusividade da condição da mulher) 
e de Maternagem (ser maternal, afetuoso, dedicado e carinhoso). 
A maternidade é uma característica exclusivamente feminina de 
consequências físico-biológicas e a maternagem é uma escolha 
pessoal, um desejo do sujeito de exercer a função de mãe, que inde-
pende da questão de gênero. A curiosa relação de mães e filhos nas 
trajetórias de personagens nas obras cinematográficas em questão 
delineou o aspecto sociocultural e econômico de envolvimento entre 
os parentes consanguíneos e “adotados” pela conveniência finan-
ceira ou afetiva. Toda a maternidade exposta no desenvolvimento 
imagético proposto pelos filmes foi construída em decorrência 
do tempo convivido com os filhos. O jogo social que determinava 
uma mãe modelo, dedicada ao lar, aos filhos e marido é burlado 
pelas protagonistas que sempre escapam à dinâmica essencialista 
materna, embora apresentem breves retornos de compensação 
pela ausência do papel que lhes designaram: ser mãe. Percebemos, 
então, que essas mães ficcionais ratificaram e exemplificaram a 
desnaturalização da relação materna em que o ter filhos torna-se 
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e se reafirma como uma escolha, e amar os filhos, ou não, é conse-
quência de construções socioculturais e não de dados biológicos. 
Em outro sentido, há uma manutenção da ordem social, expondo 
uma organização familiar pautada na presença de pai, mãe e filho, 
em que o cuidado dessa criança se mantém sob o olhar e o zelo da 
figura feminina. Assim, o discurso cinematográfico configura uma 
linguagem opaca, em que os sentidos e as interpretações das artes 
estão sempre remetidos às condições históricas de suas produções.
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Maternidade e sistema 

prisional: cárceres femininos e 

representações da maternagem 

no cinema contemporâneo 

Gabriela Santos Alves

As mulheres presas materializam a prisão genérica de todas as 
mulheres, tanto concreta quanto abstrata. A sua casa é a prisão, 
a detenção e a privação de liberdade para essas mulheres em seu 
próprio espaço vital. O extremo da clausura é vivido pelas mulheres 
no cárcere, re-presas pelas instituições do poder (LAGARDE, 2014). 

A epígrafe acima, extraída do livro de Marcela Lagarde, Los cauti-
verios de las mujeres, aponta para a questão chave que examino neste 
artigo: o extremo da clausura feminina vivido pelas mulheres que 
estão em situação de privação de liberdade e, especialmente, nesse 
universo, as mulheres que vivenciam no cárcere um dos períodos 
mais simbólicos da condição feminina: a gravidez e o puerpério. 

A temática da maternidade na prisão tem sido presente em meus 
estudos desde 2014, quando a partir das reflexões sobre feminismo 
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e violência contra a mulher me deparei com o altíssimo e crescente 
número de mulheres encarceradas no Brasil. O tema, então, passou 
a ser o objeto central de minha pesquisa acadêmica, cujo projeto 
de pesquisa se intitula Clausuras, e também de minha produção 
artística, na realização de documentário e roteiros que tratam da 
temática. O objetivo, nos próximos anos da pesquisa acadêmica 
e artística, é refletir sobre os territórios e sentidos das clausuras 
femininas, institucionalizadas ou não, em outros ambientes, além 
da penitenciária: o hospital psiquiátrico, o espaço urbano e o lar. 
Este texto é, portanto, um recorte dessa pesquisa.

Entre os anos de 2000 e 2014, a população carcerária feminina no 
Brasil cresceu 567,4%, o que corresponde a 37 mil mulheres presas, 
segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) – 
neste mesmo período, o aumento do número de homens presos foi 
de 220,20%. Para além desse dado, acredito ser importante refletir 
sobre questões de gênero no sistema carcerário brasileiro, que trata 
as mulheres exatamente como trata os homens, não atentando para 
práticas cotidianas e necessárias, como por exemplo, maior quan-
tidade de papel higiênico, exames pré-natais e preventivos e forne-
cimento de absorventes. Nesse cenário, busco aqui responder ao 
seguinte questionamento, partindo da análise das recentes filmo-
grafias que tratam do tema: como a situação e cotidiano de grávidas 
e mães detentas têm sido representados nesses filmes?

A análise fílmica, por sua vez, será conduzida por uma meto-
dologia que compreende tanto a narrativa do filme quanto sua 
composição enquanto produto final, tendo como eixo central 
dessa experiência a forma como a temática da maternagem na 
prisão é abordada bem como as opções de construção de perso-
nagens e referências estéticas e formais das diretoras e diretores 
em suas obras (PENAFRIA, 2009). 

Cárcere feminino no Brasil 

Uma das primeiras reflexões apreendidas com o estudo do femi-
nismo é a de perceber o patriarcado como uma estrutura social e 
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cultural excludente e que constrói práticas cotidianas a fim de favo-
recer sua perpetuação, e por consequência, as relações desiguais 
entre os gêneros, estabelecidas muitas vezes a partir de situações 
de violência, física e/ou simbólica, contra as mulheres. Na luta 
pelo fim dessas desigualdades e discriminações, o feminismo cons-
trói-se como um empenho ético e um movimento social que obje-
tiva evidenciar as múltiplas formas em que essas práticas, ao que 
comumente chamamos de machismo, se entrelaçam e se reforçam 
mutualmente: leis, costumes, universo simbólico, instituições, cate-
gorias conceituais, organização econômica, mensagens midiáticas, 
novelas, filmes, etc. (MONTEIRO, NAVARRO, 2002). O feminismo é, 
portanto, a luta por um direito humano universal.

Nessa estrutura quase invisível que é o patriarcado, o próprio 
uso do termo é pouco difundido, até mesmo para demarcar a 
necessária diferença entre machismo e patriarcado: enquanto o 
primeiro é uma atitude ou uma conduta, que pode ser tanto indi-
vidual quanto coletiva, o segundo está ligado a toda uma estrutura 
social, evidente desde ações cotidianas, como a responsabilidade 
pelas tarefas domésticas e a criação dos filhos, até a diferença sala-
rial no mercado de trabalho, que hoje no Brasil é de 30%, ou seja, 
as mulheres recebem em média 70% dos salários pagos aos homens 
para executarem as mesmas tarefas e funções. 

Certamente constituído desde a pré-história, esse sistema de 
dominação que valoriza e sobrepõe homens em relação a mulheres 
chega a ser tão universal que várias de suas ações são consideradas 
naturais, inclusive presentes na nossa linguagem: quem nunca 
pensou ou disse, ao ver uma criança em ato de rebeldia, birra ou 
choro: “onde está a mãe dela/e?”. Por que não se diz: “onde está o 
pai?”, ou então quando a mãe e/ou pai em idade avançada ficam 
doentes, qual imagem é criada no imaginário coletivo associada à 
ideia do cuidado? A da filha ou a do filho?

Esses são exemplos pontuais de manifestações do sistema 
patriarcal, mas é possível pensá-los em várias outras instâncias, 
como socioeconômica (trabalho não remunerado e dependência 
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econômica), cultural (educação androcêntrica – quantos livros assi-
nados por mulheres há nas bibliotecas das universidades brasileiras?) e 
psicológica (falta de expectativa de sucesso e limitação de seus próprios 
interesses). Todas elas são, no fundo, ações de cerceamento das 
condutas femininas, com o objetivo de criar padrões, muitas vezes 
únicos, de comportamento, pensamento e ação para as mulheres. 
São demarcações tão invisíveis e naturalizadas quanto o próprio 
patriarcado mas que trazem às mulheres limitações expressivas. É 
o que Marcela Lagarde classifica como cativeiro, categoria teórica 
que expressa o funcionamento e o reconhecimento das formas de 
ser mulher em várias culturas: apesar das conquistas obtidas até 
hoje, a vida de todas nós no mundo contemporâneo ainda está 
condicionada à hegemonia patriarcal, estejamos na condição de 
mães-esposas ou religiosas, prostitutas, presas ou loucas. A partir 
dessas referências simbólicas de estereótipos sociais e culturais que 
sintetizam normas paradigmáticas de gênero, Marcela constrói sua 
análise não só dos cativeiros femininos, mas também das formas 
de sobrevivência das mulheres em situação de opressão (2014). O 
quadro teórico construído por ela é de extrema relevância para os 
estudos feministas, já que possibilita reflexões das mais variadas 
sobre as condições e cotidianos das mulheres, presas em tantas 
normas de conduta. O que caracterizo neste texto é o cativeiro 
institucional, ou seja, mulheres que vivem em penitenciárias, o 
que pode ser entendido com a situação de mulheres re-presas, ou 
presas duplamente, cuja casa é a prisão. 

Nessa condição paradigmática de re-prisão, o cárcere feminino 
físico no Brasil é composto por números alarmantes: os dados levan-
tados pelo Depen e expressos no relatório de 2014 apontam para 
uma curva ascendente do encarceramento em massa de mulheres 
no Brasil: houve um salto espantoso entre os anos de 2000 a 2014, 
período em que a população carcerária feminina subiu de 5.601 para 
37.380 detentas, o que significa um crescimento de 567% em 15 anos.

Pelos dados do World Female Imprisonment List, relatório 
produzido pelo Institute for Criminal Policy Research da Birkbeck, 
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University of London, existem mais de 700.000 mulheres presas em 
estabelecimentos penais ao redor do mundo: “em números abso-
lutos, o Brasil tinha em 2014 a quinta maior população de mulheres 
encarceradas do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos (205.400 
mulheres presas), China (103.766), Rússia (53.304) e Tailândia 
(44.751)” (Depen, 2014, p. 8). 

Nesse universo, ao se analisar a evolução da taxa de aprisio-
namento de homens e mulheres fica evidente o movimento cada 
vez mais profundo de encarceramento de mulheres: enquanto a 
taxa total de aprisionamento aumentou 119% entre 2000 e 2014, a 
taxa de aprisionamento de mulheres aumentou 460% no período, 
saltando de 6,5 mulheres presas para cada 100 mil mulheres em 
2000 para 36,4 mulheres em 2014. 

Os dados do Depen permitem, também, compreender a maior 
vulnerabilidade da mulher encarcerada no Brasil: jovem (metade 
tem até 29 anos), solteira (57%), negra (67%), com escolaridade extre-
mamente baixa (50% não concluiu o ensino fundamental). Mostram, 
ainda, que as detentas são, em geral, chefes de família e responsá-
veis pelo sustento dos filhos, sendo que 80% delas são mães. Essas 
mulheres representam, justamente, o perfil mais vulnerável à 
opressão de gênero no Brasil. 

Várias pesquisadoras têm sido sensíveis ao tema e pesquisado 
esse preocupante cenário. Entre elas destaco as contribuições de 
Nana Queiroz, com o livro Presos que menstruam, e de Debora Diniz, 
autora de Cadeia. Debora empreendeu longo trabalho de pesquisa 
na Penitenciária Feminina do Distrito Federal e de pesquisadora 
passou a escutadora e escritora sobre o presídio. Em quase seis meses 
de escutas quase que diárias às mulheres, pode buscar e construir 
histórias “no miúdo”, ou seja, formas particulares de viver e sobre-
viver entre as grades. Seu objetivo não era fazer perguntas, e sim 
escutar; queria esquecer os números e recuperar as vozes. Essa 
biografia das “mulheres da máquina do abandono” é permeada por 
histórias contadas de forma singular mas que refletem uma reali-
dade coletiva, marcadas por abandono e dor:
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Eu estou grávida tem de 1 mês e 13 dias que minha menstruação 
não desse, e gostaria de pedir roupas e sandália não tenho vizita 
e sou moradora de rua e queria aviza meu irmão que estou presa. 
Telefone. Anderson, meu irmão. (DINIZ, 2015, p. 26)

O livro de Nana é resultado de cinco anos de pesquisa, realizada 
entre 2010 e 2015 em todas as regiões do país. Seu ponto de partida 
foram os poucos dados e um grande silêncio relacionados ao tema. 
Assim como a maioria das pesquisadoras que se propõem a refletir 
sobre o assunto, também se deparou com uma série de dificuldades 
para acessar o sistema prisional, geralmente impostos pelas secreta-
rias de segurança pública dos estados que visitou – o que me parece 
uma clara tentativa de tornar o cotidiano dessas mulheres ainda 
mais invisibilizado. 

A autora foca sua narrativa na história de sete presidiárias e 
suas experiências, que funcionam como uma amostra da reali-
dade vivida pelas mais de 30 mil mulheres presas hoje no Brasil. 
São comuns a todas elas um cotidiano de privações e faltas, como 
as más condições de higiene, falta de remédios, ausência de atendi-
mento psicológico, médico e odontológico, insuficiente quantidade 
de papel higiênico e de absorventes, situação limite que faz com que 
as detentas utilizem jornais e miolos de pão como alternativa, o que 
evidencia a forma como o Estado ignora as especificidades de gênero 
no sistema prisional do país.

Uma das grandes contribuições de Nana para o debate e 
conscientização em relação à população carcerária feminina 
no Brasil é o de desmitificar o perfil da mulher detenta: ela 
não é, em sua maioria, perigosa. Dados do Depen apontam que, 
entre os anos de 2007 e 2012, os delitos mais comuns entre as 
mulheres eram aqueles que poderiam funcionar como comple-
mento de renda, sendo o tráfico de entorpecentes um dos líderes 
no ranking de crimes femininos no Censo Penitenciário (2014).

Outra necessária contribuição dada pela autora é sobre a situ-
ação das gestantes e recém-mães nas penitenciárias brasileiras, 
também marcada pela falta de estrutura e cuidado no atendimento. 
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Além desse descaso, há casos de tortura, como o da detenta que deu 
à luz dentro de uma cela de solitária na Penitenciária de Talavera 
Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio de 
Janeiro, no final de 2015.

Os dados do Depen sobre a infraestrutura das penitenciárias 
femininas e mistas (as que recebem homens e mulheres) também 
oferecem informações relevantes: a existência – primeiro passo 
para garantia de acesso – de equipamentos e espaços que tornem a 
maternidade, no ambiente prisional, minimamente viável, ou seja, a 
existência de cela específica para gestantes, de berçário, de creche 
e de centro de referência materno-infantil nas prisões. Em relação 
à infraestrutura das unidades que custodiam mulheres, menos da 
metade dos estabelecimentos femininos dispõe de cela ou dormi-
tório adequado para gestantes (34%). Nos estabelecimentos mistos, 
apenas 6% das unidades dispõem desse espaço. Quanto à existência 
de berçário ou centro de referência materno infantil, 32% das 
unidades femininas dispunham do espaço, enquanto apenas 3% das 
unidades mistas o contemplavam, sendo que apenas 5% das unidades 
femininas dispunham de creche, não sendo registrada nenhuma 
creche instalada em unidades mistas. O número total de detentas 
grávidas ou recém-mães nas penitenciárias brasileiras é de difícil 
mensuração, já que devido ao baixo número de celas ou dormitórios 
adequados, as chamadas alas materno-infantil recebem mulheres 
que cumprem pena e também as que ainda não foram julgadas, o 
que torna a rotatividade desses espaços muito alta.

“Nascer nas prisões” é o primeiro estudo a descrever, em nível 
nacional, exclusivamente o perfil da população feminina encarce-
rada que vive com seus filhos em unidades prisionais femininas 
das capitais e regiões do Brasil, assim como as características e as 
práticas relacionadas à atenção, à gestação e ao parto durante o 
encarceramento. Realizado pela Fundação Fiocruz entre os anos de 
2012 e 2014 a partir de um censo nacional e sob coordenação das 
pesquisadoras Maria do Carmo Leal e Alexandra Roma Sánchez 
revela, por exemplo, que mais de um terço das mulheres presas 
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grávidas relataram o uso de algemas na internação para o parto, 83% 
têm pelo menos um filho, 55% tiveram menos consultas de pré-natal 
do que o recomendado, 32% não foram testadas para sífilis e 4,6% 
das crianças nasceram com sífilis congênita (Portal Fiocruz, 2017).

Ainda segundo dados do estudo, na maioria dos estados brasi-
leiros a mulher grávida é transferida no terceiro trimestre de 
gestação de sua prisão de origem para unidades prisionais que 
abrigam mães com seus filhos, geralmente localizadas nas capitais 
e regiões metropolitanas. Essas mulheres são levadas ao hospital 
público para o parto e retornam à mesma unidade onde perma-
necem com seus filhos por um período que varia de seis meses a seis 
anos: a maioria, contudo, permanece com a criança entre seis meses 
e um ano, dada a falta de estrutura dessas alas para abrigarem 
crianças. Depois desse período, geralmente as crianças são entre-
gues aos familiares maternos/paternos, ou, na ausência destes, vão 
para abrigos e a mãe retorna à prisão de origem. 

 Para Gardênia, uma das personagens do livro de Nana Queiroz, 
o direito ao parto com o mínimo de estrutura e cuidado no atendi-
mento não foi assegurado, já que ela ficou algemada à cama durante 
boa parte do trabalho de parto e foi transportada às pressas para 
a maternidade: “entre uma contração e outra, ela foi observando a 
rua, as pessoas que olhavam o carro com medo, com curiosidade, 
com hipocrisia. A ninguém importava Gardênia ou o bebê que carre-
gava. Eles eram o resto do prato daquela sociedade. O que ninguém 
quis comer. E seu filho já nascia como sobra” (QUEIROZ, 2015, p. 102).

Prisão e maternidade na filmografia contemporânea: 
breve recorte 

Ao tratar das manifestações do sistema patriarcal foram demar-
cadas algumas instâncias, como a socioeconômica (trabalho não 
remunerado e dependência econômica), a cultural (educação andro-
cêntrica – quantos livros assinados por mulheres há nas bibliotecas 
das universidades brasileiras?) e a psicológica (falta de expectativa 
de sucesso e limitação de seus próprios interesses). Em relação à 
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instância cultural, é importante refletir sobre o fomento e a perpe-
tuação de imagens femininas estereotipadas, em especial no campo 
do Cinema & Audiovisual. 

Sobre essas imagens femininas estereotipadas, vale a reflexão: 
nas histórias a que assistimos cotidianamente, seja no cinema, na 
televisão, seja na tela do computador e do celular, quantas delas 
são sobre mulheres? Quantas protagonistas dessas histórias são 
mulheres? O que fazem, sobre o que conversam, quais os hábitos e 
quereres dessas personagens, quando elas existem? Vários são os 
filmes em que as personagens mulheres cumprem apenas a função 
de dar fluidez à narrativa do personagem masculino, que geral-
mente ocupa lugar central na trama, o que influencia esquemas 
de percepção que servem para estruturar a realidade e o universo 
simbólico das audiências (MONTEIRO, NAVARRO, 2002). Além da 
centralidade masculina nas narrativas, é importante destacar 
outras ausências de mulheres no campo do Cinema & Audiovisual: 
as que roteirizam e dirigem filmes. Segundo dados da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), a partir de um levantamento inédito 
no Brasil, das 2.583 obras audiovisuais registradas na agência em 
2016 apenas 17% foram dirigidas e 21% roteirizadas por mulheres, 
embora mais da metade da população brasileira seja feminina. Além 
disso, mostra que mulheres negras não dirigiram ou roteirizaram 
um filme sequer entre os de maior bilheteria no período de 1995 
a 2016. O percentual de homens negros nas duas categorias não 
passou de 2% na direção e 3% no roteiro, enquanto homens brancos 
dirigiram 85% e roteirizaram 75% das principais produções nacio-
nais. A pesquisa foi feita apenas em obras comerciais do chamado 
conteúdo de espaço qualificado, que exclui produções jornalísticas, 
esportivas e publicidade, e evidenciou que tanto no cinema quanto 
na TV predomina a visão masculina, o que significa que o olhar que 
contribuirá para a formação do imaginário coletivo das futuras 
gerações no Brasil será o do homem (Ancine, 2017).

Na contramão desse cenário há produções audiovisuais que 
investem não só na formação de equipes majoritariamente femi-



56    REPRESENTAÇÕES MATERNAIS NO CINEMA

ninas, com mulheres ocupando cargos de direção e roteiro, mas, 
especialmente, em narrativas que focam suas abordagens em temas 
femininos e/ou feministas, trazendo a figura da mulher, literal-
mente, para o primeiro plano, com personagens mulheres tratando 
de assuntos comuns ao seu universo e narrando suas próprias expe-
riências. O recorte que apresento abaixo é voltado para o cenário de 
produções audiovisuais que tratam especificamente da situação e 
realidade das mulheres em condição de privação de liberdade, com 
foco para a maternagem no cárcere e possui como recorte temporal 
as primeiras décadas do século XXI.

O cotidiano de mulheres que vivem em penitenciárias tem sido 
tema e cenário de várias produções audiovisuais recentes, em espe-
cial as seriadas, como Orange is the new black - OITNB (EUA, 2013) e Capa-
dócia (México, 2008). OITNB apresenta um elenco de protagonistas 
femininas que vivem na fictícia penitenciária Litchfield, em Nova 
York, e explora, além do universo e da cultura prisional, o potencial 
das diversas histórias de vida das detentas, inclusive para além da 
rotina da prisão, quando opta pelo uso do recurso de flashback. Já 
a série latina se passa dentro da penitenciária Capadócia, na cidade 
do México, e conta a vida de seis mulheres que foram presas por 
distintas razões e dentro dessa prisão se veem sujeitas a sobreviver. 
Além disso, combina em seu enredo as relações de poder entre a 
diretora do presídio e o representante de um projeto de reinserção 
das presas, além da questão do tráfico de drogas na cidade. 

Ainda no campo da ficção, o longa argentino Leonera (TRAPERO, 
2008) trata especificamente do cotidiano de uma mulher grávida 
numa penitenciária, passando lá todo o período da gravidez e os 
primeiros meses de vida do filho. O título do filme, numa tradução 
livre, significa o lugar onde se mantém os leões, nesse caso, as leoas, 
e indica, de antemão, questões que o filme abordará, a partir do coti-
diano da personagem, marcado pela espera do dia em que precisará 
entregar o filho, momento crucial da trama e que representa o maior 
medo e angústia da personagem principal, Julia (Martina Gusmán).

Julia é uma jovem mulher argentina de classe média que vai 
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presa acusada de matar o namorado e ferir gravemente o amante 
dele, em uma situação incerta. Ao descobrir-se grávida vai para uma 
área do presídio reservado para as mães, que na Argentina podem 
ficar com os seus filhos até os 4 anos de idade. Lá ela precisa se 
acostumar à falta de conforto da carceragem, à ausência de visitas 
e tem que aprender a cuidar do filho recém-nascido, situação que 
a aproxima das outras mães da ala, com quem tece uma relação 
de aprendizado e amizade. É através do crescimento do pequeno 
Tomás que a linha narrativa do filme se desenrola, sempre centrada 
na figura de Julia, de suas companheiras de cela, dos filhos e filhas 
dessas mulheres e dos sentimentos e experiências que elas passam 
e sentem. É um filme sobre a maternidade vivida numa situação 
limite e que tem como conflito principal da personagem o momento 
em que precisará entregar o filho e viver sem ele — qual a melhor 
opção ou caminho a se tomar? O que é ser melhor mãe, a que entrega 
o filho ou a que fica com ele na prisão?

Alguns documentários brasileiros também se dedicaram 
a abordar o tema: Nascidos no cárcere (BARP, 2012), Mães do cárcere 
(PASTORAL CARCERÁRIA, 2011), O cárcere e a rua (SULZBACH, 2004), 
Se eu não tivesse amor (CHAVES, 2010), Dia de visita (CUNHA, 2007), Leite 
e ferro (PRISCILLA, 2010) e Bagatela (RAMOS, 2012) são alguns exem-
plos de produções, e também referências importantes para a reflexão 
que proponho. Deles, os cinco últimos tratam da condição feminina 
prisional tanto a partir do ponto de vista familiar, de quem está fora 
do presídio mas ao mesmo tempo está nele (Dia de visita), quanto 
das detentas, dos motivos que as levaram a cometer delitos, como 
relacionamentos afetivos (Se eu não tivesse amor) e consumo e sobre-
vivência (Bagatela), além do questionamento à adequação do espaço 
prisional (Leite e ferro) e o tradicional abandono, uma das caracterís-
ticas mais dolorosas das prisões femininas (O cárcere e a rua). 

Os dois primeiros documentários tratam especificamente de 
mães presas e sua relação com os filhos recém-nascidos: Nascidos no 
cárcere aborda o cotidiano de quatro mulheres na Unidade Materno da 
Penitenciária Madre Pelletier, em Porto Alegre/RS, onde as detentas 
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podem permanecer com os bebês até que eles completem um ano de 
idade, diferente da realidade de vários estados brasileiros, na qual 
as crianças permanecem na Penitenciária até os seis meses de vida. 
Essas quatro mulheres, à espera da partida dos filhos, dividem expe-
riências, contam como é ser mãe no cárcere, falam das saudades 
dos que estão na rua e fazem planos de um futuro junto aos filhos 
quando conquistarem a liberdade. Baseado em entrevistas com as 
detentas, o filme propõe a abordagem da questão a partir de suas 
falas e relatos. Mães do cárcere trata da questão materna prisional a 
partir das ausências, já que as mulheres entrevistadas não puderam 
ficar com seus filhos na Penitenciária por nenhum momento, sem 
saber, inclusive, o paradeiro das crianças (descobre-se que um deles, 
por exemplo, foi encaminhado para um lar adotivo e, em seguida, 
adotado). A proposta foca na denúncia do não atendimento aos 
direitos humanos e é construída a partir dos relatos das presas e de 
advogados, médicos e psicólogos. 

Leite e ferro, de Claudia Priscilla, foi premiado como melhor docu-
mentário e melhor direção de documentário no Festival de Paulínia 
de 2010 e é um filme de longa metragem que traz um registro deli-
cado da maternidade na prisão, tendo como cenário o Centro de 
Atendimento Hospitalar à Mulher Presa (CAHMP), instituição que 
abrigava mulheres em condição de privação de liberdade e em fase 
de aleitamento de seus bebês. O documentário apresenta o cotidiano 
e os sentimentos de mulheres que têm seus bebês nos braços durante 
quatro meses, no período da amamentação, e depois são separadas 
dos filhos. Ao contrário da realidade argentina, no Brasil a criança 
fica em média entre quatro e seis meses com a mãe detenta, período 
destinado à amamentação. No longa, é possível ver a contradição 
de emoções que trazem, por um lado, o momento de plenitude das 
novas mães, e por outro, o encarceramento e a exclusão, além do 
medo da chegada do dia em que terão que entregar seus filhos.

As mulheres conversam entre si e suas falas conduzem o docu-
mentário através das experiências que nos narram: falam sobre 
amor, beleza, fidelidade, gravidez, parto, amamentação. A solidão 
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é, sem dúvida, presente em suas rotinas: enquanto nas penitenciá-
rias masculinas as mulheres permanecem presentes nas vidas de seus 
companheiros, na feminina a realidade é bem diferente: são poucas as 
detentas que recebem visita de seus companheiros e pais das crianças. 
A relação entre mãe e filha/o, suas dúvidas, alegrias e medos dão o 
tom da contradição de emoções vividas por essas mulheres, que têm 
na experiência da maternagem na prisão uma forma única de viven-
ciar esse período tão simbólico da condição feminina, muitas vezes 
revestido por um viés de romantismo e santificação da mãe.

Considerações finais

O ascendente e alarmante número da população carcerária 
feminina no Brasil, que cresceu 567,4% em um intervalo de 15 anos é, 
sem dúvida, um fenômeno que demanda reflexão e ação. Marcadas 
por um cotidiano de invisibilidade, exclusão e abandono, essas 
mulheres vivem o extremo das várias clausuras que o patriarcado 
impõe às mulheres diariamente, em prisões institucionais mantidas 
por um Estado que ignora as especificidades de gênero no sistema 
prisional do seu país. Elas são, justamente, o perfil mais vulnerável 
à opressão de gênero no Brasil. Os dados do Infopen Mulheres e do 
Portal Fiocruz mostram como as pesquisas sobre elas é recente e 
essa ausência histórica de informações reafirma a invisibilidade do 
tema e dessas mulheres.

O conceito de invisibilidade é central quando se trata das 
mulheres e do feminismo. O movimento recente, ou a chamada 
terceira onda do feminismo, exige, como uma de suas pautas, visi-
bilidade e inserção das mulheres em todos os espaços que histórica 
e socialmente nos foram negados – a rua, a escola, o bar, a política. 
E quando se trata da mulher em situação de privação de liberdade 
essa invisibilidade é ainda maior, dada toda a carga de preconceito 
que esse espaço carrega: quantos homens estão na fila para o dia de 
visita? Onde fica a penitenciária feminina mais próxima da sua casa, 
você saberia chegar nela? O que pensam e dizem essas mulheres? 
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Como tornar esse tema visível, em especial o das mulheres grávidas 
e recém-mães que vivem hoje em prisões?

Acredito que o audiovisual é uma ferramenta potente para 
a construção dessa visibilidade. Acredito também que através da 
construção de narrativas com mulheres (a proposição com é impor-
tante: não é de, não é para, é com!) seja possível contribuir para 
que espectadoras e espectadores construam experiências posi-
tivas com essas mulheres, para que seja possível vê-las, ouvi-las e 
sermos empáticas e empáticos com sua atual condição de privadas 
de liberdade – com ou sem filhos. 
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Capitão Fantástico: a 

representação fílmica de uma 

ausência materna*

Fabrício Brandão Amorim Oliveira
Maria da Conceição Almeida Vita

Marlúcia Mendes da Rocha

O cinema tem se revelado um grande palco através do qual 
fluem as mais distintas perspectivas de representação de mundo. 
Dada a multiplicidade de temas e discursos que derivam, sobretudo, 
de um olhar para a condição humana, é possível destacar particula-
ridades relacionadas a cada universo retratado. Seja na perspectiva 
da imagem ou na construção de diálogos, o produto final encerra 
uma narrativa maior, a qual surge marcada fundamentalmente por 
um processo de encadeamento de outras tantas pequenas narra-
tivas amalgamadas segundo a disposição escolhida por um deter-
minado cineasta. 

O filme Capitão Fantástico, lançado em 2016 e ovacionado no 
Festival de Cannes, naquele mesmo ano, conta a história de Ben, um 
homem que cria seus seis filhos, com idades entre oito e vinte anos, 
numa floresta, isolados do mundo, e sem a presença da mãe. Não fica 
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claro desde quando ocorre esta ausência, mas, no decorrer do filme, 
ficamos sabendo ser a mãe portadora do transtorno bipolar desde 
o nascimento do primeiro filho, sendo descritos pelos personagens 
os surtos psicóticos frequentes dessa genitora, que iam das crises 
maníacas à depressão catatônica, ou seja, mesmo na presença, a mãe 
era também uma ausência. 

A trama desenrola-se a partir da notícia do suicídio da mãe, 
situação esta que vai desencadear os acontecimentos que produ-
zirão a narrativa: a ida da família ao funeral da mãe para resgatar 
o seu corpo, a reação dos avós maternos quanto ao futuro dos netos 
e o desejo de tomá-los do pai, com a ideia de ser imprescindível a 
presença materna através de seus representantes (avós maternos) 
para a criação dos filhos. 

O longa-metragem mostra o pai e os filhos vivendo organizados, 
num clima de amorosidade, afeto, respeito e muita aprendizagem, 
não só de conteúdos formais, mas também de ensinamentos que 
versam sobre valores, moral, ética, humanidade. Não se percebe ali 
a divisão de tarefas, atividades, presentes, formas de tratamento, 
trocas de carícias baseadas na distinção dos gêneros, mas sim nas 
idades, competências e preferências. Um exemplo disso está no fato 
de todos os irmãos maiores cuidarem dos irmãos menores, todos 
ganharem armas e/ou livros como presentes, independente de 
serem meninos ou meninas. 

Amor materno: um mito posto em discussão

O conflito instaurado no filme, com a morte da mãe, é a possibi-
lidade ou não de um pai criar e educar os filhos sem a presença deste 
ícone da estrutura familiar nomeado de amor materno, ou “instinto 
materno”, conceito que se consolidou como inquestionável quando 
se trata da criação e educação dos filhos. A autora Elisabeth Badinter 
(1985), no seu livro Um amor conquistado: o mito do amor materno, vai 
contestar o caráter inato e universalista dessa postulação já desde 
o título de sua obra, quando nomeia esse amor materno de “mito”. 
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Barthes (2001, p. 131) define que “um sistema de comunicação, 
uma mensagem, uma fala e, como toda fala, pode se constituir num 
mito, desde que seja suscetível de ser julgado por um discurso”, 
produzindo sentidos e representações numa determinada cultura. E 
Foucault apud Hall (2016) argumenta que o discurso governa a forma 
através da qual o assunto pode ser significativamente falado e deba-
tido, influenciando ideias e práticas para regular condutas. 

Mas qual a origem deste mito?
Badinter (1985) diz que, até o final do século XVII, a sociedade 

via na relação amorosa e física entre mãe e filho a fonte da má 
educação. Ela cita François Lebrun, historiador francês e estudioso 
do Antigo Regime, que relata ser a mortalidade infantil na época 
(séculos XVI e XVII) sentida como um acidente quase banal, que um 
nascimento posterior viria reparar. A taxa de mortalidade infantil 
variava em torno de 25% ao ano. 

Ariés (2006) fala que é somente a partir do século XVIII que este 
sentimento novo, sentimento de família, irá se tornar um assunto 
sério e digno de atenção. Em suas pesquisas, o autor constatou que este 
encanto pela criança e pela família não era conhecido na Idade Média, 
que possuía uma concepção de família focada no aspecto da linhagem. 

É o surgimento da burguesia que vai criar os dispositivos de trans-
missão e manutenção desta nova representação da família. Ceccarelli 
(2007, p. 93) diz que “é o Estado que controla a produção simbólica 
que determina a família. O Estado Moderno está sempre fabricando 
a família e produzindo dispositivos que garantam a sua estabilidade”. 

Numa passagem do filme, na qual a família é parada por uma 
patrulha rodoviária na estrada (00:35:26), percebe-se o espanto e a 
desconfiança do policial ao ver o pai com os seis filhos no veículo. 
Numa estranheza pela cena, o agente da lei passa a investigar o 
ônibus, como se ali estivesse posta uma infração, pois a visão de 
um homem com seis crianças e adolescentes não significa para o 
Estado (representado na figura do policial) uma cena familiar, já que 
a “mãe” não está presente. 

Hall (2016) afirma ser através de um sistema de representações 
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com diferentes formas de organizar, agrupar, classificar e arranjar 
conceitos, estabelecendo relações de sentido entre eles, que a cultura 
vai se constituindo e se consolidando. Esta nova representação de 
família vai se utilizar não só do discurso religioso, com o seu sistema 
de condenações e recompensas, como também dos novos saberes, a 
exemplo da biologia, que, segundo Foucault apud Machado (2005), 
desloca o conhecimento do visível para o invisível, da superfície 
para a profundidade, privilegiando o estudo das funções. A hipótese 
do instinto materno como inerente às mulheres aparece imbricando 
o determinismo social com o imperativo biológico (BADINTER, 
1985). O amor materno surge então fazendo parte da natureza da 
mulher, ao mesmo tempo em que se consolida a ideia de que só as 
mães podem dar a verdadeira educação aos filhos.

Hall (2016, p. 13) afirma que “nós construímos sentido para as 
coisas, usando sistemas representacionais”, o que nos leva a concluir 
que o sentido para esta nova representação da maternidade e da 
família foi produzido através de vários dispositivos. A seguir, discu-
timos a questão a partir dos conceitos de alguns autores. 

Foucault (1977) fala da instalação de um discurso médico sobre 
o corpo biológico da mulher, relacionando-o ao espaço familiar e à 
maternidade, convocando a mulher a uma responsabilidade biológi-
co-moral com seus filhos e com a família.

Badinter (1985) atenta para uma literatura que promove a equi-
valência dos significantes “amor”, “materno”, “inato”, “natureza 
feminina” e “instinto”, através não só das publicações científicas 
como também dos romances que enaltecem os laços amorosos e 
familiares. Para ela, foi a publicação da obra Emile, de Rousseau, em 
1762, que “cristalizou as novas ideias e deu um verdadeiro impulso 
inicial à família moderna, isto é, à família fundada no amor” 
(BADINTER, 1985, p. 53). 

Ariés (2006), por sua vez, descreve a publicação de vários 
tratados de educação para os pais; a concepção de uma nova arqui-
tetura das casas com a separação da área pública da área privada; e 
novas formas de tratamentos familiares mais afetuosas, as crianças 



REPRESENTAÇÕES MATERNAIS NO CINEMA    67 

sendo agora designadas por diminutivos. 
Julien (1977) relata a distinção entre o campo público e o privado: 

a pólis, o Estado, reservado, a qualquer preço, ao homem; e o lar, a 
casa, reservada de todo à mulher /mãe.

No filme, esses dispositivos aparecem na fala dos avós das 
crianças: “Vamos cuidar de seus filhos. Está fazendo a coisa certa” 
(1:33:06); assim como na da tia das crianças, irmã do pai (00:54:04). 
Os filhos desta irmã, criados em uma família tradicional, apre-
sentam comportamentos de desobediência, desinteresse e desacato 
às ordens maternas; ainda assim, tal modelo é colocado como para-
digma para a “boa educação”. Em outra cena (1:01:05), o filho mais 
velho faz referência a um tratado de educação, quando diz que o 
pai está escrevendo sobre Benjamin Spock, autor do livro Meu filho, 
meu tesouro, publicado em 1946. Essa obra constituiu-se como um 
marco para a educação dos filhos, com conselhos e orientações dire-
cionados às mães, tornando-se o segundo livro mais vendido nos 
Estados Unidos no século XX.

Qualquer modo de família é tributário da ordem social que o 
produz, ordem geradora do discurso ideológico que apresenta a 
família não como um construto social arbitrário e convencional, 
mas antes como algo natural, por vezes sagrado, universal e 
imutável (CECCARELLI apud SOUZA FILHO, 2007, p. 93).

Badinter (1985) também postula os pressupostos ideológicos 
desta nova ordem familiar, a qual é instituída como natural e 
inquestionável; e Del Priore (2009, p. 74) lembra que “a sociali-
zação do papel da mãe passava também pela construção do seu 
avesso”, que seriam, então, aquelas mulheres que desafiavam a 
ideologia dominante. Badinter (1985) fala de nomeações como 
“egoísta”, “maldosa”, “anormal”, pois uma mulher não amar os 
filhos tornou-se um “crime sem perdão”. 

Segundo Soller (2005), identificou-se a causa da infelicidade 
subjetiva com o fracasso ou limites da função materna, com a função 
estruturante da mãe. Há um discurso prévio sobre a mãe que faz 
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dela o objeto vital por excelência: o polo das primeiras efervescên-
cias sensuais, a figura que cativa a nostalgia essencial do ser falante, 
o próprio símbolo do amor. 

Mas por que foi necessário produzir este discurso e o que vai 
torná-lo com tamanha potência que ainda é tema de filmes em 2016? 

Badinter (1985, p. 21) considera que, 

[...] além do peso dos valores dominantes e dos imperativos sociais, 
delineia-se um outro fator não menos importante na história do 
comportamento materno. Esse fator é a surda luta dos sexos, que 
por tanto tempo se traduziu na dominação de um sobre o outro. 
Nesse conflito entre o homem e a mulher, a criança desempenha um 
papel essencial. Quem a domina, e a tem do seu lado, pode esperar 
levar a melhor quando isso convém à sociedade. Enquanto o filho 
esteve sujeito à autoridade paterna, a mãe teve de se contentar com 
papéis secundários na casa. Segundo as épocas e as classes sociais, 
a mulher sofreu essa situação ou aproveitou-se dela para escapar 
às suas obrigações de mãe e emancipar-se do jugo do marido. 
Ao contrário, quando a criança é objeto das carícias maternas, a 
mulher predomina sobre o marido, pelo menos no seio do lar. 

Barthes apud Hall (2016) fala de um nível de significação com 
fragmentos de uma ideologia, pois os significados têm uma comu-
nicação muito próxima com a cultura, o conhecimento, a história, 
e é através deles que o mundo ambiental invade o nosso sistema de 
representação. Habitamos um mundo de linguagem, que tem seus 
sentidos estabelecidos e estes sentidos não estão postos a priori, 
são produzidos nos diversos momentos e tributários de valores, 
ética, ideologia, costumes, desejos. É assim que construímos a 
cultura de cada época. 

Portanto, longe de supor ser o sentido inerente às coisas do 
mundo, sabemos, a partir de Hall (2016), que são os atores sociais que 
usam sistemas representacionais para construir sentido, regular 
comportamento social, fazer com que o mundo seja significativo 
e comunicar este mundo significativamente para os outros. Ariés 
conclui que:
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A nova sociedade criada assegurava a cada gênero de vida um 
espaço reservado, cujas características dominantes deviam ser 
respeitadas: cada pessoa devia parecer com um modelo conven-
cional, com um tipo ideal, nunca se afastando dele [...] o sentimento 
de família, o sentimento de classe e de raça, surgem portanto como 
manifestação da mesma intolerância diante da diversidade, de uma 
mesma preocupação de uniformidade (2006, p. 196). 

As nossas representações de família e de maternidade estão, 
portanto, de tal forma impregnadas pelas associações sintagmáticas 
que usamos para percebê-las e senti-las (CECCARELLI, 2007) que o 
novo é tido como uma ameaça; ele nos obriga a reavaliar as nossas 
representações, como acontece com o modelo de família, materni-
dade, criação de filhos apresentados no filme Capitão Fantástico. As 
novas configurações familiares, por trazerem o diferente, provocam 
o estranhamento, passando rapidamente a fazer parte das ameaças 
da atualidade (CECCARELLI, 2007, p. 90). 

O próprio personagem central do filme passa a duvidar se real-
mente fez a coisa certa criando os filhos sem a presença da mãe 
quando diz: “Foi um lindo engano [...] se ficarem comigo eu vou 
arruinar suas vidas” (1:30:33). Em outro momento, um dos filhos 
confronta o pai dizendo: “Você nos transformou em aberrações... Eu 
odeio você” (1:20:37). Os efeitos do discurso estão para todos, mesmo 
para aqueles que pensam em se opor a ele. 

Um vazio materno e o legado das imagens

A noção de condução de uma obra cinematográfica é pautada 
marcantemente pela forma como seu roteiro é elaborado. Ao 
roteirista, caberia o condão de vislumbrar o processo sequencial 
de situações que compõem uma história a ser contada através da 
imagem. Nesse ambiente, que tanto pode agregar fatos quanto 
revelações, é importante perceber de que modo uma narrativa se 
mostra ao mundo. 
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Ao buscar uma definição, Chion (1989) remete-nos ao pensa-
mento de Sidney Field, o qual concebia um roteiro como uma 
“progressão linear de acontecimentos ligados uns aos outros, levando 
a uma resolução dramática” (FIELD apud CHION, p. 93). Tal premissa 
parte do princípio de que um roteirista deve saber de antemão quais 
rumos pretende dar à história, elegendo não somente os aspectos 
sequenciais da narrativa fílmica, mas também a maneira como os 
pontos de tensão, capazes de gerar impactos de caráter dramático, 
devem vir dispostos no contexto imagético. 

Quando pensamos numa obra como Capitão Fantástico, estamos 
diante de um filme que apresenta uma estruturação linear na 
condução de seu roteiro, compreendendo em linhas gerais o lapso 
temporal que abarca o trajeto do personagem Ben e seus filhos rumo 
ao funeral da esposa. Tal linearidade é caracterizada basicamente 
pela inexistência de estratégias narrativas que promovam uma 
ruptura nos moldes tradicionais de concepção do roteiro. 

Em razão de estar compreendido numa noção de narrativa 
clássica, portanto mais próxima do convencional, Capitão Fantástico 
não cobra do espectador grandes esforços intelectuais a ponto de 
exigir desse significativos exercícios na compreensão da mensagem. 
Isso demonstra ser relevante na medida em que o espectador não é 
exposto a dubiedades e tampouco convidado a dar conta de esferas 
indeterminadas de interpretação das imagens e do texto apresen-
tados. Por outro lado, tal como reflete Chion (1989), a concepção 
artística, mesmo de importantes cineastas e roteiristas, também é 
voltada para uma elaboração criativa que faz uso dos recursos da 
simplificação, o que pode ser aplicado ao filme em comento.

O personagem Ben, patriarca da numerosa prole, é apresentado 
na trama como alguém que cuida dos filhos sem a presença materna 
por perto. Mesmo antes da morte da mãe, pai e filhos são mostrados 
no filme presentificando tal figura feminina apenas por intermédio 
da memória, constituindo um painel de lembranças que surge 
pontuado na fala de alguns deles. A mãe dos filhos de Ben é uma 
espécie de ausência tornada viva através de um jogo de recordações, 
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no qual os discursos dos integrantes daquela família se intercruzam 
em permanente estado de tensão. Mesmo não sendo mostrada no 
filme de forma direta, a mãe ocupa um espaço, referido por Chion 
quando nos diz que “as histórias familiares baseiam-se muitas vezes 
na ausência ou na defecção de um dos membros e do papel que ele 
desempenha” (1989, p. 125).

No contexto de Capitão Fantástico, o papel proporcionado pela falta 
da mãe parece sugerir que a trajetória de todo o núcleo familiar é alte-
rada em função dessa lacuna. Nesse diapasão, o pai se encarrega de 
conduzir a criação dos filhos de acordo com diretrizes ideológicas que 
julga adequadas, sem, no entanto, promover um apagamento da figura 
materna. Daí, o rememorar de fatos relacionados à mãe que, apesar de 
ausente, atua silenciosamente na vida daqueles personagens, impul-
sionando-os a se manterem coesos em torno de um projeto familiar 
bastante inusitado. 

Desde o início do filme, o espectador é apresentado ao habitat 
da família, ficando caracterizado todo um peculiar e, por assim 
dizer, relativamente primitivo modo de subsistência. As cenas que 
reforçam tal condição de vida são dispostas de maneira a demarcar 
que ali estamos diante de um conjunto de práticas e costumes nada 
usuais para uma sociedade cujos modos de consumo apontam para 
horizontes notadamente capitalistas. 

 O fato é que a família em questão está inserida num contexto 
atípico para um país como os Estados Unidos. Residindo no seio 
de uma f loresta, um pai e seus seis filhos lançam mão da caça 
como instrumento de busca por alimento, além de produzirem 
bens de cunho artesanal que são convertidos em renda quando 
vendidos no comércio local, ou seja, em pequenas lojas situadas 
nas proximidades, já que não se trata de um caso de isolamento 
geográfico absoluto. 

A narrativa fílmica central vem nos dar conta de um grupo 
familiar que estabelece um contraponto ao que significa fazer parte 
da maior nação capitalista do mundo. Há, no comportamento de Ben 
com relação à educação de seus filhos, uma orientação de caráter 
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fortemente anticapitalista, o que faz com que ele apresente a esses, 
não importa se aos pequenos ou aos adolescentes, algumas figuras 
de proa do pensamento crítico mundial. É o caso de Noam Chomsky, 
ativista político norte-americano cujas ideias são cultivadas pela 
família em questão de modo devotado, a ponto de celebrarem, a 
cada ano, o aniversário do importante intelectual contemporâneo. 

Apresentando ao espectador uma caracterização cenográfica 
pautada em valores que simbolizam uma contestação explícita ao 
capitalismo, o filme demonstra aspectos que embasam o discurso 
da criação paterna sob o prisma de uma educação alternativa. Numa 
das cenas, vemos um dos filhos menores desossando um animal 
capturado numa caçada, tendo ao fundo do ambiente uma pequena 
fotografia de Pol Pot, líder revolucionário comunista do Camboja 
por décadas, e que ficou conhecido como o principal responsável 
pelo genocídio de seu povo (00:07:28). Entender a presença daquela 
foto no contexto do filme pode remontar ao que Panofsky (1979) 
aborda como sendo o nível iconográfico de uma imagem, estágio que 
contribui para a determinação do significado simbólico desta.

No roteiro, os objetos que explicitam o modo de vida dos perso-
nagens do núcleo familiar em questão assemelham-se ao que Chion 
(1989) define como sendo os acessórios, ou seja, elementos da história 
capazes de denunciarem significativos traços sobre um personagem 
ou situação. Conforme esse autor nos indica, “o acessório pode 
revelar a personagem por seu aspecto ou pela maneira como é utili-
zado (jogos de cena, tiques) ou então exprimir simbolicamente as 
funções, as situações, o que está em jogo” (1989, p. 126). 

E o que pode estar em jogo aqui é a maneira pela qual uma 
família preserva seus laços e pauta seus caminhos de futuro sem a 
intervenção ativa e presencial de uma mãe. Nesse distanciamento, 
ocasionado pela ausência, o filme parece sugerir ao espectador 
que vislumbre, com alguma liberdade e para além das fotografias 
mostradas, a caracterização dessa personagem feminina, pois o 
pouco que sabemos deriva de relatos, lembranças, arroubos mentais 
e até mesmo divagações. 
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O cinema, enquanto dimensão da experiência humana capaz 
de produzir outros modos de enunciação na via da representação, 
recebe uma especial atenção de Metz quando este ressalta que: 

Se o cinema é linguagem, é porque ele opera com a imagem dos 
objectos, não com os objectos em si. A duplicação fotográfica [...] 
arranca ao mutismo do mundo um fragmento de quase-reali-
dade para dele fazer o elemento de um discurso. Dispostas de 
forma diferente do que surgem na vida, transformadas e rees-
truturadas no decurso de uma intervenção narrativa, as efígies 
do mundo tornam-se elementos de um enunciado (METZ apud 
MARTIN, 2005, p. 24).

Diante da criação de um significado próprio para a realidade, a 
linguagem cinematográfica instaura vias alternativas para a repre-
sentação da vida, fazendo com que práticas, costumes, atitudes e 
ambientes sejam retratados de modo a refletir a assunção de um novo 
viés narrativo. Ao mesmo tempo, tal como Martin (2005) sustenta, o 
real exposto na tela de cinema nunca é revestido de uma neutrali-
dade absoluta, mas sinal de que algo a mais pode ser mostrado. 

Pensar Capitão Fantástico como sendo a aposta numa represen-
tação alternativa para a realidade pode não parecer exagero, tendo 
em vista que o viés ficcional molda os elementos de uma narrativa 
rumo ao surgimento de um novo momento de enunciação. Assim, o 
que pode vir exposto no filme em análise é uma concepção modi-
ficada do real segundo uma ótica da produção de sentido, através 
da qual os objetos representados dizem algo a respeito do que são 
aquelas pessoas unidas pelos laços familiares. Pressupor que o que 
se vive neste contexto de relações consanguíneas seja algo muito 
distante do que estamos acostumados a testemunhar em matéria 
cotidiana, assemelha-se a pensar na ideia de que:

Esta ambiguidade de relação entre o real objectivo e a 
sua imagem fí lmica é uma das características fundamen-
tais da expressão cinematográfica e determina em grande 
parte a relação do espectador com o f ilme, relação que vai 
desde a crença ingénua na realidade do real representado 
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à percepção intuitiva ou intelectual dos signos implícitos 
como elementos de uma linguagem (MARTIN, 2005, p. 25). 

A utilização de câmera na mão é um recurso bastante apro-
veitado em Capitão Fantástico. Tal característica de captação da 
imagem faz com que os personagens e seus ambientes de trânsito 
sejam mostrados de maneira a aproximar o espectador das ações ali 
expostas. Quem assiste às cenas parece abraçado pela obra, como 
se delas fizesse parte na condição de observador que mergulha na 
história sem, contudo, promover intervenções em seu curso previa-
mente roteirizado. 

No terreno da montagem, o filme assinala um resultado que, 
revezando situações importantes para a sua compreensão, remonta 
a uma noção até certo ponto tradicional do uso deste recurso, 
qual seja o encadeamento de ações culminando numa maneira 
de narrar a história através da sucessão de imagens que não nos 
revelam apostas narrativas diferenciadas. Sobretudo em suas cenas 
iniciais, o espectador é apresentado aos primeiros sinais da ausência 
materna no grupo familiar através de uma alternância de imagens 
que mostram quem são e como vivem Ben e seus filhos. A exposição 
da rotina familiar acaba sendo entrecortada por caracterizações do 
lar, o que denuncia as marcas de uma outrora passagem materna 
por ali. Desse modo, planos aproximados em torno de porta-re-
tratos, por exemplo, exibem a lacuna deixada pela matriarca, bem 
como o registrar de uma máquina de costura que se fez inerte e 
silenciosa com o tempo. 

Segundo Chacarosqui (2009, p. 55), “a montagem é o que torna 
o cinema possível concretamente, é o meio pelo qual o caos signifi-
cativo do presente da existência torna-se coordenável e legível. Por 
fim, é o responsável pela sintaxe cinematográfica”. A justaposição 
de planos, característica essencial do processo de montagem, é, no 
caso da obra aqui analisada, vetor de uma ordenação de situações 
que corroboram com a mensagem em curso. É desse modo que as 
pontes sintáticas do filme vão sendo construídas, evidenciando uma 
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história contada simultaneamente tanto pelas marcas da ausência 
quanto pela presença da figura materna. Seja no contraponto entre 
o dito e o não-dito, ou na disposição cênica das marcas do vazio 
legadas ao ambiente familiar de agora, a técnica cinematográfica 
encarrega-se de, através dos signos imagéticos, exprimir outro lugar 
de fala em torno de alguém que deixou de ser materializável. Sendo 
assim, não é a personagem da mãe quem fala por si, mas os outros, 
com seus discursos, recordações e gestos. 

Repensando o materno versus o paterno

Julien (1977) questiona-nos em que algo é propriamente paterno 
e não materno ou vice-versa, já que as nossas verdades não passam 
de construções historicamente datadas. E Ceccarelli cita Márcia 
Aran (2004, p. 92), quando diz que “o parentesco não é uma inva-
riante, mas sim, um fenômeno histórico e contingente”.

Para Ceccarelli (2007), cada um, dentro de seu próprio universo 
discursivo, irá atribuir os lugares simbólicos de “pai” e de “mãe” 
das mais variadas formas, pois o que interessa saber é quais são os 
elementos discursivos indispensáveis para que a inserção da criança 
no simbólico se realize. 

Hall (2016, p. 59) afirma que “os sentidos estão sempre mudando 
e deslizando, pois os códigos operam mais como convenções do 
que como leis fixas ou regras inquebráveis”. Daí as postulações de 
Badinter (1985), ao sustentar que qualquer pessoa, que não a mãe, pode 
“maternar” (grifo do autor) uma criança; e de Soller (2005), quando 
diz que a função maternável é substituível, pois o insubstituível é a 
voz, o olhar, os braços. A “potência materna não diz respeito apenas 
à mãe, mas à potência de vida ou de morte que o Outro introduz” 
(JULIEN, 1997, p. 32). Concluindo Ceccarelli: 

[...] a transformação dos genitores em pais não é atrelada ao fato 
físico que dá lugar ao nascimento de uma criança [...] colocar uma 
criança no mundo não transforma os genitores em pais. O nasci-
mento (fato físico) tem que ser transformado em filiação (fato 
social e político), para que, inserida em uma organização simbólica 
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(fato psíquico), a criança se constitua como sujeito. Esses três fatos 
— físico, social e psíquico — guardam cada vez menos relações de 
dependência entre eles (2007, p. 91-92). 

Durante todo o filme, o pai apresenta comportamentos que são 
usualmente descritos como “atitudes maternais”: carícias, toques, 
troca de olhares, olhar de contemplação, tolerância, muito diálogo, 
preparo de refeições, maior tolerância às transgressões, renúncia, 
permissão do acesso dos filhos aos seus próprios desejos, o que faz 
a relação do pai com as crianças ser construída em torno dos ditos, 
pois não há não-ditos nem interdições verbais, tudo é falado, todo 
assunto é permitido: sexo, morte, doenças.

É preciso que as crianças, além de lerem, compreendam, 
num claro ensinamento de que é preciso uma submissão inicial à 
linguagem, mas também uma posterior subversão à mesma, como, 
por exemplo, quando o pai pede a uma das filhas (00:31:37) que 
diga por que gostou do livro Lolita, romance clássico de Vladimir 
Nabokov (1955), ou que explique a Primeira Emenda da Constituição 
dos Estados Unidos aos primos adolescentes (00:56:00).

Para Hall (2016, p. 21-22), as palavras vão mudando seus sentidos, 
os conceitos aos quais elas se referem também mudam historica-
mente, e toda mudança altera o mapa conceitual da cultura, levando 
diferentes culturas em diferentes momentos históricos a classificar 
e pensar o mundo diferentemente. O autor afirma também que “é 
preciso abrir o sentido e a representação à história e à mudança”.

O filme propõe romper com as representações dicotômicas, 
hierárquicas, estigmatizantes e deterministas que envolvem os 
significados de família e produzem formas idealizadas de relações 
e de subjetivações. Na medida em que o sujeito não se vê inserido 
nos modos tradicionais de filiação/criação/educação, ele próprio 
passa a se representar como estranho aos membros da sua cultura, 
absorvendo um discurso de incompetência e inferioridade. É o 
caso do filho Rell – quando decide ficar com os avós para viver uma 
“vida normal”, ridiculariza o pai e relata aos avós as aventuras 
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vividas pela família, na perspectiva do discurso e das crenças 
daqueles progenitores. 

O desfecho proposto pelo diretor foi o de manter os filhos com o 
pai, na medida em que este fosse o desejo deles, ainda dentro de uma 
formação crítica, advertidos dos excessos da sociedade de consumo, 
mas, ao mesmo tempo, introduzindo novos elementos já desejados 
pelas crianças: ida à universidade, frequentar escola, moradia com 
mais conforto, possibilidade de se relacionar com o mundo, não mais 
tomando o Outro, que pensa diferente, como inimigo. A cena na qual 
o pai, já barbeado, e o filho mais velho, de cabelo cortado, cruzam 
o olhar e se reconhecem é uma metáfora deste novo momento da 
família (1:42:35). 

Esta solução, que não será definitiva nem fora de conflitos, 
remete ao conceito de mestiçagem (já deslocado da biologia), discu-
tido e defendido por François Laplantine e Alex Nouss, associado aos 
conceitos de confrontação, diálogo, ausência de regras, curiosidade 
pelos outros, encontro, descentramento, expansão e transformação. 
Não se trata de ser o pai ou a mãe, trata-se de ser com, de ser em 
conjunto, e partilhar, a maioria das vezes conflituosamente, a exis-
tência (LAPLANTINE e NOUSS, 2016). 

A relação de mestiçagem instala-se então na família, com a 
participação e mediação em pelo menos dois universos, família/
mundo; lembrando que o próprio pai já deslizava entre os universos 
pai/mãe, não com isso instalando relações de completude, mas 
sim relações inacabadas, imperfeitas, transitórias e insatisfeitas 
(LAPLANTINE e NOUSS, 2016).
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Afinal, as mães francesas  

sabem educar?
Carlos Eduardo Pinto de Pinto

Rodolfo Rodrigues de Souza

Introdução

No cinema francês contemporâneo, entre os anos 1990 e a atua-
lidade, um tipo de personagem vem se destacando – a mãe extrema-
mente sincera, capaz de dizer atrocidades aos filhos em momentos 
tranquilos de convivência, não raro em jantares ou almoços de 
família. Essa percepção, partilhada pelos autores – que há  dez anos 
uniram vidas e cinefilias – vem se confirmando ano a ano, conforme 
percebemos a recorrência desse modo de representação da mater-
nidade no cinema francês. A nós, dois brasileiros, habituados a 
uma representação da maternidade carregada de sentimentalismo, 
tais personagens maternas parecem construções surrealistas, sem 
encaixe na realidade extrafílmica.

Cabe destacar que momentos de sinceridade extrema, marcados 
por revelações de sentimentos ou fatos escamoteados, não são inco-
muns na cinematografia internacional. Há inúmeras sequências que 
representam momentos de crise em que verdades vêm à tona com 
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violência, desestabilizando de vez relações fragilmente sustentadas 
pelas personagens. Porém, o tipo de personagem de que preten-
demos tratar aqui, doravante referida como “mãe francesa sincera”, 
distribui sentenças cortantes aos filhos sem que isso ocorra em 
momentos de crise constituídos por cenas de alta carga dramática. 
Para ela, dizer o que pensa, ainda que isso seja extremamente ofen-
sivo ou humilhante para o filho ou filha, é tão natural quanto usar 
perfume ou tomar chá. 

Crianças francesas não fazem manha

A singularidade dessa representação se mostrou com mais força 
quando nos deparamos com o sucesso editorial de Crianças francesas 
não fazem manha: os segredos parisienses para educar os filhos, da jorna-
lista estadunidense Pamela Druckerman (2013). O livro é um elogio 
rasgado à parentalidade francesa, o que nos levou a pensar que, talvez, 
os filmes realmente fizessem uma representação equivocada das rela-
ções mãe-filhos na França. Entretanto, a leitura atenta desse livro 
chamou-nos atenção para o fato de que uma das qualidades desses 
pais e mães é que eles – ao contrário do que a própria autora relata 
ser o que se espera de casais norte-americanos – não abrem mão de 
sua individualidade para educar os filhos e, logo, não aniquilam seus 
projetos sob as exigências impostas pelas tarefas parentais. 

Um dentre os diversos exemplos divertidos desse modo francês 
de encarar a criação dos filhos é o que Druckerman chama de “a 
história do croissant”. Trata-se do acontecido com um casal de 
amigos da autora, Jennifer – norte-americana – e Eric – francês. 
Enquanto a esposa era encaminhada para a sala de cirurgia para 
fazer uma cesárea de última hora, tudo o que ela menos queria que 
acontecesse no momento do parto, já que esperava conseguir ter o 
filho por métodos mais naturais, Eric saiu do hospital para comprar 
e comer croissants. Druckerman escreve que esse ocorrido é motivo 
de dissenso entre o casal até os dias atuais, mesmo a criança já nem 
sequer sendo um bebê. E o mal-entendido se dá pois, enquanto para 
Jennifer os pais devem ficar dentro da sala de parto ou, no mínimo, 
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aguardar na sala de espera angustiados por notícias do bebê, para 
Eric, saber que sua esposa levaria mais algumas horas no centro 
cirúrgico e que nem tão cedo ele teria notícias do bebê ou da mulher, 
o autorizava a fazer o que estivesse com vontade naquele momento. 
Druckerman conclui que o comportamento de Eric é exemplar da 
conduta francesa diante dos filhos – o que engloba a maternidade, 
embora Eric seja um pai:

Para Jennifer, a busca egoísta de Eric pelo croissant indicava que 
ele não sacrificaria seu próprio conforto pela família e pelo novo 
bebê. Ela temia que ele não estivesse suficientemente envolvido no 
projeto da paternidade.
Para Eric, a história não indicava nada disso. Ele se sentia comple-
tamente envolvido com o parto e é um pai extremamente dedi-
cado. Mas, naquele momento, também estava calmo, afastado 
e atento a si mesmo o bastante para sair para a rua. Ele queria 
ser pai, mas também queria um croissant (DRUCKERMAN, 2013, 
edição Kindle, posição 597).

Se os elogios do livro apontavam para um contraponto ao que 
enxergávamos no filme, uma leitura mais detalhada parecia ser 
consonante às nossas impressões sobre as mães francesas cinema-
tográficas em certo sentido. Logo nos ocorreu que essas persona-
gens maternais do cinema francês contemporâneo pudessem nos 
dizer algo sobre a maternidade nesse país, como uma espécie de 
alerta para uma experiência que causa mais estranhamento do que 
o sucesso editorial do livro permitiria entrever. 

Nos filmes, sobretudo a partir do ponto de vista dos filhos mais 
visados pela postura individualista e sinceridade rascante de suas 
mães, haveria muitos motivos para se “fazer manha”, ao contrário do 
que sugere o título do livro. Druckerman (2013) enxerga na parenta-
lidade francesa uma solução para todos os males; o cinema francês 
indica: o que nos é adequado e comum como prática pedagógica 
muitas vezes causa sofrimento naqueles que são alvo desse modelo, 
os filhos. Embora nenhum dos filmes analisados aqui se apresente 
como uma resposta direta ao livro, conseguimos perceber as tensões 
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e aproximações entre esses dois modos contemporâneos de represen-
tação da maternidade na França. Além disso, percebemos o quanto o 
contato com essas experiências distintas da nossa nos alertava para o 
modo como nós, brasileiros, encaramos a maternidade.

A mãe francesa sincera e o cinema

Antes de prosseguirmos, consideramos fundamental enfrentar 
duas questões: Todas as personagens maternas do cinema francês 
contemporâneo são sinceras, na acepção que o termo está sendo 
adotado aqui? As mães sinceras aparecem exclusivamente na cine-
matografia francesa contemporânea? A resposta para a primeira 
pergunta é simples – não, nem todas as mães do cinema francês têm a 
sinceridade como uma caraterística marcante. As mães sinceras cons-
tituem um conjunto específico de personagens, contido no grupa-
mento mais vasto das mães, que podem ser também carinhosas e 
compreensivas, alegres e/ou sisudas, divertidas e/ou enfadonhas. Isto 
posto, fica claro para nós (e esperamos que também para quem nos 
lê), que não pretendemos trabalhar com uma representação totali-
zante da maternidade na França, apenas estudar um modo restrito 
de exercer a maternidade nesse país, captado pelo cinema e reite-
rado (embora não exclusivamente, repetimos) pelo livro Crianças 
francesas não fazem manha.

O segundo questionamento, para ser respondido a contento, 
demandaria uma pesquisa quantitativa abrangente que não temos 
condições de fazer. Contudo, é possível arriscar uma afirmação 
impressionista: sim, a mãe cuja sinceridade aguda é mobilizada em 
momentos comezinhos é sempre francesa e está circunscrita ao 
cinema contemporâneo. Um levantamento rápido em sites de busca 
usando os termos “conflitos entre mães e filhos no cinema” atesta 
a pluralidade de gêneros e nacionalidades dos filmes que abordam 
o tema. No entanto, uma leitura mais atenta explicita logo as dife-
renças em relação ao que pretendemos abordar aqui – afinal, ou os 
filmes giram em torno de uma crise que permite aos conflitos aflo-
rarem, ou são construídos sobre personagens maternais em dese-
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quilíbrio (tanto por conta de uma crise geral que afeta o exercício 
da maternidade, quanto por uma crise deflagrada pela dificuldade 
mesma em cumprir o papel de mãe). Mais uma vez, consideramos 
fundamental afirmar que a mãe francesa sincera não precisa 
de uma crise para se manifestar, exercitando sua objetividade 
cortante na tranquilidade do cotidiano (o que não significa que 
os roteiros não apresentem crises familiares em algum momento 
de seu desenvolvimento, não raro deflagradas pela dificuldade de 
relações entre mães e filhos). 

O desenvolvimento da abordagem se fará pela análise fílmica 
de cinco obras: Odeio te amar (Un air de famille, Cédric Klapisch, 1996), 
Algo que você precisa saber (Quelque chose à te dire, Cécile Telerman, 
2009), Não, minha filha, você não irá dançar (Non ma fille, tu n’iras pas 
danser, Christophe Honoré, 2009), Uma primavera com minha mãe (Quel-
ques heures de printemps, Stéphane Brizé, 2012) e Os olhos amarelos dos 
crocodilos (Les yeux jaunes des crocodilles, Cécile Telerman, 2014).

Uma primavera com minha mãe é, por certo, o roteiro mais duro dos 
cinco, ao contar a história de Yvette (Hélène Vincent), mãe de Alain 
(Vincent Lindon), que descobre uma doença incurável e opta pela 
eutanásia, contando com a ajuda do filho para realizar sua vontade 
fora da França (já que no país a prática não é legalizada). Apesar da 
situação dramática, a relação entre os dois é marcada por conflitos em 
que não faltam observações sinceras sobre o comportamento do filho 
por parte de Yvette. Ainda que ambos saibam de sua morte iminente, 
não parece haver um esforço significativo para melhorar a relação. O 
diretor, Stéphane Brizé, é conhecido pelo tom contido que imprime 
aos sentimentos de seus personagens. Aqui, ele mantém a tensão 
suspensa até o fim (salvo por uma sequência marcada pela vociferação 
de Alain, acompanhada do temor de Yvette, que não chega a atingir 
de fato o modo como se tratam). É somente nos últimos minutos da 
película, momentos antes de Yvette morrer, que a demonstração de 
afeto se realiza e os dois se abraçam, chorando. Os gestos, mais do que 
as palavras, conotam o afeto e perdão. 

Entre os filmes abordados, Uma primavera com minha mãe é um 
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caso singular em que a mãe possui apenas um filho, já que todos 
os outros têm roteiros desenvolvidos em torno da rejeição explicita 
da mãe por um(a) ou mais filhos(as) em detrimento da boa relação 
com o(s) ou a(s) demais. Em Odeio te amar, madame Ménard (Claire 
Maurier) não hesita em comparar o filho Henri (Jean-Pierre Bacri) 
com Phillipe (Wladimir Yordanoff), o favorito. Em uma das falas, 
chega a afirmar que sua mãe (avó de Henri), ao olhar para o bebê de 
apenas dois dias, já teria exclamado: “Você vai ter trabalho com esse 
menino!” . De fato, segundo sua memória, Henri foi mais lento que 
Phillipe em tudo, demorando a andar e a falar, por exemplo. Henri 
não é o único filho a merecer as observações cortantes da mãe: Betty 
(Agnès Jaoui) também ouve que não sabe se vestir bem e que já está 
muito velha para se casar. Contudo, a comparação simétrica se faz 
sempre em torno dos dois homens, com os elogios a Phillipe sendo 
seguidos de comentários depreciativos sobre Henri. 

A direção de Cédric Klapisch faz uma adaptação da comédia 
dramática teatral – estilo que trata temas sérios de modo engraçado 
–, escrita por Jean-Pierre Bacri (o ator que interpreta Henri). A lógica 
cênica do palco foi mantida, concentrando as ações – quase total-
mente – no bar de Henri. Nesse espaço, os personagens circulam e 
dialogam, dando margem para diversas situações divertidas, envol-
vendo, sobretudo, o conteúdo de suas falas. Mesmo as observações 
diretas de madame Ménard, apesar de muito duras, são emitidas 
num ritmo que termina por levar ao riso. Tal construção gera um 
contraste marcante com Uma primavera com minha mãe, nos permi-
tindo entrever que a mãe francesa sincera não está atrelada às regras 
narrativas de apenas um gênero. Ela pode assumir contornos variados, 
mesmo opostos, mas o cerne de suas ações permanece intocado.

Referências ao berço, como a que madame Ménard faz, também 
estão presentes em Os olhos amarelos dos crocodilos e Não, minha filha, 
você não irá dançar. No primeiro, a mãe, Henriette (Edith Scob) diz 
para a filha favorita, a socialite Iris (Émanuelle Béart), que ela, desde 
pequena, “chorava melhor” que as outras crianças. Embora essa 
declaração não tenha sido feita em comparação com a outra filha, 
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Joséphine (Julie Depardieu), não faltam ocasiões para tal. A socialite, 
que se torna “escritora” de ficção bem-sucedida assinando um livro 
escrito pela irmã, é sempre apresentada pela mãe como o exemplo 
que Joséphine, “apenas” uma doutora em história especialista em 
Idade Média, deveria seguir. Afinal, segundo a opinião da mãe, Iris, 
diferente da irmã, sempre soube viver de maneira mais sábia e sofis-
ticada, seguindo o exemplo dela. Embora tais afirmações imprimam 
doses de drama ao filme, ele seria mais bem classificado como uma 
comédia romântica, pois, em paralelo aos conflitos evolvendo mãe 
e filhas, há o desenvolvimento de um romance entre Joséphine e 
um rapaz. Por ser também uma comédia, está próximo de Odeio te 
amar, mas apresenta ações mais complexas, marcadas pelo entre-
cruzamento das trajetórias dos personagens, diferente da simplici-
dade das ações concentradas em um lugar, como ocorre no outro. 
Tal distinção se deve ao fato de Os olhos... não ser uma adaptação 
teatral, mas literária (da obra homônima de Katherine Pancol).

Em Não, minha filha..., embora as relações não sejam tão simetri-
camente desiguais entre a mãe Annie (Marie-Christine Barrault), a 
filha rejeitada, Léna (Chiara Mastroianni), e os outros dois, Frédérique 
(Marina Foïs) e Michael (Fred Ulysse), uma fala do pai deixa clara a 
dinâmica familiar. O personagem olha para a câmera e se direciona 
ao espectador, afirmando que assim que Léna nasceu a esposa mudou 
drasticamente seu comportamento, rejeitando a criança e fazendo 
com que ele assumisse a educação da primogênita. A esposa só 
parecia ter se realizado como mãe quando tiveram a segunda filha, 
Frédérique, que ela assumiu integralmente. Já Michael, o caçula, seria 
o único a ser considerado, realmente, filho do casal, amado por igual 
por pai e mãe.

Esse recurso narrativo é consoante ao estilo do diretor, Chris-
tophe Honoré, notabilizado por filmes com graus mais ou menos 
altos de experimentação linguística. Aqui, a interlocução direta do 
pai com o espectador quebra a narrativa linear e o tom realista da 
maior parte do filme. Interessante que seja justo nesse momento 
que os conflitos de Annie com a maternidade sejam apresentados 
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de modo quase didático, indício da importância destes como chave 
interpretativa para o modo como ela se relaciona com Léna (a filha 
que não pode “dançar”, ação tomada como metáfora para uma sepa-
ração seguida de um romance com um homem mais novo, o que 
a mãe tenta evitar). Não, minha filha... é um drama, e mantém com 
Uma primavera com minha mãe a semelhança de que Annie também 
enfrenta uma doença terminal (mas, enfatizamos, a sua relação com 
a filha é bem menos dramática do que no outro).

O último filme que abordamos, Algo que você precisa saber, possui, 
além do título oficial em francês, um título alternativo que consi-
deramos bastante pertinente ao que pretendemos debater aqui: La 
faute des mères (A culpa das mães, em tradução literal). Esse é, por certo, 
aquele em que a mãe sincera é apresentada de modo mais explícito. 
Afinal, além do tratamento desigual que Mady (Charlotte Rampling) 
dispensa aos três filhos, rejeitando Alice (Mathilde Seigner) e prefe-
rindo Annabelle (Sophie Cattani) e Antoine (Pascal Ebé), há refe-
rências claras ao modo como educou seus filhos e as consequências 
dessa educação para a construção de suas personalidades. Em um 
jantar, Mady afirma para os três filhos que sempre foi muito rigo-
rosa com eles porque acredita ser essa a melhor forma de educar 
as crianças. Alice, a filha rejeitada, comenta, ironicamente: “Deve 
ser por isso que somos tão felizes”. A mãe finge não compreender 
a intenção, concordando: “Exatamente!”. E continua, dizendo que 
Françoise Dolto (psicanalista francesa, referência em psicologia 
infantil) nunca deu certo com ela, exceto uma vez, em que Alice 
estava lhe aborrecendo em demasia, e ela jogou os livros da autora 
sobre a cabeça da menina. 

Também dirigido por Cécile Telerman, como Os olhos amarelos 
dos crocodilos, possui o mesmo estilo – uma comédia romântica 
envolvendo situações dramáticas. Porém, o desfecho apresenta a 
solução dos conflitos de modo mais didático, diferente daquele, em 
que a relação com a mãe não é resolvida. Aqui, Alice, que é pintora 
e sempre sofreu com as críticas acerbas da mãe, descobre que esta 
também fora pintora na juventude e que abandonara o ofício por 
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conta da gravidez (não de Alice, mas de seu irmão mais velho, 
Antoine). Embora não diga com todas as letras, Mady deixa a filha 
entrever que sente certo incômodo com o fato de a moça se dedicar 
a uma arte que ela também ama, mas foi levada a abandonar por 
conta da maternidade. Ao conseguirem estabelecer tal nível de comu-
nicação, através de confissões dolorosas (nem toda sinceridade é fácil 
de ser expressa) ambas buscam manter uma relação menos agressiva. 

Mesmo não sendo da mesma natureza ou explicitado do 
mesmo modo, há em todos os roteiros referências a conflitos com 
a maternidade, tanto no sentido do sacrifício de uma parte de 
sua vida (carreira, prazeres da juventude) em prol das obrigações 
maternas, quanto no que se refere a uma experiência malsucedida 
no resultado da educação (filhos que não se realizam profissio-
nalmente, ao menos não aos olhos de suas mães, ou que têm 
comportamentos muito semelhantes aos de seus pais – maridos 
ou ex-maridos, desprezados ou, mesmo, odiados). Ainda, os desfe-
chos também são semelhantes – ou a relação melhora, mesmo 
sem atingir um nível extremo de afetividade ou há momentos em 
que mães sinceras e filhos rejeitados chegam perto de um escla-
recimento, seja das origens dos conflitos, seja do fato de que, 
apesar de tudo, há lugar para o amor em suas relações.

Abordagem teórico-metodológica

Nós, os autores, trazemos para essa pesquisa olhares que se 
complementam: Rodolfo Rodrigues de Souza é psicólogo social e 
Carlos Eduardo Pinto de Pinto, historiador. Ambos interessados 
nos modos como manifestações artísticas e midiáticas – literatura, 
imprensa, música, fotografia, cinema e TV – são capazes de criar 
sentidos histórico-filosóficos para objetos vários. Aqui, preten-
demos enfrentar a representação da maternidade na França através 
de duas manifestações que, apesar de produzidas de modo absoluta-
mente independentes, se tangenciam: o livro Crianças francesas não 
fazem manha e cinco filmes que têm como protagonistas ou coadju-
vantes, o que estamos denominando “mães francesas sinceras”.
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Nossa proposta, diante do confronto entre o livro e os filmes 
escolhidos, não é a de determinar onde está a verdade nem a de 
responder objetivamente à questão do título – Afinal, as mães fran-
cesas sabem educar? Pretendemos fazer o cotejamento de duas repre-
sentações complementares da maternidade na França, uma na lite-
ratura de autoajuda sobre a maternidade, outra cinematográfica, 
procurando detectar quais são os fatores que orientam essas repre-
sentações. Trata-se, sem dúvida, de uma pesquisa interessada pelos 
imaginários, mas sem esquecer que os imaginários mantêm pontos 
de contato com as sociedades que os engendram e, em contrapar-
tida, possuem grande capacidade de agenciamento sobre as mesmas.

Um conceito central na abordagem é o de representação, que 
tem suscitado debates acalorados em torno do estabelecimento dos 
limites de sua aplicação no campo da história. Influenciados pelas 
teorias linguísticas, sociológicas e antropológicas, os historiadores 
da cultura têm como base comum a crença de que ações simbólicas 
podem ser encaradas como textos a serem lidos ou como lingua-
gens a serem decodificadas. Lynn Hunt (1992, p. 22), abordando a 
nova história cultural, vaticina que “a analogia linguística estabe-
lece a representação como um problema que os historiadores não 
podem mais evitar”. 

Do ponto de vista de Francisco. J. C. Falcon (2000), o conceito 
de representação pode ser entendido de duas formas no contexto da 
cultura ocidental. A primeira, chave da teoria do conhecimento, 
está ligada ao discurso cientificista e entende que representação 
se remete à capacidade do sujeito de apreender um real verda-
deiro para além das aparências. A segunda encara o conceito como 
chave da teoria do simbólico: um objeto – ausente – é reapresen-
tado à consciência por intermédio de uma imagem icônica que o 
simboliza. A mudança de paradigmas que vem ocorrendo desde a 
década de 1960 na disciplina histórica, referida como virada linguís-
tica (linguistic turn), está associada à passagem da primeira para a 
segunda forma de se apreender o conceito. 

Contudo, uma questão logo se impõe: seguir a virada linguís-
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tica significaria admitir, como alguns de seus críticos postulam, que 
não há realidade fora das representações e que tudo que fazemos 
são apenas representações de representações? No caso estudado 
aqui, trata-se de perguntar, mais especificamente: a experiência 
da maternidade “real” na França seria completamente inacessível, 
inalcançável, devendo os autores nos contentarmos apenas em 
analisar uma parcela de sua dimensão representada (o livro e os 
filmes escolhidos como objeto)? 

Para responder a essa indagação, seguimos Roger Chartier 
(1994), quando defende que a construção de sentido se dá entre a 
ausência do referente (aquilo que é representado) e a presença da 
representação mesma (aquilo que se põe no lugar do que é represen-
tado). Cabe ao historiador indagar ao mundo sobre a inteligibilidade 
dessa ação, captando a pluralidade de sentidos e resgatando a cons-
trução de significados através da análise da linguagem e do suporte 
utilizados (CHARTIER, 1989). 

Pierre Bourdieu (2008, p. 118) é outro teórico que se dedica a 
desmistificar a indistinção entre representações e o mundo social 
– “essa ‘realidade’ que é o lugar de uma luta permanente para se 
definir a ‘realidade’”. O autor defende que as representações não 
deveriam nem ser avaliadas em contraposição com a “realidade” – 
uma vez que elas são também constitutivas do real, o que inviabiliza 
a separação – nem encaradas como a única realidade possível. Nem 
o engessamento objetivista da “representação da realidade” nem o 
autismo subjetivista da “realidade da representação”, mas a relação, 
tensa, que se estabelece entre ambas.

É ainda Bourdieu quem associa as representações aos imaginá-
rios sociais, construídos, segundo sua perspectiva, através do embate 
de diversos agentes em torno de alguma representação, estando 
as diferentes classes sociais “envolvidas numa luta propriamente 
simbólica para imporem a definição do mundo social mais conforme 
os seus interesses” (BOURDIEU, 2008, p. 11). 

Embora nosso olhar aqui não esteja comprometido com um 
recorte de classe, percebemos que os atores sociais responsáveis 
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pela realização dos produtos estudados (os editores e a autora do 
livro, os produtores e diretores dos filmes, em conjunto com suas 
equipes de criação) têm o objetivo de defender visões sobre a mater-
nidade na França. Embora o antagonismo não seja ciente (o livro 
não foi feito para “responder” aos filmes, e vice-versa), está posto. 
Poderíamos ainda defender que o livro e os filmes são, em si, atores, 
conforme defende Bruno Latour (2005, p. 5), para quem ator – ou 
actante – é tudo aquilo que participa das redes e fluxos de inte-
ração promovendo ações. Um actante é aquele que faz fazer e, nesse 
sentido, tanto livro quanto filme, ao criarem certa leitura de mundo, 
promovem ou rechaçam determinados comportamentos e opiniões. 
A ação, tão comumente atrelada ao homem e sua capacidade de 
interferir sobre o meio, é ampliada para tudo aquilo que, de algum 
modo, participa dos “fluxos, circulações, alianças” que compõem o 
social. Logo, as conexões que ligam as obras a seus autores conti-
nuam a ser importantes, mas os produtos (livro e filmes) deixam de 
ser encarados como instrumentos de atuação de atores humanos, 
para serem considerados eles mesmos actantes.

Essa mudança de perspectiva também está no centro dos 
debates sobre as relações cinema-história. Entre 1950 e 1990, três 
autores – Siegfried Kracauer (1988), Marc Ferro (2010) e Pierre Sorlin 
(1980) – catalisaram os debates, defendendo que, mesmo sem ser, 
metaforicamente, uma “janela aberta” para o passado, um filme 
seria capaz de apresentar um registro da realidade, já que os meca-
nismos sociais do contexto estariam impregnados – representados 
– nele. Tratava-se de compreender a representação como chave da 
teoria do conhecimento, ou seja, a “realidade” estava fora do filme 
e ela precisaria ser desvendada, para além dele. Desses três, o único 
que se preocupou em enfrentar o específico fílmico (ou seja, a 
análise estética da narrativa cinematográfica) foi Pierre Sorlin, 
mesmo que as reflexões de Ferro apontassem para a necessidade 
desse enfrentamento (MORETTIN, 2003; KORNIS, 1992).

Nos anos 1990, se deu uma inflexão nos EUA, quando alguns 
historiadores passaram a mobilizar o conceito de representação 
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(GUIMARÃES e MACAHADO, 1998) como teoria do simbólico. Os seus 
artigos e livros são dedicados especialmente aos filmes históricos, 
tendo como principal foco de interesse a forma como o cinema produz 
conhecimento histórico. Stephen Bann (1994), Robert Rosenstone 
(2010) e Natalie Zemon Davis (2000), por exemplo, tiraram o foco das 
estruturas ou da realidade (o referente) e incentivaram a valorização 
do simbólico e do estético como elementos atuantes na sociedade. 
Contudo, suas reflexões não precisam ficar circunscritas aos filmes 
históricos. Qualquer tema é passível de ser abordado a partir dessas 
premissas. Ao que nos propusemos aqui, cabe reiterar que as mães 
francesas sinceras cinematográficas estão emaranhadas nas tramas 
do simbólico, que se conectam, por sua vez, com as tramas do social. 

Não se trataria mais de pesquisar o que está representado e sim 
o modo como se dá a representação, numa passagem do sentido epis-
temológico do conceito de representação para a sua acepção herme-
nêutica. Reforçamos, a ideia não é abandoar qualquer referência ao 
contexto, entregando-se a uma leitura totalmente subjetivista e 
textualista dos filmes, mas da busca de um equilíbrio entre o estudo 
das formas e a contextualização.

É justamente a busca desse equilíbrio que nos parece atraente 
no diálogo com tais autores. Como eles, acreditamos que o cinema 
deva ser pensado simultaneamente como produto e agente da história. 
Decorre daí nossa proposta de análise fílmica, baseada nas recomen-
dações de José D’Assunção Barros (2008, p. 63), para quem “examinar 
o discurso falado e a estruturação que se manifesta externamente 
sob a forma de roteiro e enredo, como analisar os outros tipos de 
discursos que integram a linguagem cinematográfica: a visualidade 
[e] a música [...]” são ações fundamentais. Do mesmo modo, nosso 
interesse pelo livro Crianças francesas não fazem manha não se dá 
apenas pelo seu conteúdo, mas também pela maneira como os enun-
ciados são construídos. Apesar de não se pretender como obra de 
ficção, é preciso levar em conta que todo texto carrega algum nível 
de ficcionalização. Há também “estórias de maternidade” sendo 
narradas na forma como a autora expõe seus argumentos. 
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Conclusão

A partir do cotejamento das obras, chegamos à conclusão de que 
a vivência da maternidade na França pode ser pautada pela manu-
tenção de interesses individuais à parte a educação dos filhos (o que 
é elogiado no livro e criticado nos filmes). Esse individualismo, que 
parece exacerbado aos olhos admirados de Pamela Druckerman e 
também aos nossos, embora bem mais estupefatos que a autora norte-
-americana, nos parece a chave que permite interpretar a sinceridade 
das mães francesas. Dizer o que pensa aos filhos, seja para detratá-los 
ou elogiá-los (quase sem escamotear sentimentos de qualquer tipo) 
seria um modo de reafirmar sua individualidade – apesar de mães, 
elas precisariam se expressar abertamente, deixando claros seus 
posicionamentos. Seria também uma maneira de educar, forçando a 
mudança de comportamento de um ou mais filhos mediante o incen-
tivo a seguir seu exemplo ou o dos irmãos que ela considera bem-su-
cedidos. Em alguns casos, tal comportamento está atrelado ao incô-
modo com o exercício da maternidade, como se apesar de todo esforço 
para manter-se singular, a condição de mãe acabasse, de algum modo, 
interferindo em suas trajetórias e mudando aspectos de suas biogra-
fias que elas gostariam de ter mantido.

Em contrapartida, como brincamos no início do texto, filhas 
e filhos rejeitados não se furtam a “fazer manha” nos filmes abor-
dados. São indícios de que tal estratégia de educação pode ferir, 
mais do que fortalecer. Afinal, não por acaso o filósofo francês Jean-
-Paul Sartre teria escrito, a propósito da infância de outro francês, o 
famoso escritor Gustave Flaubert, que “Uma vida é uma infância feita 
de gato e sapato [...]” (SARTRE, 2013, p. 55). Enquanto Druckerman 
indica os sucessos da maternidade francesa, já que as crianças se 
tornariam mais calmas e obedientes diante de certos comporta-
mentos “egoístas” dos genitores, os filmes indicam as marcas que 
tais parentalidades deixam nos adultos que esses filhos se tornam. 

 Por fim, é importante frisar que, no limite deste espaço, não 
nos foi possível realizar uma análise fílmica completa. O referen-
cial teórico a que recorremos defende uma análise mais detalhada 
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da obra cinematográfica que, aqui, apenas esboçamos numa tenta-
tiva de ultrapassarmos apenas uma visada para o enredo básico dos 
filmes. Esse exercício, de um olhar mais detalhado para os filmes, 
resta ainda por desenvolver, de modo a confirmar, no detalhe, essa 
leitura que estabelecemos de modo mais geral. 
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