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Claquete: cena da família contemporânea apresentada nos filmes
“Minha mãe é uma peça 1 e 2”
Claqueta: escena de la familia contemporánea presentada en las películas
"Mi madre es una pieza 1 y 2"
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Resumo
Neste artigo, discute-se as relações familiares no contexto da contemporaneidade a partir do que se apresenta nas
produções cinematográficas brasileiras ―Minha mãe é uma peça 1 e 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 como se estabelecem as relações da mulher dona de casa e as
atribuições dadas culturalmente a elas, mostra a maternidade nas relações familiares, apresenta o universo
feminino e ensina sobre os lugares sociais das mulheres, ao coloca-las em alguns espaços e não em outros,
discutindo os novos espaços que elas passaram a ocupar visto que não ficam somente nos cuidados da casa mas
também saem para trabalhar fora. 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. Nessas histórias buscamos analisar as relações culturais
que esses artefatos apresentam, entendendo que são portadores de pedagogias e que ensinam modos de ser
mulher e mãe na contemporaneidade.
Palavras-Chave: família brasileira, filme, maternidade, mulher.
Resumen
En este artículo, se discuten las relaciones familiares en el contexto de la contemporaneidad a partir de lo que
se presenta en las producciones cinematográficas brasileñas "Mi madre es una pieza 1 y 2". Las dos películas
tienen como protagonista, en el papel de Doña Hermínia, el actor Paulo Gustavo, uno de los escritores de las
películas, que dice que las obras se basan en su propia madre. El trabajo trae un análisis de cómo se establecen
las relaciones de la mujer ama de casa y las atribuciones dadas culturalmente a ellas, muestra la maternidad en
las relaciones familiares, presenta el universo femenino y enseña sobre los lugares sociales de las mujeres, al
colocarlas en algunos espacios y no en otros, discutiendo los nuevos espacios que ellas pasaron a ocupar ya que
no sólo se quedan en el cuidado de la casa, sino que también salen a trabajar fuera. La metodología se
fundamenta en el análisis cultural de dos artefactos, dos obras cinematográficas contemporáneas, y parten de
conceptos construidos históricamente que forman parte de la cultura de donde se vive, en el caso, la cultura de
la familia brasileña. En esas historias buscamos analizar las relaciones culturales que esos artefactos
presentan, entendiendo que son portadores de pedagogías y que enseñan modos de ser mujer y madre en la
contemporaneidad.
Palabras claves: familia brasileña, película, maternidad, mujer.
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1. Introdução
Este artigo traz a análise da família brasileira retratada nos filmes ―Minha mãe é uma
peça 1 e 2‖. Dois filmes do gênero comédia que possibilitam uma análise de uma das
constituições familiares - a mulher na atualidade, os filhos e filhas e suas relações afetivas
com a família e fora dela, os arranjos familiares e as atribuições referentes aos pais separados.
A história dos filmes analisados poderia se passar em qualquer lugar do mundo –
como diz no início do filme 1 - 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 que se envolve em conflitos de
um cotidiano que facilmente entendemos seja por cumplicidade pessoal, seja por ouvir algo
sobre. Sendo assim, é pelo viés das pedagogias culturais e artefatos culturais, que se faz a
análise cultural e 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 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.
Assim, com aportes teóricos que possibilitam entender melhor as cenas retratadas nos
filmes, vai se formando a ideia do quanto um artefato cultural, no caso, os dois filmes que se
sucedem, produzem pedagogias, nos ensinam, nos tornam por momentos pertencentes da 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.
2. Sobre a trama e personagens
Os filmes se desenrolam as voltas da protagonista Dona Hermínia, personagem
central, representada pelo ator Paulo Gustavo. Hermínia é uma dona de casa. Vive para a
família, não trabalha fora, passa o dia com rolos nos cabelos cobertos por um lenço, envolvese em tudo o que diz respeito aos seus filhos, que são em número de três. Como diz o narrador
da história no filme: ―Marcelina, a princesinha da família; Juliano, o homem da casa; Garib, o
filho mais velho que casou, não mora mais com a mãe, mora em Brasília‖.
O presente trabalho traz o 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, o ex-marido. Dessa forma, traz uma analise das pedagogias presentes nas cenas
acerca dos modos de ser de uma mãe, dona de casa, que vive para os seus filhos e para os
cuidados da casa; ou depois, mesmo quando a mãe passa a trabalhar fora, o quanto ela ainda é
interpelada pela responsável pelas escolhas dos filhos, os cuidados com as suas vidas, mesmo
que já tenham crescido, mesmo que vivam distantes de seus olhos. Os filmes ensinam ao
mostrar a mãe com suas atribuições, a responsabilidade do feminino pela criação e eterno
cuidado com seus filhos, assim como o que os filhos podem ou não fazer, o espaço ocupado
pelo pai que mora em outra casa, mas que interfere sobre as ações dos filhos.
Dona Hermínia mora em um apartamento em Niterói com dois de seus filhos,
Marcelina e Juliano. E como diz a voz do narrador da história no filme, Dona Hermínia é ―a
mãe, zelosa, senhora preocupada com a educação de seus filhos‖. O ex-marido de Dona
Hermínia, Carlos Alberto, aparece para levar os filhos para passar o dia com ele. Carlos
Alberto tem uma namorada, mais nova que Hermínia, que também passeia com os seus filhos.
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2.1. O filme 1 – Dona Hermínia dona de casa
No filme ―Minha mãe é uma peça 1‖ (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, a ponto de exagerar nas ações, nos xingamentos e exigências
com eles. Não existe uma conduta materna universal e necessária, além disso, o instinto
materno é um mito (BATINDER, 1985).
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 filhos e dos cuidados com o marido. Para BATINDER:
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 (1985,
p.19).

Gradativamente, as mulheres passaram a ocupar outros espaços, não só o privado
como o da casa, mas também escritórios, lojas, escolas e hospitais (LOURO, 2003). Mas suas
atividades, no entanto, eram quase sempre, assim como são ainda hoje, rigidamente
controladas e dirigidas por homens e geralmente representadas como secundárias, "de apoio",
de assessoria ou auxílio, muitas vezes ligadas à assistência, ao cuidado ou à educação. No
caso da Dona Hermínia, ela mora com os filhos sem o controle do marido nas atividades que
desempenha no dia a dia. Ela toma conta da casa, se vê responsável pela educação dos filhos,
dando regras para conviverem e cobrando atitudes deles, pois o pai deles aparece nos horários
de visita, aos fins de semana, como mostrou em algumas cenas, com tempo determinado,
levando-os para atividades de lazer.
Figura 1 – cartaz do filme ―Minha Mãe é uma peça‖

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215671/fotos/

2.2- O filme 2 – Dona Hermínia é apresentadora de programa de televisão
O filme ―Minha mãe é uma peça 2‖ (Fig.2) inicia com Dona Hermínia apresentando
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 mãe, zelosa e diferente em
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sua aparência, pois aparece com maquiagem, cabelos soltos e escovados e o corpo está mais
magro.
Agora ela trabalha, não fica só em casa cuidando dos filhos, tem reconhecimento e
prestígio social, sendo admirada, inclusive, pelo seu ex-marido, 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. 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.
Enquanto no filme 1 a personagem Dona Hermínia sai de casa e passa um tempo na
casa da tia Zélia, no filme dois Dona Hermínia se vê em casa sozinha, pois Marcelina passa
num teste para entrar para uma companhia de teatro e assim, vai morar em São Paulo junto
com mais atores da companhia. Juliano, incentivado pelo pai que paga o aluguel de um
apartamento em São Paulo, também sai de casa para morar sozinho e em seguida recebe uma
proposta de emprego em um escritório em São Paulo. Ele aceita e comunica para a mãe que
está empregado, confirmando dessa forma que ficará morando longe da mãe, em São Paulo.
Assim, Dona Hermínia tem que se adaptar com a nova forma de viver, sozinha, zelando à
distância pelos filhos.
Figura 2 – cartaz do filme ―Minha mãe é uma peça 2‖

Fonte: http://cinema10.com.br/filme/minha-mae-e-uma-peca-2

3. Algumas Considerações
Entre controle da vida dos filhos, discussões com vizinhos em reunião de condomínio,
estada por um tempo na casa de tia Zélia, lembranças da infância dos filhos, idas e vindas a
São Paulo, visitas da irmã Iesa que mora em Niterói, visita da irmã Lúcia Helena que mora
em Nova York, depois morte da sua tia querida, tia Zélia, Dona Hermínia protagoniza uma
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história de mulher da atualidade, com seus afazeres, seus compromissos, seus sonhos e suas
realizações, como tantas mulheres que fazem parte do cotidiano de cada um de nós, com
histórias diferentes, que não são mães, são mulheres lésbicas, são mulheres que vivem
situações miseráveis, de violência. O filme apresenta uma forma, dentre tantas outras
possíveis, sobre ser mulher e mãe, incorporando alguns elementos que representam rupturas à
maternidade hegemônica e outros que apontam para repetições, assujeitamentos.
Os filmes apontam para movimentos de voltar-se para si mesma, num resgate de uma
realização pessoal, com um espaço de significado e de respeito, trazendo possibilidades de
que isso também passe a ocupar a vida de outras mulheres, no contexto das famílias e de
outros espaços em que atuam. Baseadas no que Dona Hermínia fala e faz, abrem-se
possibilidades de reflexão sobre modos de ser mulher na contemporaneidade, pois existem
muitas formas de ser e que só cabe a elas o poder de decisão do rumo de suas histórias.
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