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Uma nova pessoa que entrou  
na sua casa sem vir de fora.1

Em meados do século XX um novo mons-
tro ganha terreno: o filho. Não estávamos 
em falta de figuras para o horror, ao con-
trário, nossa fantasia demonstra extre-

ma criatividade em fabricar monstros. Qualquer 
novidade se incorpora ao nosso vasto bestiário 
fantástico, tanto que temos monstros de todos os 
tipos, encarnando todas as formas do medo, do 
horror, do inimaginável. Mas colocar as crianças, 
e principalmente as próprias, como monstros é 
realmente uma novidade. 

A primeira metade desse século, convulsio-
nado pelos massacres de duas guerras mundiais, 
mostrou o quanto somos capazes da destruição 
em massa, do caos, sem auxílios mágicos, sobre-
naturais ou divinos. O mal foi dessacralizado, ele 
está entre nós. Foi em ventres humanos que se 
geraram os monstros que hoje nos assombram, 
e descobrimos quão longe podemos chegar. As 
crianças, os filhos, são caixinhas de surpresas: 
Curie, Einstein e Fleming foram filhos de alguém, 
mas Hitler, Mussolini e Stalin também!

Representações de crianças como sendo um 
problema, um incômodo ou, ainda, como maldi-
tas não são um fenômeno contemporâneo. Porém 
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as histórias clássicas foram arranjando suas par-
ticulares maneiras de mascarar essas intenções, 
de suavizar o ataque. De forma velada, simbólica 
como nos sonhos, os contos de fadas narram vin-
ganças dos grandes contra os pequenos, princi-
palmente contra sua gula e o fardo de prover -lhes 
sustento. Aparecem como descartáveis comilões 
em João e Maria, onde são colocados como indig-
nos de dividir o alimento com os pais, e acabam 
pagando caro pela voracidade de devorar até as 
paredes da casa de doces. 

Em O Flautista de Hamelin o pedido da co-
munidade para livrar -se dos ratos pode ser lido 
como metafórico, pois as crianças também podem 
ser incômodas, parasitas inúteis. Não é por acaso 
então que o Flautista as leva embora pelo mesmo 
caminho trilhado antes pelos ratos. Estabelecendo 
uma equivalência simbólica, elas seriam nossos 
“ratinhos de estimação”. 

Mas as crianças dessas histórias nunca se 
ocuparam do ofício da maldade. Na pior das hi-
póteses, elas constituíam uma personagem mal-
criada e egoísta, em contraponto com a boa alma 
da sua oponente, como a pequena heroína no clás-
sico As Fadas, de Perrault. A tarefa de representar 
o mal, de exercer a violência, o abandono, estava 
a cargo dos pais desnaturados, das madrastas, dos 
ogros carnívoros, de todos os malvados que de-
veriam ser responsáveis pelo seu crescimento. Os 
adultos eram os monstros, enquanto os pequenos 
eram as vítimas. 

Também sempre houve filhos amaldiço-
ados, cujo nascimento acarretaria a destruição 
da família e do reino, como Édipo que desgraça 
Tebas, ou Paris que arruína Troia, todas as mito-
logias conhecem personagens assim. O funesto 
destino dessas crianças estava marcado já antes do 
nascimento, geralmente devido a pecados come-
tidos por gerações anteriores, que agora vinham 
cobrar seu preço, arrastando seus pais e o reino 
para o desastre. De qualquer forma, a maldade, 
o erro que iniciou a queda, precedia essas crian-
ças que foram abandonadas para o bem dos pais. 
Como inutilmente fizeram Laio e Príamo, quando 
descartaram seus filhos, assim que souberam das 
profecias. 

Em todas as histórias anteriormente men-
cionadas, na dúvida entre uma geração e outra, 
os pais escolhiam a própria sobrevivência. Essa 

opção não é tão estranha em outras épocas ou 
culturas, como o é para nossos contemporâneos. 
Para nós, a proteção da criança é prioridade má-
xima, sendo a maternidade e a paternidade valo-
res sociais muito importantes. Essa valorização é 
recente, data de poucas centenas de anos, quando 
o discurso moral e pedagógico passou a investir 
na sobrevivência e formação das gerações futu-
ras, assim como a evolução sanitária lhes facilitou 
a sobrevivência. Antes, mais valia um adulto na 
mão do que várias crianças voando. Criança era 
um cidadão incerto, adulto era certíssimo.

Como para cada ação há uma reação, na 
vida e na ficção, vamos examinar como a atual 
exaltação da importância das crianças, e do papel 
dos pais, acarretou uma contrapartida, uma rea-
ção inconsciente, que está na origem de fantasias 
onde se atribui às crias humanas um valor negati-
vo. Impedida de se exercer no discurso corrente, 
pois elas seriam o tesouro e a promessa da hu-
manidade, a ambivalência em relação às crianças 
refugiou -se no território da fantasia.

Cada ser humano tem sua privacidade oní-
rica, constituída por seus sonhos noturnos e seus 
devaneios diurnos. No interior desses sonhos e 
fantasias, muitas aventuras e desventuras ocorre-
rão. Lá fará sucesso, conquistará a fama imortal, 
terá amores, será perseguido por monstros, difa-
mado, fará variadas conquistas sexuais, empreen-
derá vinganças, ou mesmo enfrentará fracassos 
rotundos, será descoberto em seus atributos, ou 
ainda desmascarado em suas inconfessáveis vila-
nias. Mas isso é pessoal e não compartilhado, será 
no máximo, e parcialmente, contado aos íntimos 
ou ao analista. 

Por outro lado, há os sonhos compartilhados, 
ou mesmo os pesadelos coletivizados: nestes, no lu-
gar do despertar na cama, alertado pelos próprios 
gritos abafados, coração acelerado, temos a catarse 
coletiva, a emoção socializada. Essa experiência 
ocorre principalmente no cinema, na televisão, 
assistindo àquele filme eternamente reprisado que 
todo mundo já viu, nos serões domésticos de filmes 
entre amigos, ou no livro popular compartilhado. 
A arte permite não somente a tradução de nossas 
fantasias inconscientes, como também as padro-
niza, estabelece uma linguagem comum entre os 
pesadelos e desejos dos contemporâneos. Por isso 
analisaremos filmes de grande sucesso, pois consi-
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deramos que sua penetração deveu -se ao acerto na 
formatação da fantasia coletiva. 

Os exemplos são múltiplos, as fantasias de 
crianças -monstros estão bem disseminadas, mas 
escolhemos algumas, não necessariamente as me-
lhores, mas as que fizeram um sucesso inequívoco. 
Sua popularidade, traduzida em permanência e 
difusão, nos indica que produziram algum eco so-
cial. A vantagem adicional é que contaremos com 
um acervo de histórias que é compartilhado, afinal, 
muitos as conhecem ainda que parcialmente. 

Examinaremos uma vertente das fantasias 
relacionadas às crianças: sua origem, histórias 
aterrorizantes envolvendo a concepção, o parto 
e a criação de um monstro. Por isso, a mulher, 
a mãe, é uma personagem envolvida de forma 
inevitável. Ela surge enquanto vítima, oponente, 
protagonista ou causadora do mal, ou enquanto 
todas essas ao mesmo tempo. Consideramos que 
são obras eloquentes desse viés a gestação invasi-
va, satânica e alienante em O Bebê de Rosemary; 
o “parto” que irrompe e mata em Alien; o filho 
como um estranho no ninho, um cuco demoní-
aco, em A Profecia; ou o horror, desesperadora-
mente humano, presente no livro Precisamos falar 
sobre o Kevin.

Todos eles são alusivos, de forma direta ou 
indireta, à gravidez conturbada e à chegada de um 
filho monstruoso. Inevitável pensar que, junto ao 
filho maligno, estamos indiretamente exorcizando 
sua coadjuvante inevitável, a fêmea humana, que 
no século XX tornou -se tão outra, tão diferente 
daquilo que nos séculos precedentes acostumou-
-se a chamar de mulher. 

Não julgue nosso gosto através das obras 
escolhidas, não estamos listando os clássicos que 
ilustrariam o melhor da cultura de uma época. Ao 
invés disso, arrolamos obras populares agrupadas 
pelo eixo de uma fantasia comum. Talvez até nem 
sejam as que melhor traduzem esse drama, mas 
mantemos com elas uma curiosidade de epide-
miologistas: tudo o que se repete, insiste e disse-
mina é significativo. Nos filmes e no livro de que 
trataremos, o denominador comum é uma relação 
persecutória, do tipo paranoide, de vida ou mor-
te, de mútua destruição que pode instalar -se entre 
a mãe e sua cria, desde o momento inaugural da 
concepção. É no útero que tudo começa, pode ser 
algo maravilhoso, ou fatal.

A concepção monstruosa_ 
O Bebê de Rosemary

Uma existência nova vai manifestar ‑se  
e justificar sua própria existência;
disso ela se orgulha, mas sente ‑se  

também joguete de forças obscuras,
sacudida, violentada.2

O Bebê de Rosemary pode ser considerado 
um marco na questão das fantasias ambivalentes 
sobre a maternidade. O filme de 1968, dirigido por 
Roman Polansky, foi inspirado num livro de Ira 
Levin,3 de 1967. A história é simples: Rosemary 
e seu marido, apaixonados e recém -casados, 
mudam -se para um antigo apartamento em Nova 
York e envolvem -se com estranhos vizinhos. O 
que ficamos sabendo depois é que o repentino su-
cesso profissional do marido, originalmente um 
medíocre ator de comerciais, deve -se a um pacto 
demoníaco. Só que dessa vez o diabo não estava 
interessado em uma alma, ele queria um corpo 
feminino fértil para engendrar seu filho. 

A futura mãe nada sabe do que está sendo 
tramado à sua revelia. Ela é apenas o instrumento 
da negociação entre seu marido e o demônio, me-
diado por uma comunidade satanista. No dia em 
que a esposa romanticamente planejou a concep-
ção do filho, ela foi drogada para dormir e ser en-
tregue ao diabo. Como não tomou a droga toda, 
o efeito foi parcial, e ela viveu a fecundação em 
meio a um pesadelo de violação. 

Como essa gestação era especial, devido 
à condição diabólica do feto, ela necessitava de 
cuidados e alimentação adequados às circuns-
tâncias. Para tanto, tinha que ser mantida lon-
ge de todos os que pudessem contrariar essas 
estranhas disposições. A seita demoníaca, da 
qual fazia parte um famoso obstetra, tentava 
convencê -la de uma dieta não convencional, da 
necessidade de isolamento e da suposta normali-
dade das dores que a dilaceravam. A gestação lhe 
consumia como uma doença letal. Mesmo muito 
magra, fraca, dopada e solitária, Rosemary en-
contra forças e aliados para investigar a verda-
deira identidade de seus vizinhos, assim como 
a condição anormal de seu estado. Como bem 
cabe a um filme de terror, ela era sistematica-
mente perseguida e aprisionada, tratada como 
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louca e doente, enquanto seus aliados iam sendo 
mortos ou afastados. 

O inédito da obra está em colocar uma ges-
tação e seus reveses como o centro do drama, 
expondo a fragilidade dos sentimentos da jovem 
mãe, que como Maria é escolhida para uma mis-
são alheia à sua vontade. Maria, a mãe de Jesus, 
foi instrumento de uma determinação celestial, 
papel possível para uma figura da antiguidade. 
Hoje isso seria visto como equivalente a ser trans-
formado em ventre escravo de uma seita religiosa. 
Rosemary nunca será Maria, ela é uma mulher da 
década de 1960 e assistimos à sua luta contra a 
passividade, seu processo de fortalecimento, em 
contraposição à confraria diabólica dos idosos 
que a subjugava. É um embate entre uma nova 
mulher, mais autônoma, armada da prepotência 
dos jovens de sua época, e a antiga, cuja experi-
ência será alienada e tutelada pela sabedoria das 
velhas.

“Ela é um ser humano, consciência e liber-
dade, que se tornou um objeto passivo da vida. Ela 
não fez realmente o filho, ele se fez nela”,4 escreveu 
Simone de Beauvoir; sobre a passividade intrínse-
ca ao processo da gestação, que segue seu ritmo 
biológico alheio à vontade do corpo que ocupa.

Apesar da extrema docilidade, da figura qua-
se quebradiça da jovem atriz Mia Farrow, o filme 
é sobre a força da mulher, sobre a impossibilidade 
de usar uma mulher como reprodutora, objeto de 
uma negociação. Assim como quis planejar a con-
cepção de seu filho, ela tentará apropriar -se de sua 
gestação, mesmo que ela se desenvolva de forma 
incontrolável em seu corpo e tentem mantê -la so-
cialmente alienada. 

Uma gravidez inclui uma série de eventos 
dos quais a mulher será objeto passivo, pois o ven-
tre cresce e o bebê se transforma e se alimenta de 
seu sangue independentemente da sua vontade. 
Isto é ressaltado caricaturalmente nesse filme, em 
que, através de uma mistura de submissão femini-
na com mentiras e sedativos que lhe eram minis-
trados, tentou -se fazer da delicada mãe um ventre 
sem vontade própria. 

Nesse sentido, toda gestação, mesmo 
tratando -se de uma gravidez desejada, é poten-
cialmente assustadora. Uma vez deflagrada, mos-
trará um poder maior do que a vontade da mulher 
em cujo interior se desenvolve. Tudo o que nos 

coloca em uma posição indefesa, passiva, pode-
rá ser sentido como uma evocação do nosso de-
samparo infantil e da insuficiência que sentíamos 
quando éramos incapazes de sobreviver sem ser 
alimentados, abrigados e carregados. 

Quando bebês, esperávamos os cuidados 
que recebíamos da nossa mãe (ou substituta) com 
sentimentos de urgência, temerosos de que nunca 
chegassem, e júbilo, quando finalmente éramos 
atendidos. Somente após algum tempo descobri-
mos como controlar isso ativamente: utilizando 
choros, gritos, sorrisos e palavras aprendemos a 
monitorar o ritmo e a efetividade da atenção que 
estávamos requerendo. Porém, a percepção da 
própria insuficiência, da passividade absoluta dos 
momentos inaugurais da vida, persiste enquanto 
um fantasma que assusta cada vez em que o cor-
po nos submete com suas falências ou exigên-
cias. Por exemplo, quando ficamos doentes, tudo 
ocorre à nossa revelia, uma vez encaminhadas as 
providências da cura, resta -nos padecer dos sin-
tomas e ficar tentando entender o curso da doen-
ça. Gravidez não é doença, mas é igualmente um 
processo orquestrado pelo feto do qual a mulher é 
alienada, restando -lhe constatar o que ocorre em 
seu corpo e adaptar -se às transformações. Antes, 
na condição de filhos, estávamos a mercê do po-
der materno, agora, enquanto grávida, é a futura 
mãe que fica a mercê do filho. Situação invertida, 
temor similar.

Ser pequeno é viver temendo a falta daque-
les que são tudo, quando ainda não somos quase 
nada. Inquietos diante de qualquer ausência da 
mãe, os bebês passam controlando seus movi-
mentos. Essa mesma tensão ressurge na relação 
da mãe com seu habitante interno, eles são in-
separáveis, mas ela não o controla e ele a trans-
forma. Como o bebê teme afastar -se da mãe, a 
gestante tem receio de perder seu feto. O bebê 
ainda não possui uma representação interna da 
existência da mãe suficientemente duradoura, na 
qual possa apoiar -se durante sua ausência física. 
O mesmo ocorre na relação da gestante com o 
feto: ela escutou seu coração, viu a ecografia, mas 
ainda não possui uma representação interna do 
filho, ela ainda não o compreende, ele não passa 
de uma vaga ideia. Os pesadelos, nos quais se vê 
sem barriga, ou perdida do filho já nascido, con-
firmam seus temores.

Corso.indd   32 26/10/2010   08:44:26



Um monstro no ninho_33

O pai do bebê de Rosemary acaba não sendo 
o seu esposo, porque, acima do desejo de conce-
ber um filho, ele priorizou seu narcisismo queren-
do para si a admiração da plateia. Um pacto dia-
bólico, cujo pressuposto é alcançar o sucesso não 
pelo valor próprio, mas pela intervenção externa, 
coloca -o em um lugar peculiar. A admiração que 
este homem quer suscitar em seu público é her-
deira daquela onde a família bate palmas para a 
gracinha do bebê, que é lindo porque é o deles, 
sem nenhum outro mérito. Assim, é esse homem 
quem se infantiliza. Os papéis se invertem, a fu-
tura mãe, originalmente uma mulher submissa, 
torna -se cada vez mais senhora de si; enquanto o 
homem troca a paternidade planejada, momento 
de instituir -se em um lugar social de poder, pela 
tutela de um grupo de velhos, transformando -se 
em um filho obediente e servil, incapaz de vencer 
por conta própria.

Uma fantasia bastante comum nas grávidas 
é a de que seu marido não seria o pai da criança. 
Muitas vezes contradizendo qualquer lógica bio-
lógica, a dúvida a respeito da identidade do pai 
se impõe enquanto um devaneio insistente, elas 
vivem uma espécie de obsessão pela suposta iden-
tidade escusa do verdadeiro pai da criança. Nessa 
obra, o genitor é o diabo, mas ele está ali como 
patriarca dos seus seguidores. Assim, parece que 
o jovem consorte que compartilhou o sonho de 
uma família feliz, aquele com o qual se vivenciou 
o desejo sexual, não seria figura suficientemente 
forte para ocupar o lugar do pai. 

Em geral, esse tipo de apego à dúvida serve 
mais para desautorizar o futuro pai do que para 
consagrar outro em seu lugar. No caso desta histó-
ria, parece haver uma contradição entre o desejo 
da mãe de conceber um filho e a possibilidade de 
que este tenha um pai. É como se uma gestação tão 
almejada fosse dar lugar a uma possessão mater-
na, que ela não estaria disposta a inserir o filho em 
nenhuma linhagem, a entregá -lo simbolicamente 
ao homem que constituiu família com ela. Este fi-
lho parece estar fadado a ter um pai duvidoso. 

Qual seria, então, a utilidade dessa contra-
dição colocada entre o desejo se ser mãe e a ins-
talação do lugar do pai? Vemos aqui uma fantasia 
representar um resto infantil: uma interpretação 
possível é que ao desejar a maternidade ativamen-
te, uma mulher reencontra -se com a menina que 

foi outrora e que tanto queria para si uma boneca 
animada. Queria o filho que só as mulheres gran-
des tinham direito de ganhar, como sua mãe ga-
nhou ela própria e seus irmãos. Esses filhos de sua 
mãe tinham como pai o próprio pai da menina, o 
mesmo de quem ela também gostaria de ter ga-
nhado um bebê de presente.

Portanto, é possível que antigas fantasias in-
cestuosas se atualizem, colocando o pai da futura 
mãe (o futuro avô materno) como essa duplicação 
do pai da criança, como o demônio no caso de 
Rosemary. Afinal, o pai foi o primeiro amor da 
mulher, mas também foi o namorado que nunca 
a escolheu, aquele que a preteriu em troca de uma 
mulher mais velha, sua mãe. É preciso lembrar 
que nas mitologias o filho do incesto sempre per-
turba a ordem do mundo e é, de alguma forma, 
monstruoso.5 Agora ela é que é a mãe, e das suas 
fantasias incestuosas só pode esperar um mons-
tro. Ora, quem está gerando um monstro pode 
temer inclusive ser consumida pelo feto que des-
trói o interior do seu corpo. É o que veremos mais 
adiante em Alien. 

A fantasia do filho do demônio só pode fazer 
sucesso no ocidente cristão, em uma sociedade ba-
seada na ideia de um herói que veio morrer em sa-
crifício para nos salvar. Se a vinda de Cristo funda, 
de certa forma, nossa civilização,6 a chegada do an-
ticristo é a contrapartida latente, inclusive prevista 
na Bíblia, do nosso edifício de crenças. Portanto, é 
terreno fértil para tantas obras de ficção, como esta 
e A Profecia, que discutiremos mais adiante. Mas o 
diabo aqui é muito mais do que isso, ele também 
é signo da onda revolucionária dos anos de 1960 
quando a religião, especialmente a católica, estava 
em declínio e novos ventos sopravam. Como seria 
uma sociedade de amor livre, drogas e sem religião 
senão o reinado do diabo? Algo de fato estava nas-
cendo naqueles anos, e parecia, aos olhos conser-
vadores, diabólico.

A casta maternidade do salvador é um dos 
grandes temas da igreja católica, Maria é uma 
mãe dedicada, protegida em sua missão de dar a 
luz àquele que ela não desejou a princípio. Afinal, 
Maria foi escolhida, sendo que, uma vez que Jesus 
veio, encheu -a de graça, e assim como veio partiu 
alheio à sua vontade. O nascimento do anticris-
to é a contrapartida do nascimento do salvador, 
mas aqui a maternidade estreia -se como profana, 
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o caráter monstruoso da cria representa mais do 
que uma evocação religiosa. Assim como nos so-
nhos, na ficção por vezes as coisas se representam 
mascaradas em seu oposto. Se no lugar do filho do 
demônio colocássemos o salvador, e substituísse-
mos Maria por Rosemary, veríamos nascer uma 
oposição entre o filho concebido de forma pura e 
sem desejo e aquele que veio ao mundo por deter-
minação de sua mãe.

A confraria diabólica pode ser vista como 
a versão monstruosa da articulação divina que 
determinou a gestação de Maria. A determinação 
da jovem Rosemary em apropriar -se da gestação, 
em opor -se ao uso do seu corpo por parte de uma 
sociedade ancestral e patriarcal, pode ser pensada 
como uma releitura contemporânea e sinistra da 
imaculada concepção. 

O próprio desejo sexual do casal, que hoje 
faz parte dos requisitos sociais da reprodução, é 
afastado e substituído por um estupro ritualiza-
do, a partir do qual à maternidade foi negado o 
prazer, o desejo e a própria cria, que lhe será reti-
rada e entregue aos cuidados dos velhos vizinhos. 
Rosemary pecou por querer um filho desejado e 
para si, ela deveria ser um meio, mas os fins serão 
dos outros. O bebê demoníaco que lhe nasceu é 
a primeira cria da gestação profana, determinada 
pelo desejo autônomo da mulher. Porém, nasci-
do assim, esse filho não receberá a benção divi-
na reservada àqueles que vieram ao mundo por 
uma determinação sobre -humana, será então um 
monstruoso filho da mãe.

A mística feminina

As guerras mundiais provocaram uma circu-
lação intensa de jovens, milhares deles foram lutar 
e morrer longe das suas comunidades, das famílias, 
impondo a separação entre pais e filhos. O rompi-
mento desse laço, a volta dos jovens soldados que 
só podiam compartilhar a memória dos horrores 
com seus pares, clamava por outro sentido para a 
vida além de obedecer e servir. As pequenas cidades 
tornaram -se minúsculas depois de tudo o que ha-
viam visto e vivido. As mulheres, que participaram 
dos esforços de guerra, no front ou na comunidade, 
já tampouco queriam voltar para o esconderijo da 
cozinha. Após o duplo massacre mundial, elas fo-
ram chamadas a repovoar a terra e entregaram -se à 

missão materna com uma resignação amarga, que 
cobraria seu preço nos filhos. 

A safra seguinte de mulheres, as filhas das 
baby boomers, foram aquelas que aguçaram a 
curiosidade da feminista Betty Friedan.7 Ela esta-
va intrigada sobre algumas características de suas 
conterrâneas e contemporâneas: essas mulheres 
estavam francamente deprimidas, apesar de vi-
verem dedicadas em tempo integral à família que 
constituíram por opção. Muitas haviam largado 
estudos ou carreiras para dedicar -se a filhos idea-
lizados e mimados, tudo isso habitando o conforto 
da domesticidade mecanizada dos anos de 1950. 
Iam ao psiquiatra, tomavam calmantes e chora-
vam escondidas. Elas próprias não conseguiam 
compreender o que lhes fazia falta, afinal, agora 
elas habitavam o paraíso e “tinham tudo”! Friedan 
chamou de “Mística Feminina” essa discordância 
entre a tristeza que elas realmente sentiam e a feli-
cidade que deveriam estar sentindo.

Ela descobriu que estas mulheres testemu-
nharam a difícil resignação de suas mães às restri-
ções domésticas, então prometeram a si mesmas 
que as superariam: elas é que seriam mães de ver-
dade! Amariam seus filhos sem sucumbir à amar-
gura que viram vincar a face de suas progenito-
ras. Mas já era tarde para voltar a ter a resignação 
sagrada de Maria ou a submissão natural de suas 
avós. Querendo ou não, elas desejavam outros ho-
rizontes, sobrava -lhes energia e inteligência para 
ficarem reduzidas a uma tarefa tão pequena. O 
que é restringir -se a esperar, transportar, alimen-
tar e banhar crianças, viver ao nível da vida delas, 
transitando entre a escola e a natação, cuidando 
de uma casa fácil, previsível e repetitiva, quando 
já há a possibilidade de participar da ciência, dos 
negócios, da arte e do poder? O movimento femi-
nista já militava, mesmo que de forma incipiente, 
há quase dois séculos, mulheres exemplares mos-
travam a viabilidade de outros modos de vida e 
até suas mães viveram suas aventuras.

A personagem de Polansky não era muito 
diferente das mulheres descritas anteriormente, 
ela também desejava ardentemente constituir fa-
mília, ser uma boa mãe. Nela fica demarcada a di-
ferença sutil que se coloca entre as mães passivas 
dos séculos anteriores e essas donas de casa por 
opção da década de 1950: foram elas que quise-
ram conceber. A tristeza das contemporâneas de 
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