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“Porque deixar escrever não é apenas permitir 

escrever, dar permissão para escrever, mas 

estender e alargar o que pode ser escrito; 

prolongar o escrevível”.  

(Jorge Larrosa) 
 



RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as representações de gênero e de mulher mãe 
apresentadas nos filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2” – dois artefatos 
culturais, do gênero comédia e de grande audiência nas salas de cinema de todo o país. A 
motivação surgiu a partir dos estudos realizados no decorrer do mestrado e das reflexões que 
surgiram no decorrer dos anos em que atuo na área da educação e percebo as mudanças nas 
formações familiares, nas representações de gênero e nas identidades de mulheres mães e suas 
atribuições nas famílias. O referencial teórico está baseado nos Estudos Culturais, em suas 
vertentes pós-estruturalistas, fundamentando-se em posicionamentos que entendem a família, 
as identidades de gênero e o exercício da maternidade como construções históricas, sociais e 
culturais, que se constituem na correlação de elementos presentes na família, nas instâncias 
educativas, na medicina, na religião, entre outros, através de estratégias de poder/saber. Para 
realizar tal estudo a metodologia utilizada foi a Análise Cultural, com foco nas performances 
de gênero da protagonista e dos personagens principais, nos dois artefatos culturais estudados, 
sempre com a intenção de provocar outros olhares e possibilidades ao tratar dos temas famílias, 
gênero e maternidade. Foi possível observar que os filmes contêm pedagogias culturais, pois 
eles ensinam modos de se viver em família, modos de ser mulher, mãe, divorciada, formas de 
ser filho e filha, formas de ser pai divorciado, as atribuições de cada um(uma) na família, dentre 
outros aspectos. Entende-se que a forma de ser mulher mãe apresentada nos filmes analisados 
não é a única possível e nem a única existente na contemporaneidade, assim a representação da 
D. Hermínia nos sugere uma das formas, entre tantas outras possíveis. As questões envolvendo 
as temáticas sobre família, mulher, mãe foram analisadas e discutidas sem a ideia de esgotá-las, 
mas sim de ressaltar possibilidades, dificuldades, conflitos, propósitos e despropósitos 
decorrentes dos deslocamentos e revisões que essas temáticas vem apresentando na 
contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: gênero; maternidade; Estudos Culturais; pedagogias culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the representations of gender and mother woman presented in the 
films "My mother is a play" and "My mother is a play 2" - two cultural artifacts, comedy genre 
and large audience in theaters of All country. The motivation arose from the studies carried out 
during the masters course and from the reflections that emerged during the years in which I 
work in the area of education and I perceive the changes in the family formations, in the gender 
representations and in the identities of women mothers and their attributions in the families. 
The theoretical framework is based on Cultural Studies, in its poststructuralist aspects, based 
on positions that understand the family, the gender identities and the exercise of motherhood as 
historical, social and cultural constructions, which constitute the correlation of elements present 
in the family, in educational institutions, in medicine, in religion, among others, through 
strategies of power / knowledge. In order to carry out such a study, the methodology used was 
the Cultural Analysis, focusing on the gender performances of the protagonist and the main 
characters, in the two cultural artifacts studied, always with the intention of provoking other 
looks and possibilities when dealing with themes such as families, gender and maternity. It was 
possible to observe that the films contain cultural pedagogies, because they teach ways of living 
in the family, ways of being a woman, mother, divorced, ways of being a son and daughter, 
divorced fatherhood, in the family, among other aspects. It is understood that the way of being 
a woman mother presented in the films analyzed is not the only possible and not the only one 
existing in contemporaneity, so the representation of Mrs. Hermínia suggests one of the forms, 
among many other possible. The issues surrounding family, woman, mother were analyzed and 
discussed without the idea of exhausting them, but rather of highlighting possibilities, 
difficulties, conflicts, purposes and disproportion arising from the displacements and revisions 
that these themes have been presenting in contemporary times. 
 
Keywords: gender; maternity; Cultural Studies; cultural pedagogies. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Ler com os outros: expor os signos no 

heterogêneo, multiplicar suas ressonâncias, 

pluralizar seus sentidos. Frente à homogeneidade 

do saber que restringe a diferença, a 

heterogeneidade do aprender que produz a 

diferença.  Por isso, a amizade de ler com implica-

se na amizade de aprender com, no se en-con-trar 

do aprender. 

                      (Jorge Larrosa, 2001, p.143) 

 

Parafraseando Larrosa, faz-se aqui um convite a se entregar à leitura dessa escrita, 

exercitando o movimento de pluralizar os seus sentidos assim como o de multiplicar as 

ressonâncias que a mesma possa promover. O trabalho que aqui se apresenta traz a análise das 

performances de gêneros e análise da representação da mulher mãe nos filmes “Minha mãe é 

uma peça”  e “Minha mãe é uma peça 2”. Os filmes escolhidos apresentam diálogos e discussão 

de temáticas que são comumente discutidas na contemporaneidade, abrindo com isso a 

possiblidade de reflexões acerca das cenas retratadas nos filmes, que ora convidam a rir, a 

concordar, a gargalhar e ora promovem o choro e a tristeza.  Os dois filmes tiveram uma 

audiência1 muito grande, tanto em salas de cinemas espalhadas pelo Brasil, como no site do 

YouTube, via internet, com um número bem expressivo de visualizações, ademais a personagem 

principal dos filmes tem presença nas mídias usando suas expressões e jargões em anúncios 

publicitários de empresas renomadas no Brasil. 

Desta forma, ao assistir aos filmes constatei que as temáticas neles apresentadas 

oportunizavam discussão e estudo, partindo das leituras realizadas no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEdu) e das reflexões que surgiram no decorrer dos anos em que 

atuo na área da educação, em que percebo as mudanças nas formações familiares e nas 

performances de gênero, bem como as atribuições de cada integrante nas famílias. É importante 

destacar que esses dois filmes, de tamanha repercussão nas salas de cinema do Brasil, mostram 

                                            
1 Os dados de audiência dos dois filmes são apresentados nas páginas 44 e 45. 
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nos diálogos e nos problemas da família da ficção, proximidades e semelhanças com o 

cotidiano, com a vida fora das telas de cinema. 

O objetivo desta pesquisa é o de analisar as representações de gênero e de mulher mãe 

apresentadas nos filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2”.   

 

1.1 Formato do trabalho 

Este trabalho se apresenta em capítulos.  

O primeiro capítulo é a APRESENTAÇÃO, onde se situa o tema, a justificativa, o 

objetivo, relação com o Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEdu) e o formato do 

trabalho.  

No segundo capítulo constam os CAMINHOS PERCORRIDOS pela pesquisadora, 

vinculada ao tema e aos objetivos da pesquisa. Aqui também constam alguns olhares no que 

vem sendo pesquisado, onde há o levantamento das pesquisas realizadas com a temática em 

questão.  

O capítulo três traz o REFERENCIAL TEÓRICO que embasa esta pesquisa, ancorado 

no campo dos Estudos Culturais, em que se discute Pedagogias Culturais, Artefatos Culturais, 

modos de endereçamento, bem como entendimentos de família e de gênero.  

O quarto capítulo traz a METODOLOGIA da pesquisa, discutindo a Análise Cultural e 

apresentando os artefatos que constituíram o corpus de análise.  

 O quinto capítulo apresenta as análises realizadas e se configura em dois ARTIGOS. A 

opção por apresentar as análises em forma de artigo deve-se a possibilidade de divulgação dos 

resultados da pesquisa em periódicos da área, socializando o conhecimento produzido. No 

entanto, entende-se que tal escolha implica em repetições e sobreposições na escrita. O primeiro 

artigo, intitulado Claquete: representações de gênero apresentadas nos filmes “Minha mãe é 

uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2” teve como objetivo analisar as atuações de gênero 

dos personagens principais da história. O segundo artigo tem como título Um close em D. 

Hermínia: a mulher mãe nos filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2” e 

teve como objetivo analisar como é apresentada a mulher mãe nos dois artefatos de grande 

audiência nacional. 

O último capítulo traz as considerações finais acerca da pesquisa. 
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2 CAMINHOS PERCORRIDOS 

 
 

Na leitura da lição não se busca o que o texto sabe, mas o que o texto pensa. 
Ou seja, o que o texto leva a pensar. Por isso, depois da leitura, o importante 
não é que nós saibamos do texto o que nós pensamos do texto, mas o que – 
com o texto, ou contra o texto ou a partir do texto – nós sejamos capazes de 
pensar. (LARROSA, 2001, p.142) 

 

 Para iniciar, vou fazer uma breve narração dos meus caminhos no Mestrado em 

Educação, por isso esta parte do trabalho está em 1ª pessoa do singular. Desde que se pensa em 

entrar para um mestrado, pensar em um projeto faz com que tudo a nossa volta tenha a 

possibilidade de se tornar um objeto de pesquisa. As pessoas, as coisas, os momentos começam 

a ser olhados de outra maneira e em tudo se vê uma possibilidade de problematizar. 

Como estou na área da educação há trinta anos, atuando como professora, como 

coordenadora, como apoio pedagógico, não foram poucas as temáticas que me fizeram parar, 

refletir para problematizar dentro desse universo escolar. Fiquei um ano no Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) como aluna especial 

cursando uma disciplina em cada semestre do ano de 2015, disciplinas essas que me mostraram 

novas formas de olhar e sentir o que me rodeava. No final do ano de 2015 tive a alegria de ser 

aprovada para o Mestrado em Educação, agora sim, no PPGEdu como aluna regular.  

As disciplinas cursadas até o momento oportunizaram leituras, debates e seminários que 

serviram de referencial para a realização da pesquisa que se apresenta. Os professores e 

professoras do curso sempre se mostraram solícitos (as) em responder as dúvidas, dar sugestões, 

estimular a produção de artigos, resenhas, indicaram leituras e caminhos a seguir. Em um dos 

momentos do curso, houve a leitura do texto Sobre a Lição de Jorge Larrosa, do livro Pedagogia 

Profana – danças, piruetas e mascaradas (2001). Esse momento foi muito marcante para mim 

pelo modo surpreendente que o texto articulava as palavras e arejava o meu pensamento. Uma 

proposta que nos leva a pensar no poder da leitura, desde a escolha de um texto até os outros 

textos tecidos por aquele texto inicial, assim destaco as palavras do autor: 

[...] abrir um livro é convocar; na lição, a leitura aventura-se no ensinar e no aprender 
[...] o professor seleciona um texto, como um presente, uma carta [...] ler extravasa o 
texto e abre para o infinito[...] amizade cúmplice dos que foram mordidos e feridos 
pelo mesmo veneno[...] enfiar-se na leitura é en-fiar-se no texto[...] (LARROSA, 
2001). 
 

De muita importância esse texto pelo teor reflexivo, do tear que a leitura promove.  

Assim, pelo viés dessa reflexão, fui tecendo novos olhares, fazendo tecituras com o que essa 

dissertação se propunha a analisar e segui entremeando os fios de diversos (as) autores e autoras 
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que trouxeram contribuições aos meus modos de pensar e olhar para o processo de pesquisa. 

Diante das muitas leituras até então realizadas, listo alguns escritores e escritoras que 

embasaram a construção do meu conhecimento, que me ajudaram a tecer esse trabalho, tais 

como Guacira Lopes Louro (1997, 2003), Dagmar Meyer (2012), Judith Butler (2017), que me 

possibilitaram entender as temáticas do corpo, do gênero, das relações de poder como 

dispositivos produzidos pelas práticas sociais, culturais, históricas e linguísticas; Tomaz Tadeu 

da Silva (2005) e Marisa Vorraber Costa (2003), que me fizeram entender o quanto se aprende 

em diferentes espaços no mundo contemporâneo, não apenas na escola e que os artefatos 

culturais como filmes, propagandas, anúncios, livros, as mídias nos ensinam formas de ser 

diariamente; Elisabeth Ellsworth (2001), que me possibilitou entender os modos de 

endereçamento, pois para que um filme funcione para determinado(a) espectador(a), esse(a) 

tem que entrar em uma relação particular com a história apresentada e com o jogo de imagens. 

O meu projeto inicial problematizava o intervalo escolar como sendo muito mais que 

um descanso – um espaço biossocial. Cheguei a esse tema por trabalhar por muitos anos com 

jovens em sala de aula, então surgiu a vontade de saber se eram no intervalo escolar como eram 

em sala de aula; se continuavam com as mesmas formas de ser também no intervalo, como 

interagiam com os (as) colegas num espaço mais livre como era o intervalo. Cheguei a fazer 

análise do pátio na hora do intervalo e a conversar com as cuidadoras do intervalo, fiz leituras 

sobre um pouco da história do intervalo escolar, mas ainda não era bem isso o que eu queria. 

Como nos fala Sandra Corazza, “para além das exigências cartoriais penso que toda e qualquer 

pesquisa nasce precisamente da insatisfação com o já sabido” (CORAZZA, 1996, p. 111). 

Assim, entendi que nossas pesquisas nascem sempre de inquietações que nos recorrem, das 

afirmações que nos são colocadas como verdades e que nos fazem pensar. Assim, aos poucos 

me vi envolvida com outros questionamentos, pois outro objeto de pesquisa passava a modificar 

o meu pensamento e o projeto que estava realizando. No decorrer do primeiro semestre 

participei do videocurso Educação para a Sexualidade promovido pelo Grupo de Pesquisa 

Sexualidade e Escola (GESE), que me proporcionou participar de fóruns, realizar leituras e 

perceber o quanto é importante falar sobre sexualidade e gênero com professores e professoras, 

com a família, pois muitos (as) desses (as) por vezes se omitem, se calam por desconhecimento 

sobre o assunto, por insegurança no que desejam falar sobre sexualidade. No videocurso, foram 

estudadas as diferentes formas de nomear as posições que o sujeito ocupa, a diversidade, e 

destaco a presença de um glossário de termos para se apropriar e se renovar. Assim, a partir do 

que aprendia, debatia e refletia, tanto no videocurso como nas disciplinas do mestrado, surgiu 



14 
 

a vontade de trabalhar em outro projeto, que falasse da família e dos gêneros que a 

contemporaneidade nos oportuniza vivenciar.  

Durante o mestrado tive a oportunidade de participar de eventos como ouvinte ou 

apresentando trabalhos. Apresentei trabalhos no evento “III Encontro Humanístico 

Multidisciplinar e II Congresso Latino-Americano de Estudos Humanísticos” em 2016 e em 

2017. Participei do evento “13º Mundos de Mulheres & Fazendo Gênero 11” com a 

apresentação de trabalho. Também tive um artigo publicado na Revista Momento – Diálogos 

em Educação de título "Pedagogias Culturais na Revista Todateen: produzindo modos de ser 

feminina” no ano de 2017. Um dos artigos dessa dissertação também foi aceito e está em fase 

de edição na Revista RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e 

Sociedade,  com o título “"Claquete: cena da família contemporânea apresentada nos filmes 

"Minha mãe é uma peça" e "Minha mãe é uma peça 2". 

Concretizando essa vontade, o objeto de estudo dessa pesquisa são dois artefatos 

culturais – dois filmes - que promoveram as análises da família, de seus sujeitos e das 

performances de gênero. São eles: “Minha mãe é uma peça”, que se originou da peça teatral de 

mesmo nome, apresentada pelo mesmo ator (Paulo Gustavo) e que eu tive a oportunidade de 

assistir em outubro de 2017, e “Minha mãe é uma peça 2”. 

A presente pesquisa encaixa-se na linha de pesquisa “Espaços e Tempos Educativos” 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 

que busca compreender as relações pedagógicas e formativas no âmbito da docência da 

educação básica e do ensino superior, abrangendo pesquisas no espaço formal e não-formal e 

seus vínculos com a escola e nos contextos educativos. Essa pesquisa vincula-se a essa linha 

por se tratar de pedagogias que ensinam mesmo fora do ambiente escolar, pois a escola não é o 

único espaço que educa, mas também os filmes ensinam sobre maternidade, gênero e família.  

Ao narrar a trajetória dessa dissertação, foi-se delineando os objetivos que a 

compuseram. Dessa forma, o objetivo que encaminhou essa pesquisa foi: 

Objetivo: 

Analisar as representações de gênero e de mulher mãe apresentadas nos filmes “Minha 

mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2”. 
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2.1 Alguns olhares sobre o que vem sendo pesquisado 

Ao iniciar uma caminhada de pesquisa é importante buscar o que vem sendo analisado 

e publicado sobre o tema. Tal busca possibilita agregar conhecimentos já produzidos sobre o 

assunto que se está abordando e também aponta caminhos que ainda não foram trilhados, 

brechas para a investigação que se inicia. 

Assim, os movimentos de pesquisa para começar a produção desse trabalho foram 

intensos e variados. Decidiu-se focar a busca nos bancos de dados digitais, uma vez que 

possibilitam acesso a um número significativo de produções, com relativa facilidade. Entre as 

bases de dados existentes, as selecionadas para esse estudo foram: Banco de Dissertações e 

Teses da CAPES, onde se abriu a oportunidade de ver artigos, teses e dissertações; no portal  

SCIELO abriu-se a oportunidade de ver artigos e no portal LUME UFRGS foram vistas teses e 

dissertações. Nos portais acessados, as produções se encontravam na área de Ciências 

Humanas. Nesses movimentos de pesquisa, foram realizadas leituras de artigos, dissertações e 

teses que apresentassem temática semelhante ou que apresentassem a análise do mesmo tipo de 

artefato cultural dessa pesquisa, no caso, filmes. Mesmo que a busca apresente um resultado 

expressivo para alguns descritores, por sua vez, muitas das produções não se assemelhavam à 

temática desenvolvida nessa pesquisa. 

A seguir, seguem os descritores utilizados e os resultados obtidos em cada espaço 

digital: 

Gênero e educação: 

CAPES: 9177 artigos, 125904 dissertações, 35247 teses; SciELO : 1043 artigos; LUME  

UFRGS- 35 teses e dissertações. 

 Gênero e cinema:  

CAPES: 1053 artigos, 15538 dissertações, 4460 teses; SciELO: 11 artigos; LUME 

UFRGS: 2641 teses e dissertações. 

 Mãe e cinema: 

CAPES: 1524 artigos, 10938 dissertações, 3408 teses; SciELO: 8 artigos;LUME 

UFRGS: 3018 teses e dissertações.  

 Maternidade e cinema: 

CAPES: 102 artigos,7375 dissertações, 2235 teses; SciELO: 2 artigos; LUME UFRGS: 

632 teses e dissertações. 

 Gênero, educação e família: 

CAPES: 3726 artigos, 147766 dissertações, 42807 teses; SciELO : 0 artigos; LUME 

UFRGS:  1 dissertação. 
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Gênero, educação e cinema: 

CAPES: 539 artigos, 129640dissertações, 36364 teses; SciELO: 7 artigos; LUME 

UFRGS: 2 teses. 

Gênero, educação e mulher: 

CAPES: 2.407 artigos, 132253 dissertações, 37014 teses; SciELO: 125 artigos; LUME 

UFRGS: 6 teses e dissertações. 

Gênero, educação e maternidade: 

CAPES: 616 artigos, 127713 dissertações, 35760 teses; SciELO: 25 artigos; LUME 

UFRGS: 1 dissertação. 

Gênero, educação, família e cinema: 

CAPES: 294 artigos, 151434 dissertações, 43900 teses; SciELO: 2 artigos; LUME 

UFRGS:  0 teses e dissertações  

Também foram usados os indexadores “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma 

peça 2” nos mesmos repositórios, no Google e no Google Acadêmico e a busca deu zero 

resultados. Dessa forma, considera-se inédito o movimento de análise que se apresenta nessa 

dissertação, para saber que família, que mãe, que mulher, que performances de gênero dos 

personagens principais os filmes analisados apresentam, já que foram de grande audiência nas 

salas de cinema, originados da peça teatral de mesmo nome que até hoje se apresenta nos teatros 

do Brasil, somando um tempo de doze anos. 

 A seguir, destaco algumas produções que foram selecionadas por se assemelharem em 

algum aspecto com a presente pesquisa. 

  O trabalho destacado é a tese de Ruth Sabat (2003), com o título: “Filmes infantis e a 

produção performativa da heterossexualidade”. No trabalho, a autora diz que a 

heterossexualidade não é natural, ela é uma condição culturalmente construída que precisa ser 

constantemente reiterada de modo a normalizar os sujeitos. Ruth Sabat entende que no processo 

contínuo de reiteração da heterossexualidade como norma, inúmeras estratégias e artefatos 

culturais são utilizados. Na tese são analisados os mecanismos postos em ação pelos filmes 

infantis de animação da Disney, quais sejam: A Pequena Sereia, Mulan, A Bela e a Fera e O Rei 

Leão. Segundo a autora, esses artefatos culturais têm grande importância não apenas no 

cotidiano das crianças, como também no funcionamento da economia global, movimentando 

milhões de dólares. São importantes recursos pedagógicos contemporâneos. O trabalho 

interessa em ver os enunciados performativos que são repetidos nos filmes infantis, de modo a 

produzir identidades de gênero e sexuais e garantir a heterossexualidade como norma. A autora 

considera que a identidade hegemônica não é perseguida apenas e tão somente através da 
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constante apresentação do mesmo, mas também (e, talvez, principalmente) é reafirmada através 

da produção do estranho, do monstro, do abjeto, que funcionam, nesse contexto, como 

parâmetros de normalidade, como modos de garantir o cumprimento das normas regulatórias. 

O interesse em ler essa pesquisa se deu por se tratar de análise de artefatos como os dessa 

pesquisa e a temática tratar dos estudos de gênero. 

A tese de doutorado, de Eunice Kindel (2003) tem como título: “A natureza no desenho 

animado ensinando sobre homem, mulher, raça, etnia e outras coisas mais...”. A tese aborda, na 

vertente dos Estudos Culturais, as representações de gênero, sexualidade, raça, etnia, nação, 

classe social e natureza produzidas em seis desenhos animados lançados na década de 1990 

pelos estúdios Disney e Dreamworks. Cinco filmes são produzidos pela Disney, sendo eles: 

Vida de Inseto, O Rei Leão, Rei Leão II – o reino de Simba, Pocahontas − o encontro de dois 

mundos e Tarzan. Um filme é produzido pela Dreamworks: Formiguinha Z. A autora escolheu 

esses filmes pelos cenários naturais e pelos seus enredos, que apresentam como personagens 

determinados animais ou povos, nesse caso especialmente os índios norte-americanos, que 

vivem em contato com a natureza. Neste trabalho, a autora trabalha com o conceito da 

pedagogia cultural que se opera nos filmes analisados e está aí a semelhança com a presente 

pesquisa. A autora diz que os desenhos animados têm se constituído em espaços educativos que 

ensinam de forma prazerosa sobre uma série de aspectos, promovendo, colocando em 

circulação e fixando determinadas identidades e padrões culturais, atuando na 

contemporaneidade como uma Pedagogia Cultural.  

Outra pesquisa que serviu de estudo foi a tese de doutorado de Marta Cristina 

Friederichs (2015), orientada pela Professora Doutora Jane Felipe, de título “Quanto mais 

quente melhor: corpos femininos nas telas do cinema”, que apresenta como tema o corpo 

feminino tensionado a partir de cenas recortadas de quatro filmes do cinema: Quanto Mais 

Quente Melhor (Estados Unidos, 1959), dirigido por Billy Wilder; Transamérica (Estados 

Unidos, 2005), por Duncan Tucker, Elvis & Madona (Brasil, 2010), por Marcelo Laffitte e A 

Pele que Habito (Espanha, 2011), por Pedro Almodovar. A tese diz que o cinema, compreendido 

como um dos possíveis espaços críticos para explorar os discursos sobre feminilidade, não 

apenas ensina os modos de ser e viver a feminilidade, mas constitui-se em um potente 

instrumento para se suspender essas mesmas posições de gênero e sexualidade que, muitas 

vezes, estabelecem hierarquias, binarismos, tautologias entre os corpos. Para a tese, foram 

usadas  referências teóricas dos Estudos de Gênero e da teoria Queer, principalmente as 

vertentes que se aproximam com as teorizações de Judith Butler e Michel Foucault, e a autora 

também realizou algumas aproximações com o campo dos Estudos Culturais. Para a autora da 
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tese, a feminilidade foi assumida como uma ficção biopolítica, possível de ser cambiante de 

uma cultura a outra, de uma época a outra, uma vez que é efeito de discursos, práticas e saberes. 

A leitura da tese foi importante porque trouxe discussões acerca dos estudos de gênero e 

analisou a mulher em filmes, assemelhando-se com os estudos dessa dissertação. 

 Além dessas produções citadas e de outras leituras preliminares para a produção desse 

trabalho, destaco a leitura do livro “Flor de Açafrão – takes, cuts, close-ups” de Guacira Lopes 

Louro (2017). O livro apresenta esse texto na contracapa:  

[...] um punhado de filmes, dois romances e um conto fazem a trama deste 
livro de ensaios. Peças de autores e diretores de diferentes nacionalidades, 
gêneros e épocas são combinadas, contrapostas, embaralhadas. O cinema e a 
literatura entram com o drama e a graça. De contrabando, insinuam-se 
fragmentos da teoria e da política que se fazem em torno das construções e 
das subversões dos gêneros e das sexualidades. Vozes e tramas, personagens, 
cenas e planos de Almodóvar, John Huston, Laís Bodanzky, Virginia Woolf, 
James Joyce, entre outros, são o pretexto e o gatilho. O enredo não garante um 
final feliz mas traz suspeitas, suposições, sugestões. (LOURO, 2017). 

   
 O livro “Flor de Açafrão” foi muito importante para desenvolver temas como a mulher 

e o gênero e para ver formas de analisar filmes A forma como se apresenta a escrita de Louro 

no livro, oportunizou uma leitura didática e muito agradável, devido a clareza com que se 

apresentavam as descrições e as análises das cenas e dos personagens dos filmes. 

Simultaneamente à leitura do livro, foi se assistindo aos filmes ali analisados. Esse movimento 

de ler e de conferir as análises ao assistir aos filmes, oportunizou um exercício de aguçar o olhar 

para os detalhes e as intenções das cenas, além de articular com os temas que envolvem a mulher 

e o gênero.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho baseia-se nas contribuições dos Estudos Culturais em suas vertentes pós-

estruturalistas, por isso nesse referencial teórico há um breve histórico dos Estudos Culturais 

e alguns pressupostos do pós-estruturalismo. Há, também, a discussão de termos e conceitos 

como pedagogias culturais, artefatos culturais e modos de endereçamento, família e 

gênero, por serem entendimentos importantes nesse processo de construção do texto da 

dissertação e das ideias que foram trabalhadas nessa pesquisa.  

 

3.1 A Contribuição dos Estudos Culturais 

Primeiro um pouco de história para situar esse trabalho no campo dos Estudos Culturais, 

que se originou na Inglaterra, no Centro de Birmingham, na segunda metade do século XX. Por 

esse viés entende-se que vão compor o eixo principal de observação do Centre for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS) as relações entre a cultura contemporânea e a 

sociedade, suas formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas relações com 

a sociedade e as mudanças sociais. Nesse estudo, cabe salientar a pesquisa realizada por Richard 

Hoggart, com o texto The uses of literacy (1957), em que seu foco de atenção foram os materiais 

culturais antes desprezados, da cultura popular e dos mass media.  Esse texto inaugura a 

perspectiva que argumenta que no âmbito popular existe resistência e não apenas submissão. 

As classes menos favorecidas também produziam cultura, também tinham suas histórias para 

contar, também se faziam presentes na sociedade, pois a origem da cultura não tem um só 

centro. Ainda como bases do surgimento dos Estudos Culturais, menciona-se Raymond 

Williams com Culture and society (1958), que através de um olhar diferenciado sobre a história 

literária, mostra que cultura é uma categoria chave que conecta a análise literária com a 

investigação social, com isso ele constrói um histórico do conceito de cultura. Menciona-se, 

também, E.P. Thompson com The making of de english working-class (1963), que reconstrói 

uma parte da história da sociedade inglesa de um ponto de vista particular - a história "dos de 

baixo". A importância de mencioná-los vem do fato que para ambos, Williams e Thompson, a 

cultura era uma rede vivida de práticas e relações que constituíam a vida cotidiana, dentro da 

qual o papel do indivíduo estava em primeiro plano.  

Segundo Ana Carolina Escosteguy (2003), além de Hoggart, Williams e Thompson os 

relatos disponíveis apontam para uma segunda geração de intelectuais, na qual se destaca o 

nome de Stuart Hall, que liderava o grupo de pesquisa do Centro de Estudos Culturais 

Contemporâneos, formado por Richard Johnson, Angela McRobbie, Paul Willis, Dorothy 
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Hobson, Phil Cohen, Michael Green, Janice Winship, Dick Hebdige, David Morley, Charlotte 

Brundson e Paul Gilroy, entre outros, no período de sua direção (1968-1979). A produção 

intelectual desse grupo ainda estava concentrada no Centro de Birmingham, mas contribuiu 

muito para a disseminação do trabalho dessa universidade e conseguiu o reconhecimento dos 

Estudos Culturais como uma área de investigação interdisciplinar. Para a atualidade, a 

importância da reflexão de Stuart Hall consiste no seu engajamento com a movimentação da 

sociedade contemporânea, seja através do debate de temas do momento como a globalização, 

o multiculturalismo, a participação negra e sua inserção na cultura britânica e a constituição das 

identidades em geral, seja nas suas análises do thatcherismo, da reação da sociedade britânica 

à ascensão do crime, das subculturas juvenis, entre outros assuntos, realizadas no período 1975-

85. Marisa Vorraber Costa, Rosa Hessel Silveira e Luís Henrique Sommer explicam que:  

Os Estudos Culturais não constituem um conjunto articulado de ideias e pensamento. 
Como dizem seus cronistas mais contundentes, eles são e sempre foram um conjunto 
de formações instáveis e descentradas. Há tantos itinerários de pesquisa e tão 
diferentes posições teóricas que eles poderiam ser descritos como um tumulto teórico. 
(COSTA, SILVEIRA, SOMMER, 2003, p.39)  
 

 Os Estudos Culturais compreendem os produtos culturais como agentes de reprodução 

social, fortalecendo a sua natureza complexa, dinâmica e ativa na construção da hegemonia. 

Não existe um confronto bipolar e rígido entre as diferentes culturas, mas sim um jogo de 

intercâmbios entre elas, não são exteriores entre si, mas comportando intersecções, transações 

e cruzamentos. Ora a cultura popular resiste e impugna a cultura hegemônica; ora reproduz a 

concepção de mundo e de vida das classes hegemônicas. 

Os Estudos Culturais englobam saberes de diferentes culturas. 

 

Saberes nômades, que migram de uma disciplina para outra, de uma cultura para outra, 
que percorrem países, grupos, práticas, tradições, e que não são capturados pelas 
cartografias consagradas que têm ordenado a produção do pensamento humano – eis 
uma descrição que parece provisoriamente adequada para me referir ao ethos 
contingente do que tem sido denominado Estudos Culturais, ou Cultural Studies, em 
sua versão contemporânea. (COSTA, 2004, p.13)  

 

 A partir da virada cultural - quando segundo Stuart Hall, percebeu-se a cultura como 

“uma condição constitutiva da vida social” (1997, p. 27), e da virada linguística - a partir da 

qual passa-se a considerar a linguagem como constitutiva do que chamamos “realidade”- a 

mídia, os filmes, as fotos, os textos, a arquitetura, etc., assumiram caráter de artefatos 

produtivos, de práticas de representação da “realidade”, de instituição de “verdades”, 

constituídas em meio a relações de poder (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003). Então, 

quando a mídia relata um fato, ela não apenas o faz, mas também o constitui enquanto tal, pois 
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ao noticiar um determinado assunto, atribui a ele certos significados e o produz de certo modo, 

com certos sentidos e não outros, operando seleções e buscando fixar significados - daí sua 

produtividade. Sendo assim, Raquel Pereira Quadrado diz que  “a cultura é constituída por uma 

rede de representações que fazem parte do modo de vida de cada grupo social, definindo como 

esses grupos devem ser. A cultura é, ao mesmo tempo, determinada por essas instâncias sociais 

e determinante delas” (QUADRADO, 2006, p. 24). 

Esse trabalho se insere na vertente pós-estruturalista. Essa vertente vem desconstruir o 

que foi dito, vem desconfiar de enunciados legitimados, vem instaurar uma teoria da 

desconstrução na análise literária, liberando o texto para uma pluralidade de sentidos. A 

abordagem é mais aberta no que diz respeito à diversidade de métodos, é um movimento de 

pensamentos que rejeita definições que encerrem verdades absolutas sobre o mundo, pois a 

verdade dependeria do contexto histórico de cada indivíduo. Para James Williams, o pós-

estruturalismo não rejeita simplesmente as coisas, “ele trabalha dentro delas para desfazer seus 

postulados exclusivistas de verdade e pureza” (2012, p. 9).  

 O pós-estruturalismo enfatiza os jogos de linguagem e a realidade como um “texto”. De 

acordo com essa teoria, a fixidez dos significados se torna fluida, indeterminada. Segundo o 

pós-estruturalismo, o sujeito racional, autônomo e centrado da modernidade é uma ficção, pois, 

como diz Tomaz Tadeu da Silva, “não existe sujeito a não ser como simples e puro resultado 

de um processo cultural e social” (SILVA, 1999, p. 120). 

Assim, partindo desse movimento que rejeita verdades absolutas, sendo que a linguagem 

constitui o mundo e os objetos à medida que fala, as ideias e pensamentos vão mudando à 

medida que aprendemos e aprendemos a todo momento, pelas mais variadas instâncias, através 

das pedagogias culturais.  

  

3.2 Pedagogias Culturais, Artefatos Culturais e Modos de Endereçamento 

  No contexto dos Estudos Culturais emerge o conceito de pedagogia cultural, 

considerando que nas sociedades desse mundo globalizado pedagogias são praticadas por 

programas televisivos, jornais, revistas, filmes, peças publicitárias, sites e uma variedade muito 

grande de outros artefatos que atravessam a vida contemporânea. Hoje estão implicados uma 

variedade grande de espaços e de artefatos culturais nas formas que as pessoas pensam e agem 

sobre si mesmas e sobre o mundo que as cerca, assim como nas escolhas que fazem e nas formas 

que organizam as suas vidas. 

É importante salientar em um trabalho de pesquisa que se vale da análise cultural, que 

várias pedagogias ensinam significados que têm efeitos no que as pessoas pensam e nos seus 
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modos de agir, o quanto aprendem e se constituem a partir dessas pedagogias culturais que 

operam em diversos lugares. Assim, pode-se dizer que: 

Finalmente, em nosso percurso pelas movimentações dos EC e por seus cruzamentos 
com a educação e a pedagogia, encontramos subsídios para afirmar que a educação se 
dá em diferentes espaços do mundo contemporâneo, sendo a escola apenas um deles. 
Quer dizer, somos também educados por imagens, filmes, textos escritos, pela 
propaganda, pelas charges, pelos jornais e pela televisão, seja onde for que estes 
artefatos se exponham. Particulares visões de mundo, de gênero, de sexualidade, de 
cidadania entram em nossas vidas diariamente (COSTA et al., 2003, p. 57).  

 

Os anúncios publicitários, filmes, livros, programas televisivos, blogs, jornais, peças 

publicitárias, videoclipes, entre outros, são entendidos como artefatos culturais, uma vez que 

resultam de um processo de construção social, sendo produzidos culturalmente (SILVA, 1999). 

Nesse contexto, são considerados como produtores, reprodutores e divulgadores de significados 

e encontram-se recheados de informações e de formas de se fazer isso ou aquilo, que vão 

formando, constituindo e ensinando os sujeitos. Com esses artefatos, aprende-se muitas coisas, 

pois existem pedagogias em todos.  

Para Márcia Luiza Sodré, as pedagogias de hoje ensinam “comportamentos, hábitos, 

valores e procedimentos considerados adequados utilizando-se, para tanto, de diferentes 

artefatos culturais como o cinema, a televisão, as revistas, a literatura, a moda, a publicidade, a 

música” (2003, p.15).  

Em sua tese, Viviane Camozzato (2012), pesquisa sobre as definições de pedagogia: 

 

 As definições da pedagogia como ciência, arte, técnica, filosofia, etc. operam nessa 
condição de criarem fronteiras, limites, cortes. A definição de pedagogia cultural não 
deixa de operar nesse sentido. Entretanto, ao contrário de demarcar com tanta rigidez 
fronteiras, ela parece ser um movimento para operar e criar alguma abertura e 
dispersão nesse intenso papel fiscalizador sobre as verdades da pedagogia 
(CAMOZZATO, 2012, p. 69). 

 

De acordo com Camozzato (2012, p.50 apud Planchard, 1962, p.7)), “definir a 

pedagogia é algo simples: é a arte de instruir e de educar as crianças”, porém se for se 

aprofundar em outros conceitos oferecidos pela literatura pedagógica, pode-se ver que esse 

primeiro se encontra em embate com outros. A autora diz que essas variantes que vem 

ocorrendo na definição de pedagogia refere-se às transformações sofridas pela sociedade. A 

partir disso, pode-se dizer que “o conceito de pedagogia é móvel e está implicado com as 

exigências que cada sociedade coloca para a formação das pessoas” (2012, p.50). Por esse viés, 

se as sociedades sofrem mudanças, os conceitos que as produzem e as entendem também não 

ficam estáticos, não são fixos, sofrem variações, assim como tratamos, no caso, a pedagogia. 
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Ainda confere dizer, baseando-se em Camozzato (2012) que as ressonâncias que incidem sobre 

as transformações sobre a pedagogia, ao mesmo tempo, a singulariza e a pluraliza. 

Em um mundo de constantes modificações, para que as pedagogias atuem sobre os 

sujeitos, é preciso que eles se exponham, que estejam cada vez mais visíveis para serem 

englobados pelas pedagogias. Camozzato explica isso ao dizer que: 

Com pedagogias atuantes em espaços e artefatos para além do espaço escolar, creio 
que essa estratégia vem ficando cada vez mais necessária e, por isso, intensa. Se as 
pedagogias lidam com formas e forças, parece ser cada vez mais necessário estar 
exposto, visível, para se ser identificável e capturável pelas pedagogias 
(CAMOZZATO, 2012, p.168). 
 

Assim, embasando-se nos estudos de Camozzato (2012), artefatos tecnológicos que 

fazem parte do cotidiano atuam sobre as vidas, modificando as formas sociais, desse modo, a 

pedagogia vai se apropriando dessas formas sociais ao procurar corresponder às novas 

exigências sociais.  

A pedagogia, diz Larrosa, por seu caráter constitutivo, tem sido uma das tecnologias 

mais produtivas na regulação de sujeitos. Entendida como uma prática cultural em que os 

objetivos se voltam para a modificação dos modos de ser sujeito, não pode ser como um espaço 

neutro ou de simples mediação. A pedagogia é um espaço de construção e atua “produzindo 

formas de experiência de si nas quais os indivíduos podem se tornar sujeitos de um modo 

particular” (1994, p. 57). E Larrosa ainda diz que as instâncias pedagógicas que fazem com que 

os sujeitos incidam sobre si mesmos atuam como dispositivos pedagógicos e “um dispositivo 

pedagógico será, então, qualquer lugar no qual se constitui ou se transforma a experiência de 

si. Qualquer lugar no qual se aprendem ou se modificam as relações que o sujeito estabelece 

consigo mesmo” (LARROSA, 1994, p. 57). 

Rosa Fischer (1997), traz o conceito de dispositivo pedagógico da mídia. Para isso, a 

autora foi mapeando e confrontando entre si as diferentes estratégias de construir um produto 

audiovisual que de alguma forma se faz "educativo", "didático", "informativo", "cultural", seja 

ele explicitamente um produto classificado como instrucional, seja ele um comercial, uma 

novela ou um programa de humor. Assim, foi a partir desse mapeamento, que começou a 

caracterizar-se o que poderíamos denominar "dispositivo pedagógico" da mídia, 

particularmente da televisão, dessa forma entendendo que os meios de informação e 

comunicação controem significados e atuam decisivamente na formação dos sujeitos sociais. 

Fischer, explica o dispositivo pedagógico:  

 

Trabalho com a hipótese de que há um "dispositivo pedagógico" na mídia, o qual se 
constrói através da linguagem mesma de seus produtos; de que há uma lógica 
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discursiva nesses materiais, que opera em direção à produção de sentidos e de sujeitos 
sociais; e de que há uma mediação, na relação complexa entre os produtores, criadores 
e emissores, de um lado, e os receptores e consumidores, de outro, a qual é dada 
particularmente pelo modo como se estruturam os "textos midiáticos" (FISCHER, 
1997, p.63). 

 

As pedagogias são praticadas em distintos espaços e contextos, baseadas numa 

concepção de educação com a intenção de moldar e de dirigir condutas, implicando tanto na 

forma como as pessoas pensam e agem sobre si mesmas e sobre o mundo que as cerca, assim 

como nas escolhas que realizam e nas maneiras que organizam as suas vidas. Por esse viés, 

pode-se dizer que os filmes que essa pesquisa analisa, contém pedagogias culturais, eles 

ensinam, constroem, produzem, modificam relações do sujeito consigo mesmo. 

Os artefatos culturais que servem de corpus de análise dessa dissertação são os filmes 

“Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2”.2  Tais filmes são representativos do 

que circula cotidianamente nas mídias, e possibilitaram as análises acerca das temáticas famílias 

e performances de gênero. Entende-se que a equipe de produção dos filmes teve a 

intencionalidade de produzi-los para um determinado tipo de público. Por esse viés, cabe uma 

discussão sobre modos de endereçamento. 

Elisabeth Ellsworth (2001) aborda o conceito de modos de endereçamento, 

originalmente vinculado ao campo dos estudos do cinema, mas destaca que esse tem sido 

apropriado pelas pesquisas do campo da educação. A autora questiona: “quem esse filme pensa 

que você é?” afirmando que cartas, livros, comerciais de televisão e, nesse caso, filmes, são 

feitos para alguém. Assim, o conceito de modo de endereçamento está baseado no argumento 

de que para que um filme funcione para um determinado público, para que ele chegue a fazer 

sentido para um(a) espectador(a) ou para que ele o(a) faça sentir diferentes sentimentos e 

emoções o(a) espectador(a) deve entrar em uma relação particular com a história e o sistema de 

imagem do filme. Sempre vai existir alguém a quem a tela do filme  se direciona e é a partir 

disso que o filme vai atingir o seu ponto máximo. E é a partir dessa posição do sujeito que os 

pressupostos que “o filme constrói sobre quem é o seu público funcionam com o mínimo de 

esforço, de contradição ou de deslizamento” (ELLSWORTH, 2001, p. 15) 

Não é com o sistema de imagem, mas sim com a narrativa do filme que o modo de 

endereçamento se aproxima mais. Assim como a história ou a trama, o modo de endereçamento 

não é visível (ELLSWORTH, 2001). Os (as) estudiosos (as) do cinema se baseiam na ideia de 

que esse processo invisível que acontece é o que convoca o(a) espectador(a) a uma posição a 

                                            
2 Para um melhor entendimento, esses artefatos estão descritos no capítulo de metodologia desta dissertação. 
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partir da qual ele(a) deve ler o filme. Assim, os filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe 

é uma peça 2” seriam compostos não apenas de imagens e de trama, mas também de uma 

estrutura de endereçamento direcionada para um (a) espectador(a) já antes idealizado(a), no 

caso, para a família, para as mães donas de casa, para os filhos e as filhas, para as mães e pais 

divorciadas (os), para a família de classe média. Os produtores dos filmes idealizaram o tipo de 

indivíduo para o qual suas obras são endereçadas, então, por isso os filmes são compostos não 

apenas de imagens e de trama, mas também de uma estrutura de endereçamento voltada para 

um (a) espectador (a) idealizado (a). Sendo assim, “o modo de endereçamento de um filme tem 

a ver, pois, com a necessidade de endereçar qualquer comunicação, texto ou ação para alguém” 

(ELLSWORTH, 2001, p.24). 

É importante destacar que dependendo dos modos de endereçamento que possam estar 

disponíveis, a posição que um espectador ou uma espectadora assume em relação a um filme 

muda muito, pois depende do sentido que ele ou ela dá ao filme e a forma que desse filme 

eles(as) tiram proveito. Embora os públicos não possam ser posicionados por um determinado 

modo de endereçamento, esses oferecem sedutores estímulos e recompensas para aquelas 

posições de gênero, status social, raça, nacionalidade, atitude, gosto, estilo às quais um 

determinado filme endereça (ELLSWORTH, 2001).  Tal entendimento potencializa os estudos 

desses artefatos, objetos dessa pesquisa, porque possibilita pensar nas relações que se 

estabelecem com os (as) espectadores (as) na apresentação dos diálogos, dos produtos, das 

formas de ser, da linguagem empregada e demais instâncias que podem ser observadas.  

Além dessas relações acima citadas, faz-se necessário um embasamento teórico para 

analisar o objeto de estudo dessa pesquisa, especialmente no que diz respeito aos entendimentos 

de família e de gêneros.  

 

3.3 Teorizando sobre família 

 O entendimento de família tem sido abordado por diferentes autores (as), de diferentes 

campos teóricos. Essa pesquisa, entre outros (as), destaca o nome de Mary Del Priore, pois essa 

autora contribuiu muito para o entendimento de família num foco histórico. Busca-se, além 

disso, o entendimento de família expresso por juristas brasileiros (as) como: Washington de 

Barros Monteiro, Maria Helena Diniz, Silvio de Salvo Venosa e Maria Berenice Dias. 

Monteiro, traz esse entendimento de família: 

Todo homem ao nascer torna-se membro integrante de uma entidade natural e a ela 
permanece ligado durante toda a sua existência, mesmo que posteriormente venha a 
constituir uma outra, através do casamento, união estável ou monoparentalidade. 
Ligada de perto à própria vida representa a família, o núcleo fundamental, a base mais 
sólida em que repousa toda a organização social. (MONTEIRO, 2009, p.1). 
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Maria Helena Diniz (2007, p. 9) discorre sobre família no sentido amplo como “todos 

os indivíduos que estiverem ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade, chegando 

a incluir estranhos. No sentido restrito, é o conjunto de pessoas unidas pelos laços do 

matrimônio e da filiação, ou seja, unicamente os cônjuges e a prole”. 

Sobre família, Silvio Venosa (2005, p.18), diz que em um conceito amplo, "é o conjunto 

de pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar", em conceito restrito, "compreende 

somente o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o pátrio poder". 

Acerca de família, Maria Berenice Dias explica que: 

A família, apesar do que muitos dizem, não está em decadência. Ao contrário, é o 
resultado das transformações sociais. Houve a repersonalização das relações 
familiares na busca do atendimento aos interesses mais valiosos das pessoas humanas: 
afeto, solidariedade, lealdade, confiança, respeito e amor. Ao Estado, inclusive nas 
suas funções legislativas e jurisdicionais, foi imposto o dever jurídico constitucional 
de implementar medidas necessárias e indispensáveis para a constituição e 
desenvolvimento das famílias. (DIAS, 2010, p. 33). 
 

Na mesma direção, Dias (2010, p.105) disserta que “a Constituição Cidadã estabeleceu 

a maior reforma já ocorrida no direito de família, pois, já em seu preambulo3 assegura o direito 

à igualdade e objetiva ao Estado promover o bem de todos, sem preconceito de sexo (Art. 3, 

CF/88)”. Dessa forma, o conceito de família foi amplamente alterado, recebendo um tratamento 

mais abrangente e igualitário. Dias completa a explicação na citação: 

Mas seguiu a justiça a cumprir o seu  papel de fazer Justiça. Reconheceu que o rol 
constitucional não é exaustivo, e continuou a reconhecer como família outras 
estruturas familiares. Assim as famílias anaparentais, constituídas somente pelos 
filhos, sem a presença dos pais; as famílias parentais, decorrentes do convívio de 
pessoas com vínculo de parentesco; bem como as famílias homoafeitivas, que são as 
formadas por pessoas do mesmo sexo. O reconhecimento da homoafetividade como 
união estável foi levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, em 
decisão   unânime e histórica. O  tema  acabou regulamentado pelo Conselho Nacional 
de Justiça.  Agora é proibido  negar acesso ao casamento e impedir o registro das 
uniões homoafetivas, estando assegurada a possibilidade de estas se transformarem 
em casamento (DIAS, 2013). 

 

 Para Del Priore (2007), os laços formais de parentela se encontram em todos os grupos 

humanos sob formas diversas. Assim, trazendo um histórico do entendimento de família ao 

longo dos tempos, a autora diz que existem culturas onde os (as) filhos(as) são separados(as) 

da família. Nesse caso, não são os pais e mães biológicos (as) que educam seus(suas) filhos(as), 

                                            
3 PREÂMBULO CONSTITUIÇÃO FEDERAL 88: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado, 1988. 
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mas os(as) tios(as) do lado materno. A autora destaca que há sociedades onde não há casais 

fixos, a célula familiar não é uma fórmula universal. Em várias regiões do mundo ainda existe 

a poligamia e a família extensa - constituída por parentes e afins. Nessas últimas, o casal insere-

se num sistema de reciprocidade e homens e mulheres constituíam esferas de atividades e papéis 

sociais independentes. Os (as) filhos(as) são criados por um grupo maior, permitindo que 

todos(as) trabalhem e a família é muito valorizada.  A família mononuclear, apoiada no 

casamento, é invenção recente e está ligada à emergência do capitalismo e a certa noção de 

amor-paixão. Também existem culturas, caso da Índia contemporânea ou do Japão, em que o 

casamento não se baseia nos sentimentos, embora esses possam existir ou se desenvolver. Essas 

culturas dizem que seu tipo de casamento é como acender o fogo sob uma panela de água fria 

e que o nosso tipo de casamento é como apagar o fogo, numa em ebulição (DEL PRIORE, 

2017).  

Baseado no que diz Anthony Giddens (2008), em praticamente todas as sociedades 

pode-se identificar aquilo que sociólogos(as) e antropólogos(as) chamam de família nuclear, ou 

seja, dois adultos vivendo juntos num mesmo agregado com os seus filhos e filhas 

biológicos(as) ou adotados(as). Na maioria das sociedades tradicionais, a família nuclear estava 

inserida em redes de parentesco mais amplas. Já a família extensa acontece quando outro(a) 

parente, além do casal e dos(as) filhos(as), vive na mesma casa ou está em contato próximo e 

contínuo com eles e elas. Dessa forma, uma família extensa pode ser definida como um grupo 

de três ou mais gerações que vivem na mesma habitação ou muito próximas umas das outras. 

Pode incluir avós, irmãos e as suas mulheres, irmãs e os seus maridos, tias, tios, sobrinhas e 

sobrinhos.  

Segundo o antropólogo brasileiro Luís Fernando Duarte (1994), o valor “família” tem 

grande peso em todas as camadas da população brasileira. No entanto, significa coisas 

diferentes dependendo da categoria social. Enquanto, entre pessoas da elite, prevalece a família 

como linhagem (pessoas orgulhosas de seu patrimônio), que mantêm entre elas um espírito 

corporativista, as camadas médias vivenciam na prática a família nuclear, identificada com a 

modernidade. 

 Conforme a historiadora e professora Del Priore, o Concílio de Latrão, reunido em 1215 

pelo papa Inocêncio III, elaborou a legislação do matrimônio, alçado a sacramento em 1439, 

num outro Concílio: o de Florença. Assim, desde o século VIII a Igreja luta pela monogamia. 

Os reis francos eram polígamos e a poligamia era uma forma de ostentar riqueza, poder e 

alianças políticas. Depois, com a reforma gregoriana no século XI, ficou definido que clérigos 

deviam respeitar o celibato e os (as) casados (as), a monogamia. Tanto uns (umas) quanto outros 
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(as) nunca foram totalmente fiéis às exigências da Igreja; como se sabe, concubinas e amantes 

resistiram. Porém, a poligamia combatida desapareceu. 

 A escala social de alto a baixo foi atingida, regulando as uniões conjugais no Ocidente 

cristão. Na Europa, “os ritos matrimoniais significavam uma aliança que atendia, antes de 

qualquer coisa, a interesses ligados à transmissão do patrimônio, a distribuição de poder, a 

conservação de linhagens e ao reforço de solidariedades de grupos” (DEL PRIORE, 2017). 

Eram, de fato, uma associação entre duas famílias – que é diferente de hoje, uma associação 

entre duas pessoas – para resolver dificuldades econômicas e sociais, sem padre, nem altar. 

Dessa forma, até o século XX, o Ocidente cristão, e aqui se inclui o Brasil, viveu uma era de 

muito constrangimento e recalque. Isso se justifica devido a mais de quinhentos anos, “teólogos 

fulminavam de suas cátedras contra tudo o que dissesse respeito ao corpo, recusando a noção 

de prazer e exaltando a virgindade” (DEL PRIORE, 2017), associavam sexualidade e pecado – 

o que vigorou até meados do século passado – a Igreja propagava que a finalidade exclusiva do 

matrimônio era a reprodução, dessa forma repudiando a paixão ou o prazer. 

 Para Del Priore (2017), o amor romântico, que dissociava amor de sexo, foi considerado 

coisa tardia, devido à moral da época. Para a autora, ele teria surgido no século XVIII na Europa, 

durante o processo de industrialização e urbanização em que historiadores britânicos diziam 

que a mais importante mudança nas mentalidades, que aconteceu no limiar da Idade Moderna 

ou possivelmente nos últimos mil anos da história ocidental foi o amor como base de casamento.  

Para Del Priore, essa ideia partiu também dos franceses que diziam que a revolução afetiva teria 

se localizado no século XVIII e início do século XIX, modificando os sentimentos amorosos. 

 No Brasil, no passado, os casamentos entre as famílias da elite não eram por gostos 

pessoais e sim por interesse, eram considerados como negócios de família. Como explica a 

citação: 

As esposas eram escolhidas na mesma paróquia, família ou vizinhança. Ritos sociais 
passavam a organizar, então, o encontro de jovens casais que passavam, sem 
intermediários, ao casamento. Namoro: pouco ou nenhum. Noivado, rápido. Afinal, 
os futuros cônjuges mal se conheciam. Quem decidia seu destino eram os pais (DEL 
PRIORE, 2017). 
 

Assim, de acordo com a historiadora Del Priore (2017), cada um tinha um papel no 

matrimônio: os homens eram os provedores e as mulheres eram as reprodutoras. Nas primeiras 

décadas do século XX, tudo o que ameaçava o casamento era imoral. O vínculo do matrimônio 

não podia ser rompido e isso era garantido pelo Código Civil de 1916 e mantinha o 

compromisso com o Direito Canônico. Como explica a autora, o homem era o provedor da casa 

e à mulher, considerada incapaz, cabia exercer certos atos e se colocar em posição de 
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dependência e inferioridade em relação ao marido. As mulheres só podiam trabalhar fora de 

casa se os maridos permitissem e esses, por sua vez, podiam usar de violência contra excessos 

femininos. Nesse seguimento, Del Priore (2017) explana que a mulher cuidava da casa e o 

homem cuidava da vida pública com a responsabilidade de ser honesto e trabalhador. Houve 

um documento assinado pelo Papa Pio XI que considerava um absurdo abusar da fraqueza 

feminina que obrigava mães de família a trabalhar devido ao salário baixo do marido. Na visão 

da Igreja católica, era uma vergonha permitir a esposa ganhar a vida fora de casa, descuidando, 

com isso, de deveres próprios dela e da educação dos filhos e filhas. 

O que se viu nos três primeiros séculos do Brasil colonial, “foram fluxos e refluxos 

humanos, sobretudo masculinos, a desafiar a pressão organizadora e moderna do estado 

português” (DEL PRIORE, 1994, p. 70). Era grande a liberdade sexual praticada, os 

comportamentos eram contrários às regras europeias. Baseado nos estudos de Del Priore (2017), 

esse era um período de adaptações, porque tanto os homens como as mulheres, de diferentes 

crenças, raças e costumes tiveram que se adaptar às regras do cotidiano da colônia. Com isso, 

o sistema colonial português teve sucesso graças ao adestramento social da população da 

colônia, voltado a um trabalho organizado e mais produtivo. Então, a Igreja a serviço do Estado, 

cria um projeto que foi reforçado pelo Concílio de Trento, que depois de 1707 passou a controlar 

as populações coloniais, em que o alvo principal era a mulher. Na ideia da Igreja, a mulher tinha 

que ficar confinada dentro de casa, cuidando da casa e dos (as) filhos (as), tornando um lar 

sólido, pois os homens viviam em constantes migrações em busca de melhores condições de 

vida. O Estado queria que a mulher fosse recatada, cuidando só da casa e da educação dos (as) 

filhos (as), porque de outro jeito, tudo viraria uma desordem, o que poderia prejudicar os ideais 

da ordem e do trabalho necessários em um sistema de produção. 

Segundo Del Priore (1994), com tudo isso, as famílias ficaram com seus maridos 

ausentes, mulheres chefiando os lares e crianças circulando por outras casas, sendo criadas por 

comadres, vizinhas e familiares. Mesmo que a Igreja quisesse implantar as regras do 

matrimônio, muitas mulheres pobres viviam em uniões consensuais que eram diferentes das 

uniões da elite. Essas, da elite, tinham por interesse realizar laços para manter o patrimônio, 

conservar os contatos influentes ou garantir uma boa situação financeira às filhas de pais 

desvalidos, que estavam sem condições para mantê-las. 

Então, cabia às mulheres a obrigação ou papel social de manter, zelar e educar a prole, 

de filhos (as) legítimos(as) ou não, resultantes de relações de concubinato, independentemente 

de suas origens e dessa forma, como reforça Del Priore (1994), a gestão e administração dessa 

microcomunidade acabou por dar reforços à matrifocalidade na sociedade colonial. A autora 
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diz que “as especificidades da vida colonial reforçaram o papel da mulher como mantenedora, 

gestora, e guardiã da casa e do destino dos seus, fazendo-a suporte da família. Família, contudo, 

no feminino plural” (p.75, 1994). 

O movimento feminista, como conta Del Priore (2017), até os anos 50, foi diferente do 

que se vê hoje. A agenda das mulheres era diferente, ficavam satisfeitas em criarem seus (suas) 

filhos (as), em serem mães de família, em terem poder de mando dentro de suas casas. Enquanto 

o casamento era o lugar para a procriação, a igreja tinha uma grande influência, sobretudo 

conduzindo os casais na forma como estes deveriam se relacionar sexualmente - sexo deveria 

ser rápido e objetivo. 

Como explica a historiadora Del Priore (2017), a partir do século XIX, a medicina passa 

a exercer um papel importante na sexualidade, tentando associar a família feliz à família 

saudável, que gerava filhos (as) saudáveis, recomendando aos casais que não perdessem tanto 

tempo rolando na cama durante as relações, porque isso enfraqueceria os corpos. Já o século 

XX é o da descoberta do corpo, do esporte, da modificação do estilo de roupa, da entrada da 

mulher no mercado de trabalho, do aparecimento da lingerie e essas mudanças modificaram o 

casamento. Começaram a acontecer discussões por relações de mais igualdade, dessa forma, à 

medida que a mulher foi ganhando dinheiro, passou a controlar a quantidade de filhos(as) que 

queria ter e foi em busca do prazer e isso se tornou um tema novo para os casais. Para Del Priore 

(2017), hoje muitas coisas mudaram a ponto que os homens também alegam estar com dor de 

cabeça, o que antes eram coisas das mulheres. Os homens estão sentindo o impacto destas 

transformações e apelam para o artifício da dor de cabeça para não ter relações sexuais. Para a 

autora, esses novos arranjos contrariam os preceitos do patriarcado porque eles contestam 

modelos tradicionais e trazem situações até então desconhecidas ou pouco mencionadas. Hoje 

o que se vê é um grande número de lares brasileiros chefiados por mulheres que se tornaram as 

provedoras do sustento da família.  

O modelo patriarcal de família - caracterizado pela composição de pai, mãe e filhos (as) 

que convivem sob a autoridade do primeiro sobre os demais – está em crise. Nessa estrutura 

familiar, o pai desempenha o papel social de provedor do sustento da família e ocupa o lugar 

que é socialmente legitimado de autoridade sobre a mulher e os (as) filhos (as). Essa crise, 

baseado em Manuel Castells (1999), vem de longa data, devido a uma realidade construída 

historicamente pelas lutas de emancipação feminina e de conscientização das mulheres em um 

contexto de transformações no mercado de trabalho, na ciência tecnológica e na economia 

globalizada. A fragilização do modelo familiar patriarcal oportuniza a emergência de outras 
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concepções e marca (re) configurações na família moderna. Adaptando-se às transformações, 

as novas famílias criam espaços para que diferentes formas de relações sejam estabelecidas. 

O contexto atual caracteriza-se por todas essas transformações na família, que 

inevitavelmente se estendem para o mercado de trabalho. Para Castells (1999), porém o mundo 

do trabalho, mesmo apresentando avanços, continua preso à lógica patriarcal. As mulheres 

chefes de família sofrem as consequências da desvalorização do seu trabalho. Não se pode negar 

o peso que as construções sociais de gênero têm sobre a sociedade, especialmente no que diz 

respeito ao “ser mulher” como detentora da responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pela 

educação dos(as) filhos(as). 

 Mesmo com o aumento no número de divórcios, o casamento ainda é considerado uma 

instituição importante no Brasil de hoje; ainda há a preocupação em constituir famílias, em se 

unir no matrimônio (DEL PRIORE, 2017). Por estarem no mercado de trabalho, as mulheres 

passaram a ter filhos (as) cada vez mais tarde. Diminuiu o número de filhos (as) para uma média 

de dois por família, não de seis como na década de 60. Ocorre, também, que pode acontecer 

uma quebra do modelo clássico de formação familiar biparental e passar a ser monoparental, 

que pode se originar por meio da viuvez, do divórcio, dos(as) solteiros(as), da adoção e da 

inseminação artificial, em que pais ou mães cuidam da família sozinhos(as), há famílias que se 

apresentam com dois pais ou com duas mães, dando indícios de que as coisas mudaram. 

 Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) quanto às 

modificações demográficas, destacam-se o aumento da esperança de vida, em todas as idades, 

e o forte declínio da fecundidade. Assim, na população, nota-se a tendência a ter mais idosos(as) 

e menos crianças e adolescentes. O aprofundamento da modernização das relações sociais, a 

migração para áreas urbanas, o aumento da escolaridade e da inserção das mulheres no mundo 

do trabalho são fatores sociais que produzem alterações nos arranjos familiares. As atualizações 

na legislação sobre divórcio, separação, união estável e, mais recentemente, casamento entre 

pessoas do mesmo sexo também exercem efeito sobre a formação das famílias (IBGE). 

 Conforme dados IBGE4 (2016), a população de 15 anos ou mais de idade 

economicamente ativa equivale a 69,7 %; a porcentagem de mulheres de 15 anos ou mais de 

idade economicamente ativas equivale a 60,03 %. Ainda se baseando em dados do IBGE, a 

década de 90 revela um Brasil com famílias menores, com mais escolaridade, melhores 

resultados na taxa de mortalidade infantil e transformações diversas no mercado de trabalho. O 

                                            
4 Matéria “Brasil termina o século com mudanças sociais”. Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtm Acesso em nov. 2017. 
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país terminou o século XX marcado pela permanência da desigualdade: na década de 90, o 

rendimento dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres cresceu 38% (passando de 13,30 salários 

mínimos para 18,40) e 40% (da fração de 0,70 salário mínimo para 0,98), respectivamente, 

mantendo inalterada a elevada concentração da renda na sociedade brasileira. Para ilustrar mais 

esse trecho, são dados do IBGE: 

O tamanho das famílias brasileiras, que na década de 80 foi de 4,5 pessoas em média, 
chega ao fim dos anos 90 com apenas 3,4 pessoas. A família tradicional, composta 
pelo casal com filhos, caiu de quase 60%, em 1992, para 55%, em 1999, ao mesmo 
tempo em que aumentou a proporção de outros tipos de composição familiar: de 
mulheres sem cônjuge e com filhos (de 15,1% para 17,1%) e de casal sem filhos (de 
12,9% para 13,6%). Cresce também o número de pessoas vivendo só, representando 
8,6% em todo o País. As Regiões Metropolitanas de Porto Alegre (13,5%) e Rio de 
Janeiro (11,3%) apresentaram as maiores proporções de pessoas vivendo sozinhas. A 
redução do tamanho da família pode ser explicada, sobretudo, pela acentuada queda 
na taxa de fecundidade nas últimas três décadas, de 5,8 filhos, em 1970, chega a 1999 
com 2,3 filhos. Fatores como a mudança de valores culturais do brasileiro e o ingresso 
maciço de mulheres no mercado de trabalho também influenciaram a redução da 
família ao núcleo conjugal com filhos. E ainda, o declínio da fecundidade é maior 
entre as mulheres com nível elevado de instrução. Em 99, as mulheres com nível de 
instrução mais baixo (menos de 4 anos de estudo) tinham em média 3, 1 filhos, 
enquanto as mulheres com 8 anos e mais de estudos tinham em média 1,6 filhos. A 
renda aparece como determinante do tamanho das famílias, sendo o número de filhos 
e de pessoas inversamente proporcional à renda familiar. Em 99, uma família com 
renda per capita até 1/4 do salário mínimo tinha, em média, 5 pessoas enquanto uma 
família com renda per capita de mais de 5 salários mínimos tinha, em média, 2,7 
pessoas. (20166). 
  

Na sociedade pós-moderna não há mais condições de se manter a padronização fordista7. 

Isto é, a família não é uma linha de montagem em que um casal heterossexual “fabrica” filhos 

(as) padronizados (as) que vão gerar filhos (as), netos (as) e bisnetos (as) que viverão “como os 

nossos pais” (JOSÉ ALVES, 2010). A família na sociedade pós-industrial e pós-fordista se 

diferencia das suas congêneres modernas pelas alterações nas relações entre os gêneros e entre 

as gerações. Difere, também, pelo tipo de inserção na divisão social e sexual do trabalho. As 

mulheres deixam de ser simplesmente as esposas, ou sombras dos maridos, assim como os (as) 

filhos (as) adquirem uma mobilidade social e espacial como nada visto antes.  

Os novos arranjos familiares modificaram o panorama da família brasileira. A família 

pode ser entendida, de forma genérica, como um conjunto que abrange parentes consanguíneos, 

civis e afins. Para Cláudia Fonseca (2017), as uniões estáveis e homoafetivas estão sendo 

reconhecidas como entidades familiares quando são criadas para este fim. O pai, figura do sexo 

                                            
6 Disponível em:< http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtm> 
7 O Fordismo é um modo de produção em massa elaborado por Henry Ford, consistindo no aumento da produção, 
que possibilita a baixa nos preços, que, por sua vez, aumentam as vendas e ajudam o produto a se manter com 
preços baixos. Disponível em: http://educacao.globo.com/geografia/assunto/industrializacao/fordismo.html 
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masculino, deixa de ser central na relação familiar, destituindo-se do poder soberano, 

possibilitando uma igualdade entre os (as) demais constituintes. O mercado de trabalho e a 

necessidade de sobrevivência contribuíram para estas mudanças. A mulher fica mais 

independente e pode cuidar dos (as) filhos (as) sozinha. 

Não há como definir a relevância dos membros de uma rede familiar. Essa pode ou não 

incluir consanguíneos (ascendentes, descendentes, colaterais etc.), parentes por casamento 

(sogros(as), cunhados(as), concunhados(as), padrastos(as), enteados(as), etc.), padrinhos, 

madrinhas, compadres e comadres (não devemos esquecer que existem padrinhos e madrinhas 

em casa, de igreja, na família de santo, etc.), e simplesmente amigos(as) que por vezes por ter 

tido uma experiência intensa, acabam se sentindo também um membro da família. Fonseca 

(2017),  na busca por uma definição operacional da vida familiar que dê conta dessa variedade 

de possibilidades, prefere falar de dinâmicas e relações familiares, antes do que de um modelo 

ou unidade familiar. Dessa forma, o laço familiar fica definido “como uma relação marcada 

pela identificação estreita e duradoura entre determinadas pessoas que reconhecem entre elas 

certos direitos e obrigações mútuos” (FONSECA, 2017, p. 54). A origem dessa identificação 

pode ser de fatos alheios à vontade da pessoa como laços biológicos ou territoriais; pode ser de 

acordos conscientes e desejados como o casamento, compadrio e adoção; ou até mesmo em 

atividades realizadas em comum como compartilhar o cuidado de uma criança ou de um(a) 

ancião(ã). 

Ainda como outro arranjo familiar surge a família de dois adultos e nenhuma criança, 

chamada “a família Duplo Ingresso e Nenhuma Criança (DINC) que é a expressão mais singular 

das transformações econômicas e sociais do século XXI” (ALVES, 2010, p.32). Mesmo 

representando apenas 3,7% dos domicílios brasileiros, em 2006, os casais de DINC são um tipo 

de arranjo que tende a crescer e a fazer parte da diversidade dos arranjos domiciliares. Este é 

um tipo de família menos presente nos segmentos mais pobres da população, e isso motiva as 

políticas públicas a fazer estudos para conhecer as características destes casais. 

Entendeu-se, a partir das abordagens de diferentes autores e autoras, que o conceito de 

família abrange os laços que unem as pessoas e nelas se reconhecem obrigações, 

responsabilidades, direitos e sentimentos que as identificam. Não se tem um conceito fixo de 

família e nota-se que as suas formações estão em constantes mudanças.   

Tais arranjos que formam as famílias na contemporaneidade refletiram nas 

configurações  da sociedade, em todos os seus segmentos: onde se vive, trabalha, diverte, 

estuda, etc. Modificaram, também, as performances de gênero assumidas nesses contextos 
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familiares, de modo que se torna importante apresentar o entendimento de gênero que 

fundamenta essa pesquisa. 

 

3.4 Teorizando sobre gênero 

O conceito de gênero está presente nos estudos feministas desde o final da década de 

1960, época em que iniciou o período de atividade feminista chamado de Segunda Onda. Assim, 

com o propósito de situar acontecimentos até o surgimento do conceito de gênero, vai-se falar 

da Primeira Onda do movimento feminista e depois da Segunda Onda. 

A Primeira Onda ocorreu durante o século XIX e fim do século XX no Reino Unido e 

nos Estados Unidos, e tinha como objetivos principais a promoção da igualdade nos direitos 

contratuais e de propriedade para homens e mulheres, também combatiam os casamentos 

arranjados em que os homens tinham a mulher e seus filhos e filhas como suas propriedades. 

Já no fim do século XIX o movimento voltou-se para conquista do poder político, 

principalmente a do direito ao sufrágio por parte das mulheres. “A primeira onda, impulsionada 

pelo paradigma do liberalismo, funda-se na ideologia burguesa e na busca por um conceito 

ampliado de cidadania” (MARLISE MATOS, 2010, p. 68), incluindo as mulheres, os homens 

negros e parte das camadas populares.  

As principais lutas da Primeira Onda, para Naiara Andreoli Bittencourt (2015), referem-

se à formação profissional e a representação política, reivindicando o acesso à educação formal, 

ao trabalho remunerado e ao voto. Esse período caracteriza-se por voltar-se ao interesse das 

mulheres brancas de classe média em apresentar pautas generalizadas de igualdade formal 

inclusiva, que em pouco ferem a estrutura patriarcal historicamente construída. Mas mesmo 

dessa forma, foi um movimento extremamente massivo, porque milhares de mulheres ocuparam 

as ruas da Inglaterra e dos Estados Unidos, sofrendo graves represálias penais e sociais (PINTO, 

2010). Quer dizer que causavam um grande impacto na ordem patriarcal, mesmo restringindo-

se às conquistas formais. 

A Segunda Onda do feminismo teve início na década de 1960 e durou até o fim da 

década de 1980. Preocupava-se, principalmente, com questões de igualdade e com o fim da 

discriminação, além de ter sido considerada uma continuação da Primeira Onda. Para Saffioti 

(2004), é nesse período que acontece um avanço de percepção e análise do movimento como 

um todo, agregando diversas frentes de luta e denunciando o patriarcado como forma de 

expressão do poder político exercido através da dominação masculina em oposição à 

inferiorização das mulheres.  
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Para Bittencourt (2015), o movimento feminista, na Segunda Onda, critica seu caráter 

burguês-liberal de outrora, influenciado por organizações políticas e por movimentos sociais, 

“fazendo recortes de classe e raça, relações de poder e transversalidade de opressões estruturais 

para além do gênero. Assim, elevam-se as vozes das mulheres negras e pobres subjugadas 

dentro do movimento” (p.201). A autora explica que: 

Inclusive, é nesse período em que se formulam as problematizações acerca das 
diferenças entre gênero, sexo e orientação sexual, desmitificando a naturalização de 
papeis sociais que seriam inerentes a homens ou mulheres. Ainda há a importante 
contribuição do questionamento da dicotomia artificial dos espaços públicos e 
privados, ressaltando que o “pessoal” ou o privado são espaços políticos e que devem 
ser desvelados. Neste segundo momento marcante dos movimentos feministas 
destacam-se várias autoras como Gloria Jean Watkins, Heleieth Iara Saffioti, Joan 
Scott, Betty Friedan, Nancy Fraser e Juliet Mitchell (BITTENCOURT, 2015, p.201). 

 

Assim, é na Segunda Onda do feminismo que surge o conceito de gênero, que tem sido 

abordado a partir de perspectivas diversas que vão desde a teoria marxista até a perspectiva pós-

estruturalista. Não há um marco teórico único de onde partem as discussões de gênero. Por não 

terem a mesma posição teórica ou política, os movimentos feministas fazem com que os 

direcionamentos ou estratégias de luta dos diversos grupos também sejam diferentes. Como 

categoria de análise na perspectiva pós - estruturalista, Ruth Sabat (2001) diz que o gênero 

surge como um conceito para se referir a masculinos e femininos de forma diferente do que se 

compreendia como sexo. Pesquisadoras e pesquisadores feministas, utilizando-se do potencial 

analítico do conceito de gênero, vão tentar desconstruir as perspectivas de estudo baseadas em 

distinções tradicionais, desafiando, por exemplo, o argumento clássico de que as diferenças 

biológicas justificam os papéis sociais pré-determinados que as mulheres e os homens devem 

desempenhar na sociedade. 

No auge da movimentação feminista, tanto na Europa quanto no Ocidente, Dagmar 

Meyer (2010), diz que um “grupo de estudiosas anglo-saxãs começaria a utilizar, então, o termo 

gender, traduzido para o português como gênero, a partir do início da década de 70” (p.14). A 

partir disso, esse conceito passou a ser muito discutido e analisado até os dias atuais. Joan Scott 

diz que “a história do pensamento feminista é uma história de recusa da construção hierárquica 

da relação entre masculino e feminino; nos seus contextos específicos é uma tentativa de 

reverter ou deslocar seus funcionamentos” (2017, p.19). 

A respeito da teoria feminista, Judith Butler (2017) apresenta os riscos da utilização da 

categoria mulher como um termo político e de representação. Isso porque, se de um lado, esse 

tipo de utilização pretende conferir legitimidade e extensão para a luta contra a opressão 

feminina, por outro, apresenta-se com uma função normatizadora, que se coloca no lugar de 
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revelar ou de deturpar o que se assume como sendo a verdade sobre as mulheres. Neste sentido, 

a mulher enquanto um sujeito com características pré-demarcadas, mesmo que historicamente, 

representa uma armadilha ao próprio pensamento e movimento feminista. Ademais, “o próprio 

sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis ou permanentes” (BUTLER, 

2017, p.18). Então, todo o esforço deste investimento na identidade genérica mulher está em 

que, ao buscar-se a libertação dos mecanismos de exclusão, lutando por igualdade e visibilidade 

política, acaba-se reforçando os paradigmas e fundamentalismos da própria opressão. Dentre 

estes paradigmas, um dos principais é a maneira como se elabora, no plano discursivo, a 

formação da identidade. “As qualificações do ser sujeito têm que ser atendidas para que a 

representação possa ser expandida” (BUTLER, 2017, p.18). Nesse entendimento, o termo 

“mulheres”, como sujeito do feminismo, não comporta mais a quantidade e diversidade de 

gêneros que existem na contemporaneidade, e seguindo o pensamento de Butler, “talvez, 

paradoxalmente, a ideia de ‘representação’ só venha realmente a fazer sentido, para o 

feminismo quando o sujeito ‘mulheres’ não for presumido em parte alguma” (2017, p. 25). 

 Aprendemos a nos portar como sujeitos do gênero feminino ou masculino, educados por 

diferentes instâncias que nos indicam como ser nas famílias, na escola, na rua, na sociedade, 

ensinando modos de ser e de viver as masculinidades e as feminilidades. Assim, diferentes 

sociedades e épocas atribuem significados distintos às posições de gênero, à masculinidade e à 

feminilidade (GUACIRA LOURO, 2011). Assim, ao falar das posições de gênero está-se 

referindo à forma cultural atribuída para determinado corpo e como esse corpo está fabricado 

para atuar na sociedade. Então, por esse viés, pode-se ter um corpo de mulher atuando numa 

posição de mãe, de secretária, de atleta, como posso ter um corpo de homem ocupando a posição 

de motorista, de cozinheiro, de pai, de barbeiro, desde que essa mulher e esse homem utilizem-

se de gestos e de roupas que correspondam aos seus sexos determinados de nascença – homem 

ou mulher. Ou melhor, desde que se compreendam essas posições de gênero por fazerem parte 

de um conjunto de normas que regulam a cultura e que são claramente entendidas (BUTLER, 

2017). Então, para que essa posição de gênero seja entendível, inteligível, algumas posições 

não podem existir, isso é, “daqueles em que o gênero não decorre do sexo e aqueles em que as 

práticas do desejo não decorrem nem do sexo nem do gênero” (BUTLER, 2017, p.44). Para 

completar o entendimento do exposto, segue a citação que diz:   

Gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações 
de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em outras 
palavras, os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só são 
concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, são 
constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer 
linhas causais ou expressivas de ligação entre o sexo biológico, o gênero 
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culturalmente constituído e a “expressão” ou “efeito” de ambos na manifestação do 
desejo sexual por meio da prática sexual (BUTLER, 2017, p.43) 

 

Joan Scott (2017) diz que na gramática, gênero é compreendido como um meio de 

classificar fenômenos, um sistema de distinções socialmente acordado mais do que uma 

descrição objetiva de traços inerentes. Além disso, as classificações sugerem uma relação entre 

categorias que permite distinções ou agrupamentos separados. Scott ainda afirma que o 

“gênero” era um termo sugerido por aquelas que defendiam que a pesquisa sobre mulheres 

transformaria fundamentalmente os paradigmas no seio de cada disciplina. Muito cedo as 

pesquisadoras feministas falaram que o estudo das mulheres acrescentaria não só novos temas, 

como também iria impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios do trabalho científico 

existente.  

Scott lança definições de gênero, baseada na ideia de que as mudanças que ocorrem na 

organização das relações sociais sempre correspondem à mudanças nas representações de 

poder, embora que a direção das mudanças não sigam necessariamente um único sentido. 

Assim, de acordo com a autora: 

Minha definição de gênero tem duas partes e várias sub-partes. Elas são ligadas entre 
si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo essencial da definição baseia-
se na conexão integral entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo 
de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma 
forma primeira de significar as relações de poder. As mudanças na organização das 
relações sociais correspondem sempre à mudança nas representações de poder, mas a 
direção da mudança não segue necessariamente um sentido único (SCOTT, 2017, 
p.21). 

 

Para Guacira Louro (2011), ser mulher implica em uma construção do feminino, que 

varia de uma cultura para a outra, tem caráter provisório, pois se transforma. Atribuir marcas 

da feminilidade -  como, por exemplo, a pele macia, o cabelo bem tratado, as unhas cuidadas, 

o corpo magro e delineado, o gesto delicado, o andar gracioso - num corpo evidencia o distintivo 

do outro, a masculinidade. Assim, ao falar de gênero, está se falando de feminilidades e 

masculinidades, sempre no plural, visto que existem múltiplas formas de vivenciá-las; e está se 

falando de construções que se dão a todo tempo, por isso seu caráter provisório dependendo do 

tempo e da cultura analisada, num processo contínuo e não concluso.  

A relação entre os gêneros não é um fato natural, mas uma relação social que foi 

construída, remodelada.  

Os papeis sexuais construídos historicamente devem ser questionados, pois na 
história da humanidade não se vê aparição da mulher. A história da 
desigualdade entre os gêneros foi marcada por discursos considerados 
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verdadeiros por meio de relações de saber e de poder e isso sempre foi aceito 
sem indagações pela escola (COLLING, 2009, p. 78). 

 
Ana Maria Colling (2009, p. 79) diz que gênero é o “termo utilizado para teorizar a 

questão da diferença sexual, questionando os papeis destinados às mulheres e aos homens”. 

Falar em gênero, em vez de falar em sexo, indica que a condição das mulheres não está 

determinada pela natureza, pela biologia ou pelo sexo, mas é resultante de uma invenção.  

Mas se pensar que o caráter imutável do sexo é contestável, como nos diz Butler (2017, 

p.27), talvez o próprio construto chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto o 

gênero. Assim, segundo a autora, a distinção entre sexo e gênero talvez seja nula, porque talvez 

o sexo sempre tenha sido o gênero.  

Os limites da análise discursiva de gênero pressupõem e definem por antecipação as 
possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis do gênero na cultura. Isso 
não quer dizer que toda e qualquer possibilidade de gênero seja facultada, mas que as 
fronteiras analíticas sugerem os limites de uma experiência discursivamente 
condicionada. (BUTLER, 2017, p.30) 

 

Tais configurações de gênero devem ser nos termos que contemplem um discurso 

cultural hegemônico, ele tem que ser baseado em estruturas binárias que vão se associar a uma 

linguagem de racionalidade universal. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito, ou qualquer 

invenção. O gênero tem que corresponder a uma linguagem que se refira ao domínio imaginável 

do gênero. A citação de Letícia Lanz ilustra o que foi dito: 

Mesmo em tempos de grande flexibilidade e mutabilidade de costumes como esses 
que vivemos, continua sendo cláusula pétrea na constituição da sociedade a interdição 
das pessoas realizarem qualquer alteração na classificação de gênero que receberam 
ao nascer. A menos que obtenha autorização expressa da justiça para realizar tal 
modificação, o que no Brasil pode durar anos e nunca sair, qualquer tentativa de 
violação das normas de gênero será considerada como transgressão da ordem social, 
acarretando inúmeras sanções e represálias sobre a pessoa sócio-desviante (LANZ, 
2014, p. 22). 

 

Em entrevista a Eric Aeschimann para o Le Nouvel Observateur, questionada sobre 

serem  os gêneros também as normas que ela critica, Butler respondeu:  

Os estudos de gênero não descrevem a realidade do que vivemos, mas as normas 
heterossexuais que pesam em nós. Nós as recebemos pelas mídias, pelos filmes ou 
através de nossos pais, nós as perpetuamos através de nossos fantasmas e nossas 
escolhas de vida. As normas nos dizem o que devemos fazer para ser um homem ou 
uma mulher. Nós devemos a todo instante negociar com elas. Alguns de nós as adoram 
e as encarnam apaixonadamente. Outros as rejeitam. Alguns detestam, mas se 
conformam. Outros brincam da ambivalência… Eu me interesso pela distância entre 
essas normas e as diferentes formas de responder a elas (BUTLER, 2014). 

 

Ao negociar com essas normas, que nos dizem o que se pode ou não fazer para ser 

homem ou para ser mulher, trabalha-se com a ideia de que essa não emana de um único lugar, 
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pois está em toda a parte. “Expressa-se por meio de recomendações repetidas e observadas 

cotidianamente, que servem de referência a todos” (LOURO, 2008, p.22). Então, é por essas 

ações que a norma se faz penetrante, e por isso ela é capaz de se naturalizar. Com isso, mostra-

se o quanto o sujeito não é preexistente; ele é sujeito em processo constituído no discurso pelos 

atos que executa, quer dizer, se constrói e destrói o tempo todo, como nos diz Butler (2013). O 

sujeito, segundo a autora, é um construto performativo.  Dessa forma, o sujeito não é estável ou 

fixo, o que se pode dizer é que o próprio gênero é construído na linguagem e pela linguagem e 

a noção de identidade não é tomada como ponto de discussão.     

Sobre a identidade e a capacidade de performar-se, moldar-se, Lanz argumenta que: 

De maneira sem precedentes na história da humanidade, o mundo contemporâneo nos 
dá oportunidades de modelar-nos a nós mesmos, criando e recriando as nossas 
próprias identidades ao sabor dos nossos desejos. Contudo, ao mesmo tempo em que 
nos abre oportunidades inteiramente novas e inusitadas para expressão da nossa 
individualidade, coloca-nos em confronto direto com inúmeros dilemas existenciais, 
criados por essa mesma infinidade de escolhas atualmente à nossa disposição quanto 
a quem somos, ao que desejamos e a como devemos viver nossas vidas (LANZ, 2014, 
p.20). 

 

Quando questionada sobre o que significa o gênero ser performativo, Judith Butler 

(2013) respondeu que uma coisa é dizer que o gênero é performado, e isso é diferente de dizer 

que o gênero é performativo. Esclareceu que quando dizemos que o gênero é performado, 

geralmente queremos dizer que nós tomamos um papel, nós estamos agindo de uma 

determinada forma. Essa ação ou essa interpretação é crucial para o gênero que nós somos e o 

gênero que nós mostramos ao mundo.  

Dizer que algo é performativo, segundo a autora, significa que esse algo produz uma 

série de efeitos. Butler diz que agimos, andamos e falamos de maneiras que reforçam uma 

impressão de ser um homem ou ser uma mulher. “Nós agimos como este ser um homem ou este 

ser uma mulher fosse uma realidade interna, ou algo que simplesmente é uma verdade sobre 

nós, um fato sobre nós” (BUTLER, 2013). Trata-se, no entanto, de um fenômeno que tem sido 

produzido e reproduzido todo o tempo. Isto quer dizer que, no pensamento de Butler, a atuação 

de gênero é como uma ação de repetição, imitação, uma performance cuja teatralidade é 

inconsciente, mas que nem por isso isenta das relações de força e poder, uma paródia. O jeito 

exagerado de ser de uma drag-queen, por exemplo, desnuda o caráter paródico ao qual a autora 

se refere, mas o alcance desta paródia extrapola o domínio da inteligibilidade cultural das 

marcas de gênero artificiais, como por exemplo o travesti, o transexual. Nesse caso, “no lugar 

da lei da coerência heterossexual, vemos o sexo e o gênero desnaturalizados por meio de uma 

performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo cultural da sua unidade 



40 
 

fabricada” (BUTLER, 2017, p. 238). A constituição do ser homem e do ser mulher também 

ocorre neste mesmo regime performativo, fantasmático pelo fato de se utilizar da imagem da 

performance. Sobre a performance, Berenice Bento (2006), diz que os corpos assumirão sua 

aparência de gênero na medida em que se reiteram continuamente no cotidiano os atos que 

conferem masculinidade ou feminilidade, sendo isso chamado de gênero performático. É assim, 

portanto, que corpo e gênero estarão sempre em relação, e justamente por isso não podem ser 

concebidos como duas polaridades contrárias ou dissociadas.  

Louro (2017), diz que nós não escolhemos um gênero assim como se escolhe uma roupa 

no armário e ainda lembra que essa analogia já foi feita por Butler. Nossa agência é regulada, 

porém isso não implica em calar a subversão. “Somos capazes de descosturar e reinventar as 

roupas, ou melhor, as regras que nos cabe adotar. Somos capazes de desconstruir e refazer” 

(LOURO, 2017, p.112). Com isso a autora quer dizer que mesmo que operem as normas 

regulatórias de gênero, age-se em meio às possibilidades e rachaduras dessas normas e dessa 

forma pode-se transitar em territórios proibidos. 

Na ideia de Butler (2017), ao se utilizar da imagem da performance para mencionar a 

atuação de gênero poderia sugerir um certo funcionalismo, ou seja, indivíduos desempenhando 

papéis previamente estabelecidos. No entanto, a teatralidade não está na representação, mas na 

ficção ou desnaturalização de toda e qualquer identidade desempenhada. A performance, a 

paródia, é para Butler a própria condição de subversão, uma vez que, ao mimetizar as injunções 

normativas e a própria sobrevivência dessas obrigações, que está condicionada por esta prática 

de repetição, é possível deslocar, recontextualizar e prefigurar novos contornos de gênero. 

Ademais, considerando o gênero como um estilo corporal, ou um “ato” que tanto pode 

ser intencional como pode ser performativo, “os vários atos de gênero criam a ideia de gênero, 

e sem esses atos não haveria gênero algum” (BUTLER, 2017, p. 241), porque não há uma 

essência que consiga expressar ou exteriorizar, pois por ser uma construção, ela oculta a gênese 

do gênero num acordo coletivo que tem que manter gêneros distintos e polarizados senão assim, 

há coação e punição. Como afirma Butler (2017, p.241), “as possibilidades históricas 

materializadas por meio de vários estilos corporais nada mais são do que ficções culturais 

punitivamente reguladas, alternadamente incorporadas e desviadas sob coação.” Para a autora, 

gênero é culturalmente formado, mas também é um domínio de agência ou de liberdade. Desta 

forma, a autora diz que é importante resistir a violência que é imposta pelas normas ideais de 

gênero, muito mais ainda contra as pessoas que são diferentes e consideradas desviantes em sua 

apresentação. Por esse viés, passamos nossas vidas envoltos em atos performativos de gênero, 

assim esses atos são tão mecânicos e automáticos, que nem se quer notamos estar fazendo uma 
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performance. Para Butler (2017), essa identidade de gênero é desconectada de qualquer 

essência, desligada de qualquer eu interior, mas continuamente produzida e reproduzida graças 

ao caráter performativo do gênero. 

A partir do exposto, e em consonância com Butler (2017), diz-se que os atributos de 

gênero não são expressivos e sim performativos, pois se as várias maneiras com que o corpo se 

mostra ou produz seu significado cultural são performativas, conclui-se que não há identidade 

preexistente pela qual um ato ou atributo possa ser medido, não há ato falso ou verdadeiro, 

distorcido ou real.  De acordo com Butler, “as próprias noções de sexo essencial, de 

masculinidade ou de feminilidade verdadeiras ou permanentes também são constituídas como 

parte da estratégia que oculta o caráter performativo do gênero” (2017, p.244), mas também 

oculta  as possibilidades performativas de disseminação das configurações de gênero que fogem 

à norma. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Corpus de análise 

 

4.1.1 O artefato objeto de estudo 

O corpus de análise dessa pesquisa é constituído pelos filmes “Minha mãe é uma peça” 

e “Minha Mãe é uma Peça 2”- duas produções cinematográficas brasileiras, escritas por Paulo 

Gustavo. No primeiro filme, os roteiristas são Paulo Gustavo e Felipe Braz, tem como 

produtoras Camila Medina e Iafa Britz e a direção de André Pellenz. No segundo filme, os 

roteiristas são Felipe Braz e Paulo Gustavo, a produção de Iafa Britz e a direção de César 

Rodrigues. Estes artefatos possibilitam lançar alguns olhares sobre a família contemporânea 

brasileira ali apresentada, bem como tecer algumas análises sobre formações familiares e as 

performances que constituem as personagens.  

O filme nos fala de uma mulher divorciada, mãe de três filhos, que se chama D. 

Hermínia. No decorrer dos dois filmes o universo particular de D. Hermínia é apresentado em 

cenas ora cômicas, ora melodramáticas que buscam levar o (a) espectador (a) a se identificar 

com as situações familiares apresentadas. 

O filme “Minha mãe é uma peça” originou-se de uma peça teatral com o mesmo nome, 

que fez muito sucesso nas salas de teatro brasileiras. Em entrevista que o ator Paulo Gustavo 

deu para o Correio Braziliense8, falou que a peça estreou há doze anos, já fez quatro turnês por 

todo o Brasil, inclusive retornando a várias cidades. Disse que manteve 95% do texto original, 

alegando que “não se deve mexer no que está dando certo”. Paulo Gustavo, ator e escritor tanto 

da peça quanto do filme, baseou-se em cenas do cotidiano de sua própria mãe para escrever as 

histórias, primeiramente da peça teatral e depois dos filmes. Ele próprio personifica a 

personagem de D. Hermínia, tanto na peça teatral quanto no primeiro e no segundo filme. A 

seguir, a descrição dos dois filmes. 

 

4.1.2 Minha mãe é uma peça  

O primeiro filme – Minha mãe é uma peça - foi lançado em 21 de junho de 2013, com 

1h25min de duração, gênero comédia e não é recomendado para menores de 12 anos. O filme 

teve a direção de André Pellenz, como autor principal Paulo Gustavo, roteiro de Paulo Gustavo, 

Fit Braz e de Rafael Dragaud, música composta por Plínio Profeta. O filme teve uma audiência 

                                            
8 Essa entrevista está disponível em http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2017/10/01/interna_diversao_arte,630155/entrevista-paulo-gustavo.shtml 
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muito grande, pois levou cerca de 4,6 milhões de espectadores(as) aos cinemas em 2013, 

conforme o site Adoro Cinema9. Além disso, está disponível em alguns sites, sendo que no site 

YouTube, foram registradas 1.354.629 visualizações10.  

O site Filmow11, que é considerado uma rede social de filmes e séries, onde se pode 

avaliar as obras conforme o índice de satisfação do(a) espectador(a), variando de uma até cinco 

estrelas, o filme “Minha mãe é uma peça” apresentou a média 3,7, com um número de 34.092 

avaliações. 

 O elenco principal é formado por Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, 

Herson Capri, Ingrid Guimarães, Suely Franco, Alexandra Richter, Mônica Martelli entre 

outros. Na figura 1 vemos o cartaz de divulgação do filme, em que aparece o elenco principal. 

Na figura 2 mostra a D. Hermínia junto a filha e ao filho que ainda moram com ela. 

 

Figura 1- Cartaz de divulgação do primeiro filme 

 
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215671/fotos/ 

 

A sinopse do filme foi apresentada no site Adoro Cinema da seguinte forma:12 

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma dona de casa de meia idade, 
divorciada do marido (Herson Capri), que a trocou por uma mulher mais 
jovem (Ingrid Guimarães). D. Hermínia se mete em tudo na vida de seus 
filhos Marcelina e Juliano (Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo), que 
moram com ela e já estão bem grandinhos. Ainda tem o filho Garib (Bruno 
Bebianno) que é casado e não mora mais com ela. D. Hermínia é uma 
mulher muito mandona e hiperativa. Um dia, ao término de uma conversa 
pelo telefone celular, constatou que o filho, distraidamente, não encerrou a 
conversa, com isso D. Hermínia escutou que seus filhos a consideram uma 
chata; com isso resolve sair de casa sem avisar para ninguém, deixando 
todos, de alguma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal 

                                            
9 Link Adoro Cinema:< http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215671/> Acesso em Agosto 2017. 
10 Link de acesso ao filme: https://www.youtube.com/watch?v=xLcj6boGLZQ Acesso em Dezembro 2017. 
11 Site Filmow: https://filmow.com/minha-mae-e-uma-peca-o-filme-t69061/ Acesso em dezembro 2017. 
12 Site Adoro Cinema http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215671/ Acesso em  Agosto 2017. 
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sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia (Sueli Franco) para 
desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do 
passado (ADORO CINEMA, 2017). 
 
 

Figura 2 – D. Herminia com o filho Juliano e a filha Marcelina. 

 
Fonte:< http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215671/> 

 

4.1.3 Minha mãe é uma peça 2 

O filme “Minha mãe é uma peça 2” foi lançado em 22 de dezembro de 2016, com 

duração de 1h36min, gênero comédia e não é recomendado para menores de 12 anos. Teve 

como diretor César Rodrigues. No último levantamento, a produção nacional alcançou mais de 

cinco milhões de espectadores(as), conforme os dados do site “A Gambiarra” 13, sendo a 

produção que se tornou a maior bilheteria do cinema nacional, com faturamento de R$ 117 

milhões.  

Apesar de ser o longa brasileiro que mais faturou na história, “Minha Mãe é uma Peça 

2” ainda ocupa o quarto lugar no ranking de filmes nacionais mais assistidos da história – e o 

terceiro desde 2002. Esses números levam em conta o número de espectadores/as, e não o valor 

acumulado dos ingressos vendidos. Por essa conta, ainda estão à sua frente “Os Dez 

Mandamentos” e “Tropa de Elite 2”, com 11 milhões de espectadores(as) cada, e “Dona Flor e 

Seus Dois Maridos” (1976), com 10,7 milhões. Esses dados foram obtidos no site Papel Pop14. 

Foram registradas 2.535.181 visualizações no site YouTube, de acordo com o Cine Pipoca15. 

O site Filmow16, que é considerado a rede social de filmes e séries, o filme “Minha mãe 

é uma peça 2” apresentou a média 3,5 com um número de 10.177 votantes. 

O elenco principal do filme 2 é formado por Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana 

Xavier, Herson Capri, Alexandra Hichter, Suely Franco, Patrícya Travassos, Samantha Schutz 

                                            
13 Disponível em  https://www.agambiarra.com/minha-mae-e-uma-peca-2-bilheteria/ Acesso em Agosto 2017. 
14Disponível em http://www.papelpop.com/2017/02/minha-mae-e-uma-peca-2-e-o-filme-nacional-com-maior-
faturamento-da-historia/ Acesso em agosto 2017. 
15 Link de acesso ao filme: https://www.youtube.com/watch?v=lADepcVj42I Acesso em Dezembro 2017. 
16 Site Filmow:< https://filmow.com/minha-mae-e-uma-peca-2-t82380/> Acesso em Dezembro 2017. 
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entre outros. Na figura 3 temos o cartaz de divulgação do segundo filme, com destaque para D. 

Hermínia, que ao contrário do cartaz do primeiro filme, aparece sozinha. 

 

Figura 3 – Cartaz de divulgação do segundo filme. 

 
Fonte: http://cinema10.com.br/filme/minha-mae-e-uma-peca-2 

 

A sinopse do filme, divulgada no site Adoro Cinema17, é a seguinte: 

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) volta nesse filme a protagonizar a história de 
uma mãe divorciada, desta vez rica, pois agora é apresentadora de um bem-
sucedido programa de TV. Porém, a personagem D. Hermínia, mãe 
superprotetora, vai ter que lidar com o ninho vazio, porque Juliano (Rodrigo 
Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) resolvem sair de casa e morar na 
cidade de São Paulo. Para balancear, Garib (Bruno Bebianno), o primogênito, 
chega com o neto que passa uns dias com a avó. Ela ainda vai receber uma 
longa visitinha da irmã Lúcia Helena (Patricya Travassos), que mora há anos 
em Nova York e é considerada a ovelha negra da família (ADORO CINEMA, 
2017). 
 

Na figura 4, cena do filme em que D. Hermínia aparece com seus filhos Marcelina  e 

Juliano. 

 

Figura 4 – D. Hermínia conversando com Marcelina e Juliano. 

                                            
17 Site Adoro Cinema < http://www.adorocinema.com/filmes/filme-223673/> Acesso em Agosto 2017. 

 



46 
 

 
Fonte: pipocanamadrugada.com.br 

 

4.1.4 A personagem D. Hermínia e a repercussão nas mídias  

O fenômeno D. Hermínia teve um apelo muito grande junto ao público, graças ao seu 

jeito peculiar de se comunicar – uma voz em tom alto, que pronuncia rapidamente as palavras, 

xinga, adverte, aconselha – que hoje se vê uma variedade de imagens nas mídias, dentre as 

quais sites de redes sociais como Facebook e Instagram, com a presença da personagem em 

variados memes19. As figuras 5 e 6 são memes da personagem D. Hermínia: 

 

Figura 5 - Meme da D. Hermínia no hospital. 

                                                     
Fonte:https://www.facebook.com/DonaHerminiaImpulsiva/photos/a.1482770035367285.1073741829.1

407756519535304/2001821346795482/?type=3&theat 
                       

Figura 6 – Meme da D. Hermínia em casa. 

                                            
19  A expressão Memes de Internet é utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito, que se difundi através da 
web rapidamente. O Meme pode ser uma frase, link, vídeo, site, imagem entre outros, os quais se espalham por 
intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes de informação. Disponível em:< 
https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/> Acesso em: outubro de 2017. 
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Fonte:https://www.facebook.com/HerminiaIndelicadaOficial/photos/rpp.49627103056

7857/735144560013835/?type=3&theater 

 

Também se vê D. Hermínia em campanhas publicitárias de empresas brasileiras, como 

Banco do Brasil (Fig. 7 e Fig. 8) e Casas Bahia (Fig. 9), tanto em sites de redes sociais como 

nas telas de televisão. Teve repercussão também no site do astrólogo João Bidu20 que escreve 

para as revistas impressas “Guia Astral”, “Boa Sorte” e “Almanaque Astral” e disponibiliza a 

matéria “A D. Hermínia de cada signo” (Fig. 10) em seu site. 

 

Figura 7 – Página do Banco do Brasil no Facebook. 

 
  Fonte: https://www.facebook.com/Paulo.Gustavo.oficial/videos/1715077411852184/ 

 

 

Figura 8 – Perfil do Banco do Brasil no Instagram. 

                                            
20 Disponível em https://www.joaobidu.com.br/jb/astrologias/dona-herminia-cada-signo/. 
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Fonte: < https://www.instagram.com/bancodobrasil/?hl=pt-br> 

 

 

Figura 9 – Perfil das Casas Bahia no Instagram 

. 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=campanha+dia+das+m%C3%A3es+casas+bahia+instagram

&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bgrIQ264QJLSM%253A%252CMpOsD1xmBQHGM%252C_&us

g=__nc2y6rIOvm2LHcX4_VMSz3uiK_w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi2z8vO-

fPXAhUJFZAKHcQGDBUQ9QEISTAE#imgrc=bgrI-Q264QJLSM: 
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Figura 10 - Interface do site do astrólogo João Bidu 

 
Fonte: https://joaobidu.com.br/dona-herminia-cada-signo/ 

 

Com essas campanhas, podemos ter indícios de que a mulher, mãe, D. Hermínia, passa 

credibilidade nos produtos que oferece. Isso está vinculado aos modos de endereçamento da 

produção, conforme Ellsworth os modos de endereçamento “oferecem, sim, sedutores 

estímulos e recompensas para que se assumam aquelas posições de gênero, status social, raça, 

nacionalidade, atitude, gesto, estilo às quais um determinado filme se endereça” (2001, p.25). 

Como se pode ver, a personagem D. Hermínia está presente nas mídias a que temos 

acesso hoje dando conselhos, sugestões, dicas sobre os melhores bancos, os melhores produtos, 

contando piadas com uma linguagem que leva aos mais diferentes públicos o seu entendimento 

e a processos de identificação. “Os filmes, assim como as cartas, os livros, os comerciais de 

televisão são feitos para alguém. Eles visam e imaginam determinados públicos” 

(ELLSWORTH, 2001, p. 13). A aceitação ou não em acolher os recados e conselhos da 

personagem D. Hermínia vai depender da relação do(a) espectador(a) com o que diz as 

mensagens, pois essas foram produzidas para alguém que se identifica com o que o anúncio 

quer dizer. 

 

4.2 As bases do caminho da investigação 

A análise cultural serviu de base para as análises realizadas nos dois artefatos culturais, 

duas obras cinematográficas contemporâneas que partem de conceitos e definições construídos 

historicamente e fazem parte da cultura de onde se vive, no caso, a cultura da família brasileira. 

A Análise Cultural permite contemplar a cultura como uma produção social delineada pelas 

transformações contemporâneas, além de entender os filmes  como  artefatos culturais  e  

realizar  análises  a  partir  de  suas representações. Para Silva: 

A representação é, pois, um processo de produção de significados sociais através dos 
diferentes discursos. Os significados têm, pois, que ser criados. Eles não pré-existem 
como coisas no mundo social. É através dos significados, contidos nos diferentes 
discursos, que o mundo social é representado e conhecido de uma certa forma, de uma 
forma bastante particular e que o eu é produzido (SILVA, 2003, p.199). 
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Assim, Silva (2003) diz que os significados criados carregam a marca do poder que os 

produziu, e dessa forma organizados em sistemas de representação, eles atuam para tornar o 

mundo social pensável, conhecível e assim, dessa maneira governável. Por esse viés,” os 

processos, os dispositivos, os suportes, os meios de representação são dependentes, pois, do 

poder e, ao mesmo tempo, têm efeito de poder” (SILVA, 2003, p.199). 

Representação, para Hall (1997), é produzir significados por meio da linguagem, pois 

para ele a linguagem é um sistema de representação pelo qual se dá sentido às coisas e onde são 

produzidos os significados. Assim, são os significados compartilhados que produzem a cultura 

e que formam o sistema de representação, resultado de convenções sociais que propiciam o 

entendimento entre as pessoas. Como explica Hall: 

A representação é uma parte essencial do processo pelo qual o significado é produzido 
e intercambiado entre os membros de uma cultura. De fato envolve a utilização da 
linguagem, de sinais e imagens que significam ou representam coisas, mas longe de 
ser um processo simples ou direto (HALL, 1997, p. 11). 
 

Partindo de uma das ideias encabeçadas por R. Williams de que não existe leitura neutra 

ou inocente da cultura, então é no campo da luta cultural, que devemos buscar o significado de 

um símbolo cultural, pois ele é atribuído em parte pelo campo social ao qual está incorporado, 

pelas práticas às quais se articula e se faz valer. Assim, “o que importa não são os objetos 

culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado do jogo das relações 

culturais” (HALL, 2003, p. 258). 

A Análise Cultural constitui, de acordo com Simone Maria Rocha (2011), um potente 

instrumento de análise para a compreensão das relações entre comunicação e cultura por ser 

uma ferramenta que se compromete a olhar para as práticas sociais por meio de reflexões ao 

mesmo tempo em que analisa padrões e práticas sociais. Conforme Cary Nelson, Paula 

Treichler e Lawrence Grossberg (1995) cabe afirmar que apesar de as análises culturais 

envolverem uma configuração investigativa ampla, caracterizada pela possibilidade de incursão 

a variados campos de saber e as suas metodologias, todas elas partilham o compromisso de 

“examinar práticas culturais do ponto de vista de seu envolvimento com, e no interior de, 

relações de poder” (1995, p.11), o que exige um esforço  no sentido “de teorizar e capturar as 

mútuas determinações e inter-relações das formas culturais e das forças históricas”(Id., ib.). 

Nesse sentido, tais análises podem ser configuradas como formas interessadas em lidar com 

práticas e produtos da cultura; assim delas resultam “novas” histórias que não se localizam em 

nenhum dos campos buscados no decurso das análises, e que tampouco instituem um novo 

campo de conhecimentos ou metodologias. Acima de tudo são histórias assumidamente 
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parciais, incompletas e orientadas pela preocupação com a apresentação das circunstâncias, e 

não pela busca de “causas” (WORTMANN, 2007, p. 75).  

Fazendo uso dessas teorias, realiza-se nesse trabalho a análise cultural dos dois produtos 

da cultura brasileira que são os objetos de estudo propostos, os filmes que tiveram grande 

audiência nas salas de cinema do Brasil, bem como no site YOU TUBE e suas repercussões nas 

redes sociais. E aqui se reforça que a cultura é “uma prática discursiva envolvida na produção 

de significados, de regimes de verdade e de sujeitos de determinados tipos” (PARAÍSO, 2006, 

p. 9). Ainda na esteira dessa mesma perspectiva, “os textos culturais são muito importantes, 

pois eles são um produto social, o local no qual o significado é negociado e fixado, em que a 

diferença e a identidade são produzidas e fixadas, em que a desigualdade é gestada” (COSTA, 

2005, p. 138).  

A seguir, os procedimentos realizados para se conseguir as análises dos artefatos. 

 

4.3 Procedimentos de análise 

Uma vez escolhidos os artefatos para a realização desse trabalho, foram traçadas as 

estratégias de análise que seriam possíveis de se realizar. 

Assim, os filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2” foram assistidos 

em sequência. Mesmo antes de se pensar em torná-los o corpus de análise, esses dois filmes já 

haviam sido assistidos, porém agora a forma que passaram a ser olhados mudou. Cada detalhe 

que era apresentado nas cenas poderia servir de análise, então um olhar mais aguçado passou a 

ser importante, cada fala, cada cena, os closes, os gestos, os espaços, a iluminação, os móveis, 

pois cada item poderia conter informações não ditas, mas presentes nas cenas.  

Depois de fazer observações e de realizar anotações sobre os filmes, ficou escolhido o 

que se queria analisar, bem como a forma de apresentação dos dados provenientes da análise 

em forma de artigos. Já com os temas definidos a partir do objetivo da pesquisa, assistir aos 

filmes e anotar o que se analisava sobre a temática a ser trabalhada passou a ser um exercício 

meticuloso e rotineiro, com revisões qualitativas abrangentes de forma e de conteúdo. Foram 

selecionadas, para compor os artigos, as cenas mais representativas das configurações 

familiares e de gênero que aparecem nos filmes.  

No primeiro artigo, lançou-se olhares sobre as atuações de gênero dos personagens 

principais mostradas nos filme; com descrições de falas, situações e posicionamentos dos 

personagens, assim foi-se procedendo as análises baseadas nos aportes teóricos que embasavam 

desde o início esse trabalho e que agora se justificavam nas cenas mostradas. A cada aprimorada 

que se queria fazer, voltava-se a assistir determinada cena para fornecer uma riqueza maior seja 
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de detalhes, seja de fidelidade nas transcrições das falas, seja para acrescentar um referencial 

mais específico. 

Dando continuidade, os mesmos procedimentos se seguiram para a produção do 

segundo artigo, em que foram analisadas algumas cenas representativas da personagem D. 

Hermínia. Foram separadas algumas cenas que propiciaram discutir temas acerca do tipo de 

mulher e mãe que é apresentada nos dois filmes, buscando analisar os modos de ser e de se 

relacionar com as pessoas que fazem parte de sua vida, os sentimentos e as atitudes dela com e 

para os (as) outros (as) em diferentes contextos.  As cenas descritas para a análise desse trabalho 

foram feitas pela autora dessa dissertação, ora mantendo os diálogos e falas, seja de forma direta 

ou indireta, ora detalhando o que viu nas cenas.  

O trabalho de análise cultural foi realizado no ano de 2017. 
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5 OS ARTIGOS 

 

Nessa parte da dissertação serão apresentados os artigos resultantes dos movimentos de 

análise dos filmes.  

O primeiro artigo tem como título Claquete: representações de gênero apresentadas 

nos filmes “Minha mãe é uma peça” e “ Minha mãe é uma peça 2” e traz à discussão a 

família e as atuações de gênero dos personagens principais dos filmes. 

O segundo artigo tem o título: Um close em D. Hermínia: a mulher mãe apresentada 

nos filmes “Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2” e traz como temática a 

mulher e mãe no contexto dos filmes. 

 

 

♀♀♀ 

 

 

5.1 ARTIGO I: CLAQUETE: REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO APRESENTADAS NOS 
FILMES “MINHA MÃE É UMA PEÇA” E “MINHA MÃE É UMA PEÇA 2”21 

Saionara Vitória de Almeida  
Raquel Pereira Quadrado  

 
RESUMO 

 
Neste artigo, discute-se as representações de gênero dos personagens principais a partir do que 
se apresenta nas produções cinematográficas brasileiras “Minha mãe é uma peça” e “Minha 
mãe é uma peça 2”. Os dois filmes têm como protagonista, no papel de Dona Hermínia, o ator 
Paulo Gustavo, um dos escritores dos filmes, que diz que as obras são baseadas em sua própria 
mãe. O trabalho traz uma análise das atuações de gênero dos personagens principais da história. 
O aporte teórico dessa pesquisa fundamenta-se a partir do campo dos Estudos Culturais na sua 
vertente pós-estruturalista. A metodologia se fundamenta na análise cultural de dois artefatos, 
duas obras cinematográficas contemporâneas, e partem de conceitos construídos historicamente 
que fazem parte da cultura de onde se vive, no caso, a cultura da família brasileira. Os filmes 
mostram o quanto a linguagem produz significados ao ver a idealização do corpo, a 
preocupação constante da mãe em relação aos filhos e filha, mesmo que esses (a) já tenham 
crescido, morando ou não mais com essa ela, a preocupação do pai e da mãe em querer que seu 
filho Juliano, quando criança, se enquadre na inteligibilidade de gênero pois para se qualificar 
como um sujeito legítimo o sujeito se vê obrigado a obedecer às normas que regulam a sua 
cultura. 

 
Palavras-Chave: família; gênero; pedagogias culturais. 
 

                                            
21 Artigo publicado na Revista RELACult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e 

Sociedade. 
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ARTICLE I: CLICK: GENDER REPRESENTATIONS PRESENTED IN THE FILMS "MY 
MOTHER IS A PART" AND "MY MOTHER IS A PART 2" 
 

ABSTRACT: 
 

In this article, we discuss the gender representations of the main characters from what is 
presented in Brazilian cinematographic productions "My mother is a play" and "My mother is 
a play 2." The two films feature as protagonist, in the role of Dona Hermínia, the actor Paulo 
Gustavo, one of the writers of the films, who says that the works are based on his own mother. 
The work brings an analysis of the genre performances of the main characters of the story. The 
theoretical contribution of this research is based on the field of Cultural Studies in its post-
structuralist. The methodology is based on the cultural analysis of two artifacts, two 
contemporary cinematographic works, and departing from historically constructed concepts 
that are part of the culture from which one lives, in this case, the culture of the Brazilian family. 
The films show how much the language produces meanings when seeing the idealization of the 
body, the constant concern of the mother in relation to the children and daughter, even if they 
have already grown up, living or not with this one, the concern of the father and of the mother 
in wanting that her son Juliano, as a child, fits into the intelligibility of gender because to qualify 
as a legitimate subject the subject is forced to obey the norms that regulate their culture. 
 
Keywords: family; genre; cultural pedagogies. 
 

5.1.1 Introdução 

Este artigo traz uma análise de uma família brasileira retratada nos filmes “Minha mãe 

é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2”, apresentando e discutindo os personagens principais 

dos dois filmes. Dois filmes do gênero comédia que possibilitam ver a mulher na atualidade, os 

filhos, a filha e suas relações afetivas com a família, os arranjos familiares e as atribuições 

referentes aos pais separados.  

O trabalho baseia-se nas contribuições dos Estudos Culturais em suas vertentes pós-

estruturalistas, em que compreendem os produtos culturais como agentes de reprodução social, 

fortalecendo a sua natureza complexa, dinâmica e ativa na construção da hegemonia. Não existe 

um confronto bipolar e rígido entre as diferentes culturas, mas sim um jogo de intercâmbios 

entre elas, não são exteriores entre si, mas comportando intersecções, transações e cruzamentos. 

Ora a cultura popular resiste e impugna a cultura hegemônica; ora reproduz a concepção de 

mundo e de vida das classes hegemônicas. 

Os Estudos Culturais englobam saberes de diferentes culturas e a partir disso, Marisa 

Vorraber Costa descreve os Estudos Culturais como sendo “saberes nômades, que migram de 

uma disciplina para outra, de uma cultura para outra, que percorrem países, grupos, práticas, 

tradições, e que não são capturados pelas cartografias consagradas que têm ordenado a produção 

do pensamento humano” (2004, p.13), descrição essa que contempla o seu significado na 

contemporaneidade.  
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Assim, os dois filmes dessa análise são produtos de uma cultura, da cultura brasileira e 

são considerados artefatos culturais porque “são resultados de um processo de construção 

social” (SILVA, 1999, p. 134). Além disso, esses artefatos contêm pedagogias.  

As pedagogias são praticadas em distintos espaços e contextos, baseadas numa 

concepção de educação com a intenção de moldar e de dirigir condutas, implicando tanto na 

forma como as pessoas pensam e agem sobre si mesmas e sobre o mundo que as cerca, assim 

como nas escolhas que realizam e nas maneiras que organizam as suas vidas. Por esse viés, 

pode-se dizer que os filmes que essa pesquisa analisa, contêm pedagogias culturais, eles 

ensinam, constroem, produzem, modificam relações do sujeito consigo mesmo. Sendo assim, 

os filmes ensinam ao mostrar a maneira de ser mulher e mãe da personagem D. Hermínia, 

ensinam formas de ser filho e filha com suas ideias e atitudes, ensinam os modos de ser de um 

casal divorciado, ensinam ao mostrar as relações de mãe e de pai com seus filhos e filha e 

ensinam sobre as relações de amizade entre os familiares. 

Para completar esse entendimento, Jorge Larrosa (1994) diz que a pedagogia, por seu 

caráter constitutivo, tem sido uma das tecnologias mais produtivas na regulação de sujeitos. 

Entendida como uma prática cultural em que os objetivos se voltam para a modificação dos 

modos de ser sujeito, não pode ser como um espaço neutro ou de simples mediação. A 

pedagogia é um espaço de construção e atua “produzindo formas de experiência de si nas quais 

os indivíduos podem se tornar sujeitos de um modo particular” (p.57).  Ademais, Larrosa 

completa que “um dispositivo pedagógico será, então, qualquer lugar no qual se constitui ou se 

transforma a experiência de si” (p.57). 

Sendo assim, é pelo viés das pedagogias culturais e dos artefatos culturais, utilizando-

se do método de análise cultural, que se alicerça nos Estudos Culturais, que se organiza a escrita 

deste trabalho. Ao se realizar a análise cultural dos artefatos, no caso, dos dois filmes, é possível 

analisar certos discursos de nosso tempo, ver como operam as estratégias e técnicas que 

interpelam os sujeitos ao assistirem aos filmes, como opera o “dispositivo pedagógico da mídia” 

que Rosa Fischer (2000, p.115) define como um aparato discursivo e ao mesmo tempo não-

discursivo a partir do qual haveria formas muito particulares de produção do sujeito 

contemporâneo. 

Ao se fazer uma análise cultural, tem que se destacar o seu caráter conjuntural no qual 

suas análises devem se posicionar. Para Ana Luiza Coiro-Moraes (2016), empreender uma 

análise cultural comprometida com as conjunturas dadas pelas próprias práticas sociais de dado 

objeto de estudo passa por um tipo de reflexão que reúne as inter-relações de todas essas 

práticas, buscando suas regularidades, isto é, salientando os padrões que nelas se repetem bem 
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como o que representa rupturas desses padrões. Sendo assim, Coiro-Moraes diz que: 

 

Os padrões que marcam as práticas sociais num específico momento e numa particular 
formação social e as maneiras como são vividos, experimentados e, por vezes, 
reinventados pelos sujeitos, de modo a se tornarem “novas práticas sociais”, 
constituem seus “modos de organização”, ou seja, “padrões culturais”, de onde as 
regularidades e as rupturas podem ser rastreadas no processo analítico, tendo em 
conta, para tanto, os elementos que são capazes de diagnosticar essas conjunturas 
espaçotemporais e, nelas, a experiência dos sujeitos (COIRO-MORAES, 2016, p.33). 
 

 
Então, o movimento é o de analisar a família que os filmes apresentam na 

contemporaneidade, as maneiras como os personagens vivem, como se organizam, discutir os 

padrões culturais que os filmes apresentam. A história dos filmes analisados poderia se passar 

em qualquer lugar do mundo – como diz no início do primeiro filme -  mas acontece em Niterói, 

Nikiti City ou Cidade Sorriso, onde vivem 500 mil pessoas e se localiza no estado do Rio de 

Janeiro. O filme destaca que essa é a história de uma família como qualquer outra. E assim, ao 

assistir a cada cena, vai-se fazendo parte do mundo em que vive Dona Hermínia, uma mãe 

“zelosa ”22 que se envolve em conflitos de um cotidiano que facilmente entendemos seja por 

cumplicidade pessoal, seja por ouvir algo sobre os assuntos abordados. Isso só é possível porque 

este filme tem um endereçamento, ele pressupõe que conhece o público para quem ele se 

destina, como diz Elisabeth Elisworth (2001), o conceito de modo de endereçamento está 

baseado no argumento de que para que um filme funcione para um determinado público, para 

que ele chegue a fazer sentido para um(a) espectador/a ou para que ele o(a) faça rir, para que 

o(a) faça torcer por um(a) personagem, para que um filme o(a) faça suspender sua descrença na 

“realidade do filme”, chorar, gritar, sentir-se feliz ao final – o(a) espectador(a) deve entrar em 

uma relação particular com a história e o sistema de imagem do filme. Existe sempre uma 

poltrona para a qual aponta a tela do filme e é a partir dessa posição física que o filme parece 

atingir seu ponto máximo. 

Assim, através da análise cultural fundamentada em aportes teóricos que possibilitam 

analisar as cenas retratadas nos filmes, vai se formando a ideia do quanto um artefato cultural, 

no caso, os dois filmes que se sucedem, produzem e colocam em circulação pedagogias que nos 

ensinam sobre família e relações familiares e nos tornam, por momentos, pertencentes à obra 

de ficção por nos enquadrarmos em muitas das cenas que aparecem, seja de forma direta, seja 

por saber de alguém que passou por situação semelhante. 

 

                                            
22 Termo usado pelo narrador da história. 
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5.1.2 A proposta do trabalho 

O presente trabalho analisa os filmes que compõem o corpus dessa pesquisa a partir do 

conceito de pedagogias culturais, entendendo que esses artefatos ensinam modos de ser e de se 

olhar para as relações familiares, para o sujeito-mãe, os filhos e a filha, o ex-marido. Dessa 

forma, traz uma análise dos modos de ser mãe e dona de casa, os modos de ser dos filhos e da 

filha, o que eles e ela podem ou não fazer, o espaço ocupado pelo pai que mora em outra casa, 

mas que interfere sobre as ações dos (a) filhos (a), as relações de amizade entre os familiares. 

A análise fala de uma mãe que vive para os seus/sua filhos (a) e para os cuidados da casa, e 

mesmo quando passa a trabalhar fora, o quanto ela ainda se sente responsável pelas escolhas 

deles(a), pelos cuidados com as suas vidas, mesmo que já tenham crescido e que vivam distantes 

de seus olhos. 

Os filmes se desenrolam as voltas da protagonista D. Hermínia, representada pelo ator 

Paulo Gustavo. Mesmo que a trama se desenrole a sua volta, esse trabalho traz uma análise da 

família e dos modos de ser dos personagens principais da trama, visto que a presença de D. 

Hermínia seja constante nas cenas.  

Assim, após mostrar a proposta do trabalho, parte-se para uma apresentação individual 

dos personagens principais. 

 

5.1.3 Apresentando os personagens principais 

Nessa parte do trabalho faz-se a apresentação dos personagens principais dos dois 

filmes, descrevendo algumas características que vão facilitar para o entendimento da descrição 

e análise das cenas. Depois, vem a descrição das cenas, que estão em itálico e em seguida a 

discussão de cada uma, envolvendo personagens e os seus modos de ser.  

Os personagens principais são: 

D. Hermínia – a protagonista dos dois filmes analisados. Ela é dona de casa e separada 

do marido Carlos Alberto. É mãe de Marcelina, de Juliano e de Garib. Mora em um apartamento 

na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, com o filho Juliano e com a filha Marcelina. 

Marcelina – a filha de D. Hermínia. Mora com a mãe e com o irmão Juliano. Marcelina 

é jovem, considerada acima do peso ideal, pois sua mãe afirma que ela é gorda e que é muito 

comilona. Nos filmes, Marcelina contesta as ordens da mãe e o exagero no seu zelo em relação 

a ela e ao irmão. Tem o sonho de ser atriz e trabalhar no teatro.  

Juliano – o filho do meio de D. Hermínia. Juliano se mostra um jovem sensível que 

atende às ordens da mãe, mesmo que, às vezes, as conteste.  

Garib – o filho mais velho de D. Hermínia. Garib é casado e mora em Brasília com a 
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sua esposa, que no primeiro filme está grávida. Garib tem pouco contato com a família, 

limitando-se a conversas rápidas com a sua mãe pelo telefone. 

Carlos Alberto – é o ex marido de D. Hermínia e o pai de Garib, Juliano e Marcelina. 

Ele namora uma mulher mais nova que a D. Hermínia. O contato com a família se dá aos fins 

de semana quando ele leva o filho Juliano e a filha Marcelina para passear. 

Soraia – a atual namorada de Carlos Alberto. Uma mulher jovem, vaidosa que tem 

contato com Marcelina e com Juliano quando o pai o(a) leva para passear. Quando em contato 

com D. Hermínia, não se mostra amigável falando palavras que geram discussões entre elas. D. 

Hermínia chama Soraia de “vaca”. 

Tia Zélia – é a tia de D. Hermínia. Uma senhora que mora sozinha em um apartamento 

em Niterói. Mostra-se carinhosa e paciente ao conversar com D. Hermínia. A tia Zélia acolhe a 

sobrinha Hermínia em sua casa no primeiro filme. Desenvolve o Mal de Alzheimer, fica 

debilitada e vem a falecer no segundo filme. 

Iesa – irmã de D. Hermínia. Mora em Niterói no mesmo prédio que a irmã. É separada 

do marido e vive com seus dois filhos. É uma irmã presente na vida de D. Hermínia, usualmente 

discutem sobre assuntos familiares, discordando em vários pontos, mas mesmo assim, se 

visitam e se mostram amigas. 

Lúcia Helena – irmã de D. Hermínia. Mora em Nova York, é solteira e não tem filho 

nem filha. Ela só aparece no segundo filme, vai para Niterói e hospeda-se na casa de D. 

Hermínia. Mostra-se uma mulher independente, que gosta de conversar com o sobrinho Juliano 

e com a sobrinha Marcelina. 

 

5.1.4 Breve apresentação da família mostrada no primeiro filme  

Nessa parte do trabalho, há uma breve apresentação da família analisada no filme 

“Minha mãe é uma peça” (Fig.1). Dona Hermínia é dona de casa e mora com seus filhos 

Marcelina e Juliano. Dona Hermínia mostra-se extremamente preocupada com a educação de 

seus filhos e filha, a ponto de exagerar nas ações, nos xingamentos e exigências com eles (a). 

De acordo com Elisabeth Badinter (1985), não existe uma conduta materna universal e 

necessária, além disso, o instinto materno é um mito. Essas características têm sido 

hegemonicamente atribuídas às mães, mas que de acordo com Badinter existe um mito do 

instinto materno, como se todas as mães tivessem que ser assim, não existindo a possibilidade 

de ser de outra maneira. 

                 

Figura 11 – cartaz do filme “Minha mãe é uma peça” 
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Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215671/fotos/ 

 

Dona Hermínia representa uma mulher que vive para os filhos, é dona de casa, num 

espaço que foi por muito tempo tido como o “verdadeiro” universo da mulher, onde cuidava da 

casa, da educação dos (as) filhos(as) e dos cuidados com o marido. Assim, Badinter diz que: 

O amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que acreditamos 
facilmente que tal comportamento seja parte da natureza da mulher, seja qual for o 
tempo ou o meio que a cercam. Aos nossos olhos, toda mulher, ao se tornar mãe, 
encontra em si mesma todas as respostas à sua nova condição. Como se uma atividade 
pré-formada, automática e necessária esperasse apenas a ocasião de se exercer. Sendo 
a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno biológico e fisiológico da gravidez 
deve corresponder determinada atitude maternal (BADINTER, 1985, p.19).  

  

Com isso, Badinter quer dizer que não há um dispositivo ou um botão que a mulher 

aperte e a partir disso ela está pronta para ser mãe, sabendo sobre tudo para exercer a 

maternidade. A mulher não encontra em si mesma as respostas para tudo, ela não nasce pronta, 

ela aprende a ser mãe. 

 O ex-marido Carlos Alberto aparece para pegar o filho Juliano e a filha Marcelina para 

passar o dia no clube. No trajeto para o clube passam por um salão de beleza para pegar Soraia, 

a namorada do pai, uma mulher bem mais nova, muito vaidosa, a qual D. Hermínia chama de 

“vaca”, e esse xingamento pejorativo bem como as relações conflitantes entre a ex mulher e a 

atual, Chimamanda Adichie (2017, p.40) explica ao dizer que “condicionamos as meninas a 

aspirarem ao matrimônio e não fazemos o mesmo com os meninos, assim, de partida, já há um 

desequilíbrio tremendo”.  Sob essa visão, essas meninas vão crescer preocupadas com o 

casamento, mas isso não vai acontecer com os meninos, pois se tornarão homens sem pensar 

nisso. Então, a instituição tem mais importância para um lado do que para o outro. Daí a 

justificativa para as mulheres se sacrificarem mais, muitas vezes contra elas mesmas para 

manter o relacionamento onde a troca é desigual. Adichie (2017, p. 41) ainda diz que “uma das 

consequências desse desequilíbrio é o fenômeno sórdido e frequente de duas mulheres brigando 

publicamente por causa de um homem, que fica quieto, só observando”. Assim, nessa análise é 
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onde vemos as trocas de xingamentos e de comparações entre as personagens de Soraia e de D. 

Hermínia na frente de Carlos Alberto, que as observa em silêncio. 

A questão de o pai aparecer para pegar Marcelina e Juliano para passar um dia do fim 

de semana não compromete os laços afetivos entre eles(a), pois a questão não é a de saber se o 

pai está ou não presente no dia a dia, mas se está comprometido com a vida familiar e com a 

paternidade. “Por outras palavras, a configuração do lar pode não ser tão importante quanto a 

qualidade do afeto, atenção e suporte que as crianças recebem dos membros da família” 

(GIDDENS, 2008, p. 190). Então, não é porque o pai só aparece aos fins de semana ou em horas 

determinadas, que ele não interfira na educação de seus filhos e filha, nem que ele não dê amor 

e afeto suficientes para eles e ela.  

No seguimento, vem a descrição das cenas, a discussão de cada uma, envolvendo 

personagens e os seus modos de ser.  

 

5.1.4.1 As cenas do primeiro filme – descrições e análises 

Nessa parte do trabalho, serão apresentadas a descrição de algumas cenas 

representativas do primeiro filme e as análises e discussões acerca dos personagens que 

aparecem. As cenas apresentam-se em itálico e estão numeradas, em ordem cronológica, como 

aparecem no filme. Descrições feitas pela autora dessa dissertação. 

Cena 1: Ao sair de casa para passear com o pai e sua namorada Soraia, Juliano se 

esquece da bombinha que usa por ter asma. Assim D. Hermínia liga para o celular dele para 

avisar. Mas tem outra bombinha no carro do pai, não precisando retornar para casa. Ao 

terminar a ligação, D. Hermínia constata que Juliano, acidentalmente, não encerrou a ligação 

e ficou escutando o que falavam no carro. Assim, ao escutar que Juliano e Marcelina falavam 

mal dela, e que até morariam bem com o pai e a Soraia, D. Hermínia ficou muito abalada. Fez 

suas malas, chamou um táxi, saiu de casa, e foi para a casa de uma tia muito querida, que 

também morava em Niterói, a tia Zélia. Ao chegar à casa da tia, pediu sigilo quanto a sua 

estada lá, mas a tia contou ao(a) filho(a) quando ele (a) ligaram para saber do paradeiro da 

mãe, dizendo que não era para procurá-la pois essa estava magoada, precisando dar um tempo 

dele(a). 

D. Hermínia ficou muito magoada com o que escutou do filho e da filha porque ela 

ocupa o lugar de uma mulher que vive para os filhos (a), é dona de casa, num espaço que foi 

por muito tempo tido como o “verdadeiro” universo da mulher. Ali ela cuidava da casa, da 

educação dos (a) filhos (a) e dos cuidados com o marido. Ela toma conta da casa, se vê 

responsável pela educação dele (a), estabelecendo regras para conviverem e cobrando 
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determinadas atitudes, pois o pai deles (a) aparece nos horários de visita, aos fins de semana, 

como mostrou em algumas cenas, com tempo determinado, levando o Juliano e a Marcelina 

para atividades de lazer. Sobre isso, Ana Maria Colling diz que: 

 

O feminino caracterizado como natureza, emoção, amor, intuição é destinado ao 
espaço privado; o masculino – cultura, política, razão, justiça, poder, o público. Esta 
dicotomia constitui uma oposição desigual entre homens e mulheres, caracterizando 
a sujeição destas aos homens dentro de uma ordem aparentemente universal e 
igualitária. (COLLING, 2004, p.22). 
 

 
Desta forma, D. Hermínia representa esse lugar do feminino, nesse espaço privado 

sendo dona de casa e vivendo para dar amor e se dedicar integralmente aos filhos e filha. 

 

Cena 2: E assim se seguiram os dias na casa da tia Zélia. D. Hermínia conversava com 

a tia, passeavam pela praia, inclusive foi o primeiro momento do filme em que D. Hermínia 

apareceu de cabelos soltos, sem rolos e lenço na cabeça; foi num passeio à praia de Icaraí em 

Niterói. Ao conversar com a tia Zélia, lembrava do tempo de infância dos (a) filhos(a) e o 

quanto eles(a) eram diferentes. E assim ao lembrar do passado, D. Hermínia traça um perfil 

de cada filho e da filha, suas formas de ser e de viver, suas relações afetivas, a sua forma de 

lidar com cada maneira de ser deles (a), o quanto se fazia presente, o quanto sabia de antemão 

o que poderia ou não acontecer com eles(a), pois muito os(a) conhecia. 

A partir da cena 2 confirma-se que é através de práticas de significação linguística e 

cultural dos sistemas simbólicos, os significados da maternidade são construídos. Como diz 

Meyer (2000), tais significados direcionam as mulheres a um entendimento de sua vivência, 

compreendendo como se dará a sua prática e seus sentimentos em relação à maternidade. 

Nota-se em cada lembrança da mãe, o quanto ela protagonizava momentos com 

seus(sua) filhos (a), o quanto era uma mãe presente, zelosa, exagerada, mandona e que tinha 

uma maneira e linguagem muito próprias para falar dos sucessos e insucessos dos (a) filhos (a). 

Esses discursos (MEYER, 2000) de ser mãe cuidadosa, cada vez mais complexos e amplamente 

produzidos e divulgados em diversos artefatos da cultura como poemas, canções, romances 

literários, filmes como os da presente análise, novelas, documentários e, também, pelas 

diferentes ciências, mídias e propagandas, produziram saberes que passam a ditar prescrições, 

normas sobre os modos de cuidar dos corpos femininos, cujo ponto de partida foi a formulação 

de regras e técnicas para gerir e produzir os corpos mais saudáveis possíveis.  

 

Cena 3: Voltando a falar sobre as lembranças da infância dos filhos e filha de D. 
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Hermínia sob a sua ótica, enquanto estava na casa da tia Zélia, a primeira lembrança diz 

respeito a Marcelina. 

Marcelina sempre foi uma menina acima do seu peso ideal, era considerada gorda para 

os padrões da própria mãe e do grupo social a que pertencia. D. Hermínia conta que a filha 

sempre inventava alguma coisa para fazer e saia machucada. Era destrambelhada, sempre se 

dava mal ao inventar alguma coisa para fazer, seja brincadeira ou qualquer outra coisa. Aos 

olhos de D. Hermínia a garota comia muito e era exagerada para tudo. Nas cenas de lembrança 

da mãe mostradas no filme, percebe-se o exagero nas ações da menina, os tombos que caía, as 

coisas que fazia que não correspondiam com atitudes de meninas para brincar. Faltava 

delicadeza, traço dito tão feminino, para selar os modos de Marcelina, que até para correr não 

tinha coordenação, conforme os relatos da mãe. 

Sobre o que D. Hermínia diz sobre Marcelina, Tomaz Tadeu da Silva pensa que “é nesse 

caráter constituidor, formativo, que a linguagem, o discurso e a representação se vinculam com 

o poder” (2003, p.199). Dessa maneira, os processos, os dispositivos, os suportes, os meios de 

representação são dependentes do poder e ao mesmo tempo, têm efeitos de poder. Os 

significados não preexistem como coisas no mundo social, eles têm que ser criados. O mundo 

social é representado e conhecido de uma certa forma através dos significados contidos nos 

diferentes discursos. Assim se pode dizer que “a representação é, pois, um processo de produção 

de significados sociais através dos diferentes discursos” (SILVA, 2003, p.199). A partir dessa 

citação, sobre o processo de produção de significados vê-se que ao narrar como Marcelina era, 

D. Hermínia produz modos de ser na Marcelina. 

Assim as lembranças que constituem a menina para a mãe, até hoje prevalecem como 

características de Marcelina, pois o filme mostra cenas onde D. Hermínia destaca entre 

xingamentos e gritos que a menina é exagerada, descuidada e “porca”, pois não arruma o quarto 

e não quer saber de tomar banho. Em uma cena em que Marcelina pede presunto para comer a 

mãe nega, alegando que ela está imensa de gorda para querer presunto. Esses xingamentos 

emitidos pela mãe produzem significados, pois a partir de suas falas ela cria o modo de ser da 

filha e reforça cada um desses traços. 

 

Cena 4: Agora as lembranças se voltam para o filho Juliano. D. Hermínia lembra que 

Juliano foi muito especial. Sempre foi um menino delicado. Certa vez a mãe muito braba foi 

buscá-lo na escola, pois os outros zombavam dele e ele não se defendia, dizia que não sabia 

zoar os meninos e nem o seu irmão Garib o defendia porque estudava em uma sala longe da 

dele. Ela queria que o filho Juliano soubesse se defender, que soubesse brigar com os meninos, 
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que fosse mais agressivo e menos delicado, e isso se reforça na cena do filme em que ela 

pergunta se o filho é “um homem ou uma pururuca”? O menino responde que é uma pururuca.   

Esse diálogo resume e reafirma, de modo cômico ou irônico, o senso comum que divide 

o mundo, em dois universos, masculino e feminino, atribuindo a cada um e a cada uma, 

qualidades específicas. D. Hermínia é ciente da maneira de ser do Juliano, do seu jeito mais 

delicado, que nunca se deu bem jogando futebol, mesmo com a insistência e a paciência do pai 

Carlos Alberto para que ele jogasse, mas não adiantou. Depois tentaram colocá-lo em aulas de 

lutas como o boxe, o judô, porém também não deram certo. Podemos perceber essas diferenças 

de gênero sendo marcadas em diversos momentos dos filmes. Ainda mais, aparece o termo 

“pururuca”23 reforçando que a linguagem produz efeitos nesse sujeito, assim Juliano se julga 

uma pururuca ao invés de ser um homem. 

O pai e a mãe ficavam preocupados por Juliano não corresponder ao que eles queriam. 

Insistiam em colocá-lo em atividades que correspondessem ao que o pai e a mãe julgavam ser 

o mais certo para um menino. Sobre isso Guacira Lopes Louro explica que:  

O processo de heteronormatividade é posto em ação para nos tornar, todos, 
compulsoriamente, heterossexuais. As normas regulatórias de gênero e de sexualidade 
são, como todas as normas, anônimas e onipresentes. É praticamente impossível 
identificar quem as enuncia: elas simplesmente acontecem, se espalham por toda a 
parte e costumam penetrar em todos, insidiosamente (LOURO, 2017, p.77). 
 

 
 Essa cena ainda faz pensar o quanto as masculinidades e feminilidades, os atributos de 

gênero não são expressivos, mas performativos. Judith Butler argumenta (2017, p.243) que “se 

os atributos e atos de gênero, as várias maneiras como o corpo mostra ou produz sua 

significação cultural, são performativos, então não há identidade preexistente pela qual um ato 

ou atributo possa ser medido”, então não haveria atos de gênero reais ou distorcidos, 

verdadeiros ou falsos, porque são fabricados e sustentados por performances sociais contínuas, 

e essas performances devem ser repetidas para manter a ideia de gênero. Assim, Butler (2017, 

p.241) diz que “ os gêneros distintos são parte do que humaniza os indivíduos na cultura 

contemporânea; de fato, habitualmente punimos os que não desempenham corretamente o seu 

gênero”. Voltando para a cena que se analisa, Juliano tem que desempenhar bem a sua 

performance de gênero masculina, para não sofrer discriminação na sociedade em que está 

inserido, para que não seja punido por não corresponder à performance que se espera, ele tem 

que passar credibilidade na produção do seu gênero. 

 

                                            
23 Esse termo se refere a um tira gosto de carne de porco, porém aqui foi usado significando frágil, 

quebrável. Disponível em www.sinonimos.com.Acesso em: set. 2017. 
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Cena 5: Ainda numa volta ao passado, D. Hermínia falou sobre uma noite de natal em 

que os filhos e a filha estavam ansiosos (a) para receber os presentes. Contou que Marcelina 

ganhou uma bicicleta cor de rosa, Juliano ganhou um skate e Garib ganhou um kit medicina 

com tubo de ensaio, permanganato de potássio, um kit completo que o agradou muito. Mas os 

presentes não agradaram a todos como os pais pensavam: Marcelina e Juliano brigaram pela 

bicicleta rosa, pois Juliano não queria o que ganhou e se apossou da bicicleta da irmã. Os pais 

para acalmá-lo (a), primeiro tentaram convencer Juliano que o presente era de menina, era 

cor de rosa, era para a irmã e não para ele. O menino contestou, alegando que a cor era 

bobagem, que até o pai tinha uma camisa cor de rosa. Com isso, não o convenceram e o 

deixaram com a bicicleta rosa e a Marcelina com um pedaço do peru assado que estava servido 

na mesa para a ceia de Natal. Marcelina se acalmou e se mostrou feliz com comida, mais do 

que com a bicicleta e com outras caixas de presentes que lhe foram oferecidas. 

Ao analisar a cena e ver a reação do pai e da mãe diante das escolhas do filho Juliano e 

da filha Marcelina, constata-se o quanto se produz na fala da cor rosa para meninas, se produz 

ao dizer que determinado brinquedo é para menino, como o skate, e não para menina, o quanto 

as normas de gênero interpelam nas relações familiares e produzem os modos de ser de cada 

um ou de cada uma. Sobre isso, Louro diz que “as normas regulatórias de gênero e de 

sexualidade são, como todas as normas, anônimas e onipresentes” (2017, p.77).   

  Complementando o que foi dito, Louro diz que: 

Um atravessamento de fronteiras que é extremamente vigiado em nossas culturas. 
Somos todos instados a permanecer no território de gênero para o qual fomos 
designados ao nascer. Pedagogias são exercidas cotidiana e continuamente por meio 
da família, da escola, da mídia, das leis, das igrejas, da medicina para garantir que 
cada um ou cada uma de nós “adquira” e mantenha “coerentemente” seu gênero e, por 
conseguinte, sua sexualidade (LOURO, 2017, p.77). 
 

 
Quanto a essa divisão de brinquedos de menina e brinquedos de menino, Adichie diz: 

“Fiquei impressionada com isso. Eu não tinha percebido ainda como a sociedade começa tão 

cedo a inventar a ideia do que deve ser um menino e do que deve ser uma menina.  Eu gostaria 

que os brinquedos fossem divididos por tipo, não por gênero” (2017, p. 25). 

Ainda essa cena, mostra Marcelina se acalmando à medida que lhe é oferecido um 

pedaço de peru da ceia natalina, reforçando o que a mãe fala da filha até os dias de hoje, “não 

se cuida, é comilona, come tudo o que vê pela frente”. Novamente a linguagem produzindo e 

reforçando o que a menina é, mostrando que é gorda porque come muito, mostrando que troca 

um brinquedo novo por comida. 
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Cena 6: Os filhos Juliano e Marcelina passaram a sentir a falta da mãe em casa, embora 

de início estivessem achando boa a ideia. Sentiam falta da mãe, principalmente na hora das 

refeições, uma vez que nenhum dos dois sabia cozinhar ou fazer algo para comer. Nessa parte 

do filme Juliano fala: “vamos ligar e pedir para mãe voltar”. Mas Marcelina retruca, falando: 

“eu não, ela que saiu, ela que procure”. Em seguida mostra a cena que sobrou um biscoito no 

pacote e esse foi muito disputado pelos irmãos, caindo no chão e sendo apanhado pelo 

cãozinho, que também estava com fome. Marcelina, em desespero de fome, pediu para que 

Juliano falasse para o seu namorado comprar um lanche para ele e ela. De início ele negou, 

mas depois pediu para que o namorado comprasse um lanche e trouxesse para ele e para ela. 

A cena traz a questão da dependência do filho e da filha em relação à mãe e o quanto 

era importante “comer” para a personagem Marcelina. O quanto a ausência da mãe em casa 

mostrava que o filho e a filha eram dependentes, até para se alimentar. O quanto essa mãe fazia 

de tudo para ele (ela), tornando-os incapazes de agir em ações simples do dia a dia, como no 

caso, providenciar comida.  

Agora partindo para outra análise, Marcelina não se preocupava com a sua aparência, 

mesmo que a chamassem de gorda ou de comilona. Ademais, sua mãe insistia em xingá-la pela 

sua falta de higiene pessoal e em relação as suas coisas, ao seu quarto, e isso ocorria não só 

nessa cena descrita como em várias cenas em que a mãe insistia em falar do seu corpo gordo e 

da sua mania de comer muito. Como diz Louro (2017), a discriminação, a abjeção e o deboche 

se disfarçam e se infiltram nas piadas, nos diferentes espaços da sociedade, nas escolhas de 

parceiros e parceiras dos jogos, das brincadeiras ou dos grupos de estudo. Suas marcas, ao 

contrário das marcas da violência física, nem sempre são imediatamente visíveis, porém podem 

ser particularmente persistentes e duradouras. “As violências do cotidiano, por vezes miúdas e 

consentidas, se diluem, se disfarçam e se propagam exponencialmente” (LOURO, 2017, p.67).  

Isso quer dizer que mesmo que Marcelina não se mostre diminuída ou ofendida com os 

xingamentos acerca de sua aparência “gorda” e sobre sua falta de higiene faladas por sua mãe, 

mesmo não sendo agressões físicas, se configuram em violências por serem ditas com 

frequência e até com um certo consentimento por parte de quem é agredida. 

 

Cena 7: Quando Marcelina foi ao clube com seu pai e Soraia, em um momento em que 

se atirou na piscina, respingou água em Soraia que estava deitada pegando sol. Essa, irritada 

por ter sido molhada pela garota comenta: “Fofinha, olha pra mim, tô magra né”?  Marcelina 

responde: “é”. Em seguida Soraia fala: “você tá gorda, né, amor”?  

Bem ao contrário de Marcelina, Soraia era muito vaidosa. Tinha saído de um salão de 
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beleza com unhas e cabelos feitos para ir ao clube. Soraia tinha um cuidado com a sua aparência 

e isso era observado e admirado por Carlos Alberto. 

Assim como a personagem Soraia, hoje se vê que o auto aperfeiçoamento individual se 

tornou um significante privilegiado por meio do qual os indivíduos exprimem sua autonomia e 

se constituem num mundo competitivo. Com isso, diante das numerosas práticas bioascéticas, 

o indivíduo demonstra sua competência para cuidar de si e construir sua identidade (ORTEGA, 

2008). Além da D. Hermínia, como comentado na cena anterior, nota-se também nessa cena 

que Soraia chama a atenção para a estética de seu corpo, salientando para Marcelina que o corpo 

dela é magro em oposição ao de Marcelina que é um corpo gordo e que por esse motivo, 

levantou água ao se atirar na piscina. Aqui vê-se a ironia na fala de Soraia, um deboche 

reforçando o modo de ser da Marcelina, a falta de cuidado de si numa competição de aparências. 

 

Cena 8: Já se encaminhando para o final do primeiro filme, os filhos Juliano e 

Marcelina ficaram sensibilizados ao mexer em uma caixa que a mãe guardava recordações, 

cartões e fotos; bateu um remorso na Marcelina e com isso seguiram para o apartamento de 

tia Zélia, mas elas tinham saído. Enquanto isso, em uma praça de Niterói, D. Hermínia dá 

entrevista ao vivo para um programa televisivo. No momento, o programa atinge muitos pontos 

de audiência porque D. Hermínia desvia o assunto principal e começa a falar sobre atribuições 

de uma mãe, “que mãe tem que corrigir e educar e que mãe sempre dá um jeito de não faltar 

nada para os filhos”. 

Graças aos índices de audiência elevados do programa ao vivo em que D. Hermínia 

deu entrevista, ela foi convidada para ser apresentadora de um programa voltado às mães. Ela 

aceitou o convite e a estreia do programa foi festejada com uma reunião unindo a família em 

seu apartamento. Assim, apareceram para assistir ao primeiro programa: o ex-marido com a 

Soraia, o filho Garib com a mulher, a tia Zélia, a irmã Iesa, a diarista Valdeia e o filho Juliano 

e a filha Marcelina. 

A cena descrita mostra o quanto o filho e a filha estão sempre presentes na fala da mãe 

D. Hermínia, pois até nas suas ausências, quando se viu na oportunidade de falar sobre ele e 

ela, não se importou com a temática da entrevista e nem com o tempo que dispunha para falar. 

Pegou o microfone e falou sobre o que ela mais sabe, sobre educação do filho e da filha, ditou 

modos de ser que uma mãe tem que ter. Diante disso, Moreira e Nardi explicam que: 

Há características que são relatadas como específicas de um modo de ser mãe, as quais 
configuram a norma relativa à maternidade, a partir da qual as mães ‘se’ avaliam como 
‘boas’ mães, ou não, utilizando-se, para isso, de diferentes discursos (MOREIRA; 
NARDI, 2009, p.571). 
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A cena acima se faz importante para o entendimento da análise do segundo filme que 

vem a seguir. Agora D. Hermínia não só vai cuidar da casa, dos filhos e da filha como também 

vai apresentar um programa que vai tratar do que ela sabe muito bem: o cuidado com os filhos, 

o espaço que as mães ocupam na família na contemporaneidade. 

 

5.1.5 Breve apresentação da família mostrada no segundo filme 

Essa parte do trabalho analisa a família mostrada no filme “Minha mãe é uma peça 2” 

(Fig.2) a partir das mudanças que acontecem com os personagens da história, ocasionando uma 

nova forma de arranjo da família de D. Hermínia. Agora, a protagonista D. Hermínia trabalha 

de apresentadora de um programa de televisão direcionado às mães e faz uso da frase “mãe é 

um assunto que rende” durante o programa. 

 Este filme apresenta a Dona Hermínia diferente em sua aparência, pois aparece com 

maquiagem, cabelos soltos e escovados e o corpo mais magro. Mas continua com sua 

personalidade, seus modos de se expressar que chamam a atenção e a tornam uma apresentadora 

diferente como diz a citação: 

Num tempo em que a individualização do eu se faz premente, ser único é sustentar 
uma inconfundível visibilidade, um eu localizado no visível do corpo. Um eu 
construído a partir de referências inscritas e prescritas em diversas instâncias culturais, 
através das quais, a todo e qualquer momento, é possível mensurar o ineditismo de 
nós mesmos, de nossa singularidade e individualidade (LOURO; FELIPE; 
GOELLNER, 2007, p.39). 

 

 
Figura 12 – Cartaz do filme “Minha mãe é uma peça 2” 

 
Fonte: http://cinema10.com.br/filme/minha-mae-e-uma-peca-2 

 
 

D. Hermínia agora trabalha fora de casa também, não fica só em casa cuidando dos 

filhos, tem reconhecimento e prestígio social, sendo admirada, inclusive, pelo seu ex-marido, 
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Carlos Alberto, que não poupa elogios cada vez que a encontra. As investidas de Carlos Alberto 

ao elogiar Dona Hermínia, mostrando-se maravilhado com a mulher autossuficiente que ela se 

tornou, não alteram a história da supremacia masculina, reiterada e legitimada por discursos e 

práticas continuados, e por isso não se faz acreditar em tal interpretação de tanta admiração pelo 

sucesso profissional e ascensão social da ex-mulher. Mesmo assim, a feminilidade exibida por 

D. Hermínia agrada aos olhos do ex marido, pois agora ela exibe atributos hegemonicamente 

valorizados nas mulheres, como andar bem arrumada, de saltos altos, bem maquiada. 

Muita coisa pode ter mudado na cultura brasileira como em tantas outras, pois muito 

tempo coube ao homem o direito e o dever de mandar ou de decidir, e à mulher cabia obedecer 

e seguir. Isso tudo pode ter mudado em parte, mas nem antes e nem agora essas posições foram 

ou são fixas. “Os jogos de poder são sempre complexos” (LOURO, 2017, p.18). As posições 

não são fixas, são cambiantes, pois os polos feminino e masculino estão longe de ser, em si 

mesmos, homogêneos ou singulares. Esses jogos de elogios, ciúmes, xingamentos tomam parte 

nesses jogos de poder experimentados entre Dona Hermínia e o ex-marido Carlos Alberto.  

A seguir, as cenas do segundo filme são descritas e analisadas. A descrição dos 

personagens principais que aparecem nessa análise já foram feitas anteriormente, sendo assim, 

como todos que aparecem agora já foram descritos, não há a necessidade de repetir as 

descrições. 

 

5.1.5.1 As cenas do segundo filme – descrições e análises 

A seguir, são apresentadas algumas descrições de cenas representativas do segundo 

filme e as análises e discussões acerca dos personagens que aparecem. As cenas apresentam-se 

em itálico e estão numeradas, em ordem cronológica, como aparecem no filme. Descrições 

criadas pela autora dessa dissertação. 

Cena 1: O apartamento que D. Hermínia mora com os filhos Juliano e Marcelina é 

maior e bem decorado, mostrando uma situação financeira melhor em relação ao primeiro 

filme. Os serviços da casa são feitos pela empregada Valdeia.  

Enquanto que no primeiro filme a personagem D. Hermínia sai de casa e passa um 

tempo na casa da tia Zélia, no filme dois D. Hermínia se vê mais sozinha em casa, pois 

Marcelina passa num teste para participar de uma companhia de teatro e assim, vai morar em 

São Paulo junto com mais atores da companhia. Juliano, incentivado pelo pai que inclusive lhe 

paga o aluguel de um apartamento em São Paulo, também sai de casa e em seguida recebe 

proposta de emprego em um escritório de advocacia em São Paulo. Com isso, D. Hermínia se 

vê só em casa, sentindo-se triste, aumentando os diálogos com a irmã Iesa. O neto Pedrinho, 
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filho de Garib, passa uns dias na casa dela, faz travessuras, a vó o corrige, vai de castigo 

quando necessário, ganha presentes e encanta a avó. 

Assim como muitas mulheres, D. Hermínia agora também trabalha fora de casa. Desde 

os anos 90 (DEL PRIORE, 2017) uma em cada cinco famílias no Brasil já tinha chefia feminina. 

Deixou de ser vergonha trabalhar fora de casa e a mulher foi à busca de um lugar ao sol, 

acumulando trabalho e criação de filhos. Com isso, a mulher se tornou mais exigente consigo 

mesma, na tentativa de oferecer aos filhos um ambiente mais equilibrado. Com a saída de casa 

para trabalhar, D. Hermínia garante para a família um ambiente de mais conforto, em um espaço 

maior. 

A casa está maior, porém está mais vazia. A saída do filho Juliano e da filha Marcelina 

de casa está muito difícil para D. Hermínia, pois até então as suas atividades estavam 

diretamente relacionadas ao cuidar do filho e da filha e da casa e nesse momento esta atividade 

é reduzida apenas à segunda função. Como dizem Sartori e Zilberman (2009), mulheres que 

dedicaram grande parte de suas vidas à criação dos filhos, podem vir a sentir grande tristeza 

com o fenômeno do ninho vazio sentindo que não estão mais úteis para os filhos que estão 

aprendendo a “andar com as próprias pernas”. Esses autores também afirmam que o período do 

Fenômeno do Ninho vazio acontece junto com diversas mudanças na vida do homem e da 

mulher, tais como aposentadoria e menopausa o que pode agravar sentimentos de depressão e 

de baixa autoestima. 

D. Hermínia é avó de Pedrinho que passa uns dias com ela, pois ele mora distante, mora 

em Brasília. As cenas com o neto mostram uma dedicação e amor compreensíveis para uma avó 

que não mede esforços para fazer as vontades do neto, inclusive o presenteando com aquilo que 

ele insistiu em ganhar. A avó dava-lhe atenção quando podia e ao mesmo tempo o repreendia 

quando fazia alguma travessura. O tornar-se avó traz muitas possibilidades para este sujeito e 

uma nova etapa para toda a família, pois abrange uma geração a mais. Do ponto de vista das 

avós, Dias (1994) ressaltou que a chegada de um neto para a mulher de meia-idade pode ser 

uma solução, por ter “perdido” seus filhos através do casamento. Assim, a avó adquire uma 

nova importância e utilidade, experenciando de uma outra forma ser mãe novamente, mas sem 

as responsabilidades que tinha quando foi mãe.  

 

Cena 2: D. Hermínia recebe a visita de uma irmã que mora há anos em Nova York, a 

Lúcia Helena. Essa fica hospedada por um tempo na casa de D. Hermínia que não se mostra 

muito feliz com a ideia, mas concorda porque não tem outro jeito. Com isso, o filme mostra 

diálogos entre as três irmãs, Lúcia Helena, D. Hermínia e Iesa, em que falam sobre a vida que 
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levam, discutem e opinam sobre suas vidas. D. Hermínia e Iesa casaram e tiveram filhos e filha. 

As duas mulheres são separadas dos maridos e a irmã que mora em Nova York é solteira e não 

tem filho nem filha.  

A tia Zélia, sempre muito afetuosa e amiga de D. Hermínia está doente, debilitada com 

mal de Alzheimer. D. Hermínia faz visitas para acompanhar a tia que entre um assunto e outro, 

se esquece de fatos antigos e de falas recentes. D. Hermínia demonstra muito carinho toda vez 

que visita a tia e diz em uma das visitas: “eu amo você titia”. A tia ao ouvir isso reserva-se e 

quando estão passeando na rua, mais especificamente numa praça, a tia Zélia fala: “eu nunca 

vou esquecer o que você falou”.  

Nessa cena se vê a amizade e a cumplicidade que une as irmãs e ao mesmo tempo mostra 

as suas divergências, pois enquanto conversam, trocam ideias, dividem opiniões e se 

identificam nos modelos de vida que levam. Sobre isso, Louro diz: 

Mulheres, possivelmente mais do que homens, têm sido educadas para viver da 
expectativa de serem julgadas. Parece que faz parte das pedagogias da feminilidade o 
receio de não corresponder ao que, supostamente, delas é esperado. São capazes de se 
submeter a comparações com figuras exemplares invisíveis que seriam mais amorosas 
ou protetoras, mais habilidosas ou competentes, mais interessantes ou mais agradáveis 
ao olhar (LOURO, 2017, p. 116). 

 
Partindo dessa ideia, as mulheres, na expectativa de serem julgadas, muitas vezes 

precisam se aconselhar mais com a família ou com as amigas, precisam de consentimento para 

fazer algumas coisas. Foram educadas para o matrimônio e para ter filhos ou filhas e quando 

isso não acontece, independente do motivo, as mulheres têm que se explicar, se justificar pela 

escolha que foge à ideia hegemônica de ser mulher. Completando o que pode ser observado na 

cena, a constante ligação dos relacionamentos ao parentesco é extremamente difundida no senso 

comum, em diferentes espaços, para caracterizar aqueles ou aquelas que são próximos (as), 

como diz a citação:  

A metáfora familiar, como sabemos, é bastante empregada, nas mais diferentes 
situações, nos mais diversos ambientes e instituições, como as igrejas, os ambientes 
de trabalho, os times esportivos: qual a empresa que não se intitula uma família ou o 
grupo musical que seguidamente afirma “aqui todo  mundo  é  irmão?”  Quando se 
busca afirmar que um amigo é muito especial, ele imediatamente passa à condição 
privilegiada de irmão. Também a escola é lugar que não escapa a tal metáfora: basta 
lembrar a figura da professora, chamada de mãe ou tia; e os alunos, chamados de 
irmãos (SCHWERTNER, 2012, p. 173). 

  Associar o (a) amigo (a) ao familiar, de acordo com Ortega (2002), é um caminho mais 

fácil, objetivado pelo medo do desconhecido que  é  sempre  apresentado  na  convivência  com 

diferentes  indivíduos: “o  medo ao diferente, aberto, indeterminado, contingente e 

desconhecido leva-nos, sem dúvida, a procurar analogias, formas de adaptação e tradução em 
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imagens conhecidas e próximas, que nas descrições das relações pessoais são as da gramática 

familiar” (ORTEGA, 2002, p. 124). Nesse sentido, o irmão ou a irmã é alguém próximo, já 

conhecido, e a correspondência entre amizade e familiaridade está relacionada à busca pela 

segurança.  

O irmão stricto sensu, considerado de sangue, é aquele que se acompanha desde o 
nascimento, aquele que já se conhece, que se sabe como vai agir e reagir, com quem 
não é necessário inventar uma relação do nada - uma vez que ela está criada a partir 
dos laços familiares – e com  quem  parece  não  se  enfrentar  imprevistos  maiores 
(SCHWERTNER, 2012, p. 173). 
 

 
Assim como na cena em análise, as conversas, a cumplicidade de acontecimentos da 

vida das irmãs bem como o forte relacionamento de amizade que existe entre D. Hermínia e Tia 

Zélia reforçam o quanto as ligações de amizade entre familiares podem ser mais confiáveis e 

tranquilas. 

 

Cena 3: Em um final de festa, sentadas a uma mesa, as três irmãs conversam, sobre 

relacionamentos, sucessos e fracassos amorosos de suas vidas. No momento,as três estão sem 

um relacionamento amoroso. 

Nos tempos de hoje o casamento não é mais obrigatório e ele escapa às estratégias 

religiosas ou familiares; o divórcio não é mais vergonhoso e os casais têm o mesmo tratamento 

perante a lei. A realização pessoal se coloca acima de tudo: recusam a frustração e a culpa. 

Oscilam entre o desejo de segurança e a liberdade. Mas não se sabe se tudo isto são conquistas 

ou armadilhas (DEL PRIORE, 2017). Como na cena que se analisa, as três irmãs estão sem um 

relacionamento amoroso, duas são divorciadas, a outra está solteira. Cada uma pode escolher o 

que lhe for melhor para o momento de suas vidas. O que é significante para uma pessoa, pode 

não ser para outra e isso se aplica às uniões matrimoniais, aos estilos de vida, às escolhas nas 

profissões. As feminilidades das irmãs correspondem ao que se apregoa na contemporaneidade, 

mulheres com cuidado de si, com a possibilidade de buscar suas realizações pessoais, de 

desfazer relações matrimoniais se caso não corresponderem às suas expectativas de vida.  

Ainda sobre a cena da conversa entre as três irmãs num final de festa, Lúcia Helena, a 

irmã que mora em Nova York, se queixa de não ter ninguém, de ter fracassado nos 

relacionamentos e de nem sequer ter tido filhos. Partindo da ideia de que ser mãe é cuidar 

(MOREIRA; NARDI, 2009), associada à ideia de que ser mulher ou ser útil é ser mãe, então 

ao deslocar-se da função de cuidadora, a mulher sente-se inútil. Esses enunciados que definem 

o que é ser mulher e ser mãe de forma tão restrita exigem de algumas mulheres que repensem 

suas vidas tanto em não querer ter filhos como depois, que seus filhos se tornaram mais 
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independentes. Giddens (2008) diz que estão com a razão aqueles que defendem que a grande 

diversidade de formas familiares atualmente existentes, libertam as pessoas das limitações e 

sofrimentos do passado. “Homens e mulheres podem permanecer sós se assim o quiserem, sem 

terem de enfrentar a desaprovação social associada no passado de ser um homem solteiro ou 

uma solteirona” (GIDDENS, 2008, p.199). As três irmãs da história dos filmes podem escolher 

o que querem para si e se sentirem plenas, independente de seus estados civis e de suas escolhas 

em ter filhos (as) ou não. 

 

Cena 4: Agora se encaminhando para o final do filme, aparecem as cenas da estreia de 

Marcelina no teatro. Já estão na sala de teatro o Juliano e o pai. D. Hermínia está atrasada. 

Enquanto mostra os dois ansiosos pela sua chegada, mostra D. Hermínia em um táxi, dando 

ordens e comandos ao motorista, pois o trânsito está ruim e ela não pode se atrasar para a 

estreia da filha. Quando chega ao teatro, entra e se acomoda em uma poltrona entre os dois e 

assim olham para a entrada de Marcelina em cena: ela entra pendurada num cabo de aço, 

como se estivesse voando, representando a fada Sininho da história de Peter Pan. Na cena, 

Marcelina se destaca por seu jeito de entrar em cena, fingindo que ia cair, depois ri do público 

dizendo que estava brincando. O público reage com risos e comentários, então Marcelina dá 

um show de interpretação, emociona o irmão, a mãe e o pai, é elogiada e aplaudida pela 

plateia. 

D. Hermínia, como fez na maioria das cenas dos filmes, marcava sua presença com seu 

jeito falante com tom de voz alto e imperativo e aqui na cena com o taxista não foi diferente, 

ela expôs que estava atrasada e não parava de falar. Assim como é autoritária com os filhos e 

filha, também se mostra impaciente e mandona com o motorista de táxi. Aqui pode-se ver 

operando alguns elementos do dispositivo pedagógico da mídia, por exemplo, no que diz 

respeito à predominância da mulher como ser falante e falado nos espaços comunicacionais. 

Rosa Fischer (1997, p.63), articula a ideia de que “há um dispositivo pedagógico na mídia, o 

qual se constrói através da linguagem mesma de seus produtos de que há uma lógica discursiva 

nesses materiais, que opera em direção à produção de sentidos e de sujeitos sociais”; dessa 

maneira acontece uma mediação, na relação complexa entre os produtores, criadores e 

emissores, de um lado, e os receptores e consumidores, de outro, a qual é dada particularmente 

pelo modo como se estruturam os textos da mídia.  

   

 Para completar a análise, segundo Fischer (2001), trata-se de uma característica 

peculiar da mídia, no sentido de tornar o gênero feminino protagonista das mais diferentes 
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matérias, reportagens, programas etc. e a personagem D. Hermínia ratifica o que foi dito, pois 

pelo seu jeito falante, ganhou espaço na mídia como apresentadora de programa onde faz várias 

propagandas de produtos, passando confiança e credibilidade. 

 Ela chega e ocupa a poltrona entre o filho e o ex-marido, demarcando o quanto é 

importante estar em um lugar central, privilegiado, o quanto ela tem de história junto à 

Marcelina, o quanto parte daquele sucesso está associado à criação e cuidados que ela recebeu 

da mãe, tão dedicada e zelosa. 

A plateia se vê surpreendida com a chegada de uma fada, suspensa por um cabo de aço, 

exibindo um corpo gordo, que para os padrões de fada não são tidos como norma. E assim 

Marcelina se afirma como uma artista de peso, não por ter um corpo acima de um peso ideal 

para a sua estatura como sempre salientou a sua mãe D. Hermínia e reafirmava a madrasta 

Soraia, mas por ter um grande talento a ponto de entrar causando espanto em cena e em seguida 

desempenhar de forma brilhante o papel de sua personagem. A identidade de Marcelina é essa, 

esse é o seu modo de ser, é dessa forma que ela se vê realizada. Para Quadrado (2006), “vivemos 

nossa subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à 

experiência que temos de nós mesmos e no qual assumimos nossas múltiplas identidades – 

profissional, de gênero, de geração, sexual, entre outras”. Marcelina pode ser o que ela quiser, 

pode exercer as múltiplas identidades, entre elas a de ser mulher e artista. 

 

5.1.6 Algumas Considerações 

O filme apresenta uma forma, dentre tantas outras possíveis, sobre ser mulher e mãe, 

mostra uma maternidade hegemônica, mostra uma forma possível de ser filho, ser filha, ser ex-

marido e pai. Independente de morar junto ou não com o pai ou a mãe, os filhos e filha sabem 

das regras impostas pela mãe, já que essa é a responsável em pôr ordem na casa e na vida dos 

filhos e filha. Mesmo à distância, quando o filho e a filha saem de casa para morar em outra 

cidade, a vigilância e as exigências da mãe imperam em seus diálogos. 

Nas lembranças de D. Hermínia, o tipo de família apresentada no primeiro filme é a 

família nuclear, ou seja, dois adultos vivendo juntos num mesmo agregado com os seus filhos 

e filha biológicos (a). Depois que o pai e a mãe se divorciaram, o tipo de família mudou, passou 

a ser monoparental em que a mãe cuida da família sozinha, mesmo que o pai apareça em visitas 

eventuais. Nota-se o envolvimento dos familiares que mesmo não morando na mesma casa, se 

unem por laços de sentimentos como amor e amizade ao mostrar cenas de cumplicidade, 

conselhos da tia mais velha para a D. Hermínia, as aproximações da irmã que mora no mesmo 

prédio da protagonista e que aparece tanto nas lembranças como nas cenas do cotidiano, seja 
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para opinar, para ajudar, para fazer companhia e trocar conhecimentos. Os laços de família 

aparecem constantemente nas cenas, ao falarem de tia, sobrinhos, irmãs, ex-marido e 

principalmente, na figura da mãe, tão forte e presente nos filmes. Dessa forma, traz-se Maria 

Berenice Dias (2010) para dizer que na família de nossos tempos houve a repersonalização das 

relações familiares na busca do atendimento aos interesses mais valiosos das pessoas humanas: 

afeto, solidariedade, lealdade, confiança, respeito e amor. 

Os filmes mostram o quanto a linguagem produz significados ao ver a idealização do 

corpo toda vez que a mãe D. Hermínia xinga a filha Marcelina por ser gorda e muito comilona, 

o quanto os discursos de cuidados ao corpo são presentes nas falas dos familiares. Mostra 

também o quanto Soraia, a madrasta, é valorizada no seu padrão magro e cuidado de ser. 

 Além disso, se vê a preocupação do pai e da mãe em querer que seu filho Juliano, 

quando criança, se enquadre na inteligibilidade de gênero, que corresponda aos seus modos de 

ser com coisas que meninos podem e devem fazer. Isso porque para se qualificar como um 

sujeito legítimo o sujeito se vê obrigado a obedecer às normas que regulam a sua cultura 

(BUTLER, 2017). Ainda mais, “o processo de heteronormatividade é posto em ação para nos 

tornar, todos, compulsoriamente, heterossexuais. As normas regulatórias de gênero e de 

sexualidade são, como todas as normas, anônimas e onipresentes” (LOURO, 2017, p.77). 

A performatividade de gênero dos personagens principais analisados correspondem a 

uma inteligibilidade de gênero, pois as cenas descritas remetem a atuações de gênero que 

correspondem ao que se entende, na nossa sociedade, serem do gênero feminino ou do gênero 

masculino. Inclusive a protagonista D.Hermínia, que foi representada pelo ator Paulo Gustavo, 

correspondia com clareza aos atos de gênero de um tipo de ser mulher, um tipo de ser mãe e 

depois, quando passou a trabalhar como apresentadora de programa televisivo, correspondia a 

um tipo de mulher com mais cuidado com a sua aparência.  

Diante da multiplicidade de pedagogias culturais existentes nos filmes, uma vez que 

ensina os modos de ser mãe dona de casa e mãe que trabalha, ser filho e filha, ser pai, ser irmão 

e irmã, pode-se dizer que os artefatos culturais analisados potencializam a reflexão do quanto 

que a família apresentada nos filmes representa a família brasileira, visto que os índices de 

audiência nas salas de cinema foram altos, possivelmente, de alguma forma, os diálogos e as 

cenas dos filmes sugerem as nossas formas de ser e de viver. 
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5.2. ARTIGO II: UM CLOSE EM D. HERMÍNIA: A MULHER MÃE NOS FILMES 
“MINHA MÃE É UMA PEÇA” E “MINHA MÃE É UMA PEÇA 2”. 

 
Saionara Vitória de Almeida 

Raquel Pereira Quadrado 
 

RESUMO 
 

Neste artigo, discute-se a mulher mãe representada na personagem D. Hermínia nos filmes 
nacionais “Minha mãe é uma peça” e “ Minha mãe é uma peça 2”. Os dois filmes têm como 
protagonista, no papel de Dona Hermínia, o ator Paulo Gustavo, um dos escritores dos filmes, 
que diz que as obras são baseadas em sua própria mãe. O trabalho traz uma análise de cenas 
representativas que a personagem D. Hermínia protagoniza, com isso se pretende ver como a 
mulher e mãe é apresentada nesses artefatos de grande audiência nos cinemas nacionais. O 
aporte teórico dessa pesquisa fundamenta-se a partir do campo dos Estudos Culturais na sua 
vertente pós-estruturalista. A metodologia usada foi a análise cultural de dois artefatos, duas 
obras cinematográficas contemporâneas, e partem de conceitos construídos historicamente que 
fazem parte da cultura de onde se vive, no caso, a cultura da mulher e mãe no contexto da 
família brasileira. Percebeu-se que nas cenas descritas a personagem correspondia ao modo 
hegemônico de ser mulher e mãe na sociedade contemporânea, pois a forma que ela agia com 
sua família, suas responsabilidades e preocupações correspondem ao que se espera de uma mãe 
no contexto da sociedade atual, mesmo que desempenhe outras funções que não só de ser mãe 
ou dona de casa. Entendeu-se que os dois artefatos culturais analisados contêm pedagogias que 
ensinam uma possibilidade de exercer a maternidade A representação da D. Hermínia nos 
sugere uma das formas, entre tantas outras possíveis de ser mãe. 

Palavras-chave: artefato cultural. mãe. mulher. pedagogia cultural. 
 
 

ARTICLE II: A CLOSE IN MRS. HERMÍNIA: THE MOTHER WOMAN IN THE FILMS 
"MY MOTHER IS A PART" AND "MY MOTHER IS A PART 2". 

 
ABSTRACT 

 
In this article, the mother woman represented in the character Mrs. Hermínia is 

discussed in the national films "My mother is a play" and "My mother is a play 2". The two 
films feature as protagonist, in the role of Mrs. Hermínia, the actor Paulo Gustavo, one of the 
writers of the films, who says that the works are based on his own mother. The work brings an 
analysis of representative scenes that the character Mrs. Hermínia stars, with this is to see how 
the woman and mother is presented in these artifacts of great audience in the national cinemas. 
The theoretical contribution of this research is based on the field of Cultural Studies in its post-
structuralist. The methodology used was the cultural analysis of two artefacts, two 
contemporary cinematographic works, starting from historically constructed concepts that are 
part of the culture from which one lives the culture of woman and mother in the context of the 
Brazilian family. It was noticed that in the described scenes the character corresponded to the 
hegemonic way of being woman and mother in the contemporary society, because the form that 
she acted with its family, its responsibilities and preoccupations correspond to what is expected 
of a mother in the context of the current society, even if she performs other duties than just 
being a mother or a housewife. It was understood that the two cultural artifacts analyzed contain 
pedagogies that teach a possibility of exercising motherhood. The representation of Mrs. 
Hermínia suggests one of the forms, among many others possible to be a mother. 
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Keywords: cultural artifact. mother. woman. cultural pedagogy. 
 
 
5.2.1 Introdução 

 Esse artigo traz uma análise da personagem D. Hermínia, protagonista dos filmes 

“Minha mãe é uma peça” e “Minha mãe é uma peça 2”, dois filmes do gênero comédia de 

grande audiência nas salas de cinema no Brasil, com muitas visualizações no site You Tube e 

nos canais de TV por assinatura. A proposta é a de apresentar e discutir a personagem principal, 

enquanto mulher e mãe, nas duas histórias utilizando-se da descrição de algumas cenas 

representativas para esse propósito. 

O trabalho baseia-se nas contribuições dos Estudos Culturais em suas vertentes pós-

estruturalistas, que compreendem os produtos culturais como agentes de reprodução social, 

fortalecendo a sua natureza complexa, dinâmica e ativa na construção da hegemonia 

(WORTMANN, 2007). Por meio da perspectiva dos Estudos Culturais não existe uma única 

metodologia distinta, “os   Estudos Culturais se aproveitam de quaisquer campos que forem 

necessários  para  produzir   o conhecimento  exigido  por  um  projeto particular” (NELSON; 

TREICHLER; GROSSBERG, 1995, p. 9). 

 Nesse contexto, a metodologia utilizada na pesquisa é a da análise cultural, uma vez que 

se entende, conforme Maria Lúcia Wortmann (2007), que não é determinante na análise cultural 

que seus praticantes escolham uma área de estudo, podendo fazer uso de várias delas, fazendo 

incursões a teorizações e metodologias de muitas áreas do conhecimento. 

A Análise Cultural permite comtemplar a cultura como uma produção social delineada 

pelas transformações contemporâneas, além de entender os filmes como artefatos culturais  e  

realizar  análises  a  partir  de  suas representações. Para isso, buscou-se dialogar com autores 

(as) como Tomaz Tadeu da Silva (2001), Maria Lúcia Wortmann (2007), Elisabeth Ellsworth 

(2001) entre outros, que possibilitaram pensar e refletir sobre artefatos culturais, pedagogias 

culturais e análise cultural. Nesta pesquisa, entende-se os materiais analisados como artefatos 

culturais, os quais (re) produzem e veiculam representações de gêneros, ensinando modos de 

ser mulher e de ser mãe no contexto da atualidade, mostrada nos filmes. As análises culturais 

(WORTMANN, 2007), dão visibilidade para aspectos que muitas vezes não são visíveis em 

análises tradicionais.  

Na perspectiva dos Estudos Culturais, as Pedagogias Culturais apresentam uma 

¨diminuição das fronteiras entre, de um lado, o conhecimento acadêmico e escolar e, de outro, 

o conhecimento cotidiano e o conhecimento da cultura de massa” (SILVA, 2013, p.  139).  
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Constantina Xavier Filha e Telma Iara Bacarin dizem que as pedagogias culturais existem  

[...] em todo espaço social e cultural  que  apontam  as  formas  desejáveis  de  ser 
menina,  de  ser  menino,  de  bem  portar-se,  de  viver  masculinidades  e  
feminilidades,  de vivenciar   expressões   de   sexualidade,   entre   outras   formas   
de   exercer   identidades   e subjetividades (XAVIER FILHA; BACARIN, 2014, p. 
51). 

 
 

Seguindo por esse viés, é importante entender, apoiado nos estudos de Wortmann 

(2007), que em qualquer modelo de texto há representações24 produzidas a partir de significados 

que circulam na cultura, que são um convite a examiná-los. Assim, os dois filmes analisados 

foram um convite a ver as representações produzidas a partir dos significados que circulam na 

cultura sobre a mulher mãe na contemporaneidade, os deslocamentos e assujeitamentos que 

acometem a vida dessa mulher que atua em casa na educação de seus filhos e filhas, mas que 

também trabalha fora com todas as obrigações que lhe são exigidas quanto a sua aparência,  ao 

seu comportamento, às exigências da vida em relação aos cuidados de si e as relações que 

estabelece com todos(as) que a rodeiam. 

Assim, os filmes analisados são considerados artefatos culturais, pois são produtos de 

uma cultura. Ou melhor, “são práticas de representação, inventam sentidos que circulam e 

operam nas arenas culturais onde o significado é negociado e as hierarquias são estabelecidas” 

(COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003, p.38). Nessa perspectiva, considera-se que os artefatos 

culturais “transmitem uma variedade de formas de conhecimento que embora não sejam 

reconhecidos como tais, são vitais na formação de identidades e subjetividades” (SILVA, 2001, 

p. 140).  

Ademais, nos dois artefatos analisados por serem produções culturais, ensinam 

representações de como ser mulher, mãe dona de casa, mãe que trabalha fora, mãe que vive à 

volta de seus filhos e filhas, mãe que sente a falta dos filhos e filhas quando eles (elas) crescem 

e ganham o mundo morando sozinhos (as), por conterem pedagogias que ensinam esses 

comportamentos, atitudes e pensamentos a respeito desse sujeito mulher e mãe. Dessa forma, o 

conceito de pedagogia cultural estende, alarga e amplia a concepção de educação ao considerar 

que, na sociedade contemporânea, essa ocorre em “uma variedade de locais sociais, incluindo 

a escola, mas não se limitando a  ela” (STEINBERG,  1997,  p.  101-102). Para Paula Ribeiro 

(2002, p. 93), o termo pedagogia é entendido “como todas aquelas práticas e discursos 

implicados em relações de poder e de significação, que ao constituírem conhecimentos, desejos, 

valores encontram-se implicadas na constituição das identidades/subjetividades”.  

                                            
24 Representação aqui usado de acordo com Silva que diz que a representação é um processo de produção 

de significados sociais através dos diferentes discursos (2003, p.199). 
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Por ser um artefato cultural direcionado a um público diverso, considera-se que ele opera 

com diferentes “modos de endereçamento” (ELLSWORTH, 2001). O conceito de modos de 

endereçamento parte do princípio de que diferentes artefatos culturais imaginam quem é o seu 

público e, com isso, pretendem que seu público tenha certas características. Os artefatos aqui 

analisados, são voltados para o público em geral, porém voltados mais especificamente ao 

sujeito mãe, aos filhos e filhas que se veem de alguma forma ali representados, seja por alguma 

cena, alguma fala, por diferentes produtos mostrados ou anunciados nos filmes que façam 

referências às suas vidas. 

Assim, baseando-se nos aportes teóricos que sustentam que os dois artefatos em análise 

contêm pedagogias, parte-se para a apresentação da personagem principal a qual se constitui o 

objeto da análise desse trabalho. 

 

5.2.2 D. Hermínia: contextualizando a história e apresentando a personagem 

A fim de situar as análises que foram desenvolvidas, apresenta-se a personagem D. 

Hermínia, narrando um pouco a história dos dois filmes que ela protagoniza, assim como os 

deslocamentos que acontecem no segundo filme em relação ao primeiro. 

D. Hermínia é dona de casa, separada do marido Carlos Alberto. É mãe de Marcelina, 

de Juliano e de Garib. Mora em um apartamento na cidade de Niterói, no estado do Rio de 

Janeiro, com o filho Juliano e com a filha Marcelina. O filho Garib é casado e mora em Brasília. 

D. Hermínia passa o dia com rolos na cabeça e um lenço os cobrindo e essa imagem se repete 

na maioria das cenas dos filmes e se constitui como uma marca da personagem. Enquanto no 

primeiro filme ela é dona de casa, no segundo filme ela continua dona de casa, mas também 

trabalha como apresentadora de um programa de televisão voltado às mães. 

 

Figura 13 - A personagem D. Hermínia 

 
Fonte: http://www.epopnaweb.com.br/minha-mae-e-uma-peca-2-dona-herminia-quer-te-dar-um-

conselho-pelo-facebook/ 
 

5.2.2.1 D. Hermínia no primeiro filme 
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No primeiro filme – Minha mãe é uma peça – D. Hermínia se vê as voltas do filho 

Juliano e da filha Marcelina. Envolve-se em tudo o que diz respeito a ele e a ela, se mostra bem 

imperativa dando ordens, tem um tom alto de falar e xinga quando não atendida na forma que 

gostaria. O ex-marido, Carlos Alberto costuma, aos fins de semana, buscar Juliano e Marcelina 

para passear com ele e com a sua namorada Soraia.  

 

Figura 14 - D. Hermínia dando ordens ao Juliano e a Marcelina 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/galeria-fotos/minha-mae-e-uma-peca-o-filme/ 

 

D. Hermínia passa o dia em casa, cuidando de tudo, fazendo compras, arrumando a casa, 

cuidando das coisas que se referem ao Juliano e à Marcelina. Nesse filme, D. Hermínia passa 

uns dias na casa de sua tia Zélia, pois queria dar um tempo da casa e do filho e filha ao ouvir, 

acidentalmente, que seus filhos a achavam muito chata e que gostariam de morar com o pai e 

com a madrasta Soraia. Ao ouvir isso, D. Hermínia pega um táxi e vai passar uns dias na casa 

da tia.  

 

Figura 15 - D. Hermínia e Tia Zélia 

 
Fonte: http://bystarfilmes.blogspot.com.br/2013/09/minha-mae-e-uma-peca-o-filme.html 

 
Juliano e Marcelina de início até gostam da ideia de ficarem sozinhos em casa, sem a 

mãe dando ordens o tempo inteiro. Mas depois, notam que são muito dependentes da mãe para 

tudo, inclusive para se alimentarem. 

D. Hermínia dá uma entrevista na rua para um programa televisivo em que deveria falar 

sobre a situação econômica do país, da carestia dos produtos, da inflação, porém desvia o 
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assunto, pega o microfone na mão e fala sobre ser mãe, que mãe se preocupa com os filhos, que 

mãe está sempre querendo o bem dos filhos, que botar filho no mundo é fácil, criar é que é 

difícil, que a única certeza que se tem, é que vamos morrer e assim com essa conversa, o 

programa atinge altos níveis de audiência. Depois disso, D. Hermínia foi convidada para 

trabalhar como apresentadora de um programa de televisão. Ela aceita o convite e passa a 

apresentar o programa “Hermínia Show”. A partir daí, D. Hermínia não é só mãe e dona de 

casa, pois agora trabalha fora, tem mais prestígio e reconhecimento das pessoas que a cercam. 

 

5.2.2.2 D. Hermínia no segundo filme 

No segundo filme – Minha mãe é uma peça 2 – D. Hermínia cuida da casa, do filho 

Juliano e da filha Marcelina e trabalha como apresentadora de um programa de televisão 

direcionado às mães. Ela inicia o programa dizendo que mãe é um assunto que rende.  

 

Figura 16 - Programa “Hermínia Show” 

 
Fonte: http://globofilmes.globo.com/noticia/minha-mae-e-uma-peca-2-5-milhoes/ 

 

Nesse segundo filme, algumas mudanças ocorrem na vida da família de D. Hermínia. 

Para começar, a família mora em um apartamento maior e bem decorado em Niterói. D. 

Hermínia está mais magra, com mudanças na apresentação dos cabelos e da pele em relação ao 

primeiro filme. Mas as mudanças nessa família não são apenas na mudança de apartamento, 

nem na aparência de D. Hermínia que pode ser por exigência do emprego de apresentadora de 

programa. Outras mudanças marcam o segundo filme. 

 Marcelina faz um teste para participar de uma companhia de teatro na cidade de São 

Paulo. Assim, Marcelina passa no teste e deixa de morar com a mãe em Niterói para morar em 

São Paulo junto aos colegas da companhia. 

Juliano, por sua vez, ajudado pelo pai Carlos Alberto, aluga um apartamento na cidade 

de São Paulo e vai morar sozinho, depois consegue um emprego em um escritório de advocacia.  

Entre esses acontecimentos, D. Hermínia visita a sua tia e amiga Zélia que está muito 
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doente, vindo a falecer. Depois recebe a visita de seu neto Pedrinho, filho de Garib, que passa 

uns dias aos cuidados da avó. Acontece também a visita da irmã Lúcia Helena que mora em 

Nova York e passa uns dias no apartamento de D. Hermínia. A irmã Iesa, que mora em Niterói, 

se aproxima, propiciando diálogos entre as três irmãs, em que abordam relações familiares e 

relações amorosas, além de discutirem sobre qualquer coisa que venham a discordar sobre a 

vida uma das outras. 

 

Figura 17 - As três irmãs conversando 

 
Fonte: http://www.oqueacheidisso.com.br/tag/filmes-nacionais/page/5/ 

 

D. Hermínia segue apresentando o programa “Hermínia Show”, que trata de variados 

assuntos que se referem às mães, entrevistando celebridades e profissionais que falem sobre o 

universo da mãe. Ao final do filme, D. Hermínia vai fazer uma viagem para Nova York, 

deixando os filhos e filha seguindo suas escolhas, e ela com a oportunidade de voltar-se um 

pouco mais só para si, mesmo que contrarie a sua maneira de levar a vida só pensando nos 

filhos e na filha. 

A seguir, algumas cenas representativas de D. Hermínia e as discussões acerca delas.  

 

5.2.3 Descrevendo e analisando as cenas 

Para proceder as análises, descreve-se algumas cenas dos filmes e as discussões que elas 

possibilitam baseadas nos aportes teóricos que sustentam essas análises. 

As cenas descritas estão numeradas e situadas, indicando se pertencem ao primeiro ou 

ao segundo filme. Em alguns momentos, agrupou-se situações que se complementam numa 

mesma cena como estratégia para potencializar as discussões, embora apareçam no filme em 

momentos distintos. As descrições das cenas estão em itálico e as análises vêm no seguimento. 

As cenas descritas foram criadas pela autora dessa dissertação. 
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Cena 1 - primeiro filme: 

Enquanto na casa da tia Zélia, D. Hermínia conversa com a tia sobre o filho Juliano e 

a filha Marcelina. Sobre Garib falava pouco, pois esse nunca deu trabalho, sempre foi 

estudioso aos olhos da mãe. Relembra várias passagens de suas infâncias para a tia, enche as 

cenas de detalhes que ela observava no filho Juliano e na filha Marcelina. O pai, Carlos 

Alberto, aparecia sempre em segundo plano nas lembranças dela, porque quem resolvia a vida 

dos filhos era ela, a mãe. Era ela quem corria para socorrer, para ajudar, para ralhar, para 

educar.  

Percebeu-se isso na cena em que aparece o ex-marido no carro para levar o filho 

Juliano e a filha Marcelina para passear. D. Hermínia gritou para ele, da janela onde estava, 

que a Marcelina estava num mau humor, que ninguém conseguia se comunicar com ela. Assim, 

o pai fala: “A sua filha, né”? D. Hermínia retruca em seguida, dizendo ser a filha dela mesmo. 

Ele insiste dizendo “sua filha”. D. Hermínia responde indignada, dizendo: “é, eu fiz com o 

dedo, né Carlos Alberto”? Indignada ao ver o pai se omitindo da responsabilidade de querer 

saber da filha, que ela que deve dar um jeito no mau humor, afinal de contas ela que é a mãe. 

Acostumados a ver pela cultura como habilidades espontâneas das mulheres, a harmonia 

e a gentileza da mãe para com o (a) filho (a) são aprendidas ao preço de controle e vigilância. 

Percebe-se que o amor da mãe, visto pela cultura como da natureza das mulheres, é 

exaustivamente ensinado, é reforçado na mídia em programas, filmes e propagandas. O cuidar 

de si, que vem desde o momento em que se inicia a gravidez, implica num envolvimento e 

dedicação para com o outro (MEYER, 2005). 

 A isso também se vincula a responsabilidade da mãe, fazendo emergir a preocupação 

com o ser que ela gestou, reforçando a posição de mãe responsável.  No caso, D. Hermínia é 

que tinha que saber do motivo do mau humor da filha, seja por períodos de tensão pré-menstrual 

ou outro motivo que acontece na vida de adolescentes como a Marcelina, porque ela é mulher, 

como a filha, então que cuidasse dela, na ideia do ex-marido cabia somente à mãe essa tarefa. 

Para Connel (1995), em cada cultura existem padrões hegemônicos ou narrativas convencionais 

que definem atitudes e sentimentos apropriados para o homem e para a mulher. A força dos 

significados atribuídos ao masculino e ao feminino se deve ao pesado investimento que lhes é 

feito por instituições como a família, a escola e a lei. Tais instâncias realizam uma pedagogia 

que reitera as identidades e práticas hegemônicas, fortalecendo-as (LOURO, 2001). 

Para encerrar essa parte, faz-se o uso das palavras de Chimamanda Adichie que diz:  “às 

vezes, as mães, tão condicionadas a ser tudo e a fazer tudo, são cúmplices na redução do papel 

dos pais” (2017, p. 18). D. Hermínia por se envolver em tudo o que se refere aos seus filhos e 
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sua filha, por fazer questão de saber de tudo e se envolver em todo tipo de situação com os 

filhos e filha, reduziu o espaço do papel de pai de seu ex-marido, pois é acostumada a gerenciar 

tudo sozinha. 

 

Cena 2 – primeiro filme: 

Em um passeio pela calçada da praia em Niterói, D. Hermínia se queixa da vida para 

a tia Zélia. Fala dos filhos e da filha, fala da ausência do ex-marido para resolver problemas 

do dia a dia com os filhos e filha. Com isso, a tia fala que D. Hermínia tinha que casar. Que 

estava precisando de um marido, pois estava muito sozinha. D. Hermínia disse que de jeito 

nenhum, não queria outro marido em sua vida. 

Ao final desse primeiro filme, quando D. Hermínia já é apresentadora de programa, o 

ex-marido Carlos Alberto a elogia, dizendo que foram felizes e que poderiam tentar, porém 

Hermínia recusa-se a dar continuidade ao assunto, falando que nem pensar até porque ele não 

ia largar a Soraia. 

A submissão fez parte da identidade feminina e, portanto, influenciou as mulheres em 

seus modos de relacionar-se com os homens. Fica difícil para o ex-marido Carlos Alberto ouvir 

respostas contrárias ao que ele gostaria de ouvir partindo de D. Hermínia, que se recusa a 

acreditar em suas investidas, negando a possibilidade de ficarem juntos novamente. Com essa 

atitude, desvincula-se dessa representação de mulher que, em parte, legitima um tipo de 

identidade feminina que só se vê realizada se estiver casada, só é feliz se tiver um homem ao 

seu lado. Silva (2000) pontua que a representação da identidade é, como qualquer sistema de 

significação, uma forma de atribuição de sentido. D. Hermínia não se submete às investidas ou 

às críticas de seu ex-marido, sendo assim não estabelece um vínculo com a identidade submissa, 

isto é, entre outras coisas, perder um aspecto que dá sentido a uma concepção de mulher. Sobre 

a necessidade de a mulher ter um marido, Adichie diz: “nunca fale do casamento como uma 

realização. Encontre formas de deixar claro que o matrimônio não é uma realização nem algo a 

que ela deva aspirar. Um casamento pode ser feliz ou infeliz, mas não é realização” (2017, 

p.40).  

 

Cena 3 – primeiro filme: 

Já se encaminhando para o final do primeiro filme, D. Hermínia recebe a visita dos 

familiares para assistirem à estreia do programa “Hermínia Show”, que ela apresenta. Entre 

os (as) presentes está Garib e a sua esposa. Ele diz que tem uma novidade e fala para a família 

que ele e a sua esposa estão “grávidos”. Com a notícia, D. Hermínia desmaia. Já a cena 
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seguinte mostra ela em um hospital, deitada numa cama ladeada por Garib e Juliano, 

mostrando-se exageradamente preocupada com a situação da gravidez da esposa de Garib, 

questionando como é que eles iam criar, oferecendo para que fique um dia sim e outro não aos 

cuidados dela, pois ela não via a possibilidade de criarem a criança. 

Para Dagmar Meyer (2005), na sociedade, os indivíduos têm papéis a desempenhar, 

dessa perspectiva, indivíduos tornam-se sujeitos de aprendizagens corporais, administráveis e 

gerenciados intensivamente desde sua forma de embrião, no útero, até o seu leito de morte. E, 

nesse contexto, constitui-se uma detalhada rede de administração da vida que envolve um 

ordenamento complexo de saberes e de práticas culturais que alimentam essa necessidade de 

gerenciamento dos corpos – no caso desta discussão, dos corpos de mulheres gestantes e mães 

e dos seres humanos que elas geram (MEYER, 2005). 

D. Hermínia entende que tem que zelar por seus filhos e filha para sempre, pois ela 

corresponde à representação hegemônica de ser mãe. Então corresponde a um processo de 

politização da maternidade, que se refere a esse contexto em que o corpo, os comportamentos, 

as habilidades e os sentimentos maternos se tornam alvo principal de vigilância – em um 

movimento que continua atribuindo especialmente à mãe a responsabilidade de gerar e criar 

seres humanos perfeitos (MEYER, 2005, p. 87). D. Hermínia sente-se responsável também pela 

criação do seu (sua) neto (a) que está ainda no ventre da nora, pois ela sim, a avó sabe criar, 

soube criar muito bem seus filhos e filha, mas não vê nos futuros pais a habilidade para isso. 

 Essa politização da maternidade, permite perceber que a noção de “indivíduo mulher-

mãe”, ainda supõe, ou supõe com força renovada, a existência de “um ser que incorpora e se 

desfaz em múltiplos”: a mãe como parceira do estado, a mãe como agente de promoção de 

inclusão social, a mãe como provedora do núcleo familiar e a mãe como principal produtora de 

cuidado, educação e saúde de suas crianças (MEYER, 2005, p.88). 

Conforme Meyer, “esta multiplicação de capacidades, atributos e funções maternas 

produz e justifica a necessidade de inserir mulheres no âmbito de redes de saber e poder que 

devem educá-las, desde muito cedo, a viver sua vida como mulher e como mãe” (2005, p.88). 

Ainda sobre isso, Meyer diz que: 

[...] gerar e criar filhos “equilibrados e saudáveis” passa a ser social e culturalmente 
definido, também, como um “projeto” de vida, responsabilidade individual de cada 
mulher que se torna mãe, independentemente das condições sociais em que essa 
mulher vive e dos problemas que ela enfrenta [grifos da autora] (2005, p.88). 

 
 

D. Hermínia se sente com esses atributos e funções maternas e isso justifica o porquê 

de querer cuidar do neto ou neta, uma vez que insiste que a nora e o filho não vão saber criá-lo 
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(a). 

 

 Cena 4 - segundo filme: 

 A vida de D. Hermínia segue dividida entre suas relações familiares e seu emprego de 

apresentadora de programa de televisão, o “Hermínia Show”, um programa de entrevistas 

voltado às mulheres. Um dia, andando pelos corredores do estúdio, D. Hermínia se encontrou 

com a apresentadora de um programa da rede Globo, Fátima Bernardes. Trocaram algumas 

palavras entre elas, Fátima perguntou sobre a vida de D. Hermínia, se estava sozinha ou 

namorando. D. Hermínia respondeu que não dava para namorar, pois “era muito envolvida 

com a criação dos filhos, porque eles não cresciam”. Diante dessa resposta, Fátima Bernardes 

convidou-a para participar de um programa seu, porque lá mais mulheres poderiam ajudar 

dando dicas de como proceder para ajudar a D. Hermínia. Essa concordou que iria aparecer 

no programa de Fátima Bernardes. E assim, se despediram. 

A explicação de D. Hermínia de não ter namorado porque “tem que cuidar dos filhos e 

filha porque eles e ela não crescem” põe em discussão o tema da culpa como algo natural e 

inevitável a ser vivido pelas mães. Aqui ela assume um forte senso de responsabilidade diante 

dos filhos e da filha, tomando para si tudo o que acontece com eles (a) – saúde ou doença, 

sucesso ou fracasso, erro ou acerto. Como dizem Collin e Laborie (2009), a esse senso de 

responsabilidade soma-se um misto de preocupação e cobrança, conectando as mães a um 

constante e contínuo “ter que”, seja para assegurar o êxito dos filhos nos mais variados aspectos 

ou, se falharem, aprenderem a lidar com a situação e o sentimento de culpa que de alguma 

forma, virá. E assim vai se apropriar não da culpa, mas do exercício da culpa como algo que 

pertence a si mesma.  

Além dessa culpa misturada ao senso de responsabilidade, há também a dedicação que 

pode ter raízes no histórico evento do “feminismo maternalista”, como dizem Françoise Collin 

e Françoise Laborie (2009, p. 134). Se o foco desse movimento foi o de garantir direitos às 

mulheres que cuidavam da casa e dos filhos, os deveres também precisariam se colocar em 

destaque. Foi aí que a amamentação se firmou como dever imperioso e absoluto através da La 

Leche League25, representando, segundo Elisabeth Badinter (2011), o ponto alto da dedicação: 

                                            
25 La Leche League é uma ONG internacional que teve sua origem há 51 anos pelo entusiasmo de sete 

mulheres norte-americanas, todas nutrizes, que se deram conta das dificuldades que suas amigas tinham em relação 
à amamentação. Começaram a se reunir em casa de uma ou de outra, sem imaginar que aquele trabalho voluntário 
em prol da amamentação teria resultado na ONG que se espalhou por muitos e muitos países levando adiante o 
trabalho delas. Disponível em:< http://www.llli.org/brasil.html>. 
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a boa mãe a serviço dos filhos, nutriz e cuidadora em tempo integral. Para Venâncio (2007), 

também se vê o aspecto da dedicação desde a era do Brasil colônia; uma dedicação 

institucionalizada, formalizada em um manual, legitimando os cuidados maternos até que o 

filho completasse sete anos de idade: “durante os primeiros anos de vida dos bebês, todo 

trabalho pesava sobre a mãe. Assim, a que não assumisse os filhos quebraria as regras da vida 

social por comprometer a formação do futuro adulto” (VENÂNCIO, 2007, p. 201). Na análise 

de D. Hermínia, se vê esse exagero de dedicação, mesmo que os filhos e filha já estejam com 

muito mais do que sete anos. Ela continua com a ideia que eles (ela) não cresceram e que 

precisam muito da sua dedicação, da sua atenção, não sobrando tempo para muita coisa, sequer 

para ela namorar. Fátima Bernardes em cena concordou com D. Hermínia e foi por isso que, 

solidarizando-se com ela,  convidou-a para ir ao seu programa onde mais mulheres poderiam 

lhe ajudar com dicas. A dedicação exagerada no que se refere a sua família ainda é forte no 

modo de ser de D. Hermínia. E a citação complementa ao explicar: 

Contudo, essas descrições marcadas pela ênfase na mãe como modelo de 
generosidade e afetividade servem como incentivo à construção de uma imagem 
hegemônica da maternidade, visto que nossa sociedade fundamentada em uma 
distribuição hierárquica e desigual parece privilegiar alguns sentidos. E, embora haja 
outras formas de maternidade socialmente disponíveis, a força retórica dessa 
descrição promove a cristalização de sentidos, dificultando o questionamento dessa 
imagem dominante e, assim, a compreensão e legitimação de formas distintas de ser 
mãe ou de ser mulher (MOREIRA; RASERA, 2010, p.532). 

 
Nesse contexto, vemos D. Hermínia numa forma legitimada de exercer a maternidade, 

numa forma distinta de ser mãe e mulher, preocupada para sempre com a vida de seus filhos e 

filha, não se importando se lhe falta tempo para outros investimentos pessoais, no caso, não 

sobrando tempo nem para investir em um relacionamento amoroso. 

 

Cena 5 - segundo filme: 

Num certo momento do filme, D. Hermínia procura uma academia para realizar 

exercícios para o corpo. Afinal, ela tem que cuidar de si já que apresentou um quadro de 

hipertensão acarretado pela vida que leva – é mãe cuidadosa, cuida da casa, trabalha como 

apresentadora de programa televisivo. Assim, o instrutor da academia de ginástica apresentou 

várias modalidades de atividade para D. Hermínia. Ela as experimentou, porém não decidiu 

qual das atividades vai fazer. 

 

Figura 18 - D. Hermínia na academia de ginástica com o instrutor 
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Fonte: http://www.heloisatolipan.com.br/toliblog/minha-mae-e-uma-peca-o-filme-2-em-novo-longa-de-

paulo-gustavo-mariana-xavier-voa-alexandra-richter-faz-ponta-noturna-e-patrycia-travassos-da-as-caras/ 
 

Nessa cena, D. Hermínia estava preparada para realizar atividade física, pois foi com 

roupa apropriada para isso, uma vez que há um vasto comércio de produtos voltados para a 

prática de atividades físicas, desde roupas, equipamentos, suplementos, etc. Segundo Carmem 

Soares (2003, p. 10), parece que hoje em dia há uma tentativa de convencimento “da 

necessidade imperiosa de colocar o corpo em movimento, sem o que não há saúde”.  

Rosa Fischer (2005) diz que é importante destacar que as práticas esportivas na 

contemporaneidade elegeram a mídia como espaço privilegiado de enunciação; destaca-se e ou 

se enuncia as práticas esportivas como um modo de cuidado de si e como um ponto de partida 

de um projeto de aperfeiçoamento infinito dos corpos, de forma que as mulheres 

contemporâneas começam a apostar, a se interessar pelo aperfeiçoamento corporal. Fischer 

(2005) chama a atenção para a importância que a mídia assume, ocupando uma posição central 

no processo de constituição do sujeito contemporâneo nos modos de ser homem e mulher, 

inclusive nos de ser pai, mãe e gestante. Praticar exercícios, ir à academia, investir no visual, 

são práticas que vão além da busca pelo embelezamento, pois constituem formas de cuidado de 

si, como diz Denise Sant’Anna:  

Nesse sentido, se atualmente, o embelezamento representa mais do que acabar com a 
feiura, se ele integra a essa promessa aquela de fazer a mulher se encontrar com ela 
mesma, resistir à compra dos cosméticos ou, ainda, às aulas de ginástica, aos regimes, 
às cirurgias, etc., significa, sobretudo, resistir a proporcionar para si mesma um prazer 
suplementar. E, muitas vezes, uma tal renúncia representa uma experiência intolerável 
(SANT’ANNA, 2005, p.137). 

 
Em nossa cultura “o corpo torna-se a fronteira precisa que marca a diferença de um 

homem a outro” (LE BRETON, 1990, p. 46) – sendo a marca do indivíduo e o lugar que, por 

excelência, delimita sua soberania. Isso quer dizer que D. Hermínia não tem que ser como 

qualquer mãe, ela tem que ser única, do jeito dela, dona de si, num exercício de posse de si 

mesma. Ela tem que investir na sua imagem, na sua saúde cuidando do seu corpo, da sua 
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aparência. Seus cabelos aparecem com rolos cobertos com um lenço mostrando o seu capricho 

para manter os cabelos enrolados e escovados quando soltos. 

Para a mulher, a beleza é representada como um dever cultural. E ser bela é ser magra. 

Enquanto o “homem público” remete-nos ao dever social, a imagem da “mulher pública” (o 

termo já tem uma dupla conotação) é sempre associada à sua aparência, apresentação e atração 

(DEL PRIORE, 2000). 

Cabe salientar que se trata aqui da “imagem da mulher na cultura”, ou das 

representações sobre a feminilidade, uma vez que muitas mulheres são capazes de fazer 

escolhas não determinadas pelo discurso hegemônico, bem como identificar-se em outras 

posições. D. Hermínia, no entanto, apresenta-se como uma mulher que corresponde aos padrões 

hegemônicos do cuidado de si, principalmente no seu programa de televisão, com os cabelos, 

pele, unhas cuidados e com roupas que a deixam elegante, porém não se sentiu com vontade de 

realizar nenhuma atividade na academia, mesmo que lhe tenham apresentado várias 

modalidades de atividades.  

Concluindo esse pensamento, não é difícil perceber por que a feiura adquire um peso 

dramático na estética feminina, uma vez que o seu antagônico é o resultado de constante 

obstinação e perseverança. A beleza da mulher deve ser apreciada nos detalhes; porém basta 

um simples desleixo e a feiura nela pode aparecer. E assim D. Hermínia mesmo que não tenha 

se agradado de nenhuma atividade física para fazer na academia, cuida de si, pois não deixa de 

enrolar os cabelos com rolos, cuidar das unhas e se apresentar maquiada e bem vestida. 

 

Cena 6 - segundo filme: 

Em outro programa, D. Hermínia muda a temática proposta pelo diretor. Ela diz aos 

(as) telespectadores (as) que sente muita saudade dos seus filhos e por isso o programa daquele 

dia ia falar sobre saudade. E assim, D. Hermínia seguiu com o tema saudade, causando 

estranhamento no setor que coloca o programa no ar ao vivo, mas ao final deu tudo certo.  

 

Cena 7 -  segundo filme: 

Quando os dois filhos já estão morando em São Paulo e a irmã de Nova York retornou 

para casa, D. Hermínia se viu sozinha. Nesse momento o filme mostra cenas em que ela 

caminha pelo apartamento com um semblante triste, abre os armários do quarto do filho e da 

filha, olha tudo vazio, volta a caminhar pela casa, senta no sofá da sala, sente-se sozinha e fica 

pensativa. A cena se faz acompanhada da música “Fico assim sem você” de Claudinho e 

Buchecha. Diante dessa situação, para driblar a solidão, ela liga para uma conhecida, a D. 
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Lurdes que diz para ela que está sem tempo para conversar; depois liga para o ex-marido, 

Carlos Alberto, que estava dirigindo o carro no momento, perguntou ironicamente se ela estava 

com saudades dele e assim D. Hermínia o xingou e encerrou a ligação. Ainda nesse sentimento 

de solidão, D. Hermínia ligou para Marcelina, que não atendeu a ligação; ligou para o Juliano 

e a ligação coincidiu com o momento em que ele estava sendo contratado para trabalhar no 

melhor escritório de advocacia de São Paulo. 

 Tanto a cena 6 como a cena 7 mostram o estado de solidão e o sentimento de saudade 

que toma conta da personagem D. Hermínia. Aqui na cena 7, o telespectador é capaz de sentir 

toda a solidão em que D. Hermínia se encontra, porque esteve com ela todo o tempo e pode 

concluir pelas atitudes de mãe zelosa e preocupada o quanto essa distância dos filhos gera dor 

e tristeza. E assim os recursos próprios do cinema como o uso de músicas, gestos, closes podem 

expressar toda a intensidade do momento. Ela está vivenciando o que pode ser chamado de 

sensação do ninho vazio. Nas cenas descritas pode-se ver a solidão da mãe que só encontra 

razão de viver se for a serviço ou aos cuidados dos seus filhos e filha. Ela está sem a sua 

principal função na sua casa, então tudo fica vazio, sem sentido.  

Para Agostinho Minicucci (1968), nos homens prevalece o sentimento de acomodação, 

o que pode gerar conflito entre os casais. É como se percebe nas atitudes do pai Carlos Alberto 

nos filmes que se analisa aqui, acomoda-se não querendo se envolver na vida dos filhos e da 

filha. Afinal, a mulher pode lançar-se a projetos, em geral externos, que foram desativados 

durante a criação dos filhos, enquanto os homens podem se concentrar em atividades mais 

passivas no próprio ambiente doméstico. Em resumo, a sensação do ninho vazio é uma fase em 

que predominam as emoções em que homens e mulheres as experimentam de formas diferentes 

(MINICUCCI, 1968). 

Para Adriana Sartori e Mônica Zilberman (2009), a saída dos filhos de casa pode estar 

associada à depressão desenvolvida por algumas mães que se dedicaram exclusivamente à 

criação dos filhos e, até mesmo, por aquelas que já trabalharam fora de casa. D. Hermínia 

passou a maior parte de sua vida como dona de casa, participando do crescimento dos filhos e 

filha, sendo presente, educando-os (a). Então essa saída deles (a) causou muita tristeza para ela. 

É comum a referência à síndrome do ninho vazio, na literatura sobre maturidade, para 

caracterizar o processo enfrentado pelas mulheres diante da percepção do crescimento dos (as) 

filhos (as). Porém, a expressão “síndrome do ninho vazio”, conforme Isalena Carvalho e Vera 

Lúcia Coelho, precisa ser questionada, pois o termo síndrome, “enquanto um conjunto de sinais 

e sintomas, remete a uma concepção de doença que não nos auxilia a compreender o necessário 

trabalho de luto que realizam” (CARVALHO; COELHO, 2006, p. 115). Nesse sentido, não se 
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usa a expressão ninho vazio, nesta pesquisa, como uma patologia, mas como uma forma de 

atribuir sentido ao sentimento de vazio experimentado pela protagonista e retratado 

especialmente na cena 7. 

Assim, na cena 6 viu-se D. Hermínia trocando a temática do programa para falar de 

saudade, já que esse era um assunto que ela queria muito conversar em seu programa, pois era 

o sentimento que dominava os seus dias; na cena 7 viu-se closes da mãe sentindo-se sozinha, 

marcados por música, desolada dentro de casa, sem a presença da sua razão de viver, que são 

os filhos e a filha.  

 

Cena 8 - segundo filme: 

As cenas finais do filme mostram D. Hermínia se despedindo da família, pois ia passar 

uns dias nos Estados Unidos. Para a despedida apareceram os filhos Juliano e Garib, a filha 

Marcelina, o neto Pedrinho e a irmã Iesa. Todos se mostravam contentes ao ver D. Hermínia 

embarcar em um táxi rumo ao aeroporto. 

D. Hermínia consegue investir um pouco mais em sua realização pessoal e largar a sua 

rotina de viver voltada aos filhos e filha, começando a investir em outras conquistas, diferentes 

do trabalho de apresentadora ou só de ficar como dona de casa. Agora ela também admite viajar, 

conhecer outro país, conhecer novas culturas. O binômio eu/realização envolve, assim, a relação 

com o (a) outro (a), diante de uma alteridade que inspira e também confronta. O que nos move 

e nos impulsiona a realizar algo é revestido de uma esperança nomeada por Rose (2001) de 

“liberdade”. Não no sentido de uma libertação do mundo ou dos laços de servidão e sujeição, 

mas uma liberdade no sentido de atribuir valor à própria vida  em  “termos  políticos (liberdade  

para  escolher)  e  psicológicos  (livres  para  escolher  em  nome  de  nós mesmos  e  não  em  

nome  de  nossa  subordinação  à  autoridade  de  um  outro...)”, como  afirma  Rose  (2001,  p. 

167).  

Nessa fase de sua vida, D. Hermínia vai usufruir de sua liberdade, mas com a ideia de 

dever cumprido, vai deixar a sua família por algum tempo, porém contando que os filhos e filha 

estão encaminhados, com seus afazeres, que ficarão bem mesmo com a sua ausência do país 

por algum tempo. Ela viaja sabendo que está tudo sob controle na sua saída, ela sabe da sua 

importância como mãe e avó, que vai fazer uma viagem, mas já volta para estar à disposição se 

precisarem dela. 

A partir dessas análises, teceu-se algumas considerações acerca do que foi visto, 

analisado e refletido acerca das cenas e de como a mulher mãe Hermínia foi representada. 
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5.2.4 Algumas Considerações 

Esse trabalho descreveu cenas e analisou os modos de ser da personagem D. Hermínia. 

Percebeu-se que nas cenas descritas a personagem correspondia ao modo hegemônico de ser 

mulher e mãe na sociedade contemporânea, pois a forma que ela agia com sua família, suas 

responsabilidades e preocupações correspondem ao que se espera de uma mãe no contexto da 

sociedade atual, mesmo que desempenhe outras funções que não só de ser mãe ou dona de casa. 

Essa mulher, na contemporaneidade, se divide e conquista outros espaços fora do lar, mas com 

a compreensão de que mesmo saindo de casa para trabalhar fora, no caso de D. Hermínia, como 

apresentadora de um programa de televisão, mesmo que tenha alcançado mais prestígio graças 

a essa função que ocupa, não pode deixar de se dedicar aos filhos e filha, porque eles e ela é 

que constituem a razão de viver de uma boa mãe, como a D. Hermínia. 

Mesmo com a apresentação de um padrão único, hegemônico de maternidade 

apresentada nas cenas, fatos paralelos a esse seu modo de ser marcaram algumas transformações 

como a saída dos dois filhos e da filha de casa para morarem longe da mãe em outra cidade, 

forçando-a a conviver com a solidão e até a de provocar nela uma iniciativa de viajar sozinha 

para outro país e deixar os filhos e filha no Brasil. Os deslocamentos, embora sutis no decorrer 

das cenas que mostravam intensa preocupação do sujeito-mãe, aconteceram. Aos poucos, D. 

Hermínia foi se acostumando, ou melhor, se apropriando da nova fase de sua vida; aos poucos 

vai notar que os filhos e filha devem conquistar os seus lugares no mundo que escolheram para 

trabalhar, morar e viver e, que mesmo assim, ela pode ser essa mãe que os cuida e protege, 

porém lá do espaço dela, da casa dela.  

Nos dois artefatos analisados, o ator Paulo Gustavo realizou uma performance, na 

medida em que representou o papel pré-estabelecido nos roteiros, assumindo a identidade de 

D. Hermínia.  O ator, para interpretá-la, assumiu atos performativos do gênero feminino, ou 

seja, uma atuação de gênero através de ações de repetição e imitação dos modos de ser feminina 

em nossa sociedade. Dessa maneira, D. Hermínia desempenhou o papel de mulher e mãe 

previamente estabelecido, de acordo com o regime de inteligibilidade (sexo, gênero, 

sexualidade). Oportuniza-se trazer Judith Butler (2013), esclarecendo que quando dizemos que 

o gênero é performado, geralmente queremos dizer que nós tomamos um papel, nós estamos 

agindo de uma determinada forma. Essa ação ou essa interpretação é crucial para o gênero que 

nós somos e o gênero que nós mostramos ao mundo. 

Entendeu-se que os dois artefatos culturais analisados contêm pedagogias que ensinam 

uma possibilidade de exercer a maternidade, mostrando um modelo a ser seguido e, com isso, 

restringindo outras possibilidades de ser mãe, de ser mulher, de ser sujeito. 
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Assim, temas como o cuidado de si, o valor atribuído ao matrimônio nos dias de hoje, 

as lembranças que enchem a vida da mãe, o sentimento de culpa associado às mães, a dedicação 

da mãe em relação à família, as atribuições dadas a mulher mãe no contexto familiar fizeram 

parte da análise que as cenas descritas propiciaram refletir acerca de D. Hermínia – uma mulher 

mãe na contemporaneidade. 

Dado ao número expressivo de audiência nas salas de cinema no Brasil para assistir D. 

Hermínia nos dois filmes, espera-se que essas análises contribuam para reflexões a respeito do 

que é ser mãe na atualidade, contribuindo para o questionamento da forma hegemônica de 

exercê-la, promovendo, talvez algumas rupturas nesse modelo. Entende-se que a forma de ser 

mulher mãe apresentada nos filmes analisados não é a única possível e nem a única existente 

na contemporaneidade. A representação da D. Hermínia nos sugere uma das formas, entre tantas 

outras possíveis. 

 

5.2.5 Referências  

ADICHIE, Chimamanda Ngosi. Para educar crianças feministas: um manifesto. Tradução: 
Denise Bottmann. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  

 
BADINTER, Elisabeth. O conflito. A mulher e a mãe. Tradução de Vera Lúcia dos Reis. Rio 
de Janeiro: Record, 2011. 

 
CARVALHO, Isalena Santos, COELHO, Vera Lúcia Decnop. Mulheres na maturidade e 
queixa depressiva: compartilhando histórias, revendo desafios, Psico-USF, v. 11, n. 1,  
jan./jun. 2006, p. 113-122. 

 
COLLIN, Françoise; LABORIE, Françoise. Maternidade. In: HIRATA, Helena et al.  
Dicionário crítico do feminismo. Tradução Vivian Aranha Saboia. São Paulo: Editora Unesp, 
2009. P. 133-138. 
 
CONNEL, R. Políticas da masculinidade. Educação e realidade. 20(02), 185-206, 1995.  

 
COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa Hessel; SOMMER, Luis Henrique. Estudos 
culturais, educação e pedagogia. Rev. Bras. Educ. [online]. 2003, n.23, pp.26-61. ISSN 1413-
2478.  Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782003000200004> Acesso em: 
nov. 2017. 

 
DEL PRIORE, Mary. Fazer-se bela, ser mulher: pequena história das transformações do 
corpo feminino no Brasil, 2000. 

 
ELLSWORTH, Elizabeth. Modos de endereçamento: uma coisa de cinema; uma coisa de 
educação também. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Nunca fomos humanos. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001.  

 
FISCHER, R. M. B. Mídia e educação da mulher: modos de enunciar o feminino na TV. In: 



95 
 

FUNK, S.WIDHOLZER, N. (Org.). Gênero em discursos da mídia. Florianópolis: Ed 
Mulheres, 2005.  
 
La Leche League. Disponível em: <http://www.llli.org/brasil.html>. Acesso em: nov. 2017. 

 
LE BRETON, D.. Antropologie du corps et modernité. Paris: PU, 1990. 

 
LOURO, Guacira Lopes. Currículo, gênero e sexualidade. Porto, Portugal: Porto Editora, 
2001. 

 
MEYER, Dagmar.  A politização contemporânea da maternidade: construindo um argumento. 
Revista Gênero, Niterói, v. 6, n. 1, p. 81-104, 2. sem. 2005. 

 
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas na família. São Paulo: Melhoramentos; 1968.  

 
MOREIRA, R. L. C. A.; RASERA, E. F. “Maternidades: os repertórios interpretativos 
utilizados para descrevê-las ” Psicologia & Sociedade; 22 (3): 529-537, 2010. 

 
NELSON, Cary; TREICHLER, Paula; GROSSBERG, Lawrence. Estudos culturais: uma 
introdução. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução 
aos estudos culturais em educação. Petrópolis/RJ: Vozes, 1995. 

 
RIBEIRO, Paula Regina Costa. Inscrevendo a sexualidade: discursos e práticas de 
professoras das séries iniciais do ensino fundamental. 2002. Tese (Doutorado em Ciências 
Biológicas: Bioquímica) – Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Porto Alegre, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2002.  

 
ROSE, Nikolas. Inventando nossos eus. In.: SILVA, Tomaz Tadeu. (Org.). Nunca  
fomos humanos. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 137-204. 

 
SANT’ANNA, Denise. Cuidado de si e Embelezamento Feminino: fragmentos para a história 
do corpo no Brasil. In:____(Org.). Políticas do corpo: elementos para uma história das 
práticas corporais. 2 ed, São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 

 
SARTORI, Adriana. C. R.; ZILBERMAN, Mônica. L.. Revisitando o conceito de síndrome 
do ninho vazio. Revista de Psiquiatria Clínica, 36 (3), 2009, 112-121.  

 
SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 
______.  Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2001. 

 
 ______. Currículo e identidade social: territórios contestados. In:_____.(org). Alienígenas na 
sala de aula. 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. P.190-207. 

 
______. A pedagogia como cultura, a cultura como pedagogia. In: SILVA, Tomas Tadeu da. 
Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2013, p. 139-142. 

 



96 
 

SOARES, Carmem. Cultura de Movimento. Revista do SESC: Corpo Prazer e Movimento, 
São Paulo, 2003. 

 
STEINBERG, Shirley. Kindercultura: a construção da infância pelas grandes corporações. In: 
SILVA, L. H et al. Identidade social e a construção do conhecimento. Porto Alegre: Secretaria 
Municipal de Educação, 1997.  

 
VENÂNCIO, Renato Pinto. Mulheres nas Minas Gerais. In: DEL PRIORI, Mary (org.). 
História das Mulheres no Brasil. Carla Bassanezi (coord. de textos). 9a ed. São Paulo: 
Contexto, 2007. p. 189-222. 

 
XAVIER FILHA, Constantina; BACARIN, Telma Iara. O mundo da Barbie em “Escola de 
princesas” e em “As três mosqueteiras”. In: XAVIER FILHA, Constantina (Org.). 
Sexualidade, gênero e infâncias no cinema. Campo Grande: UFMS, 2014, p. 43-60. 

 
WORTMANN, Maria Lúcia Castagna. Análises Culturais - um modo de lidar com histórias 
que interessam à educação. In: COSTA, Marisa Vorraber (org.). Caminhos investigativos II: 
outros modos de pensar e fazer pesquisa em educação. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2007.   

 
Filmes: 
Minha mãe é uma peça. Direção: André Pellenz. Brasil: Migdal Filme, 2013. 
Minha mãe é uma peça 2. Direção: César Rodrigues. Brasil: Migdal Filmes, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

6 ALGUMAS TECITURAS FINAIS  

 
As considerações realizadas acerca das análises dos dois filmes não encerram as 

discussões acerca da família e do sujeito mãe, mas sim oportunizam uma reflexão acerca dos 

artefatos que circulam na mídia por conterem pedagogias que ensinam sobre modos de ser, 

modos de consumir, modos de se relacionar, modos de atuar na contemporaneidade. Os filmes, 

ao serem produzidos, têm um público a quem se destinam. De forma imperceptível, os modos 

de endereçamento vão operando, com as mais diversas intenções, à medida que os (as) 

espectadores (as) vão assistindo aos filmes. Assim, o que um filme diz para uma pessoa, pode 

dizer completamente diferente para outra, pois ali operam situações que para uma pessoa faz 

sentido, mas para outra não significa nada. Por vezes, a intenção com a qual o filme foi 

produzido não atinge o objetivo da produção, pois o endereçamento que se supunha, não opera 

como o esperado. Ou melhor, “os públicos não são todos iguais e que os diferentes públicos 

fazem leituras diferentes e extraem prazeres diferentes, e muitas vezes opostos, do mesmo 

filme” (ELLSWORTH, 2001, p.33). A resposta ao filme vai depender das histórias de cada um, 

das vivências, das experiências e das memórias que carregam. 

Ao realizar as análises pode-se ver que os filmes apresentam uma forma, dentre tantas 

outras possíveis, sobre ser mulher e mãe, mostra uma maternidade hegemônica, mostra uma 

forma possível de ser filho, ser filha, ser ex-marido e pai. Independentemente de morar junto 

ou não com o pai ou a mãe, os filhos e filha sabem das regras impostas pela mãe, já que essa é 

a responsável em pôr ordem na casa e na vida deles(a). Mesmo à distância, quando o filho e a 

filha saem de casa para morar em outra cidade, a vigilância e as exigências da mãe imperam 

em seus diálogos. 

Nas lembranças de D. Hermínia, o tipo de família apresentada no primeiro filme é a 

família nuclear, ou seja, um casal vivendo junto num mesmo agregado com os seus filhos e 

filha biológicos (a). Depois que o pai e a mãe se divorciaram, o tipo de família mudou, passou 

a ser considerada monoparental, em que a mãe cuida da família sozinha, mesmo que o pai 

apareça em visitas eventuais. Nota-se o envolvimento dos familiares que mesmo não morando 

na mesma casa, se unem por laços de sentimentos como amor e amizade ao mostrar cenas de 

cumplicidade, conselhos da tia mais velha para a D. Hermínia, as aproximações da irmã que 

mora no mesmo prédio da protagonista e que aparece tanto nas lembranças como nas cenas do 

cotidiano, seja para opinar, para ajudar, para fazer companhia e trocar conhecimentos. Os laços 

de família aparecem constantemente nas cenas, ao falarem de tia, sobrinhos, irmãs, ex-marido 

e principalmente, na figura da mãe, tão forte e presente nos filmes. E aqui, cabe citar Maria 
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Berenice Dias (2010) ao dizer que na família de nossos tempos houve a repersonalização das 

relações familiares na busca do atendimento aos interesses mais valiosos das pessoas humanas: 

afeto, solidariedade, lealdade, confiança, respeito e amor. 

Os filmes mostram o quanto a linguagem produz significados ao ver a idealização do 

corpo toda vez que a mãe D. Hermínia xinga a filha Marcelina por ser gorda e muito comilona, 

o quanto os discursos de cuidados ao corpo são presentes nas falas dos familiares. Mostra, 

também, o quanto Soraia, a madrasta, é valorizada e elogiada no seu padrão magro e cuidado 

de ser. 

 Além disso, se vê a preocupação do pai e da mãe em querer que seu filho Juliano, 

quando criança, se enquadre na inteligibilidade de gênero, que corresponda aos seus modos de 

ser com coisas que meninos podem e devem fazer. Isso porque para se qualificar como um 

sujeito legítimo o sujeito se vê obrigado a obedecer às normas que regulam a sua cultura 

(BUTLER, 2017). Ainda mais, “o processo de heteronormatividade é posto em ação para nos 

tornar, todos, compulsoriamente, heterossexuais. As normas regulatórias de gênero e de 

sexualidade são, como todas as normas, anônimas e onipresentes” (LOURO, 2017, p.77). 

Quando a pesquisa se voltou para a análise dos modos de ser da personagem D. 

Hermínia, percebeu-se que nas cenas descritas a personagem correspondia ao modo 

hegemônico de ser mulher e mãe na sociedade contemporânea, pois a forma que ela agia com 

sua família, suas responsabilidades e preocupações correspondiam ao que se espera de uma mãe 

no contexto da sociedade atual, mesmo que desempenhe outras funções que não só a de ser mãe 

ou dona de casa. Essa mulher, na contemporaneidade, se divide e conquista outros espaços fora 

do lar, mas com a compreensão de que mesmo saindo de casa para trabalhar fora, no caso de D. 

Hermínia, como apresentadora de um programa de televisão, mesmo que tenha alcançado mais 

prestígio graças a essa função que ocupa, não pode deixar de se dedicar aos filhos e filha, porque 

eles e ela é que constituem a razão de viver de uma boa mãe, como a D. Hermínia. 

Mesmo com a apresentação de um padrão único, hegemônico de maternidade 

apresentada nas cenas, fatos paralelos a esse seu modo de ser marcaram algumas transformações 

como a saída dos dois filhos e da filha de casa para morarem longe da mãe em outra cidade, 

forçando-a a conviver com a solidão e até a de provocar nela uma iniciativa de viajar sozinha 

para outro país e deixar os filhos e filha no Brasil. Os deslocamentos, embora sutis no decorrer 

das cenas que mostravam intensa preocupação do sujeito-mãe, aconteceram. D. Hermínia 

permitiu-se trabalhar fora e viajar sozinha, marcando um certo grau de independência e 

características que eram pouco comuns para as mulheres, há algumas décadas atrás. 

Entendeu-se que os dois artefatos culturais analisados contêm pedagogias que ensinam 
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uma possibilidade de exercer a maternidade, mostrando um modelo a ser seguido e, com isso, 

restringindo outras possibilidades de ser mãe, de ser mulher, de ser sujeito. 

Assim, temas como o cuidado de si, o valor atribuído ao matrimônio nos dias de hoje, 

as lembranças que enchem a vida da mãe, o sentimento de culpa associado às mães, a dedicação 

da mãe em relação à família, as atribuições dadas a mulher mãe no contexto familiar fizeram 

parte da análise que as cenas descritas propiciaram refletir acerca de D. Hermínia – uma mulher 

mãe na contemporaneidade. 

Diante da multiplicidade de pedagogias culturais existentes nos filmes, uma vez que 

ensinam os modos de ser mãe dona de casa e mãe que trabalha, ser filho e filha, ser pai, ser 

irmão e irmã, pode-se dizer que os artefatos culturais analisados potencializam a reflexão do 

quanto que a família apresentada nos filmes se identifica com a família brasileira. Ademais, os 

índices de audiência nas salas de cinema foram altos, possivelmente porque, de alguma forma, 

os diálogos e as cenas dos filmes sugerem as nossas formas de ser e de viver.  

Devido ao número expressivo de audiência nas salas de cinema no Brasil para assistir 

D. Hermínia nos dois filmes, espera-se que essas análises contribuam para reflexões a respeito 

do que é ser mãe na atualidade, contribuindo para o questionamento da forma hegemônica de 

exercê-la, promovendo, talvez algumas rupturas nesse modelo. Entende-se que a forma de ser 

mulher mãe apresentada nos filmes analisados não é a única possível e nem a única existente 

na contemporaneidade. A representação da D. Hermínia nos sugere uma das formas, entre tantas 

outras possíveis. 

Ao realizar os estudos e as análises pode-se ver que a construção dos gêneros dá-se por 

muitas aprendizagens e práticas e opera de modo explícito ou dissimulado através de 

instituições como família, igreja, escola, instituições legais e médicas. Na contemporaneidade 

somos interpelados pelas mídias, novelas, revistas, pela internet e suas redes sociais, pelo 

cinema e pela televisão e toda a sua publicidade, pela variedade de tecnologia que nos auxilia 

no dia-a-dia. Sobre isso, Louro diz que somos controlados e sofremos censura por vivermos 

mergulhados em seus conselhos e ordens. “As proposições e os contornos delineados por essas 

múltiplas instâncias nem sempre são coerentes ou igualmente autorizados, mas estão, 

inegavelmente, espalhados por toda a parte e acabam por constituir-se como potentes 

pedagogias culturais” (2008, p.18). 

Viu-se, nos dois filmes analisados, que o ator Paulo Gustavo realizou uma performance, 

na medida em que representou o papel pré-estabelecido nos roteiros, assumindo a identidade de 

D. Hermínia. Para interpretá-la, assumiu atos performativos do gênero feminino, ou seja, uma 

atuação de gênero através de ações de repetição e imitação dos modos de ser feminina em nossa 
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sociedade. Assim D. Hermínia desempenhou o papel de mulher e mãe previamente 

estabelecido, de acordo com o regime de inteligibilidade (sexo, gênero, sexualidade). E aqui 

faz-se uso da explicação de Judith Butler (2013), que ao se falar que o gênero é performado, 

geralmente quer-se dizer que nós tomamos um papel, nós estamos agindo de uma determinada 

forma. Essa ação ou essa interpretação é crucial para o gênero que nós somos e o gênero que 

nós mostramos ao mundo. 

Assim, no tear dessa dissertação, em que se fez uso de diferentes tramas para tecer os 

textos baseados nas análises, por enquanto, fico por aqui com essas considerações, sabendo que 

há uma variedade de fios que ainda podem ser tramados, repensados, mesclados com outras 

palavras. O texto está aí, agora fica o convite para que se teça novos fios, que se emaranhe os 

signos para produzir outros sentidos, outras tramas num escrever de novo ou, como diz Larrosa, 

de novo: escrever. 
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