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na família de José Carlos (Lourenço Mutarelli) e 
Bárbara (Karine Teles). Desde que chegou à cidade 
vinda do interior de Pernambuco, há já muitos anos, 
a personagem tem como moradia os acanhados 
cômodos situados nos fundos da ampla e sofi sticada 
residência de seus patrões; com o tempo, passou 
a exercer também as funções de babá fi lho único 
do casal, Fabinho (Michel Joelsas), ao qual devota 
uma afeição de caráter maternal. O garoto, que 
com a empregada estabeleceu vínculos que lhe 
propiciam momentos de compartilhamento e afeto 
aparentemente mais espontâneos e frequentes do 
que os vivenciados junto à própria mãe, no presente 
diegético encontra-se entrando na fase fi nal da 
adolescência; e tem a mesma idade de Jéssica 
(Camila Márdila), a fi lha que Val deixara entregue aos 
cuidados de outrem quando partira do norte do país 
rumo ao sudeste, em busca de trabalho. 

O fi lme sugere que o contato entre mãe e fi lha não é 
frequente, embora Val sustente a menina e preocupe-
se com seu desenvolvimento. No início da narrativa, a 
doméstica recebe a notícia de que a menina tem planos 
de cursar arquitetura e, para tanto, está a caminho 
de São Paulo para prestar o concurso vestibular da 
Universidade de São Paulo, concorrendo a uma vaga 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a seletiva e 
icônica FAU da USP. A novidade alegra a mãe, que se 
admira ao saber que Jéssica, diferentemente de suas 
expectativas, viajaria de avião e não de ônibus, como 
seria de se esperar.

No momento da chegada, marcada por imagens 
em que têm lugar as apresentações cordiais, os 
sorrisos receptivos e o clima hospitaleiro, a garota 
é bem acolhida pelos patrões de Val, surpresos ao 
constatarem que a fi lha da empregada tem o fi rme 
propósito de se arriscar no mesmo vestibular que 
será enfrentado pelo fi lho da casa. Entretanto, à 
medida que o fi lme avança, o quadro se modifi ca 
radicalmente: Jéssica, alojando-se na residência da 
família, apresenta comportamento muito distante do 
esperado e subverte todos os protocolos – provocando 
reações adversas e promovendo o confl ito no grupo 
familiar, nas relações estabelecidas entre patrões/
empregados e na recém-iniciada convivência entre 
mãe e fi lha.

Desenvolvimento

O advento inesperado e invasivo da chegada do 
estrangeiro – Jéssica – no cotidiano de um agrupamento 
solidamente constituído e fi rmemente enlaçado, 
autocentrado e enredado em regras e convenções 
cristalizadas porque nunca antes questionadas 
causa desconforto e estranhamento. Desarranja-se 
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Introdução

Caracterizada por obras que primam pela mistura 
de gêneros que se alterna entre o dramático e o 
cômico, pela inserção de elementos surrealistas 
e pela presença da crítica ao caráter perverso e 
excludente de determinadas facetas dos sistemas 
sociais vigentes, a fi lmografi a da cineasta Anna 
Muylaert tem sido marcada por tramas ambientadas 
em cenários urbanos da contemporaneidade. Em suas 
telas, inseridas em cotidianidades cujo semblante 
exibe a face do ordinário e do banal, personagens 
aparentemente comuns e fi guras de caráter metafórico 
movimentam-se por entre as veredas da comédia 
ligeira, do suspense leve, do drama corriqueiro de 
onde emerge, subitamente, o estranho1 e o surreal. 

Que horas ela volta? (2015), o mais recente 
longa metragem da diretora, trata das regras sociais 
implícitas que, tácita e silenciosamente, regem, 
modalizam e regulam a rotina das pessoas e o curso 
dos acontecimentos – sem que necessariamente 
os envolvidos se deem efetiva conta dos diversos 
mecanismos de coerção e segregação implicados 
nesse processo. De maneira delicada e sem alarde, o 
fi lme apresenta e critica normas e valores anacrônicos 
postulados por expressiva parcela das classes 
dominantes no cenário do Brasil contemporâneo. 

Vivendo na metrópole de São Paulo, no ambiente 
que confi gura a elegante e bem estruturada região 
dos Jardins, formada pelos bairros ocupados pela 
alta classe média paulistana, a protagonista Val 
(Regina Casé) trabalha como empregada doméstica 
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a ordenação do status quo e revelam-se, de forma 
lenta mas inexorável, os movimentos que perfazem a 
coreografi a perversa da segregação. O lugar de Val, 
percebe-se, tanto no restrito e privado interior da casa 
de Bárbara e José Carlos quanto na amplifi cação da 
exterioridade pública e turbulenta confi gurada pela 
megalópole paulistana, é o lugar do subalterno, do 
subjugado: daquele que é “como se fosse da família”, 
o conhecido bordão repetido à exaustão por patrões 
amáveis e solícitos a empregados domésticos nem 
sempre céticos e ainda em muito desavisados de que 
a expressão “como se fosse da família” está longe de 
signifi car efetivo e legítimo pertencimento ao grupo 
familiar em questão. A situação da protagonista, 
diferentemente do que acontece com os proprietários 
da casa em que trabalha, é a daqueles que utilizam, 
cotidianamente, a entrada dos fundos, o elevador de 
serviço, as dependências reservadas aos serviçais; 
e que, no espaço da cidade, permanentemente 
enfrentam a aglomeração do transporte coletivo 
insufi ciente, a crônica falta de estrutura característica 
da periferia dos grandes centros urbanos. 

Há que ressaltar, entretanto, que contribui para 
a efi ciência das potencialidades cinematográfi cas e 
para o adensamento da perspectiva crítica do fi lme a 
recusa à utilização de lugares comuns reducionistas 
ou rasos: a contingência de a cena da vida 
particular da protagonista de Que horas ela volta? 
transcorrer sobreposta ao mesmo local da cena em 
que a personagem presta serviços profi ssionais, 
por exemplo, não resulta no desenho de uma 
fi gura constrangida ou amargurada, cujo traçado 
poderia alinhar-se com o estereótipo do explorado 
ingênuo e subserviente que não se percebe alijado 
de seus direitos. Serena, sem manifestar queixas 
ou questionamentos contundentes, conformada 
e adaptada ao quarto dos fundos Val aceita – de 
uma maneira desdramatizada que não parece lhe 
ser exatamente incômoda e mais se aproxima 
da tranquilidade madura do que da passividade 
alienada ou ignorante – o lugar que lhe “cabe” no 
cotidiano dos patrões, na vida de Fabinho e nos 
espaços da casa e da cidade (adotada) que habita. 
Jéssica, entretanto, abomina e não reconhece 
essa imposição, não se mostra disposta a fazer 
concessões que poderiam legitimá-la (minimamente 
que fosse) e não se amolda, em nenhum aspecto, 
ao lugar que lhe seria tradicionalmente reservado na 
condição de fi lha da empregada.

Personagem que apresenta contornos delineados 
pelos traços vivazes de uma espontaneidade 
insolente, destemida e mesmo prepotente, a fi lha 
de Val é o elemento estrangeiro atípico que, desde 
a chegada, fere a distribuição sub-reptícia dos 
imaginários dominados por linguagens de tolerâncias 
passivas (nunca há engajamento, nunca há avanço 
efetivo sobre os dramas encenados, sobrevividos 
à força da anulação condicional); denuncia e 
questiona os lugares-comuns dos pertencimentos 
e não-pertencimentos, as interdições e os espaços 
ociosos: o “sorvete de Fabinho”, sobremesa destinada 
exclusivamente aos membros da família, revela-

se mais saboroso do que aquele reservado aos 
empregados; o quarto de hóspedes, desocupado e 
amplo, apresenta instalações muito superiores às 
disponíveis no minúsculo e abafado quartinho que a 
resignada Val habita na residência dos patrões e que, 
de acordo com as expectativas, deveria dividir com a 
fi lha (colchão estendido no chão ao lado da estreita 
cama de solteiro, ventilação insufi ciente, iluminação 
parca, conforto duvidoso); a leveza das conversas 
com Fabinho e amigos, em brincadeiras na piscina, 
bem como o compartilhamento com José Carlos, 
propiciado pelos diálogos refl exivos e por incursões 
pela cidade, mostram-se mais atraentes do que a 
convivência com as colegas da mãe (tão chocadas e 
incomodadas quanto esta última com o que consideram 
o descaramento da jovem recém-chegada).

Desde o conjunto de situações reescritas para 
pensar o plano das circulações dos corpos e a 
suspensão relativa dos mesmos, a máquina de 
indiferenças travestidas de diferenças sutis age 
onde tudo é revelado por sua grafi a oculta, sempre 
determinada pelo desequilíbrio e pela paternalização 
intoxicante: as relações de dominação subsistem 
carregadas de pseudo-interesse e pseudo-
proteção, as ideias de emancipação jamais são 
empoderadas, os lugares são mantidos e garantidos 
pela impermeabilização, pelo acesso restrito e pela 
perenidade das ocupações. Trata-se, evidentemente, 
de sistemas de hierarquias transversalizadas – 
revelados, em Que horas ela volta?, por imagens que 
evocam a tipologia das relações que se apresentam, 
de forma frequentemente edulcorada e por vezes 
mesmo algo romântica, na narrativa ensaística de 
Casa grande & senzala (FREYRE, 2015); relações no 
âmbito das quais o subalterno – como ocorre com o 
retirante, o estrangeiro, o diferente – é tolerado desde 
que “saiba seu lugar” e nele se mantenha. 

O Brasil, notadamente, é uma espécie de reduto 
no qual ainda se pode encontrar disponibilidade 
relativamente farta de mão de obra de servidores 
domésticos mais ou menos prontos a aceitar mandos 
e desmandos de patrões nem sempre dispostos à 
adoção de posturas contratuais de estrita observância 
aos direitos trabalhistas.  Tais empregadores, quase 
sempre representantes das classes média e alta, 
em certa extensão ainda colocam seus empregados, 
frequentemente, na condição de segregados – 
principalmente quando se trata de serviçais que, por 
contingências diversas, costumam passar as noites 
nas residências em que se empregam. 

Sob o pretexto de resguardar privacidades, as 
acomodações que lhes são destinadas defi nem-se por 
banheiros separados daqueles utilizados pela família 
e quartos de dormir quase sempre diminutos, muitas 
vezes carentes de luz e ar, localizados em áreas 
que fi cam na parte dos fundos das casas ou junto 
às lavanderias de apartamentos. Tal procedimento – 
usual, tácito e corriqueiro, note-se – alinha-se com uma 
extensa e diversifi cada gama de posturas reguladoras 
que funcionam como mecanismos coercitivos que 
marcam e delimitam territórios e assim reforçam 
sistemas de apartação (a desproporção na distribuição 
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e o desequilíbrio na qualidade dos espaços, diversas 
vezes explicitados no fi lme de Muylaert, são 
ressaltados e enfatizados quando Jéssica, motivada 
pela intenção de se tornar arquiteta, detém-se a 
examinar as plantas da casa em que a mãe trabalha). 
Também no que se refere a funções, obrigações e 
horários de expedientes, não obstante as recentes 
iniciativas de regulamentação profi ssional da categoria 
em curso no país, raramente os trabalhadores 
domésticos desenvolvem jornadas de trabalho em que 
seus direitos trabalhistas são devidamente observados 
e respeitados ou desempenham exclusivamente as 
tarefas que efetivamente lhes cabem (a esse respeito 
vejam-se, entre outras, as cenas que mostram Val 
ocupando-se de Fabinho em momentos de folga ou 
tempo livre). 

A fi gura de Jéssica, subversiva, não demonstra 
a menor tolerância a concessões desinteressadas 
ou a interdições frustrantes, e nem exibe qualquer 
inclinação a suportar o status quo. Determinada e 
cheia de expectativas, a garota foge completamente ao 
estereótipo do desfavorecimento, da desinformação, 
da vitimização. Radicalmente avessa ao conformismo 
materno, é com naturalidade e desenvoltura que 
transita pelos espaços fímicos, aceitando sem 
qualquer cerimônia as tímidas gentilezas de José 
Carlos, compartilhando alegremente as criancices de 
Fabinho, ignorando solenemente as suscetibilidades 
da dona da casa e contornando, irreverentemente, as 
admoestações premonitórias da mãe. 

As plateias que eventualmente se reconhecem na 
fi gura de Bárbara e de sua família são confrontadas 
com o estranho que se aloja, entre outras, na imagem2 
algo incômoda apresentada na cena em que a 
adolescente e o pai de Fabinho, isolados na imensa 
sala – vazia e em visível estado de precariedade e má 
conservação – de um apartamento desocupado no alto 
do tradicional Edifício Copan3, contemplando através 
da janela a vastidão confi gurada pela paisagem da 
cidade entregam-se ao compartilhamento de ideias 
e refl exões; atitudes que, ao culminarem em abraço 
e beijo que inicialmente sugerem a obviedade do 
assédio esperado (o patrão a aproveitar-se da 
subalterna vulnerável), acabam revelando o inusitado 
da fragilidade latente e da busca desacertada (o frescor 
adolescente amparando a maturidade impotente). O 
mesmo estranhamento tende a repetir-se na breve 
sequência, genuína e densamente poética, em que 
José Carlos, ajoelhado no chão na cozinha de casa, 
suplica a Jéssica que se case com ele – e, diante 
da perplexidade da menina, rapidamente recobra o 
senso crítico e afi rma estar brincando. Amplia-se mais 
ainda, tal estranhamento, na cena em que Jéssica e 
Fabinho, sentados à beira da piscina (esvaziada por 
ordem de Bárbara, a qual pretextara ter visto um rato 
na água após ter constatado que a fi lha da empregada 
ali mergulhara), compartilham um cigarro de maconha: 
“Você acha que eu sou um rato?” indaga a menina ao 
companheiro, num misto de ironia provocativa e crítica 
velada à atitude da dona da casa.

Que horas ela volta? Revela, ampla e 
desdobradamente, o duplo movimento de insistência e 

corrosão da modalidade contemporânea e urbana da 
antiga dinâmica ‘casa grande e senzala’ característica 
do Brasil colônia, patriarcal e conservador. Atribuindo à 
personagem de Jéssica uma fi rme e crescente vontade 
de questionamento e reformulação das geografi as 
de poder acomodadas em seus intramuros caseiros, 
confere visibilidade às assimetrias mudas, indivisíveis 
e adensadas pela formalização dos desequilíbrios, 
das decadências das posições e do sem sentido das 
hierarquias – elementos permanentemente refratários 
à iminência do mais ínfi mo movimento de relativização, 
sempre abortado pela falta de força em prolongar, 
mesmo admitindo os privilégios, as reconstruções 
implicadas na solução dos dilemas inerentes às 
mencionadas assimetrias (como se constata nas trocas 
verbais entre a garota e as demais personagens e, 
particularmente, nos diálogos confessionais – quase 
sempre abruptamente suspensos ou interrompidos 
– que acontecem entre José Carlos, o dono da 
casa melancólico e algo depressivo, e a vibrante 
forasteira Jéssica). 

A incapacidade em promover rupturas decisivas, 
nesse sentido, caminha para a disseminação de 
uma infi nidade de espelhos, mantidos reversos e 
administrados pelo ocultamento da sensibilidade ‘real’, 
potências de um falso que parece sempre vencer a 
autocrítica da imagem maior: o fato constrangedor 
do acobertamento e da impunidade dos ritmos, de 
seus rituais emudecidos, da servidão dos estados 
paralisantes porque sempre mais decompostos. Não 
há ação igualitária, por parte dos patrões, porque a 
verdadeira lei é concebida como um disfarce, uma 
alteridade que não existe como partilha e sim como 
aniquilação, desenhada na incapacidade de perceber 
que o que defi ne as fronteiras não é a fala, não é o 
cortejamento (não é o afeto ressentido e exigente), 
mas a historicização (nula, anestesiada quando 
minimamente assistida) da autoimagem sempre 
mantida sempre em segredo em suas fi ssuras, 
em seus acordos tácitos (que vencem qualquer 
possibilidade de permeabilização dos preconceitos, 
dos medos íntimos e dos estranhamentos recíprocos)4.

Nessa perspectiva, o estranhamento é também uma 
pele que se entende mensageira da proteção de uma 
imagem que acaba sendo vista, em todo e qualquer 
caso, como servidão posicional. A incapacidade em ler 
as subjetivações desde uma escuta não programada, 
aliada à falta de uma crítica frequente à pré-concebida 
e indisposta ordem dos afetos, propulsa a visão de 
possessão física antecedida pela possessão conceitual 
das distâncias desses dois mundos, domínios de 
artefatização sempre incompleta. Ao tentar desglossar 
assimetrias, nesse âmbito, a diferença, que está 
na capacidade de emancipação, regressa à recusa 
dos espaços intersticiais, negados porque a visão 
pessimista e prepotente (os outros não têm sonhos, 
os outros não têm vida antes e depois) prevalece 
sobre a imagem da integração; nesse sentido, há um 
convívio multiculturalista, apenas admitido a partir de 
indivisibilidades e sustentações caracterizadas por 
simbolizações diferenciadas. A anomia dos discursos, 
que sempre são de outrem, alimentam-se desse outro 
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que não consegue sobreviver dentro de um próprio, 
propulsando assim os projetos de possessão ritual 
e a possibilidade, convencional, alegórica apenas, 
da tentativa, se ela existisse, de compreender esse 
outro. Não há nenhuma vontade, portanto, de produzir 
diferenciações e estranhamentos efetivos, derivados 
de um interesse etnográfi co e desrepresentacional: a 
necessidade de assegurar as posições mantém uma 
mesma metáfora assistida pela gravitação ao redor de 
um self possessivo (Cliff ord, 1988) e sem experiência 
estésica (sem, portanto, possibilidades de devires ou 
linhas de fuga). 

O outro lado do exercício da identidade, em Que 
horas ela volta?, é a incompreensão, nesse caso, 
da violência de negar ser habitado por afetos (afetos 
outros, amparados apenas por suas faltas). Observa-
se que a precariedade laboral é apenas uma das 
facetas da dissimulação do imaginário da relação em 
questão, pois a normalidade parecer ser, no fi lme, 
estabelecida a partir de um permanente estado de 
tensão sub-reptício que demarca a fronteira entre o eu 
e o outro, sobretudo, na incapacidade em promover 
sentidos sociais para uma relativização duradoura e 
crítica da questão da posição das presenças.

Quando a personagem de Jéssica invade a cena 
e desestabiliza os fi nos sentidos e as relações de 
dominação e servidão entre patrões e empregada em 
Que horas ela volta?, os universos de emulação fraternal 
entre os corpos pedem remissão: mas a imagem da 
metáfora da fraternidade desaparece assim que um 
afeto é suspendido: no centro da narrativa, a partida 
de um objeto de cuidado e amor (Fabinho) recoloca 
a dimensão afetiva em seu lugar de origem. O fi lme, 
nesse aspecto, possui uma revisão da pragmática do 
abandono e da transferência por ausências: o consolo 
(prestar cuidados e dispensar atenções a um fi lho que 
não é seu) é o outro lado da relação de uma falta como 
partida; a narrativa de Que horas ela volta? descansa, 
portanto, na imagem, poderosa, do sofrimento das 
relações livres (Fabinho) e condicionadas pela origem 
social (Jéssica). Se, como diz Viveiros de Castro 
(2005, p. 157), “relacionar é assemelhar, unifi car, 
identifi car”, o fi lme produz a consciência da relação, 
por parte da protagonista, apenas no momento fi nal, 
quando uma partida algo inesperada (Fabinho, rumo 
ao novo idealizado da Austrália) e o entendimento 
de uma chegada defi nitiva (Jéssica, adentrando a 
universidade, e a própria Val, descobrindo a existência 
do neto insuspeitado) dissecam então o universo 
das metáforas fraternais (a dominação por afetos). 
Os constrangimentos dissimulados entre as relações 
patrões-empregados, no fi lme de Muylaert, escondem 
identidades sub-reptícias, compreendidas no modelo 
de relações sociais que não observam seus estados 
de codependência: o fi broso ordenamento das 
individualidades redime a falta que implica uma (des)
identifi cação parcial do pertencimento de origem. A 
afeição pela criança que não é sua, mas que é acolhida 
como identifi cação irrestrita, é a base do sentido 
da permanência em outro espaço que entrelaça as 
situações carinhosas com as diferenças de marcação 
dos corpos e seus rígidos lugares de inscrição (que, 

de forma ambivalente, parecem distantes dos desejos 
dos indivíduos). As distâncias sociais, desse modo, 
parecem nunca ser superadas pela necessidade, 
maior, de os atores envolvidos desenvolverem suas 
personas imaginárias. O afeto revela-se, dessa 
forma, causa e desconhecimento da dominação, 
porque impede o reconhecimento da medida exata 
do que é o ato contínuo da despersonalização: 
anulam-se os corpos, pois há um acúmulo pulsional, 
de personagens que necessitam dos outros para 
fazer (ou prosseguir fazendo) viver as metáforas da 
fraternidade e da harmonia presencial. Sob o peso 
dessas locuções (viver na direção de sujeitos que 
não praticam objetifi cações) transforma-se a lógica 
dos imaginários no âmbito das relações, distantes das 
suas especifi cidades e de seus lugares históricos de 
rejeição e abandono5. 

Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy (2013) 
expõem essa questão ao pensar as difi culdades entre 
o trânsito da identidade (socius) como um lugar de 
apoio à força do desamparo e à possibilidade sempre 
aberta das identifi cações. A angústia individualista 
é concebida, no fi lme, por sistemas de relações que 
provavelmente duram mais que os corpos que os 
tornam presentes: há, por exemplo, como no caso do 
patrão em Que horas ela volta?, uma vontade relativista, 
um desespero de transformação (a personagem 
mostra ambiguidade em relação a Jéssica) que 
reproduz, em um trânsito similar (em uma identifi cação 
aberta e muito próxima à que Val faz em relação a 
Fabinho), o que é transmitido (a herança familiar, os 
lugares de empoderamento essencializados), apenas 
idealmente preparado para ver aquilo que, de maneira 
racional, poderia ser observado: a posição ‘confortável’ 
no sistema de dependência6. Não obstante, quando 
tensionadas, quando descobertas, as relações 
subvertidas e suas frequências livres, dispostas a 
estarem mais longe do regime de fronteirizações (a 
casa grande indo à senzala e a senzala engolindo 
a grande casa), são solvidas pela violência como 
instrução de um socius sintomático: a potência da 
relação é sempre mais proibitiva para a intimidade 
ser salvaguardada; as vontades de emancipação, 
de trocas mútuas, perduram apenas o tanto que 
são negadas pela externalização da diferença, ipsis 
litteris, porque a exposição de que a diferença é do 
domínio das percepções (e não da essencialidade) 
acaba transportando a mesma ao universo de uma 
única operação: a diferença não é vista como uma 
possibilidade além do compartilhamento, porque as 
relações, na medida em que são premidas por uma 
identidade absoluta, acabam sendo concordantes 
com uma lógica da dependência7. A sensibilidade 
como uma troca expressiva e realizável é dissolvida, 
dessa maneira, pela força da identidade: as relações 
não podem ser contaminadas por afetos comuns, por 
presenças reconhecidas apenas em suas faltas (e 
não apenas físicas), mas se tornam assimetricamente 
desfeitas (e a lógica principal é a tentativa de reequilíbrio 
dessas forças) pela durabilidade das negações8. 

A precocidade dos laços e a clandestinidade 
dos apegos tecidos livremente na solidão da casa 
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no fi lme de Muylaert, apresentam a dissecação 
de uma sociedade carregada de irrupções e 
descompassos entre a admissão da alteridade pela 
via do ‘pessimismo sentimental’ e pela clausura dos 
reconhecimentos (os mais difíceis) que mostram, não 
obstante, o quão mudos, parciais e transitórios são os 
ensaios sobre a iniquidade das relações quando essas 
são desfeitas de seus nomes (das durações de seus 
motivos, dos usos, para os dois lados, dos processos 
de agenciamento). Os paradigmas concernentes 
às sentidas (i)mobilidades clássicas da realidade 
social brasileira desde o comum da repetição – a 
sobrevivência do sistema de diferenciação sem 
diferenças, por um espelhamento omisso, baseado em 
uma ideia de sociabilidade frontal e sem preconceitos – 
são dissolvidos, na consecução da crise do imaginário, 
pela anacronia da metáfora do relacionamento 
‘cordial’, ‘assentido’ e ‘participativo’.

Conclusão

No caso de Que horas ela volta?, os afetos 
são instruídos para suspenderem ou anularem, 
momentanemente, a origem da dominação. Da 
mesma forma, o sistema de constrangimentos é 
desenvolvido como falta entre as diferenças da 
ordem da incomensurabilidade (negar os afetos, 
desestabilizá-los por sentimentos comuns, inscrevê-
los como uma condição, possível ou não, mas sempre 
posterior à contratualidade correta), e sublinhado 
pelos efeitos da ruptura temporária e passageira de 
uma incomunicabilidade maior, obtida pelo imperativo 
da proximidade dos corpos e de suas carícias; nunca é 
modifi cado, reestruturado e reescrito pelos resultados 
da ruptura duradoura implicada no abandono e na 
entrega. As hierarquias dessas relações, instigadas 
também por afetos mudos, não são violadas por 
suas regras de intolerância de partida: a casa grande 
não vai à senzala, rompendo cercas e muros, nem a 
senzala se introduz na casa grande, tal como o faz 
a personagem de Jéssica, desvelando recônditos e 
questionando labirintos. 

Ainda assim, ressalte-se, é inegável que o 
expressivo encadeamento de cenas e sequências 
assinaladas pela marca indelével de elementos de 
caráter signifi cativamente estranho indica e confi gura 
pontos de corrosão irreversível no sistema vigente 
e revela, nas imagens do fi lme de Muylaert, uma 
potência subversiva e promissora. Subversão e 
promessa que se alojam, por exemplo, no cessamento 
da esquizofrênica ligação maternal entre o fi lho 
da casa e a empregada doméstica, abruptamente 
interrompida pela partida do garoto rumo ao exterior, 
endossado pelo afastamento de Val que decide 
deixar o emprego; na aura de eroticidade incipiente e 
desejo reprimido que se estende por entre Jéssica e 
José Carlos, associada ao inusitado que se aloja nos 
movimentos da coreografi a à moda ‘jogo de xadrez’, 
repetidamente ensaiada pela inquietude das mãos de 
Val no preto e branco do aparelho de café com que 
presenteara a patroa (com sua garrafa térmica em 
deslugar9, deslocada e desacertada por entre xícaras 

e pires na bandeja que acompanha o jogo, mas 
soberana em sua permanência altiva, verticalizada e 
insistente); na presença incômoda do ‘rato-Jéssica’; 
na quase-entrega do patrão José Carlos, em sua 
maturidade desempoderada, posto de joelhos frente 
à adolescência prepotente de uma Jéssica atônita (e 
nada subalterna); e, nos momentos fi nais, no passeio 
inaugural dos pés de Val explorando a piscina 
interdita, vagando imersos em banho tardio na água 
rasa que se esvai. 
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Notas fi nais
1 Os termos “estranho” e “estranhamento”, neste trabalho, 

estão sendo utilizados na perspectiva em que são defi nidos por 
Sigmund Freud (1996), segundo o qual o estranho é entendido 
como “aquela categoria do assustador que remete ao que 
conhecido, de velho, e há muito familiar”.

2 A respeito da problemática atinente à questão 
estranhamento / imagem cinematográfi ca, nos termos em que 
está sendo tratada neste trabalho, ver FISCHER, 2005.

3 É signifi cativa no fi lme a fi gura do Edifício COPAN, 
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1950. 
O prédio, não obstante seu inegável valor arquitetônico, como 
ícone representativo de um tempo remoto (no qual a cidade de 
São Paulo começava a transformar-se em grande metrópole e 
passava por mudanças tais como adensamento populacional, 
expansão de malha urbana, verticalização, especulação 
imobiliária na região central, fortalecimento da economia, 
setor industrial deslocando-se para fora do perímetro urbano, 
etc.) hoje se constitui, de certa forma, como um anacronismo 
urbano. Embora já tenha sido marco de uma época nova, na 
diegese fílmica fi gura o extemporâneo (o conceito urbano 
que embasa o hoje depauperado edifício não cabe mais na 
contemporaneidade). Colocada no cenário sugestivo do edifício 
em questão, a fi gura de Jéssica (a fi lha da empregada, bem 
preparada e prestes a submeter-se ao vestibular de arquitetura), 
lado a lado com a fi gura de José Carlos (o patrão, artista 
frustrado e estagnado em seu estado emocional depressivo, 
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herdeiro de um patrimônio que não foi por ele construído) em 
certa extensão torna evidente o anacronismo de determinados 
sistemas de relações ainda vigentes – e sinaliza a chegada de 
novos tempos.

4 Como as qualidades secretas de um patrão artista sufocado 
que jamais saiu ao mundo, preferindo pré-existir na mediocridade.

5 A lógica dos imaginários predispostos a serem 
encarnados como reais é, em certa medida, a mesma 
lógica dos “sobjetos”, sujeitos (outros) investidos de 
funcionalidade e objetos (materialidades, condições) 
imantados de pessoalidades [exposta em SIBILIA, 2008].

6 Em determinado momento da diegese José Carlos admite 
a Jéssica, abertamente: “Não tenho dinheiro. Herdei tudo isso”.

7 Que é, na esfera das lógicas sociais, uma codependência 
negativa, ‘potências do falso’ (DELEUZE, 1990) que representa 
a si mesmo em uma relação objetificada por força ou afeto 
(noção de fetiche).

8 Os dez anos sem ver a fi lha, por parte de Val em Que horas 
ela volta?, nesse sentido, revestem-se da mesma crueza que se 
observa na negação do abraço entre mãe e fi lho, para além do 
desconhecimento, entre Bárbara e Fabinho; as relações entre 
consanguíneos, paradigmaticamente, sofrem da (in)fi abilidade 
das dependências recíprocas. A tradução dessa ideia é que o 
paradigma da cordialidade, no fundo, tem mais força que as 
relações comuns, pois a natureza da afetividade parece se 
dirigir por uma condição de desvestimento/investimento mais 
livre, menos programática nas identifi cações que ‘saltam’ o 
sistema de parentesco e relações.

9 Basicamente defi nido pelo nem/nem, o deslugar é uma 
situação, uma posição que implica, em termos da relação 
entre um dado espaço situacional e seu ocupante, des-acerto, 
des-encaixe. O consequente desajuste proporcionado pelo 
concomitante alojamento/desalojamento funciona como o motor 
de um movimento desestabilizador que constitui um ocupante 
permanentemente assolado pelo desconforto e perturbado pelo 
estranhamento (FISCHER, 2013). A situação da garrafa térmica, 
no contexto do fi lme, na medida em que é parte do aparelho de 
café, com suas xícaras e pires, mas não cabe direito na bandeja 
projetada para conter o conjunto todo, pode ser entendida como 
uma extensão da situação da protagonista.


