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Sobre Que Horas Ela Volta?  

Em 1985, A Hora da Estrela, da diretora Suzana Amaral, foi indicado pelo Ministério 

da Cultura para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Desde então, passaram-se 

30 anos até que outro longa dirigido por uma mulher conseguisse tal feito. Foi Que Horas Ela 

Volta (2015), de Anna Muyalert que, apesar de não ter ficado entre os selecionados finais pela 

Academia em 2016, é um dos maiores expoentes da produção pós-retomada. 

O longa-metragem, premiado no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, e no 

Festival de Berlim na Alemanha, conta a história de Valdirene, mais conhecida como Val, 

interpretada por Regina Casé, que trabalha como empregada doméstica na casa de Bárbara 

(Karine Teles) e Carlos (Lourenço Mutarelli). Ela mora em um “quarto dos fundos” da 

propriedade e, por causa do emprego, viveu por anos em São Paulo, enquanto sua filha era 

criada no Nordeste.  

Além de ser a responsável pelos afazeres domésticos, Val assume o papel de figura 

materna de Fabinho (Michel Joelsas), filho do casal de classe média alta que durante a 

infância sofre com a ausência da mãe biológica em seu cotidiano. A narrativa tem seu ponto 

de inflexão, quando Jéssica (Camila Márdila), filha de Val, chega a São Paulo para prestar 

vestibular e perturba a rotina da família. A jovem não aceita a lógica de submissão em que a 

mãe está inserida e ao desafiar as normas sociais, muitas vezes implícitas, provoca reflexões 

nos personagens ao seu redor e também no espectador. 

Neste artigo, pretendo analisar como o tema da precariedade do trabalho doméstico e 

todas as suas implicações na sociedade brasileira foram abordados no filme. O objetivo é 

identificar os sentidos que o longa-metragem constrói e apontar como eles se relacionam ao 

debate sobre o assunto.  
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No ano de 2013, a Emenda Constitucional 115, conhecida como “PEC das 

domésticas”, regulamentou a profissão de empregado doméstico, garantindo a esse tipo de 

trabalhador os mesmos direitos do que o de qualquer outra classe. A lei provocou discussões 

na sociedade sendo defendida por uns e atacadas por outros, como mostrou Christiane Girard-

Nunes e Pedro Silva: 

Esta lei faz parte de um longo processo de reconhecimento do trabalho das 
empregadas domésticas e de equiparação de direitos. No entanto, percebe-se 
ainda, com base nos discursos contrários à lei e nos dados do mercado de 
trabalho dos serviços domésticos, que a real apropriação desses direitos 
encontra obstáculos na sociedade. Tais obstáculos têm mais a ver com os 
valores presentes nas relações de trabalho dos serviços domésticos do que 
com a indisponibilidade financeira de se arcar com tais custos. (2013) 
 

Os valores das relações de trabalho doméstico têm raízes no período colonial, como 

pode ser visto em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre. As escravas responsáveis por 

esses afazeres muitas vezes também eram as principais cuidadoras dos filhos dos 

latifundiários e as relações afetivas com a ‘Mamãe Preta’ formaram a alma da criança branca 

(255-6; cap. IV).   

Nessa linha, críticos como Geraldo Couto, Daniel Romero e Dunker declaram o 

filme parte de uma trilogia sobre o impacto que a herança do período colonial na sociedade 

brasileira contemporânea, mostrando como os alicerces da colônia rural foram transpostos 

para o ambiente urbano e são vivenciados atualmente nas relações econômicas e sociais.  

Os outros dois integrantes dessa tríade são O Som ao Redor (2012), de Kléber 

Mendonça Filho, que faz um retrato de uma Recife em transformação, entre o arcaico e o 

moderno, lidando com as cicatrizes do passado e Casa Grande (2014), de Fellipe Barbosa, 

que também debate a afetividade nas relações de trabalho doméstico, mas do ponto de vista da 

classe dominante.  

 

Afeto ou trabalho? 

Os resquícios desse relacionamento marcado por submissão e afeto na sociedade 

brasileira contemporânea são claros em Que Horas Ela Volta? (2015). Por exemplo, quando 

descobre que não passou no vestibular, Fabinho, o filho do casal de classe média, busca 

consolo em Val e não em sua mãe biológica.  

O sentimento maternal que a protagonista sente em relação ao menino também fica 

nítido em diversos momentos do longa, como quando os dois se despedem antes que ele parta 

para Austrália e ela diz enquanto dá um longo abraço apertado: “Minha adoração. Minha 
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coisa rica. Amor de Val”. O elo que a protagonista tem com o rapaz é muito maior do que um 

mero vínculo empregatício, tanto que, sem Fabinho, ela nem cogita continuar trabalhando na 

casa, mesmo depois de a patroa oferecer um aumento.  

O fato de Val ser considerada “quase da família” no filme é um dos fatores que a 

mantém em posição subalterna, segundo a definição de Spivak, como indivíduo que pertence 

“às camadas mais baixas da sociedade constituídas, pelos modos específicos de exclusão dos 

mercados, da representação política e legal, da possibilidade de se tornarem membros no 

estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p.12). O sentimento de afeto, a vontade de estar 

próxima de Fabinho, acaba por manter Val em um ciclo de submissão.  

A protagonista fica em um limbo em que não consegue reivindicar seus direitos como 

trabalhadora, pois está emocionalmente conectada à família, mas não participa da rotina como 

uma igual. Há espaços da casa, por exemplo, como a piscina e a mesa da sala de jantar, que 

Val não pode frequentar e alimentos, e alimentos como o sorvete mais caro, que está 

implicitamente proibida de consumir.  

Esse dilema que muitas empregadas domésticas enfrentam já havia sido retratado no 

documentário Doméstica (2012), de Gabriel Mascaro, com o qual Que Horas Ela Volta? tem 

semelhanças. No filme, sete jovens de diferentes classes sociais filmam o cotidiano da família 

e a relação com as empregadas domésticas durante uma semana.  

A primeira história retratada no longa é muito semelhante à de Val. Ela é filmada por 

um adolescente que tem uma relação afetiva, similar à de mãe e filho, com a empregada 

doméstica. Em determinado momento, ele mostra a foto de um bolo de aniversário e revela 

que a empregada sempre foi a responsável pelo preparo do doce em suas festas de infância. 

Pouco tempo depois, descobrimos que a relação da empregada com o filho biológico, viciado 

em drogas, era muito mais distante e é mostrado que ela não havia sido tão presente em sua 

criação como foi com o filho dos patrões. Esse deslocamento de sentimento maternal é similar 

à dinâmica entre Jéssica, Val e Fabinho, o que mostra como a narrativa ficcional está 

fortemente ancorada na realidade. 

 

Espaço e segregação 

Em Que Horas Ela Volta? (2015), os espaços demarcam a segregação entre os 

personagens, decorrente das diferentes classes sociais. Não à toa o nome planejado para o 

longa antes de seu lançamento era: ‘A Porta da Cozinha’. Esse objeto é o limiar, a 

demarcação simbólica do território dividido entre empregados domésticos e patrões.  
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O “quarto dos fundos” de Val, por exemplo, tem um contraste imenso quando 

comparado ao restante da casa, o que mostra a hipocrisia do discurso sintetizado nas palavras 

“quase da família”. Os cômodos frequentados pelo casal de classe média alta e o filho são 

amplos e decorados de forma minimalista. Já as cenas no quarto de Val mostram o quanto ele 

é apertado – quando Jéssica chega a São Paulo mal há espaço para colocar um colchão onde 

possa dormir. A decoração tem muitos adesivos coloridos e rendas e há poucos 

eletrodomésticos. Val convive na casa, mas seu lugar é bem demarcado. Só no espaço restrito 

de seu quarto, consegue se expressar um pouco mais livremente. 

Não se trata apenas de uma divisão de lugar físico, mas também social, implicando 

uma série de condutas que são permitidas para uns e não para outros. Durante o filme inteiro, 

o lazer, por exemplo, é comum na rotina de Bárbara, que se exercita andando na esteira da 

varanda; Carlos, que frequentemente dorme quase até a hora do almoço; e Fabinho, que 

brinca com os amigos na piscina. Já Val, não é retratada nessas situações, mas em trabalhos 

braçais como cuidar do jardim, polir a prataria e estender roupas no varal. 

Além de escancarar os privilégios, o enquadramento dos espaços ressalta o sentimento 

de isolamento da protagonista. Por exemplo, na cena em que Val conversa por Jéssica pelo 

celular e a jovem conta que irá para São Paulo prestar vestibular, a protagonista aparece 

falando sentada dentro de seu pequeno quarto e em um primeiro plano desfocado estão as 

grades da janela. O enquadramento mostra Val literalmente atrás das grades, um dos 

principais símbolos para o aprisionamento. No caso de Val, essa prisão é psicológica, por 

causa de sua posição subalterna, causada pela situação trabalhista injusta, e mantida pela 

complexa existência do vínculo afetivo. 

A quase completa ausência de planos de paisagem também é indicativa da segregação 

de Val. Confinada ao “quarto dos fundos” ela não se integra a comunidade do bairro de classe 

média alta em que vive. É interessante notar que quando está ao lado de Jéssica no ônibus, 

levando-a pela primeira vez à casa dos patrões, a câmera não mostra ao espectador o que as 

duas estão vendo pela janela. A única perspectiva que temos é a de dentro do ônibus. É como 

se a cidade não pertencesse a protagonista e por isso só o interior do veículo fica em foco. 

O primeiro plano da paisagem paulistana aparece no filme pouco antes de Jéssica, que 

não por acaso pretende cursar arquitetura, visitar pela primeira vez o Copan. prédio no centro 

de São Paulo concebido por Oscar Niemeyer. Diferente da mãe, ela representa uma geração 

que teve mais acesso a informação e educação formal, em parte devido a popularização da 

internet e as políticas sociais adotadas a partir de 2002. Entre 2004 e 2010, 32 milhões 
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ascenderam à categoria de classes médias (A, B e C) e 19,3 milhões saíram da pobreza, de 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade 

pertence à Jéssica, que tem os instrumentos necessários para compreendê-la e decifrá-la, 

diferente de Val, que vive isolada.  

A profusão de planos em espaços sempre bem delimitados, por muros e paredes, criam 

a sensação de que Val está sempre restrita e contida, sem poder exercer sua identidade 

desvinculada do emprego. Os espaços demarcam os abismos sociais, como descrevem Rafael 

Teixeira e Sandra Fischer: 

Distanciamento, insuficiência, familiaridade relativa têm a ver com a perene 
sensação de que a heterogeneidade provinda da divisão social do trabalho 
nunca termina de ocupar a impossibilidade com que os muros, ou as 
“cidades físicas” (SILVA, 2014), revelem as desiguais visões de mundo. A 
coexistência é, sentidamente, uma conformação de enclaves habitados por 
trânsitos mudos, por semelhanças deletérias e pelo que é, no filme, o mais 
indelével: as situações da experiência subjetiva amarrada aos corpos sociais 
impregnados de seus lugares físicos. (2016) 
 

A protagonista deixa de estar segregada quando decide se demitir e ir morar com 

Jéssica. No trajeto até a nova casa, há uma cena em que é mostrado o ponto de vista Val, de 

dentro do carro, seguindo em frente pela marginal Pinheiros. Ela finalmente quebra o ciclo de 

submissão em que ficava isolada, para se integrar a uma comunidade, e então, é como se 

olhasse para a cidade pela primeira vez de cabeça erguida.  

As cenas na nova comunidade são muito diferentes das que se passam no Morumbi, 

bairro em que a maior parte do filme transcorre. O espectador fica o filme inteiro sem 

conhecer os arredores da casa da família de classe média alta. Em contrapartida, desde que 

Jéssica e Val que visitam o imóvel pela primeira vez, há cenas mostrando as ruas do entorno e 

a presença dos vizinhos, construindo o sentimento de integração.  

Otimismo e criticas 

Depois do lançamento, alguns resenhistas criticaram o filme por trazer uma 

perspectiva esperançosa demais, como indicado por Romero (2015). Ela seria efeito do 

“espírito do lulismo” presente no Brasil quando o roteiro foi escrito em 2011, mas que perdeu 

sua força devido à crise econômica e política. O resultado, na perspectiva desses críticos, seria 

um filme fora de sintonia com o humor do país, quando fez sua estreia em 2015. 

Apesar de reconhecer a exaltação que o filme faz das mudanças sociais durante o 

governo Lula, acredito que ele não é tão otimista quanto a primeira vista possa parecer. É 

verdade que Jéssica, a filha da empregada passa na primeira fase do vestibular da 
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Universidade de São Paulo, enquanto Fabinho, o filho do casal de classe média alta, não 

consegue. Porém, o futuro de Jéssica fica em aberto, pois não é revelado como ela se sai na 

segunda fase. 

O desfecho de Val é ainda mais incerto. O momento essencial para a construção de 

sua identidade é quando ela entra na piscina pela primeira vez, depois de anos de serviço. A 

personagem literalmente ocupa um espaço que antes não a pertencia, que era um privilégio da 

família de classe média alta, em um momento que é uma expressão física de uma mudança 

em sua maneira de ver o mundo.  

Ao entrar na piscina, ela assume uma visão crítica em relação aos privilégios que a 

cercam, mas a que nunca teve acesso, e se mostra disposta a encarar uma nova realidade. 

Porém, a piscina está esvaziada. Tudo que Val consegue é colocar os pés na água. O filme 

deixa claro que, para ela, não existe a possibilidade do banho completo, pois viveu sua vida 

em posição subalterna por tanto tempo que pode até recuperar sua voz, mas ela não será alta o 

suficiente para ser ouvida por toda a sociedade. Portanto, não é uma visão otimista. 

Já para a nova geração, o longa aponta caminhos possíveis. Na narrativa, a elemento 

que simboliza a proposta de mudança é o jogo de xícaras. Ele aparece pela primeira vez na 

história como um presente comprado por Val para dar a Bárbara em seu aniversário. Apesar 

de agradecer e dizer para a protagonista guardá-lo para uma ocasião especial, a patroa não 

permite que a louça seja usada em uma festa cuja maioria dos convidados são seus amigos de 

classe média alta.  

Então, a princípio, o jogo de xícaras aparece como um elemento que fortalece a 

divisão cultural e social entre patrões e empregados domésticos. Porém, depois de se demitir, 

Val leva o objeto para a casa em um ato de afirmação de sua identidade. Ela não mais se 

importa com o fato de a patroa Bárbara não ter gostado do presente, e mostra que tem orgulho 

de sua escolha ao dizer que vai usá-lo e o considera “chique”.  

Nesse instante, Val demonstra ter encampado o discurso de reorganização social 

trazido pela filha. Isso fica claro em uma conversa sobre o jogo de xícaras com Jéssica, em 

que diz: “Olha que lindo. Moderno, né? Esse aqui é todo diferente. É o preto no branco e o 

branco no preto. Diferente que nem tu”.  

Val começa a trilhar um caminho de reencontro consigo mesma, mas o filme termina 

com um sentimento de incerteza em relação ao futuro. A situação de Jéssica e Val no 

desfecho é muito frágil – elas não conquistam segurança financeira - e se não receberem 

assistência e apoio podem rapidamente voltar a posições subalternas. 
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De frente para o espelho 

A partir da análise de três aspectos relevantes do filme (os resquícios do colonialismo, 

o trabalho permeado pela afetividade e a segregação espacial) é possível concluir que Que 

Horas Ela Volta? (2015) faz um retrato verossímil da situação das empregadas domésticas no 

Brasil, respeitando o contexto histórico. 

Vale ressaltar, porém, que o tema é abordado por pessoas de classe média alta, como a 

diretora Anna Muylaert e a atriz Regina Casé e destinado um público alvo que pertence a 

mesma classe social. Seria muito interessante ver no futuro trabalhos sobre o mesmo assunto, 

produzidos por quem vem de um extrato social mais próximo ao da protagonista, pois isso 

traria uma perspectiva única e enriquecedora. 

Que Horas Ela Volta? (2015) termina dando o poder de agência a sua protagonista, 

mesmo que seu futuro seja incerto, e funciona como um espelho da classe média alta, 

mostrando o lado grotesco e injusto de situações muitas vezes naturalizadas. Dessa forma 

contribui para o debate de desigualdades de gênero e sociais em voga na nossa sociedade. 
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