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Resumo 

O drama Histórias Cruzadas (2011) retrata a realidade de Jackson, capital do Mississipi, 

Estados Unidos, nos anos 1960. A desigualdade social se faz presente através das 

personagens principais da obra, dentre elas duas empregadas domésticas negras, e as 

demais pertencentes a alta sociedade da época, e brancas. Para a análise, pretende-se 

utilizar conceitos do Círculo de Bakhtin, como enunciado, sujeito e signo ideológico, para 

tratar de assuntos como racismo, classe social e gênero presentes no filme. O objetivo 

desta pesquisa é discutir a constituição das identidades e alteridades da mulher daquela 

época. 

PALAVRAS-CHAVE: Bakhtin; Sujeito; Enunciado; Histórias Cruzadas. 
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Abstract 

The drama The Help (2011) portrays the reality of Jackson, capital of the Mississippi, 

United States, in the 1960s. Social inequality is present through the main characters of 

the work, among them two black maids, and the others belonging to high society at the 

time, and white. For the analysis, we intend to use concepts from the Circle of Bakhtin, 

as utterance, subject and ideological sign to deal with issues such as racism, social class 

and gender present in the film. The objective of this research is to discuss the constitution 

of the identity and the otherness of the women of that time. 

KEYWORDS: Bakhtin; Subject; Utterance; The Help. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho de pesquisa faz parte da área da Linguística, mais 

precisamente da Análise Dialógica do Discurso, e integra o trabalho desenvolvido por 

Paula, intitulado “Verbivocovisualidade: uma abordagem bakhtiniana tridimensional da 

linguagem”, que procura pensar a concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin1 em 

uma perspectiva tridimensional, ou seja, de forma verbal (oral e escrita), vocal 

(musicalidade, entonação) e visual.  

Esta pesquisa propõe uma análise dialógica do enunciado fílmico Histórias 

Cruzadas (2010), pensando na constituição das personagens enquanto sujeitos mulheres, 

em suas relações de alteridade umas com as outras. A partir dos estudos do Círculo de 

Bakhtin, pensamos na maneira como as personagens do filme se constituem e se alteram 

ao longo da história, ao passo que suas vidas vão se entrecruzando. Para isso, 

selecionamos as cinco personagens que, para nós, são as principais do filme, Aibileen 

Clark, Minny Jackson, Hilly Holbrook, Celia Foote e Eugenia Phelan (a Skeeter).  

 O drama, produzido em 2010, com direção de Tate Taylor, se passa na cidade de 

Jackson, Mississipi, sul dos Estados Unidos, no início da década de 1960. Neste momento 

histórico, o país ainda sofria com a segregação racial e os negros estavam lutando por 

seus direitos civis. Este fato é refletido e refratado na vida dessas cinco personagens, das 

quais duas são empregadas domésticas negras.  

 Aibileen é uma mulher de aproximadamente 50 anos, trabalha como empregada 

doméstica na casa dos Leefolt, família da alta sociedade da cidade, e, principalmente, é 

quem cuida da filha do casal. Ela vive sozinha em sua casa, pois seu único filho morreu 

devido a um acidente de trabalho. Minny é a melhor amiga de Aibileen, e trabalha também 

como empregada doméstica na casa de Hilly Holbrook, ela é a melhor cozinheira de 

Jackson, e divide seu tempo entre servir às ordens de sua patroa, e cuidar de seus filhos e 

marido. Hilly é uma mulher respeitada pelas outras da cidade, ela é defensora da 

segregação racial e considera as pessoas negras inferiores aos brancos. Celia tem uma 

origem pobre, mas acabou ascendendo socialmente depois do casamento, ela e Hilly não 

têm uma boa relação. Já Skeeter, amiga de infância de Hilly, é totalmente contra os ideais 

de sua amiga, pois acredita que todos são iguais, independentemente de raça ou classe.  

                                                 
1 Evidenciamos o nome de Bakhtin, mas temos a consciência de que o autor não é o único que pensou sobre 

os estudos dialógicos do discurso. 
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 Essas histórias irão se entrecruzar quando Skeeter, que acabou de se formar 

jornalista, consegue um emprego no jornal da cidade. Porém, a coluna que deveria 

escrever é destinada a donas de casa, contendo dicas de limpeza e afins, e como ela não 

entende nada sobre o assunto, decide pedir ajuda à Aibileen. A relação das duas ficará 

mais forte, até que Skeeter tem a ideia de escrever um livro dando voz às empregadas, 

contendo histórias reais pelas quais elas já passaram com seus patrões, e, para isso, terá a 

ajuda de Aibileen e Minny.  

  A hipótese desta pesquisa é a de que as mulheres do enunciado fílmico irão se 

alterar e se constituir nesta relação de alteridade existente, e que, ao final do filme, elas 

tenham se tornado outros sujeitos, pois, para os estudos bakhtinianos, o sujeito só se 

constitui na sua relação “eu-outro”. O “eu-para-mim” permite que o sujeito olhe para si, 

para seu interior, o “eu-para-o-outro” é a visão que outro construiu de mim, já o “outro-

para-mim” é o que eu vejo do outro. Somente esse olhar exotópico permite a constituição 

do ser enquanto sujeito.  

 Além de entender como esses sujeitos mulheres se constituirão no filme, temos 

como objetivo, também, analisar como as vozes sociais da época aparecem no enunciado. 

Para isso, iremos analisar toda a arquitetônica da linguagem fílmica, composta por 

elementos verbais, visuais e vocais. Para a análise, trabalharemos com fotogramas que 

representarão o movimento da cena, portanto cada cena será representada por três 

imagens capturadas do filme, para que seja possível observarmos o movimento da 

câmera, a expressão das personagens, as cores que predominam etc. 

 O método que adotamos para essa pesquisa é o chamado dialético-dialógico por 

Paula et al (2011). É dialógico, porque, para a filosofia da linguagem, o discurso não se 

desvincula do social, da vida real, então ele sempre estará carregado de signos 

ideológicos. E é dialético, pois não consideramos o enunciado como único e acabado, 

mas sim como um elo na cadeia de enunciados, que responde a discursos anteriores a ele, 

e responderá aos que ainda virão.  
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1. Contexto 

Todo enunciado é produzido em meio a um contexto e isso é sempre marcado no 

texto por características específicas, seja do autor ou do momento histórico que o 

enunciado se refere. Neste capítulo, subdivido em duas partes, iremos dar um panorama 

geral de produção da obra, ressaltando informações relevantes sobre a criação do filme, 

como características próprias do diretor e dos estúdios que produziram o filme, e, 

também, faremos uma contextualização histórica da obra. Para isso, foram feitas 

pesquisas sobre a época em que o filme se passa (início dos anos 1960), para que 

consigamos entender as vozes sociais que são refletidas e refratadas no enunciado.  
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1.1 Contexto de produção 

O filme Histórias Cruzadas (2011), dirigido por Tate Taylor, é baseado no 

romance homônimo escrito por Kathryn Stockett. O livro, lançado em 2009, se tornou 

um best-seller em seu ano de publicação e permaneceu por mais de um ano na lista dos 

livros mais vendidos nos EUA. Diante de sua excelente recepção,  Chris Columbus, 

Michael Barnathan e Brunson Green decidiram produzir um filme baseado na história de 

Kathryn.  

O roteiro e a direção ficaram por conta de Tate Taylor, que é amigo de infância 

de Kathryn Stockett. Os dois cresceram na cidade de Jackson, Mississipi, em meados dos 

anos 1970, e ambos foram criados por empregadas domésticas negras, assim como 

acontece na obra de ficção. O produtor Brunson Green também cresceu em Jackson e os 

três costumavam sair juntos na adolescência.  O filme se passa em um momento em que 

ainda existe a segregação racial, que foi findada em 1964, portanto nem Kathryn, nem 

Taylor, e nem Brunson viveram em um país segregacionista, mas presenciaram o que 

restou dela.  

O filme foi produzido no ano de 2010 pelos estúdios DreamWorks Pictures SKG, 

Touchstone Pictures e 1492 Pictures. Essa última foi fundada pelo produtor Chris 

Columbus, e é conhecida por ter produzido os filmes das sagas Harry Potter, Uma Noite 

no Museu, entre outros. A DreamWorks Pictures SKG é umas das maiores produtoras 

cinematográficas do mundo e a Touchstone Pictures é uma companhia subsidiária da The 

Walt Disney Company, e é a responsável por produzir os filmes que a Disney considera 

destinados a um público mais adulto, mas sem deixar de ser uma produção Disney. 

Portanto, por mais que o enunciado em questão trate de assuntos densos e reflexivos, ele 

ainda carrega um “estilo Disney”, por conter momentos cômicos e românticos, e por ter, 

claro, um final feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chris_Columbus
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1.2 Contexto histórico 

1.2.1 Segregação racial 

O filme se passa no ano de 1963, época em que a segregação racial ainda existia 

nos Estados Unidos e a luta pelos direitos civis ganhava força, principalmente pela luta 

de Martin Luther King Junior, que tem sua imagem presente em alguns momentos do 

filme.  

Para falarmos sobre a segregação racial e a luta pelos direitos civis, devemos, a 

princípio, entender como esta política de Estado surgiu. O historiador brasileiro Leandro 

Karnal [et al] possui um livro chamado História dos Estados Unidos: das origens ao 

século XXI (2007), que será utilizado para entendermos como a escravidão se deu início 

no país, até chegarmos ao fim da segregação racial.  

Os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, e no processo de 

colonização, o país foi dividido em Treze Colônias, as da região Norte utilizaram um 

modelo de pequena propriedade privada, que valorizava o trabalho assalariado e livre, e 

com isso o desenvolvimento das indústrias. Nas colônias da região Sul, o que 

predominava eram as grandes propriedades, pertencentes a uma única pessoa, e a mão de 

obra era escrava, de negros africanos.  

Entre os anos 1861 e 1865, ocorreu nos Estados Unidos a Guerra Civil. Os estados 

do Norte do país, chamados de União, lutaram contra os estados do Sul, os Confederados, 

que queriam que seu modelo econômico escravocrata continuasse. A União venceu os 

Confederados, e com isso se deu a abolição da escravatura. Então, começou o processo 

de reconstrução do país, e com isso surgiram as primeiras tentativas de segregação dos 

negros. Karnal explica que um grande problema que ocorreu na reconstrução, foi que 

“mesmo com a escravidão abolida, a nação acreditava esmagadoramente na inferioridade 

inata da “raça negra”. Mesmo entre os abolicionistas, eram poucos os que aceitavam os 

negros como intelectual e politicamente iguais.” (2007, p. 139-140). O autor ainda 

complementa a ideia, dizendo que “A guerra tinha terminado com a escravidão no Sul, 

mas não representou a integração dos negros como cidadãos efetivos.” (2007, p. 140). 

Por esses motivos, em 1870, começaram a surgir leis segregacionistas, como a proibição 

do casamento inter-racial. Mais tarde, entrou em vigor a lei “Jim Crow”, que se referia a 

tudo que seguisse o princípio de “separados, mas iguais”, ou seja, a população negra 

poderia desfrutar de todos os privilégios que os brancos tinham, porém separados deles, 

segregados. Esse princípio é defendido pela personagem Hilly Holbrook, que criou um 
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projeto na cidade que propunha que as empregadas deveriam ter seus próprios banheiros, 

separados da casa dos patrões, para que elas não precisassem mais usar o da família 

branca. Seu projeto foi acatado por muitas famílias, que fizeram banheiros em situações 

precárias para as empregadas, pois acreditavam que as pessoas negras carregavam 

doenças que os brancos não tinham.  

 

 

Figura 1 – Hilly reproduzindo a frase: “Separados, mas iguais”2 

 Em um dos momentos do filme, um jovem negro é assassinado a tiros em frente 

ao seu filho. O responsável pela morte foi a Ku Klux Klan, sociedade secreta que defendia 

o extermínio dos negros e quem os apoiasse. Seus princípios eram moralizantes, 

defensores da honra, dos costumes e da moral cristãs e usavam como justificativa estupros 

de mulheres brancas por homens negros.  

A KKK era apoiada pela participação de muitos políticos sulistas, mas 

toda a sua base era composta por brancos pobres ressentidos. Para se 

tornar membro da Klan era necessário ser branco, não ser judeu, 

“defender a pátria até as últimas consequências” e ser um “bom cristão 

protestante”, já que não se aceitavam católicos. (KARNAL [et al], 

2007, p. 146) 

 Milhares de linchamentos foram feitos pela KKK no final do século XIX, até que 

a organização teve fim. Porém, no ano de 1915 o grupo ressurge, agora com 4 milhões de 

                                                 
2 Fotograma do filme (1:11:15) 
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membros, incluindo mulheres, e passa a atacar não somente negros, mas também 

imigrantes católicos e judeus, e socialistas e feministas. 

 

Figura 2 – Minny ajuda Aibileen, que chegara em sua casa assustada com assassinato 

ocorrido3 

A partir daí, a discriminação e o ódio contra os negros só aumentaram. 

Linchamentos se tornaram corriqueiros no Sul do país, segundo o autor,  

Nos anos 1890, um novo sistema de subordinação racial nasceu nos 

Estados Unidos a partir do Sul ex-escravista. Nessa região do país, os 

negros acabaram perdendo o direito de voto, entre outros direitos 

conquistados, e foram socialmente segregados. Negros e brancos não 

podiam mais “se misturar” ou conviver nos espaços públicos. Escolas, 

serviços públicos e lojas reservavam aos negros instalações separadas, 

assinaladas por placas bem visíveis afixadas em locais como 

bebedouros, salas de espera, restaurantes e ônibus, diferenciando 

“pessoas de cor” e “brancos”. Negros também não podiam frequentar 

diversos parques e praias ou ser atendidos em vários hospitais. 

(KARNAL [et al], 2007, p. 181) 

 O filme deixa claro que, mesmo depois de um século da abolição da escravatura, 

a maioria dos brancos ainda considerava as pessoas negras sua mercadoria. Em uma das 

primeiras cenas do filme, Skeeter, que acabou de se formar na Universidade do Mississipi, 

chega na cidade de Jackson e observa um grupo de mulheres negras subindo as escadas 

do cinema com a inscrição “Colored” (pessoa de cor). A cena retrata a realidade do Sul 

dos Estados Unidos descrita por Karnal, porém com mais de 60 anos de diferença. O filme 

                                                 
3 Fotograma do filme (1:22:46) 
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se encontra em um momento de luta pelos direitos civis, mas ainda assim, algumas 

cidades do Sul não queriam o fim da segregação, como é o caso de Jackson.   

 

 

Figura 3 – Mulheres negras usando a entrada do cinema para “pessoas de cor”4 

 Na primeira metade do século XX, diversos grupos políticos formados por negros 

surgiram, mas foi a partir dos anos 1950 que o movimento contra a segregação racial 

ganhou força, e passou a ser chamado de movimento pelos direitos civis. Um dos grandes 

líderes desse movimento foi Marin Luther King Junior, pastor da igreja batista no estado 

da Georgia. Ele pregava a resistência pacífica, e por sua causa, “Igrejas negras foram 

centrais na mobilização ideológica e prática do movimento.” (KARNAL [et al], 2007, p. 

244). Ao mesmo tempo, grupo de estudantes universitários se organizavam pelo fim da 

segregação das universidades. O movimento foi cada vez mais ganhando força, e seu 

ápice foi em 1963, ano em que o filme se passa, quando ocorreu mais de 1412 

manifestações. “Em agosto de 1963, uma passeata conhecida como Marcha de 

Washington trouxe até a capital 200 mil manifestantes para ouvir Luther King em seu 

famoso discurso Eu tenho um sonho.” (Idem). 

 Em 1964, o então presidente Lyndon B. Johnson, assinou a lei que proibia a 

discriminação dos negros, garantindo, assim, seus direitos. Porém, esta conquista não se 

deu de uma hora para a outra. Os negros continuaram sendo discriminados mesmo depois 

do decreto, e a luta não parou. Surgem então os movimentos “black power” (poder negro). 

                                                 
4 Fotograma do filme (00:04:39) 
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Malcom X marcou este período, assim como o Partido dos Panteras Negras, que defendia 

a “autodefesa armada” contra o racismo. Ritmos musicais, como o soul, o blues e o funk 

surgiram para exaltar o orgulho de ser negro. Porém, o movimento não trouxe apenas 

benefícios, a busca por plenos direitos civis não foi totalmente alcançada. Pessoas negras 

ocuparam posições políticas, mas a decisão ainda era sempre do branco. A maioria dos 

negros continuava em estado de pobreza,  

Desindustrialização, reestruturação econômica e políticas federais 

alargaram os guetos pobres, cujos residentes sofreram com moradia, 

educação e serviços públicos de baixa qualidade e com a violência e a 

ação das gangues, que brotaram da miséria econômica e do desespero 

social. (KARNAL [et al], 2007, p. 249) 

 Portanto, podemos concluir que a luta dos negros por seu espaço na sociedade 

continua até hoje. O racismo nunca deixou de existir, ele apenas ganhou uma nova 

roupagem.  
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1.2.2 As mulheres negras 

Para que possamos analisar as personagens do filme Histórias Cruzadas (2011), 

precisamos entender a história da mulher negra nos Estados Unidos. Duas das 

personagens que propusemos analisar, Aibileen e Minny, são mulheres negras que 

trabalham como empregadas domésticas na casa de famílias brancas. O filme se passa um 

século depois da abolição da escravatura, mas é preciso que estudemos a mulher escrava 

para que a análise do filme seja possível. Por isso, como bibliografia, utilizamos o livro 

chamado Mulheres, Raça e Classe (2016), da escritora americana Angela Davis. Ela fez 

diversos estudos para entender a história da mulher americana e compilou nesse livro, 

publicado inicialmente em 1981.  

Primeiramente, a autora releva que, até então, não existe nenhum livro dedicado 

exclusivamente à mulher escrava, portanto há uma incompreensão a respeito deste 

assunto. Herbert Gutman dedicou seu estudo à família negra durante a escravidão, e 

revelou que existe um mito do “matriarcado”, em que o lar seria comandado pelas 

mulheres, mas que, apesar da mulher negra ter uma certa “liberdade sexual”, ela ainda 

considerava suas decisões, e as de seu marido. Sua imagem de mulher, esposa e mãe era 

ofuscada pelo trabalho compulsório que as escravas exerciam.  

Apesar das escravas trabalharem na lavoura de seus patrões da mesma maneira 

que os homens, alguns estereótipos de mulher escrava surgiram, o de mammy e o de Tia 

Jemima. Esses nomes são referentes à histórias e músicas que fazem parte da cultura 

popular do americano. Tia Jemima surgiu com uma música do século XIX (“Old Aut 

Jemima, 1875), e simboliza a figura da cozinheira negra, claramente representada pela 

personagem Minny Jackson no filme. Ela é considerada a melhor cozinheira da cidade, e 

esse é o motivo pelo qual Hilly Holbrook a tem como sua empregada. Sua torta de 

chocolate é famosa por toda a cidade de Jackson, e é uma figura recorrente durante todo 

o filme. Já Mammy simboliza o estereótipo da mulher negra responsável pelos cuidados 

das crianças brancas, representado no filme pela personagem Aibileen. Ela criou 14 

crianças durante sua vida, e essas a amam como mãe. Mae Mobly, a bebê da família para 

quem Aibileen trabalha, não recebe nenhum carinho da mãe, que sofreu com uma 

depressão após seu parto e a rejeita por não a considerar uma criança bonita. Aibileen a 

cria como sua filha, dando o amor e carinho que faltam de sua mãe.  

Todavia, esses estereótipos não condizem com a realidade da maioria das 

mulheres escravas. Uma pequena parte das mulheres escravizadas iam para a casa dos 
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patrões e faziam afazeres domésticos. A maior parte delas ia para a lavoura e trabalhava 

tanto quanto os homens, e, nesse sentido, a opressão da mulher escrava era igual a dos 

homens. Porém, pelo fato de serem mulheres, elas sofriam uma forte opressão sexual por 

parte de seus patrões. Angela Davis ressalta que 

(...) as mulheres também sofriam de forma diferente, porque eram 

vítimas de abuso sexual e outros maus-tratos bárbaros que só poderiam 

ser infligidos a elas. A postura dos senhores em relação às escravas era 

regida pela conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se 

fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas, quando 

podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas 

às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de 

fêmeas. (2016, p. 19)  

 Além dos abusos sexuais citados pela autora, em um momento em que o tráfico 

de escravos foi ameaçado, elas serviram como “reprodutoras” de novos escravos; para 

que os senhores não precisassem comprar novos escravos, eles forçavam as mulheres a 

se reproduzirem. Mas isso não as dava o direito de exercer o papel de mãe. A 

romantização da maternidade, tão exaltada pela família branca, não existia para a família 

negra. As escravas grávidas eram obrigadas a trabalhar na lavoura na mesma forma que 

o fariam se não estivessem nessas condições. Após o nascimento da criança, elas deviam 

continuar trabalhando, e tinham que deixar seus filhos no chão, próximo de onde estavam 

trabalhando. Uma escrava se recusou a deixar seu bebê no chão, e criou uma espécie de 

mochila, que mantinha a criança amarrada às costas da mãe com lençóis e trapos.  Muitas 

vezes, também, os filhos eram tirados da mãe e vendidos para outras fazendas.  

 A ideia de feminilidade que foi construída ao longo do tempo só se cabia às 

mulheres brancas. “Na propaganda vigente, “mulher” se tornou sinônimo de “mãe” e 

“dona de casa”, termos que carregavam a marca fatal da inferioridade. Mas, entre as 

mulheres negras escravas, esse vocabulário não se fazia presente.” (DAVIS, 2016, p. 25). 

As mulheres escravas não condiziam com a ideologia dominante, a relação entre homem 

e mulher nas comunidades de escravos não obedeciam às regras hierárquicas dos brancos. 

As escravas não eram inferiores aos homens escravos, os dois ocupavam o mesmo papel: 

o de servir aos seus senhores.  

 Os patrões eram, muitas vezes, os pais biológicos dos filhos das escravas, frutos 

do abuso sexual sofrido por elas. Por isso, muitos registros de crianças escravas omitiam 

o nome do pai, “(...) a recusa do senhor de reconhecer a paternidade entre seus escravos 

se converteu de forma direta em um arranjo familiar matriarcal criado pela própria 
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população escravizada.” (Idem). Esta hipótese da família matriarcal é defendida por 

muitos estudiosos, mas também contradita por muitos outros. Herbert Gutman, em 1976, 

publicou um livro chamado The Black Family in Slavery and Freedom (“A família negra 

na escravidão e na liberdade”), fruto de uma investigação minuciosa a respeito da família 

escrava. Ele acabou por descobrir que as famílias não eram matriarcais, de fato, mas eram 

constituídas por mãe, pai, filhos e agregados, e que elas eram desfeitas à força pelos 

senhores, que vendiam membros da família como mercadoria. Davis comenta que “(...) 

os laços amorosos e afetivos, as normas culturais que governavam as relações familiares 

e o desejo preponderante de permanecerem juntos sobreviveram ao golpe devastador da 

escravidão” (DAVIS, 2016, p. 27). Portanto, dizer que os escravos (homens ou mulheres) 

não constituíam uma família, é o mesmo que desumanizá-los.  

 Pesquisas mostram que, a respeito dos trabalhos dentro das senzalas, existia uma 

igualdade sexual. Os trabalhos feitos pelos homens e pelas mulheres podiam se equiparar. 

Muito diferente do valor que se instaurou nas famílias brancas, em que os afazeres 

domésticos eram responsabilidade das mulheres, e os homens eram apenas os provedores 

do dinheiro em casa.  

 A história das mulheres brancas virarem “donas de casa” é recente, segundo 

Davis, existe há pouco mais de um século. Anteriormente, no período colonial, os 

trabalhos domésticos não consistiam em “fazer faxina”, mas sim na fabricação de 

suprimentos necessários para o lar, como tecidos, sabão, e todos os alimentos que a 

família necessitava. Com o crescimento das indústrias, esses produtos passaram a ser 

produzidos em grande escala, o que tornou desnecessário a fabricação caseira. Com isso, 

“toda a economia se deslocou para longe de casa, deixando muitas mulheres em grande 

parte despojadas de papéis econômicos significativos.” (DAVIS, 2016, p. 230). Isso fez 

que, com o tempo, a mulher branca se tornasse apenas a “dona de casa”. Diferentemente 

das mulheres negras, que não podiam depender do homem para sustentá-las 

economicamente, pois, muitas vezes, eles não estavam presentes. Segundo Davis,  

Nos Estados Unidos, as mulheres de minorias étnicas – especialmente 

as negras – têm sido remuneradas por tarefas domésticas há incontáveis 

décadas. Em 1910, quando mais da metade de todas as mulheres negras 

trabalhava fora de casa, um terço delas era contratado como 

trabalhadoras domésticas remuneradas. Em 1920, mais da metade era 

de serviçais domésticas e, em 1930, a proporção havia crescido para 

três em casa cinco. Uma das consequências das enormes mudanças na 

contratação de mulheres durante a Segunda Guerra Mundial foi uma 

queda muito bem-vinda no número de trabalhadoras domésticas negras. 
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Ainda assim, em 1960, um terço de todas as mulheres negras que 

estavam empregadas continuava preso às suas ocupações tradicionais. 

A proporção de trabalhadoras domésticas negras entrou em queda 

definitiva apenas quando os cargos administrativos se tornaram mais 

acessíveis às mulheres negras. (2016, p. 239)  

 O filme Histórias Cruzadas (2011) se passa em 1963, período que, como dito 

acima, um terço das mulheres negras ainda trabalhavam para as famílias brancas. 

Aibileen, Minny e todas suas amigas trabalham como empregadas domésticas. Às vezes, 

em péssimas condições. Mas, elas não viam outra opção de trabalho num estado em que 

as leis segregacionistas ainda vigoravam e que a discriminação racial vinha de suas 

próprias patroas.  
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2. Fundamentação teórica 

Esta pesquisa foi fundamentada nos estudos do Círculo de Bakhtin e na Análise 

Dialógica do Discurso. Esta vertente teórica foi escolhida porque acreditamos que todo 

enunciado é ideológico e não se desvincula da vida social. O filme Histórias Cruzadas 

(2011) é um reflexo e uma refração de um determinado momento histórico, localizado 

geograficamente em um determinado lugar, composto por grupos específicos de sujeitos. 

Portanto, todos esses fatores devem ser levados em consideração. 

 Para entendermos toda a construção do enunciado em questão, elencamos alguns 

conceitos dos estudos bakhtinianos que serão explicados de maneira mais detalhada neste 

capítulo. Falaremos de cada um separadamente, mas é importante entender que, de fato, 

eles não podem ser vistos de maneira isolada, e um sempre irá depender do outro. Os 

conceitos escolhidos foram signo ideológico, enunciado e sujeito.  
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2.1. Signo ideológico 

 Em Marxismo e filosofia da linguagem (2017), Valentin Volóchinov explica a sua 

concepção de signo ideológico. Para ele, o signo não pode se constituir fora de uma 

realidade material, pois ele é reflexo e refração da realidade.  

Qualquer produto ideológico é não apenas uma parte da realidade 

natural e social – seja ele um corpo físico, um instrumento de produção 

ou um produto de consumo – mas também, ao contrário desses 

fenômenos, reflete e refrata outra realidade que se encontra fora dos 

seus limites. Tudo o que é ideológico possui uma significação: ele 

representa e substitui algo encontrado fora dele, ou seja, ele é um signo. 

Onde não há signo também não há ideologia. (VOLÓCHINOV, 2017, 

p. 91) (grifos do autor) 

 Isso porque, o signo é a materialização da ideologia. Sem essa materialização, não 

existe a manifestação da ideologia. Um objeto visto de maneira isolada, não pode ser 

considerado ideológico. Mas todo e qualquer objeto pode ser ideológico se pensarmos em 

sua representação no mundo das ideias. O que é ideológico não é o objeto em si, mas o 

que ele representa. Se partirmos para o enunciado analisado nesta pesquisa, o banheiro, 

por exemplo, carrega valores sociais que, no filme, expressa a discriminação que as 

empregadas negras sofriam, pois não podiam usar o mesmo banheiro que seus patrões. 

Volóchinov explica que existe o chamado “mundo dos signos”, 

Os signos também são objetos únicos e materiais e (...) qualquer objeto 

na natureza, da tecnologia ou de consumo pode se tornar um signo. 

Neste caso, porém, ele irá adquirir uma significação que ultrapassa os 

limites da sua existência particular. O signo não é somente uma parte 

da realidade, mas também reflete e refrata uma outra realidade, sendo 

por isso mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la de um 

ponto de vista específico e assim por diante. As categorias de avaliação 

ideológica (falso, verdadeiro, correto, justo, bom etc.) podem ser 

aplicadas a qualquer signo. O campo ideológico coincide com o campo 

dos signos. Eles podem ser igualados. Onde há signo há também 

ideologia. Tudo o que é ideológico, possui significação sígnica. (2017, 

p. 93) (grifos do autor) 

 Cada indivíduo criará um juízo de valor para o signo, e isso irá de acordo com 

seus pensamentos axiológicos que, por sua vez, dependem do grupo social em que o 

sujeito está inserido, como, por exemplo, sua idade, seu gênero, sua nacionalidade etc.  

Nossos pensamentos não são fruto apenas de nossa consciência, pois somos seres 

socialmente organizados. O autor afirma que “A consciência individual é um fato social 

e ideológico.” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 97) (grifo do autor). Portanto, nada do que 
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pensamos é uma criação nossa, individual, e sim social, e são regidos por vozes sociais 

incutidas na sociedade em que o indivíduo está inserido. 

 No filme, a discriminação contra os negros é vista como algo comum, correto; 

isso porque a voz social predominante - aquela defendida pelas pessoas com maior 

“poder” – acredita que os negros eram seres inferiores aos brancos, e mereciam ser 

tratados como seus servos. Quem ia contra isso, como a personagem Skeeter, era visto 

com estranheza pelos outros. Portanto, podemos dizer que tudo que é ideológico é 

constituído pela interação social e se faz presente na linguagem, no signo.  
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2.2. Enunciado/ Enunciação 

 O enunciado e a enunciação são compreendidos da mesma forma para o Círculo 

de Bakhtin – um elemento da comunicação que não pode se dissociar da vida. Ele nunca 

será uma abstração, pois é sempre concreto, material. Em A construção da enunciação e 

outros ensaios (2013), Volóchinov afirma que todo enunciado é dialógico, “cada 

enunciação pressupõe, para realizar-se, a existência não só de um falante, mas também 

de um ouvinte” VOLÓCHINOV, 2013, p. 157), pois nossa fala é “sempre orientada para 

o outro” (Idem). Até mesmo quando falamos sozinho, se trata de um diálogo, e o “outro” 

da conversa somos nós mesmos. Segundo o autor, 

Afirmamos, decidida e categoricamente, que mesmo essas intervenções 

verbais íntimas são totalmente dialógicas, estão totalmente 

impregnadas com a valoração de um ouvinte potencial, de um auditório 

potencial, mesmo quando o pensamento nesse ouvinte não tenha 

passado pela mente do falante. (VOLÓCHINOV, 2013, p. 164) 

 O autor explica que, como o enunciado é sempre dialógico, direcionado a um 

outro, ele obedece, inevitavelmente, a um grau sócio-hierárquico. Portanto, a posição 

social do interlocutor interfere na maneira em que a enunciação será construída. Para 

Volóchinov,  

A forma da enunciação – por exemplo “quero comer” – muda segundo 

a posição social do falante e do ouvinte, e segundo toda a situação social 

em que tal enunciação se realiza. Chamemos, por convenção, de 

orientação social da enunciação a esta dependência do peso sócio-

hierárquico do auditório – isto é, do pertencimento de classe dos 

interlocutores, de sua condição econômica, profissão, hierarquia no 

serviço ou (...) pelo título, grau, quantidade de servos da gleba, do 

capital, etc. (2013, p. 168-169) (grifos do autor) 

 No filme, por exemplo, a maneira como a personagem Aibileen se dirige à sua 

empregada Elizabeth, é totalmente diferente da maneira em que ela conversa com sua 

melhor amiga Minny. O tom de sua voz muda, a escolha das palavras é outra, sua 

expressão facial é diferente, etc.  

 O enunciado, como um evento social materializado, não pode ser considerado 

isoladamente. Ele é sempre responsivo e responsável, pois responde a outros enunciados 

anteriores a ele, e gerará outros enunciados posterior. Ele pertence a uma cadeia dialógica 

de enunciados.  
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2.3. Sujeito 

 O sujeito para o Círculo de Bakhtin é constituído na sua relação com o outro, e 

isso é chamado de alteridade. Em Problemas da poética de Dostoievski (2010), Bakhtin 

afirma que “Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; 

eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no reflexo 

recíproco, na percepção recíproca) (2010, p. 323). Somente a visão do outro irá me 

constituir, e somente a minha irá constituir o outro. Essas relações são chamadas de “eu-

para-mim”, “eu-para-o-outro” e o “outro-para-mim”. E essas relações só são possíveis de 

acontecer por meio da linguagem. O outro só me constituirá através da linguagem.  

 Cada sujeito, também, possui sua identidade. Ela não é constituída de maneira 

isolada, pois cada indivíduo não pensa sozinho, ele sempre está inserido em algum grupo, 

e o pertencimento a este grupo irá constituir sua identidade. Seja sua nacionalidade, seu 

gênero, sua classe social, sua etnia, sua idade etc., tudo isso irá colocar o sujeito em 

determinado lugar e irá ajudar na sua constituição.   

 O objetivo geral desta pesquisa é analisar a constituição das alteridades das 

personagens no enunciado História Cruzadas (2011) em suas relações umas com as 

outras. Essas relações irão alterá-las e constituí-las, de maneira que, no final do filme, 

elas não sejam mais as mesmas do que eram no começo. O estudioso do Círculo, João 

Wanderley Geraldi, afirma em seu ensaio Sobre a questão do sujeito (2010) 

 Deste movimento contínuo entre o eu e o outro, em que eu 

vivencio minha vida de dentro e o outro me dá completude do exterior, 

infere-se que os acabamentos ou as identidades serão sempre múltiplas 

no tempo e no espaço, pois a relação nunca é com somente um e mesmo 

outro e a vida não se resume a um e sempre mesmo tempo. (2010, p. 

289-290) 

 Assim, percebe-se que o sujeito de Bakhtin nunca é um ser acabado, completo; e 

sim, se compõe e se altera na relação com seus “outros”, que nunca são os mesmos. Para 

cada “eu” em relação a um “outro”, existe um sujeito diferente, por isso Bakhtin afirma 

em Para uma filosofia do ato responsável (2017) que o sujeito é um “ser-evento único”. 

 Durante o momento de contemplação entre “eu” e o “outro”, existe o momento da 

empatia com o objeto da visão, visto de seu interior.  

Ao momento da empatia segue sempre o da objetivação, ou seja, o de 

situar fora de si mesmo a individualidade compreendida através da 

empatia – separando-a de si mesmo, a retornando a si mesmo. Somente 

tal consciência que retorna a si mesma confere forma estética, do seu 
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próprio lugar, à individualidade apreendida desde o interior mediante a 

empatia, como individualidade unitária, íntegra, qualitativamente 

original. (BAKHTIN, 2017, p. 61). 

 Ter empatia pelo outro, não é colocar-se no seu lugar, é entender o que acontece 

em seu interior e voltar para seu lugar de origem. Este movimento é chamado de exotopia. 

Nós praticamos este movimento exotópico de maneira ativa, a empatia é uma ação do 

“eu”. Eu é que escolho contemplar esteticamente o outro, portanto o momento de empatia 

é uma escolha minha.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

3. Análise: alteridades em construção  

Este capítulo será destinado à análise dialógica do filme Histórias Cruzadas 

(2011), levando em conta a linguagem manifestada em três dimensões, a verbal, a vocal 

e a visual. A análise é referente a 6 (seis) meses de desenvolvimento da pesquisa, portanto 

não está finalizada. O enfoque, aqui, é na personagem Aibileen, e em como suas relações 

com os outros sujeitos a constituiu ao longo do filme.  

A primeira sequência de fotogramas retirados do filme se refere à cena de abertura 

do drama, existe uma quebra na linearidade da obra, pois o encontro entre Skeeter e 

Aibileen só irá acontecer mais adiante na história. As primeiras falas são de Aibileen 

contando quando e onde nasceu, e Skeeter, então, pergunta se ela sabia se quando 

crescesse se tornaria uma empregada doméstica, ela responde que sim, quando Skeeter 

pergunta o porquê de tal afirmação, Aibileen responde que sua mãe era uma empregada 

e sua avó era uma escrava doméstica, ela ainda diz que já sonhou em ser outra coisa.  A 

expressão em seu rosto (Fig. 6) no momento em que diz já ter sonhado fazer outra coisa 

é de tristeza e conformação, ao mesmo tempo, parece haver um pouco de esperança em 

seu sorriso. A figura de Skeeter não aparece nesta cena, apenas sua voz. A câmera foca 

apenas em Aibileen, e mostra que ela olha para Skeeter de cima para baixo, simbolizando 

que, por estar em sua casa, ela ocupa uma posição superior.  

É notável que neste momento as duas ainda não possuem uma relação de amizade, 

apenas profissional, pois Aibileen apenas responde o que está sendo perguntado por 

Skeeter, sem demonstrar nenhuma intimidade com ela.  
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Figura 4 – Aibileen conversa com Skeeter em sua casa5 

 

Figura 5 - Aibileen conversa com Skeeter em sua casa6 

                                                 
5 Fotograma do filme (0:01:47) 
6 Fotograma do filme (0:01:50) 
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Figura 6 - Aibileen conversa com Skeeter em sua casa7 

 A sequência de imagem a seguir (Fig. 7, 8 e 9) mostra um momento em que 

Aibileen brinca com a menina, filha dos Leefolt. Para a criança, a cor da pele de Aibileen 

não é relevante, seu carinho por ela chega a ser até maior do que pela sua mãe, que a 

rejeita por não ser uma criança “bonita” o suficiente. O tema do padrão de beleza é 

levantado de forma sutil no filme, mas faz parte de toda a composição da obra, pois Mae 

Mobly, a menina, foge dos padrões por ser uma criança acima do peso. O que soa 

perfeitamente normal (uma criança acima do peso) para alguns, é o motivo pelo qual a 

mãe de Mae a rejeita. Aibileen diz a frase “You is kind, you is smart, you is important”8 

diversas vezes ao longo do filme, e pede que a criança repita junto com ela, isso ajuda na 

construção da autoestima da menina, que poderá sofrer por conta de sua aparência fora 

do padrão quando for mais velha. Valdemir Miotelo explica em seu ensaio Ideologia, que 

“todo signo, (...) recebe um ‘ponto de vista’, pois representa a realidade a partir de um 

lugar valorativo, revelando-a como verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, 

o que faz o signo coincidir com o domínio do ideológico.” (2017, p. 170), para a mãe de 

Mae, ela estar acima do peso é algo negativo, pois, devido a fatores sócio-históricos, o 

sobrepeso representa falta de saúde, quando, na verdade, uma coisa não faz relação com 

a outra.  

 

                                                 
7 Fotograma do filme (0:01:51) 
8 “Você é gentil, você é inteligente, você é importante.”, em português 
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Figura 7 – Aibileen brinca com Mae Mobly9 

 

Figura 8 – Aibileen brinca com Mae Mobly10 

                                                 
9 Fotograma do filme (0:02:42) 
10 Fotograma do filme (0:02:45) 
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Figura 8 – Aibileen brinca com Mae Mobly11 

 As imagens seguintes se referem ao dia de bridge que acontecia na casa de 

Elizabeth Leefolt, patroa de Aibileen. Skeeter acabara de voltar para a cidade, depois de 

terminar a faculdade, e fora encontrar suas antigas amigas. O assunto falado por Hilly era 

a respeito do banheiro que ela havia construído fora de sua casa para a empregada Minny, 

ela ressaltou que o motivo era que as pessoas negras carregavam doenças que podiam ser 

transmitidas para seus filhos. Hilly convence suas amigas a fazerem o mesmo que ela, e 

até propõe um projeto de lei para que todos os lados de famílias brancas façam o mesmo 

Aibileen escuta toda a conversa no corredor da casa (Fig. 9) e Skeeter a olha (Fig. 10), 

parecendo desaprovar a ideia das amigas. Aibileen retribui seu olhar (Fig. 11), e Skeeter 

tenta mudar de assunto, sem nenhum sucesso. A expressão no rosto da empregada é triste, 

e ela não diz absolutamente nada. 

 

                                                 
11 Fotograma do filme (0:02:46) 



30 

 

 

 

 

Figura 9 – Aibileen escuta o que Hilly está falando12 

 

Figura 10 – Skeeter olha para Aibileen no corredor13 

                                                 
12 Fotograma do filme (0:15:22) 

13 Fotograma do filme (0:15:25) 
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Figura 11 – Aibileen olha para Skeeter14 

 Skeeter chega na cidade de Jackson depois da faculdade e logo arruma um 

emprego no jornal da cidade escrevendo para uma coluna que dá dicas domésticas para 

donas de casa. Como nem ela, nem suas amigas entendem do assunto, ela procura a ajuda 

de Aibileen. Nas imagens a seguir (Fig. 12, 13 e 14) nota-se que, novamente, Skeeter está 

sentada e Aibileen em pé. A empregada encontra-se numa posição superior à da jornalista 

e a olha de cima para baixo. Isso simboliza a superioridade de Aibileen no assunto 

discutido. É possível perceber que a maneira como Aibileen conversa com Skeeter já é 

diferente, ela fala com naturalidade com a jornalista e até dá um leve sorriso para ela, o 

que significa que as duas estão ficando mais próximas.   

                                                 
14 Fotograma do filme (0:15:26) 
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Figura 12 – Aibileen ajuda Skeeter com a matéria no jornal15 

 

Figura 13 – Aibileen ajuda Skeeter com a matéria no jornal16 

 

                                                 
15 Fotograma do filme (0:27:55) 

16 Fotograma do filme (0:27:57) 
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Figura 14 – Aibileen ajuda Skeeter com a matéria no jornal17 

Depois que Skeeter passou um tempo com Aibileen, ela começou a enxergar o 

lado das empregadas doméstica, como elas vivem e tudo que elas sofrem por seus patrões. 

Então, ela tem a ideia de escrever um livro contando as histórias vividas pelas 

empregadas, dando voz a elas. Ela queria que as pessoas soubessem o que acontece dentro 

das famílias brancas do ponto de vista das empregadas negras. Mas, para isso, Skeeter 

precisava do depoimento de muitas empregadas, e a primeira que topou ajudar a jornalista 

foi Aibileen.  

Dar voz às empregadas seria uma atitude impensável em uma época que os negros 

não desfrutavam dos mesmos direitos que as pessoas brancas. Skeeter decide ir contra as 

leis e vai até a casa de Aibileen. Ela diz que nunca recebeu um branco em sua casa. Nas 

imagens (fig. 15, 16 e 17), pode-se notar que Aibileen olha para Skeeter de cima para 

baixo, mostrando-se superior a ela. Suas roupas são diferentes das cinzas, usadas no 

trabalho. Agora ela usa um vestido amarelo, um pouco mais alegre, e é elogiada por 

Skeeter, que a acha bonita sem o uniforme. Suas expressões faciais parecem cansadas, 

mas se alegram um pouco (fig. 17) quando a menina branca a elogia.  

                                                 
17 Fotograma do filme (0:28:00) 
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Figura 15 – Aibileen recebe Skeeter em sua casa18 

 

Figura 16 – Aibileen recebe Skeeter em sua casa19 

 

                                                 
18 Fotograma do filme (0:41:29) 
19 Fotograma do filme (0:41:36) 
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Figura 17 – Aibileen recebe Skeeter em sua casa20 

 No decorrer do filme, elas conseguiram a ajuda das outras empregadas e 

publicaram o livro, que foi o maior sucesso. Agora, a vida delas está prestes a mudar. 

Skeeter recebeu uma proposta de emprego como jornalista em Nova Iorque, e a venda 

dos livros estava ajudando Aibileen e Minny financeiramente. Na cena a seguir (fig. 18, 

19 e 20) as três se despedem, já que Skeeter é encorajada por elas a ir para Nova Iorque. 

O clima é de despedida, mas nem um pouco triste. O ambiente da cena é composto por 

cores fortes e alegres e as personagens vestem roupas também com cores alegres.  

 O choro de Skeeter é de alegria e de sensação de dever cumprido. Ela se preocupa 

com suas duas, agora, amigas, mas elas garantem que uma cuidará da outra. E, para selar 

a amizade de Skeeter e Aibileen, elas se dão as mãos, como um gesto de carinho mútuo.  

                                                 
20 Fotograma do filme (0:41:42) 
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Figura 18 – Skeeter se despede de Aibileen e Minny 21 

 

Figura 19 – Skeeter se despede de Aibileen e Minny 22 

                                                 
21 Fotograma do filme (2:12:28) 
22 Fotograma do filme (2:12:30) 
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Figura 20 – Skeeter se despede de Aibileen e Minny 23 

 Com todo o ocorrido, Hilly faz com que Elizabeth demita Aibileen, acusando-a 

de roubo. Aibileen aceita a situação, mas Mae Mobly não reage bem. A garotinha sabe 

que sua verdadeira mãe, Aibileen, não vai mais cuidar dela. A empregada fica muito 

abalada com a separação da garota, mas ainda assim pede que a menina diga o que ela a 

ensinou, “Você é gentil, você é inteligente, você é importante.”, para que, mesmo 

Aibileen não cuidando dela todos os dias, ela não se esqueça do que é. 

 

                                                 
23 Fotograma do filme (2:12:35) 
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Figura 21 – Aibileen se despede de Mae Mobly24 

 

Figura 22 – Aibileen se despede de Mae Mobly25 

 

                                                 
24 Fotograma do filme (2:16:18) 
25 Fotograma do filme (2:16:22) 
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Figura 23 – Aibileen se despede de Mae Mobly26 

 Na última cena do filme, Aibileen sai da casa dos Leefolt aos prontos e devastada. 

Seu semblante estava triste e sua cabeça abaixada. Ao mesmo tempo existe uma a 

narração da própria personagem, dizendo que Mae Mobly foi o último bebê que ela criou, 

e que agora era hora de se aposentar. Nas imagens (fig. 24, 25 e 25), ela aparece com a 

cabeça erguida, indo em direção a sua casa, e sua narração diz o seguinte: “Meu Filho, 

Treelore, sempre disse que teríamos um escritor na família. Acho que serei eu” 

 

Figura 24 – Aibileen indo para casa depois de ser demitida27 

                                                 
26 Fotograma do filme (2:16:24) 
27 Fotograma do filme (2:18:01) 
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Figura 25 – Aibileen indo para casa depois de ser demitida28 

 

Figura 26 – Aibileen indo para casa depois de ser demitida29 

 

 

 

                                                 
28 Fotograma do filme (2:18:06) 
29 Fotograma do filme (21:18:09) 
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Considerações finais 

 A proposta inicial desta pesquisa era a de compreender a constituição da mulher 

enquanto sujeito em sua relação de alteridade umas com as outras. Nos propusemos a 

analisar as cinco personagens principais do enunciado, Aibileen Clark, Eugenia Phelan 

(Skeeter), Minny Jackson, Hilly Holbrook e Celia Foote, porém, somente a primeira foi 

analisada até o momento.  

 Para a análise, não pudemos deixar de lado questões que regem toda a obra, como 

o racismo, o patriarcado, os padrões de beleza e a desigualdade de classes. Elas ganham 

forma e são expostas através do signo. Volóchinov, em Marxismo e filosofia da 

linguagem, diz que “Cada época e cada grupo social possui o seu próprio repertório de 

formas discursivas da comunicação ideológica cotidiana. Cada grupo de formas 

homogêneas, ou seja, cada gênero discursivo cotidiano, possui seu próprio conjunto de 

temas.” (2017, p. 109). Portanto, tivemos que considerar, sempre, o contexto em que o 

filme se passa, pois, sem ele, nada faria sentido. As vozes sociais que estão presentes no 

filme são fazem sentido porque estão situadas em uma época e um lugar específicos. A 

trilha sonora do enunciado fílmico é toda composta por canções lançadas na década de 

1960, o que, junto com toda a caraterização das personagens e do cenário, compõe a 

arquitetônica do filme. Essa arquitetônica torna o enunciado único.  

 Questões que, atualmente, nos causam desconforto, como a segregação racial, na 

época era considerado normal, previsto por lei, inclusive. O crime era ir contra as leis de 

segregação. Por outro lado, algumas questões ainda continuam muito atuais. A 

desigualdade social, o patriarcado e até mesmo o racismo, ainda vigoram atualmente, 

porém de uma forma mais velada.  

 No início do filme, Aibileen era uma mulher solitária; seu único filho, Treelore, 

morreu em acidente de trabalho e ela só conseguiu seguir em frente com a ajuda de sua 

melhor amiga, Minny. Além de Minny, sua única motivação é a bebê dos Leefolt, Mae 

Mobly, que a considera como mãe, e a ama como se fosse uma. O sentimento é recíproco, 

mas Aibileen sabe que, quando a menina crescer, isso irá mudar, como aconteceu com 

todos os outros bebês que ela já criou.  

 Com a aproximação de Skeeter, Aibileen vai percebendo que nem todas pessoas 

brancas são como Elizabeth, sua patroa, ou como Hilly, amiga de Elizabeth. Sua 

personalidade começa a mudar, é perceptível que ela parece estar mais feliz. Ao contar 
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suas histórias à Skeeter, ela se livra de um peso que carrega há anos. Aibileen começa a 

se reconhecer como mulher, pois agora sua voz foi ouvida.  

 Ao final do filme, ela se apresenta como uma nova mulher; agora, muito mais 

confiante e corajosa para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Ao ser demitida 

da casa dos Leefolt, ela fica muito abalada, pois não irá mais conviver com Mae Mobly. 

Porém, no caminho de volta para sua casa, ela reflete sobre todo que já passou em sua 

vida, e se sente preparada para começar uma nova fase, que talvez será como uma 

escritora. 

 Com esse pequeno esboço de análise, concluímos que a personagem Aibileen se 

constituiu como uma nova mulher a partir da sua relação de alteridade com os outros 

sujeitos e, também, de sua identidade, formada pelos fatores sócio-históricos aos quais 

ela faz parte. 
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