
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

A construção da estética naturalista no cinema: uma análise de dois núcleos do 

filme “Que horas ela volta?”1 

 

André Luiz Justus CZOVNY2 
Alexandre Torresani de LARA3 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR 

 

Resumo 

 

Muitos diretores e cineastas se apropriam de uma estética naturalista como estratégia 
para abordar questões sociais em suas obras audiovisuais. O presente trabalho apresenta 

a construção da estética naturalista no cinema através da análise do filme “Que Horas 
Ela Volta”, de 2015, da cineasta Anna MuyLaert. Como objetivo geral busca-se discutir 

como o cinema utiliza de estratégias naturalistas para tratar de questões sociais e dentro 
dos objetivos específicos, trataremos de compreender o histórico naturalista e, também, 
como tais elementos são destacados e influenciam o corpus de análise. A metodologia 

de pesquisa utilizada é híbrida, abarcando pesquisa bibliográfica e análise fílmica. 
Dentre os teóricos que darão sustentação à análise estão Aline Xavier da Silva e Ismael 

Xavier. 
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Introdução 

Após a década de 1940, seguindo os princípios do naturalismo na literatura e 

com o surgimento do Estúdio Vera Cruz, muitas produções com temáticas sociais são 

realizadas no Brasil. Uma forma de realizar um cinema voltado para o popular, 

responsável em discutir os problemas e questões ligadas à realidade nacional, junto ao 

uso de uma linguagem inspirada em traços da própria cultura brasileira. Se inicia a Era 

do Cinema Novo no Brasil. 

Considerado como uma fraternidade, o movimento foi ganhando força com os 

encontros semanais de jovens idealistas na Cinemateca do Museu de Arte Moderna e 

com as produções audiovisuais que começavam a serem realizadas. Glauber Rocha, 

diretor do filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), um profissional 

“profundamente chegado às coisas da cultura brasileira (literária) e um apaixonado de 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Júnior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação 
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certo tipo de cinema estrangeiro” (NEVES, 1966, p.23), se destacou com uma nova 

forma de linguagem e questões estética e culturais durante esse período.  

Desde então, aspectos desse cinema novo continuam fazendo parte das 

produções cinematográficas brasileiras, mas que agora se misturam com o Cinema de 

Retomada. No início dos anos 90, o Brasil se encontrava em meio a muitas dificuldades, 

o que era resultado de 20 anos de ditadura militar, somado com as inflações do governo 

Sarney e a participação de Fernando Collor de Melo como o primeiro presidente eleito 

de forma democrática após a ditadura, sendo deposto por impeachment em 1992. E, por 

isso, “os dois primeiros anos da década de 90 estão certamente entre os piores da 

história do cinema brasileiro. Collor rebaixou o Ministério da Cultura e Secretaria da 

Cultura” (NAGIB, 2002, p.13), eliminando até mesmo a Embrafilmes (Empresa 

Brasileira de filmes S.A.), resultando em apenas dois filmes de longa-metragem nessa 

época. 

Com isso, após esse período, ocorre um boom no cinema brasileiro. Enquanto há 

alguns anos nada era produzido, agora várias produções são realizadas numa sequência 

muito rápida, por isso, a expressão “retomada”. 

Foi um momento em que uma considerável parcela das obras cinematográficas 

tratava das condições do país, de questões nacionais e suas contradições, resquícios de 

uma ditadura e das incertezas de um governo, apresentando a imagem da miséria, de 

drogados, a realidade do sertão, a violência urbana, os marginalizados, entre outros que 

de uma forma ou outra trabalhavam com aspectos sociais4 do cotidiano das pessoas. 

Parafraseando Oricchio (2003), o cinema debruçou-se sobre temas como abismo de 

classes que compõe o perfil da sociedade brasileira, tentou compreender a história do 

País e examinou os impasses da modernidade5. 

Sendo assim, são essas temáticas com um teor social que conversam com a 

estética naturalista no cinema. Segundo Ismail Xavier (1984), o naturalismo é um 

conjunto de fatores que visam proporcionar uma representação mais próxima do “real”.  

Cinema: entendendo a estética naturalista 

Antes mesmo de começarmos a discutir cinema e naturalismo, precisamos 

recorrer aos estudos da literatura para compreender o próprio surgimento da estética. 

                                                 
4 Nesse trabalho, entende-se por “temáticas/apectos sociais” o contexto social que o país está inserido, 

levando em consideração temáticas como cultura, economia, educação, lazer, etc;  
5 Obras da época que tiveram destaque: Vidas Secas, Os fuzis, Deus e o diabo na Terra do Sol, Cinco 

vezes favela, Rio 40 graus e Rio Zona Norte. 
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Coutinho (1986) destaca que a palavra Naturalismo é formada de “natural+ismo e, 

significa, em filosofia, a doutrina para a qual na realidade nada tem um significado 

supernatural”, sendo assim que, as leis científicas é que possuem explicações válidas, 

não as questões teológicas de natureza. 

 

Em literatura, é a teoria de que a arte deve conformar-se com a natureza, 
utilizando-se dos métodos científicos de observação e experimentação no 
tratamento dos fatos e das personagens. (COUTINHO, 1986, p.11) 

 

Segundo Candido (2006), um dos momentos decisivos é quando se busca 

superar a influência vinda de Portugal, buscando peculiaridades literárias brasileiras. O 

naturalismo faz parte desse momento em busca de uma identidade, mesmo que 

inspirada em exemplos europeus, “trouxe a este um vigoroso impulso de análise social” 

(p. 118).  

O produto típico do momento é o romance ameno, picante, feito com alma de 
cronista social para distrair e embalar o leitor. Forma-se pela confluência do que 
há de mais superficial em Machado de Assis6, da ironia amena de Anatole 
France e dos romances franceses do Pós-naturalismo. (CANDIDO, 2006, p.120) 

 

Schollhammer (2000) destaca que, no Brasil, “desde o naturalismo até a década 

de 40, a literatura tratava da violência contra as sociedades”, destacando conquistas, 

ocupações, aniquilação dos índios, escravidão, luta pela independência, entre outros, o 

momento para criar seus romances como instrumentos de análise da sociedade 

brasileira. 

Sendo um marco importante logo com a publicação do romance “O Mulato”, em 

1881, através de Aluísio de Azevedo que apresenta principalmente a temática de 

preconceito racial. Além disso, outros aspectos que podem ser destacados nessa corrente 

são voltados para uma linguagem coloquial, retrato objetivo da sociedade, descrição de 

ambientes e personagens, problemas sociais e observação da realidade. 

Uma forma de ilustrar essas questões é através de outra obra de Azevedo, “O 

Cortiço”, pois deslumbra de vários aspectos que aproximam o leitor da narrativa. Elaine 

Brito Souza (2014) descreve que o “cenário do romance é um típico cortiço carioca da 

época”, com um cenário promíscuo, retratando o cruzamento das raças, a violência, a 

exploração do homem e a sexualidade. 

Enquanto isso, no caso do teatro, surgindo paralelamente ao movimento literário 

e contrapondo-se ao Romantismo, Faria (2012) conta que o primeiro espetáculo teatral 

                                                 
6 Machado de Assis atravessou os estilos romântico, naturalista, parnasiano e simbolista. 
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baseado num texto com teor naturalista foi uma adaptação de O Primo Basílio7 em 

1878, o qual acabou sendo um fracasso, mas que abriu as portas para o precursor 

naturalista Émile Zola, que acreditava que o movimento acabaria com as velhas 

convenções que impediam o drama teatral de se tornar um documento da realidade. 

Para Costa (2012), o ideal naturalista no teatro é falar diretamente e de forma 

ampliada da luta de classes, “como foi o caso de Ernst Toller que escreveu mais de uma 

peça sobre revolução e contra-revolução na Alemanha”. Percebe-se que a vida passou a 

ser apresentada sem ilusões, “as classes mais baixas das camadas sociais tornam-se o 

assunto quase exclusivo do teatro naturalista” (CEBULSKI, 2013, p.64), sendo que a 

burguesia se faz presente de uma forma que ela sempre está envolvida por seus defeitos. 

Por fim, é um momento em que o cenário ganha maior destaque, considerando a 

exigência de espetáculos rigorosos e verdadeiros em seus menores detalhes. 

Entretanto, quando falamos de literatura, há o poder das palavras, onde não há 

uma limitação textual, mas com o teatro naturalista é diferente. Um dos problemas 

enfrentados é que “havia uma dificuldade muito grande de se aproveitar no teatro o que 

havia de mais característico no romance naturalista” (FARIA, 2012, p.298), pelo fato de 

que as descrições detalhadas de espaços, personagens e ações perdiam a sua força 

narrativa em alguns casos. 

E para a compreensão da estética no cinema é preciso retornar ao ano de 1949, 

onde ocorre o surgimento da Companhia Cinematográfica Vera Cruz8 no Brasil. A 

companhia funcionou por aproximadamente 5 anos, totalizando durante todo o seu 

trabalho 22 filmes de curta, média e longa metragem. Ismail Xavier (1984) explica que 

foi através dela que o “modelo de hollywood” passou a ser trabalhado com a estética 

naturalista no país, trazendo, através do cinema de retomada, obras cinematográficas 

que tratavam sobre a situação do país, as incertezas da política nacional, a imagem da 

miséria e a realidade do sertão.  

A estética pode ser compreendida como um conjunto de fatores que visam 

proporcionar uma representação mais próxima do “real”, como a interpretação dos 

atores, a construção de cenários que imitam a realidade, a fotografia naturalista, a 

direção de arte e, até mesmo, o roteiro em si. Porém, é necessário destacar três 

                                                 
7 Escrito por Eça de Queirós, faz parte da segunda fase do autor caracteristicamente realista -naturalista, 

onde denunciava criticamente a sociedade portuguesa dando destaque a monarquia, igreja e burguesia, 

segundo SOUZA (2011). 
8 Primeira tentativa de se produzir um cinema industrial no Brasil. Seu slogan “Do planalto abençoado 

para as telas do mundo” já demonstrava os objetivos internacionais. 
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elementos básicos que são essenciais para a eficácia naturalista, sendo eles a 

decupagem9 clássica, a elaboração de um método de interpretação dos atores aliados por 

uma preferência de filmagens em estúdios e, por fim, a escolha de estórias de 

popularidade comprovada e de leitura fácil;  

O primeiro elemento deve ser entendido como um conjunto de procedimentos 

que visam diminuir, na expectativa de eliminar, a descontinuidade. Durante o processo 

de produção de um filme, há vários aspectos a serem levados em consideração até o 

produto final. Unir cenas sequências, eliminar cenas que deram errado, a perfeita 

sincronização do som e imagem, a reconstrução o movimento dos atores em planos 

diferentes, entre tantos outros fatores auxiliam, se bem trabalhado, no objetivo de 

eliminar vestígios de uma produção. A decupagem garante uma narrativa espontânea, 

como se aquela 1 hora e tantos minutos tenham acontecido naturalmente, sem ao menos 

indicar a presença da câmera no espaço, sendo então “apta a produzir o ilusionismo e 

deflagrar o mecanismo de identificação” (XAVIER, 1984, p. 41). Já no segundo fator, a 

interpretação dos atores, dentro de princípios naturalistas, garante espontaneidade nos 

gestos e expressões frente à câmera.  

E no terceiro caso, Xavier (1984), destaca a escolha de estórias pertencentes a 

gêneros narrativos bastantes estratificados em suas convenções de leitura fácil e de 

popularidade comprovada, aproximando ainda mais da “construção de espaço cujo 

esforço se dá na direção de uma reprodução fiel das aparências imediatas do mundo 

físico”.  

Através desses aspectos, somado com outras questões (iluminação, sonoplastia, 

roteiro, etc), a ficção torna-se segundo plano da obra, pela representatividade que o 

natural ganha, mesmo que ainda se trate de uma obra de ficção e que não seja real, o 

próprio espectador se encarrega automaticamente de preencher os detalhes que faltam. 

Por isso, Pucci Junior (2016) sugere, em seu trabalho A Questão do Naturalismo 

na Interface Pós-Moderna de Cinema e TV10, que a própria ideia de naturalismo 

funciona como uma forma de ilusão que, através dos estudos de Anne Friedberg (1993), 

pode ser entendido por “um certo tipo de espectatorialidade cinematográfica do cinema 

narrativo clássico”, o qual o filme é produzido com o objetivo de provocar a ilusão. 

                                                 
9 Segundo Aumont (2003), a decupagem é o primeiro estágio da preparação do filme sobre o papel, 

designando, de modo metafórico, a estrutura do filme como seguimento de planos e de sequências. 
10 Apresentado no NP 07 – Comunicação Audiovisual, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 

Intercom. 
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 Não há nenhuma afirmação sobre o ano certo que se passa o filme Que Horas 

Ela Volta?, porém, conforme o seu enredo, entende-se que o filme é atemporal, sem 

uma marcação de tempo na narrativa, porém acredita-se ser possível localizar em algum 

tempo entre 2003 e 2014, período que os programas sociais do Governo Federal tiveram 

destaque, como o próprio crescimento do ensino superior no Brasil11.  

 Em relação a temática trabalho, é necessário recordar que durante o ano de 2014, 

se discutia os direitos trabalhistas das empregadas domésticas12 no Brasil. Entretanto, há 

muito tempo que novelas e filmes apresentam a doméstica como personagem e, na 

grande maioria, de forma cômica. O filme de Fernando Meirelles, Domésticas (2001), 

ilustra essa realidade, misturando humor e realidade, sendo que o documentário 

Doméstica (2012), dirigido por Gabriel Mascaro, também demonstra um olhar 

contemporâneo sobre o trabalho doméstico no ambiente familiar. 

 E, por fim, durante esse período também, há algumas obras para se destacar em 

relação à migração de trabalhadores para grandes capitais em busca de um futuro 

melhor, sendo o documentário de Beto Novaes, Migrantes (2007) e o filme O Caminho 

das Nuvens (2003), de Vicente Amorin. 

 Com tudo isso, percebe-se então que o discurso de temática social é polifônico, 

pois atravessa várias realidades para criar seu próprio recorte, refletindo uma tendência 

na indústria cinematográfica de forma; e com apelo; a transformar essas obras em 

possíveis produtos de massa. 

Inventário 

Núcleo 01 - Mães que trabalham fora e deixam o filho aos cuidados de outras mães 

 

Figura 7 – Sequência 1 (2 min e 10 seg – 3 min e 57 seg) – Parte 1 

 
Fonte: Print screen do filme no Youtube 

                                                 
11 Disponível em https://goo.gl/R3ShDf. Acesso em 03 nov. 2016. 
12 Em 2015, foi aprovada a PEC das Domésticas, garantindo salário mínimo, jornada de 44 horas 

semanais e pagamento de hora extra. Disponível em https://goo.gl/kXjcoA. Acesso em 27 set. 2016. 

https://goo.gl/R3ShDf
https://goo.gl/kXjcoA
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Figura 8 – Sequência 1 (2 min e 10 seg – 3 min e 57 seg) – Parte 2 

 
Fonte: Print screen do filme no Youtube 

 

Nesse primeiro núcleo, apresenta-se um dos elementos essenciais para toda a 

trama, a piscina. Durante o filme, ela será a apresentação da personagem Val e, também, 

a sua libertação no final. De fato, não é um objeto que será destacado nesse trabalho, 

mas vale dar a sua devida importância já que faz parte desse recorte. 

O plano geral aberto da sequência apresenta a dimensão do cenário, mostrando a 

sua grandiosidade. Nota-se um ambiente arborizado, com cadeiras e mesas de jardim, 

onde diversos brinquedos estão espalhados pela grama e, até mesmo, um cachorro 

completa a ideia de um lugar feliz. Nessa questão, o plano aberto funciona para localizar 

o personagem na história, mostrando seu distanciamento ou aproximação com o 

expectador. É uma estratégia de aproximar ainda mais do filme, daquela realidade. É 

como 

o estabelecimento da ilusão de que a plateia está em contato direto com o 
mundo representado, sem mediações, como se todos os aparatos de linguagem 
utilizados constituíssem um dispositivo transparente (o discurso como 
natureza). (XAVIER, 2005, p.42) 
 

Esse plano se mantém durante todo o recorte, somando um pouco mais que dois 

minutos, trazendo uma leitura fácil daquele momento, sem movimentos de câmera e 

com uma angulação normal, ou seja, a cena deve ser simples e clara a ponto de 

acontecer uma leitura imediata (XAVIER, 2005). Além disso, percebe-se que durante 

todo o filme esses critérios técnicos se repetem reforçando as características naturalistas.  

Em um primeiro momento, para quem desconhece o enredo da trama, pode 

observar uma mulher mais velha sendo parte de um diálogo com uma criança, mas, 

mesmo assim, já é possível compreender que essa mulher é uma doméstica e que aquele 

cenário faz parte do seu local de trabalho. Tal descoberta se inicia pela vestimenta dela, 
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completamente branca, a qual não é considerada uma roupa aparentemente comum para 

uma tarde de sol na piscina, diferente do garoto que está com um traje de banho 

aproveitando o dia.  

Supostamente, o uniforme serve para diferenciar empregados de seus donos, em 

uma dinâmica Casa Grande & Senzala, obra de Gilberto Freyre (1933), afinal, apesar 

de repetidas vezes a personagem Val ser tratada como “da família”, é necessário manter 

o padrão como doméstica/babá naquela casa. Porém, aos olhos do próprio filho dos 

patrões, Fabinho, há certo desconhecimento ainda dessa diferença de castas13 que 

prevalece dentro de sua casa. 

Fabinho – “Tá frio!” 
Val – “Que frio o que? Larga de ser frouxo rapaz. Tá quentinha.” 

Fabinho – “Fica me olhando?” 
Val – “Tô olhando!” 

Fabinho – “Nada comigo?” 
Val – “Eu nadar? Ave maria e eu tenho maiô para nadar?”  

(QUE HORAS ...,2015) 
 

Durante esse recorte também é possível perceber o barulho da água na piscina, 

dos pássaros e da sensação do vento batendo nas árvores, o qual pode ser percebido pelo 

movimento das folhas das árvores e do guarda-sol. É como estar naquele momento, uma 

sensação de pertencimento que surge através de uma riqueza perceptiva de impressões 

visuais e sonoras. E quando ocorre um corte, apresentando o nome da diretora do filme, 

a cena retorna com Val aparecendo de costas para o expectador e ao telefone com sua 

filha. 

VAL – “Convença ela, diga que mainha está morrendo de saudade. Ô meu 
amor, ô coisa rica de mainha. Tá fazendo tudo direitinho? Tá obedecendo 

Sandra? Pronto. Não fale assim não, fale direitinho com a sua mãe. Fale direito 
com a sua mãe que eu telefonei só para dar um cheirinho. Tá vá vá, ói lhe amo 

visse. Tchau”. (QUE HORAS ...,2015) 

 

Esse é o momento em que se descobre que a doméstica tem uma filha e que não 

mora com a mãe e, muito menos, na mesma cidade. Jéssica foi deixada em Pernambuco 

para que a mãe viesse para São Paulo tentar um futuro melhor. Mas, no momento, que 

ela encontra essa oportunidade, passa a cuidar do filho dos patrões também enquanto a 

sua filha está aos cuidados de outra pessoa na cidade natal. 

O aspecto da personagem ficar de costas para o espectador, com uma angulação 

de nuca, demonstra como até mesmo no momento em que tem um pequeno contato com 

                                                 
13 Um sistema tradicional, hereditário ou social de estratificação, com base em classificações como raça, 

cultura, ocupação profissional, etc. 
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a filha por telefone, não deixa de desempenhar o seu papel no trabalho, dando 

continuidade ao serviço, cuidando do Fabinho que está brincando na piscina. Esse 

trecho ainda remete a ideia de Casa Grande & Senzala onde os filhos do patriarca 

proprietário de terra eram criados pelos escravos, os que, de fato, acabavam sendo 

responsáveis pelo crescimento de cada criança. Semelhante a uma ‘ama de leite’, no 

caso, as escravas que já tinham filhos e amamentavam crianças alheias. 

Por fim, Fabinho questiona Val sobre a ligação.  

Fabinho – “Quem você disse que ama?” 
Val - “Minha fia.” 

Fabinho – “Onde ela tá?” 
Val – “Ihh ela tá lá longe.” 

Fabinho – “E mamãe, cadê?” 
Val – “Sua mãe tá trabalhando amor.” 

Fabinho – “Que horas ela volta?” 
Val – “Não sei. Oh meu deus.” 

(QUE HORAS ...,2015) 

 

Momento esse que, logo no início do filme, apresenta a ideia de que há duas 

mães no filme. A primeira é Val, mãe de Jéssica, mas que ao mesmo tempo que se faz 

presente na cena, não se faz presente no crescimento de sua filha. E a segunda é a mãe 

de Fabinho, Dona Bárbara, a qual não se faz presente na rotina do filho e não aparece 

nem mesmo na cena inicial do filme, que se passa na sua casa e apresenta os primeiros 

personagens da obra. O diálogo também contribui para a apresentar o nome do filme, 

quando o filho dos patrões questiona o horário que sua mãe irá voltar. 

Núcleo 02 - Migração de pessoas para uma outra região em busca de 

oportunidades 

 

Figura 13 – Sequência 4 (1 hora, 33 min e 23 seg–1 hora, 35 in e 25 seg)–Parte 1 

 
Fonte: Print screen do filme no Youtube 
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Figura 14 – Sequência 4 (1 hora, 33 min e 23 seg–1 hora, 35 in e 25 seg)–Parte 2 

  
Fonte: Print screen do filme no Youtube 

 

Figura 15 – Sequência 4 (1 hora, 33 min e 23 seg–1 hora, 35 in e 25 seg)–Parte 3 

 
Fonte: Print screen do filme no Youtube 

 

O segundo e último núcleo conta com três recortes. A cena inicia com um 

movimento de travelling lateral (direita para esquerda), acompanhando a aproximação 

da personagem Val até a mesa da cozinha, onde Jéssica está com alguns livros 

estudando. Agora, ambas estão morando em uma casa nova, tanto é que é possível 

perceber que acabaram de se mudar, pois há poucos objetos dispostos no cenário. O 

plano é americano, cortando Val logo nos joelhos e com uma angulação normal, como 

se o espectador estivesse ali no cenário também. 

A cena é escura, notando-se que o sol está na varanda da casa, ocorrendo certa 

dificuldade de iluminação dentro da cozinha. Tanto é que pela varanda percebe-se um 

pequeno feixe de luz no chão que entra por uma abertura da sacada, mostrando que o sol 

está de frente para a porta, fato que será comprovado no segundo recorte. Além disso, 

ainda pela varanda, é possível observar alguns traços da comunidade que acabaram de 

se mudar, mostrando casas de alvenaria e a fiação elétrica que passa em frente da casa. 

Percebe-se que Jéssica está feliz com o seu novo lar, mas o diálogo que segue 
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demonstra o descontentamento da filha em saber que a mãe não a defendeu perante os 

seus patrões. 

VAL – “Jéssica tu ainda tá com raiva de mim. Tu tem que entender meu lado 
fia” 

JÈSSICA – “E tu tinha que ter me defendido!” 

VAL – “E eu não defendi?” 

JÉSSICA – “Não vou entrar nesse assunto porque eu não quero  
brigar de novo, visse”.  

VAL – “Afe maria” 
(QUE HORAS ...,2015) 

 

Novamente, o movimento de travelling lateral (esquerda para direita) acontece, 

acompanhando agora a filha que se direciona até a varanda, sendo que logo em seguida 

Val também vai até o local para conversar. Os movimentos de câmera auxiliam também 

a guiar o olho do telespectador para que não se perca naquele plano. Tanto mãe quanto 

filha agora ganham um destaque na cena, pois são iluminadas pela luz do sol, enquanto 

a cozinha continua com um aspecto escuro. 

Já na varanda, no segundo momento, o ângulo é de perfil, principalmente, no 

caso de Jéssica enquanto Val está com os braços apoiados no muro da varanda, único 

lugar para lhe dar equilíbrio no momento. A filha direciona seu olhar para frente, sem 

olhar fixamente sua mãe, talvez por começar a entender os motivos que a trouxeram 

para a cidade grande. O plano é médio e sem movimento de câmera, mostrando melhor 

a região da periferia com casas sem acabamento e, principalmente, a fiação elétrica em 

frente ao rosto das duas.   

Além disso, durante esse recorte, é possível perceber sons de conversas da 

vizinhança, barulhos de motos, dando vida ao bairro que estão localizadas. O sol bate no 

rosto delas, saindo daquela escuridão que estavam na cozinha. É o momento de 

exporem suas verdades, a luz sobre as duas funciona até mesmo como se fosse um 

interrogatório policial. 

 

JÉSSICA – “Te achava tão linda. Toda rica, cheia de coisa quando aparecia lá. 
Não sabe tudo que eu sofri por sua conta Val”. 

VAL – “Pois tu não sabe o quanto eu sofri por tua causa”. 
JÉSSICA – “É sofreu porque quis, não é não? Aparecia lá cheio de presente na mão me 

dizendo isso, me dizendo aquilo e depois me deixava feito idiota lá perguntando ‘que 
horas que mainha volta?’, ‘que horas ela volta?’”. 

VAL – “Tu não sabe da metade. Um dia pergunte ao teu pai”. 
JÉSSICA – “Puta que pariu Val, dez anos, pelo amor de deus.  

Não voltaste porquê?” 
VAL – “Tu não sabe a minha agonia. Quanto mais eu não voltava, mais eu queria voltar. 
Mas passava o tempo e eu não voltei e ai mesmo que eu não voltava. Vou lhe dizer uma 
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coisa, um dia.. deus me livre, deus me livre... mas um dia tu vai entender direitinho tua 
mãe”.  

VAL – “Quem é esse menino aqui? Jéssica to te perguntando quem é esse menino? 
Jéssica, por que é que seu pai não fala contigo? Eu não to entendendo porque teu pai não 

fala contigo”. (QUE HORAS ...,2015) 

 

Após isso, o corte apresenta o banheiro da casa, onde a filha lava o rosto já 

coberto por lágrimas. O plano ainda é médio e sem movimento de câmera, apresentando 

também uma angulação normal. O banheiro possui paredes de cimento, sem nenhum 

acabamento e, também, só é possível notar uma toalha de rosto ao lado da porta, sendo 

que não há um espelho em cima da pia, talvez pela mudança recente. A iluminação é 

consideravelmente melhor que a da cozinha, mas sem grande interferência da luz do sol. 

Então, Val aparece na porta do banheiro e continua com o questionamento a respeito do 

garoto na foto que havia encontrado. 

 
VAL – “Jéssica, eu tô perguntando, quem é esse menino Jéssica?” 

JÈSSICA – “É Jorge” 
VAL – “Ih eu sei quem é Jorge?” 

JÉSSICA – “É meu filho”. 
VAL – “Jéssica, não tô acreditando nisso Jéssica. E por que que tu não me falou 

Jéssica?” 
JÈSSICA – “Porque a gente não tava nem se falando Val, como é que eu ia te 

contar um negócio desse?” 
VAL – “E deixasse o menino lá? Deixasse o menino lá?”  

JÉSSICA – “Deixei Val. Como é que eu ia fazer para estudar? Para fazer 
vestibular? Vou trazer o menino comigo? 

VAL – “Ah meu deus. E não vai trazer o menino?” 
JÈSSICA – “Vou trazer. Quando der eu trago” (QUE HORAS ...,2015) 

 

Nesse momento, percebe-se que a filha nada mais é que o reflexo da mãe. 

Jéssica deixou o filho para vir tentar melhores condições em São Paulo e, então, poder 

ajudar no crescimento do garoto. Essa migração até as grandes cidades é comum e Val 

passou pela mesma realidade. É como entender as tendências dos deslocamentos 

populacionais no Brasil ocorridos entre os anos 30 até a década de 70, onde ocorreu 

uma considerável transferência de população do meio rural para o urbano. 

 Sendo assim, curiosamente, o segundo núcleo analisado retoma ao primeiro 

núcleo que deu início a todo esse percurso analítico, pois ao analisar Jéssica, percebe-se 

que estamos repetindo o mesmo trabalho já feito com a mãe na primeira sequência, 

afinal as histórias das duas se repetem, o ponto de partida também foi o nosso ponto de 

chegada. 
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Outra prova disso é que, analisando tanto a primeira sequência quanto a última 

do corpus selecionado, ambos os filhos questionam o horário que suas mães voltavam. 

Fábinho pergunta logo após Val se despedir da filha pelo telefone e, agora, na última 

sequência, Jéssica relata dizendo que quando criança sua mãe lhe “deixava lá 

perguntando ‘que horas que mainha volta?’, ‘que horas ela volta?’”, repetindo o mesmo 

sofrimento da infância que também dá nome ao filme. 

Por isso, entende-se a análise como parte de um ciclo, o qual foi capaz de 

apresentar diferentes aspectos naturalistas mesmo trabalhando apenas com duas 

sequências. A estratégia de poucos movimentos de câmeras alinhada com uma 

angulação normal foi um dos pontos que aproximou o espectador para a história 

contada, pois é possível entender como uma cena de leitura fácil. E, também, os 

constantes planos médios que auxiliaram, de uma forma técnica, o espectador alcançado 

tanto o cenário quanto os personagens do filme. 

Além disso, a aproximação com a obra Casa Grande & Senzala surgiu de forma 

a acrescentar questionamentos durante toda a pesquisa. O filme não é um exemplo de 

amor entre patrões e empregados, mas sim uma reflexão sobre o abismo social que 

distingue ricos de pobres, patrões de empregados. A relação escravista entre Casa 

Grande e Senzala na sociedade contemporânea com os famosos elevadores de serviço, 

vestimentas apropriadas e quartinhos de empregadas são temas pincelados em alguns 

momentos pela mídia, tanto é que a PEC das domésticas resulta dessa luta, mas que 

ainda necessita ser debatida, afinal, os conflitos sociais não são marcados apenas pelas 

distâncias regionais, mas, principalmente, pela distância entre classes. 

 

Considerações Finais 

Com a realização desse artigo, pode-se observar e evidenciar que há uma 

combinação entre traços naturalistas durante todo o filme de Anna Muylaert, 

funcionando para inserir cada vez mais o expectador na trama. O cinema se mostra 

como um instrumento que nos autoriza olhar o mundo, onde se deve à “fusão no 

espectado-realizador” do real e do imaginário através de uma complexa 

complementariedade onde um não saberia excluir o outro (GUTFREIND, 2006). De 

certa forma, é um jeito de narração em que, através do cuidadoso apagar das marcas ou, 

pelo menos, tornando-as discretas para que não chamem atenção do espectador (PUCCI 

JUNIOR, 2016) constrói-se uma certa ilusão de que aquilo na tela é o mundo real e não 

uma construção discursiva. 
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Através de três aspectos básicos da Estética Naturalista foi possível perceber de 

que forma cada um contribuiu para a produção do trabalho. Pela decupagem foi possível 

descrever os cenários de forma minuciosa, destacando questões técnicas e sonoras, 

como o fato de não haver nenhum trilha sonora, além dos sons naturais, nas duas 

sequências selecionadas. Pela interpretação dos atores foi possível destacar expressões 

e, até mesmo, a linguagem de cada um reforçando o perfil do seu personagem, como no 

caso da Val com seu português errado ao dizer “fia” para se referir à “filha” ou, então, 

“licença” no sentido de “com licença” ou “dá-me licença”. E, finalmente, a elaboração 

de estórias populares que nesse trabalho são entendidas como as temáticas sociais que 

fazem parte do cotidiano de cada um, como a questão do trabalho, da educação e da 

migração, as quais nos fazem perceber que “a tradição naturalista está associada ao 

nosso interesse por aquilo que reforce certos traços que se firmaram como peculiares à 

formação da identidade brasileira” (SILVA, 2009, p.22). E, nesse ponto, percebe-se que 

o objetivo geral da pesquisa foi contemplado, pois foi possível concluir que essas 

estratégias naturalistas auxiliam na discussão de questões sociais, pois são temas que 

fazem parte do cotidiano do espectador, aproximando ele da trama e deixando a reflexão 

do próprio com o mundo real do qual faz parte. 

De fato, apenas duas sequências foram destacas na pesquisa, mas é importante 

considerar que há uma obra toda ainda para ser analisada, esse é apenas o início de um 

trabalho que pretende um maior aprofundamento em futuras pesquisas na área 

acadêmica. 

Sendo assim, é importante sempre questionar o discurso que pode estar por trás 

de todo enredo. Isso porque a capacidade de reproduzir cada vez mais próximo da 

realidade é maior e as imagens naturalistas se tornaram suspeitas quando mais fácil se 

tornou produzi-las, afinal, Ismail Xavier (2005) já explica que é pura ideologia e que 

por trás da montagem há sempre uma intenção de classe. 

Porém, a história de Val não está muito longe do nosso cotidiano. O naturalismo, 

que vem desde a literatura clássica, apresenta seus personagens como vítimas das forças 

do ambiente, como no caso de Val que teve seu destino decidido pelo ambiente e sua 

hereditariedade, afinal, caso contrário, poderia estar na sua própria casa e com um bom 

emprego, quem sabe até um negócio próprio. E, no caso da sua filha, o mesmo acontece, 

porém, Jéssica inconformada com o possível destino e sabendo que o custo do fracasso 

escolar seria alto para ela, demonstra durante a trama toda estar envolvida com seus 
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estudos, tanto é que em momento algum é possível percebe-la ajudando com os afazeres 

domésticos da mãe no trabalho. 

Por fim, é possível refletir que o papel da filha é fundamental para empoderar a 

personagem Val, pois justamente quando não encontrava perspectivas no presente, 

ocorre uma ascensão social na geração seguinte, através de Jéssica, resultando em outra 

grande conquista que a mãe esperou durante toda a trama ouvir de sua filha, a palavra 

“mãe”. 

VAL – “Jéssica, agora que eu to mais em casa, que a gente tá em casa, eu tava aqui 
pensando. Vá buscar Jorge. Traga meu neto. Eu pago a passagem e é de avião. 

Vá buscar seu filho. Vá! 
JÉSSICA – “Mas tu é apressadinha, heim? Já tá querendo colocar os carros na frente dos 

bois. Tu vai cuidar dele MÃE? 

(QUE HORAS ...,2015) 
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