
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA E SUAS RELAÇÕES COM A 

RELIGIÃO, O FEIO, O MEDO E O GROTESCO – ATRAÇÃO E REPULSA 

NAS TELAS DE CINEMA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2012 

 



 
 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA E SUAS RELAÇÕES COM A 

RELIGIÃO, O FEIO, O MEDO E O GROTESCO – ATRAÇÃO E REPULSA 

NAS TELAS DE CINEMA 

 

 

 
 

 

 

 José Carlos Gomes da Silva 

 

 

 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal 

de Pernambuco como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre, sob orientação do Prof. Dr. Paulo 
Carneiro da Cunha Filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2012 

 

 

 



 
 
 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

 

Autor do Trabalho: José Carlos Gomes 
 

Título: As representações da violência e suas relações com a religião, o feio, o medo e o 

grotesco – atração e repulsa nas telas de cinema. 

 

 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

 

 
_________________________________________________ 

Paulo Carneiro da Cunha Filho 

Doutor em Arts et Sciences de lArt pela Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne 
Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

 
_________________________________________________ 

Rodrigo Octávio D’ Azevedo Carreiro 

Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco 
Universidade Federal de Pernambuco 

 

 
 

_____________________________________________ 

Paulo Marcondes Ferreira Soares 

Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco 
Universidade Federal de Pernambuco 

 

 
 

 

 

 
 

 

Recife, 28 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Para Ducarmo, Mariana e Júlia, pilares que sustentam o céu sobre a 

minha cabeça. 
 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

 

A Deus pela vida e pela alegria de viver. 

Aos meus pais que, com exemplos, tornaram desnecessário o discurso. 

Ao meu irmão, Dé, sem o qual o caminho acadêmico não poderia ter sido trilhado. 

A Cláudia Badaró, que todo dia reforça a convicção de que amizade é palavra e gesto. 

A Renato Lemos pela ajuda no inglês e em várias outras coisas. 

A Jair pelas sugestões e empréstimos. 

A Eluciane Diniz pela revisão dos artigos das disciplinas do Curso. 

A Diego Gouveia pela revisão cirúrgica deste trabalho, pelo apoio e amizade. 

Ao professor Paulo Cunha pela orientação sábia e paciente. 

Aos professores Rodrigo Carreiro e Ângela Prysthon pelos conselhos preciosos para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Aos amigos Marcela Chacel, Marcelo Costa, Raquel Holanda, João Guilherme, Giovana 

Mesquita e Adriana Santana pelos papos descontraídos e bem humorados que acabaram se 

transformando em importantes contribuições para o trabalho. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
RESUMO 

 

Os meios de comunicação estão repletos de imagens de pobreza e violência que juntamente com 

a denúncia de crimes tornaram-se quase um gênero jornalístico, despertando um interesse cada 

vez maior em todas as camadas sociais. Esse filão não poderia passar despercebido pela 

indústria cultural, fazendo com que o fenômeno começasse a ser explorado não apenas como 

uma questão social, mas também como um produto, um espetáculo para atrair o público. Hoje, 

toda a indústria cultural vem utilizando imagens fortes, sangue e adrenalina na emissão de suas 

mensagens. Este trabalho faz uma análise das manifestações violentas veiculadas pela indústria 

cinematográfica que tem produzido verdadeiros campeões de bilheteria explorando esse tema. O 

enfoque será dado aos filmes que fazem uma relação direta entre a violência e as representações 

do feio, do medo e do grotesco em obras que são consideradas verdadeiros ícones do cinema 

mundial e que atraem uma legião cada vez maior de fãs. A intenção é entender como esse tipo 

de experiência atrai e, ao mesmo tempo, cria repulsa nos telespectadores. A violência e a dor 

como um espaço lúdico de atrações, seu lado desejável e fashion, com estímulos sensoriais 

próximos do alucinatório, são, portanto, os focos deste trabalho.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Cinema, Violência; Prazer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The media are filled with images of poverty and violence that along with the reporting 

of crimes have become almost a journalistic genre, attracting a growing interest in all 

social strata. That tendency could not go unnoticed by the culture industry making that 

the phenomenon began to be exploited not only as a social issue but also as a product, a 

spectacle to attract the public. Today, the entire cultural industry has been using strong 

images, blood and adrenaline in the issuance of their messages. This research analyzes 

the violent protests voiced by the film industry that has produced real blockbusters 

exploring this theme. The focus will be given to films that make a direct relation 

between violence and the representations of the ugly, fear and grotesque in works that 

are considered true icons of world cinema and that attract a growing legion of fans. The 

intention is to understand how this kind of experience attracts and at the same time, 

creates disgust in viewers. The violence and pain as a playful area of attractions, its 

desirable and fashion aspect, with near-hallucinatory sensory stimuli, are therefore the 

focus of this work. 

 

Key words: communication, cinema, violence, pleasure 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O filme mais antigo analisado nesse trabalho é Freaks, de Tod Browning, 

produzido em 1932, sendo a trilogia O Senhor dos Anéis (2001-2003), dirigida por Peter 

Jackson, a obra mais recente da lista. Nesse intervalo de 69 anos, o cinema criou um 

número quase incontável de cenas em que a violência é mais que o fio condutor das 

narrativas, chegando a ser vista como o pretexto para a realização da obra. Essa 

contagem de tempo serve para demonstrar como é intensa e antiga essa relação entre a 

sétima arte e a estetização de atos cruéis e sangrentos. Não é por acaso que algumas das 

cenas mais representativas do cinema ou pelos menos as mais lembradas pelos 

espectadores são as que usam a violência para provocar um maior impacto no público. 

Uma delas é uma das marcas de uma obra de arte. No confronto entre as forças 

repressoras do Czar e a população, na escadaria de Odessa, relatado em O Encouraçado 

Potenkim (1925), Sergei Eisenstein faz o espectador acompanhar, em câmera lenta, um 

berço com um bebê dentro descer desgovernado a escadaria. A catástrofe ou a 

expectativa desta são fatores de profunda atração para o público. Essa cena seria 

repetida 46 anos depois por Brian de Palma em Os Intocáveis (intertextualidade). Outra 

cena, presente em qualquer trabalho historiográfico sobre o cinema é a da morte de 

Marion Crane, em Psicose (1960), obra de Hitchcock. 

 Este trabalho faz um apanhado de oito obras, procurando explicar por que elas 

exercem um verdadeiro fascínio sobre os espectadores. Antes da análise dos filmes 

propriamente ditos, faz, no primeiro capítulo, uma abordagem sobre os diversos 

aspectos assumidos pelo fenômeno da violência do ponto de vista social e filosófico 

para só a partir dessa conceitualização dar início à análise das obras cinematográficas 

que estetizam o fenômeno. Apoiado nas observações do filósofo Nilo Odália, descobre 

como é difícil enquadrar e conceituar esse fenômeno cada dia mais presente na vida do 

homem moderno. Para Nilo Odália, o desconhecido é um gerador de violência. A 

arquitetura é apontada pelo autor como um exemplo da naturalização da violência no 

cotidiano dos grandes centros urbanos. O pesquisador Luís Nogueira lembra que, em 

todas as manifestações artísticas e culturais, a violência se constitui quase que numa 

imposição, estabelecendo-se uma cumplicidade entre arte, cultura e violência que 

atravessa todas as formas de expressão. Para o autor, a arte especula sobre o mundo, 

estabelecendo-se mesmo um processo bidirecional entre a sociedade, os fatos reais e a 

sua representação artística.  
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 Nesse aspecto, o cinema não fez mais do que acompanhar a tendência das outras 

manifestações artísticas ao representar a violência relacionando-a aos diversos fatores 

estéticos, sociais e psicológicos que permeiam as relações humanas. No segundo 

capítulo, é feito um levantamento histórico das representações da violência no cinema e 

o aumento de sua incidência nas obras mais recentes. Consciente desse poder de 

sedução, a indústria cultural tratou logo de transformar esse verdadeiro bombardeio de 

sensações num refinado artigo de consumo para demonstrar como a indústria 

cinematográfica, a partir dos anos 90, dá início a uma nova era, trocando a seriedade dos 

temas propostos no final da década de 60 e por toda a década de 70, pelo puro e simples 

divertimento. 

  Já no terceiro capítulo, visando entender melhor a influência de fatores como a 

religião, a feiúra, a monstruosidade, o medo e o grotesco para a geração de violência, o 

trabalho selecionou obras consideradas clássicas para análise. No início do quarto 

capítulo, foi feito um relato sobre as questões relacionadas à recepção dos filmes por 

parte dos espectadores. Nesse trecho, o trabalho faz menção ao pesquisador Ismail 

Xavier que, na sua obra A experiência no Cinema, refere-se a Hugo Mustemberg, um 

dos precursores dos estudos cinematográficos. Mustember, em 1916, portanto, um ano 

após o lançamento do primeiro filme de Griffith, já evidenciava as operações mentais 

executadas pelo espectador não apenas para explicar como funcionava a narração 

cinematográfica, mas principalmente para enfatizar a importância que ela exerce para 

preencher as lacunas da interpretação fílmica através de operações mentais que dariam 

uma nova significação à mensagem transmitida pela obra o que torna o espectador um 

elemento ativo, concorrendo para a criação do jogo ficcional.  

 Ao longo de sua história o cinema tem instaurado a ideia de um conflito irredutível 

entre o homem e as manifestações estéticas e psicológicas contrárias ao que a sociedade 

estabeleceu como belo e bom. No sentido oposto, há um risco permanente que coloca o 

homem diante dos agentes da morte, dos monstros, do medo da autoaniquilação. Sobre 

essa ausência de harmonia o cinema tem edificado suas narrativas de modo, a 

representar ininterrupta e repetidamente o sentimento trágico desses dramas que a 

sociedade rejeita e condena, mas que, por meio da diluição dos medos, a fruição 

artística permite que as manifestações de temores e êxtases sejam experimentadas sem o 

perigo da participação real nos conflitos. Essa parece ser uma das causas do fascínio que 

as representações da violência exercem sobre as pessoas: a certeza de que, no final da 

projeção, as posições que cada espectador tem diante da realidade permanecerão 
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inalteradas, independentemente da quantidade de sangue que foi mostrada na tela de 

cinema. 

Para que os medos e os mitos que povoam a mente humana e que são potenciais 

geradores de conflitos pudessem ser observados, essa dissertação dividiu sua análise em 

dois blocos. No primeiro, escolheu obras cujas narrativas fossem calcadas nas relações 

da violência estabelecidas com o sagrado, o feio, o monstruoso, o grotesco e o medo. Os 

filmes escolhidos foram O Corcunda de Notre Dame, Os Monstros, Os Demônios, O 

Senhor dos Anéis e Blade Runner. Eles colocam o espectador diante de sentimentos que 

atormentam a alma humana, mas que ao serem representados nas telas de cinema 

exercem um verdadeiro fascínio sobre os espectadores. No outro bloco, a escolha recaiu 

sobre cult movies que tratam a violência de forma paródica. Em Clube da Luta, Laranja 

Mecânica e Pulp Fiction, a violência é construída de forma banal, com algumas cenas 

chegando a ser cômicas. Mas essa chave irônica utilizada nas obras é uma forma de 

questionar o posicionamento do espectador diante da espetacularização da violência e é 

esse também o objetivo dessa dissertação ao discutir as razões que levam o espectador 

ao cinema em busca de altas descargas de adrenalina. 
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2 AS MIL FACES DA VIOLÊNCIA  

 

  

A violência frequentemente se apresenta como uma ação natural, cuja essência 

passa despercebida a um primeiro olhar por estar envolvida em inúmeras mediações e 

sutilezas incrustadas nas sociedades. Na maioria das vezes, sua prática está acobertada 

por razões, costumes e leis que dificultam averiguar de imediato seu caráter nocivo ao 

homem. A análise acima, feita pelo filósofo Nilo Odália (1983), em sua obra O que é a 

violência, demonstra claramente a dificuldade de enquadramento e conceituação desse 

fenômeno cada dia mais presente na vida do homem moderno. O autor diz que 

“perceber um ato como violência demanda do homem um esforço para superar sua 

aparência de ato rotineiro, natural e como inscrito na ordem das coisas” (p. 23). Essa 

“naturalização”, segundo ele, fez com que a violência deixasse de ser uma ocorrência 

circunstancial para se transformar num modo de ver e viver o mundo atual. 

O autor lembra, no entanto, que a ocorrência corriqueira da violência não é uma 

exclusividade do mundo moderno. Para ele, “viver em sociedade foi sempre um viver 

violento. Por mais que recuemos no tempo, a violência está sempre presente” (p. 13). 

Odália afirma que os hominídeos sobreviveram à natureza selvagem do nosso planeta 

porque souberam suprir suas debilidades naturais utilizando a inteligência na construção 

de instrumentos de defesa e ataque.  

Embora seja verdade que posso ver aí um dos traços obsessivos de nossa 

época, a violência, não se pode deixar de reconhecer que uma das condições 

básicas de sobrevivência do homem, num mundo natural hostil, foi 

exatamente sua capacidade de produzir violência numa escala desconhecida 

pelos outros animais (ODÁLIA, 1983, p.14).  

 

Como ilustração, ele lembra a sequência inicial do filme 2001 – Uma odisséia 

no espaço em que os macacos descobrem que podem utilizar ossos como “arma 

contundente, mortal e vitoriosa” (p. 13). A transformação do osso jogado para cima pelo 

macaco vitorioso em uma espaçonave gigantesca é a imagem perfeita da ligação entre 

dois mundos que se fundem, tendo como um dos seus principais elos a violência. 

Nas sociedades mais complexas, o fenômeno da violência ganhou contornos 

diferentes dos vivenciados por esse homem primitivo, não mais se constituindo apenas 

num elemento de defesa e sobrevivência. Sua delimitação está recoberta de formas sutis, 

aparecendo, inclusive, “nos fantasmas que o homem cria em seu processo civilizatório” 

(p. 14). Na ânsia de reconhecimento do desconhecido, na busca de dar-lhe nome e rosto, 

o homem acaba por formular interrogações carregadas de violência e de oferecer 
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respostas com ações cujo teor foi preenchido com o mesmo grau de violência. Apesar 

das suas incontáveis formas de manifestações, Nilo Odália ressalta que a face mais 

imediata e sensível da violência é a que se experimenta por meio da “agressão física que 

atinge diretamente o homem tanto naquilo que possui seu corpo, seus bens, quanto 

naquilo que mais ama seus amigos, sua família” (p. 9). 

A referência feita pelo autor aponta claramente para os conflitos vivenciados 

pela sociedade medieval na qual a escassez de recursos impedia o homem de enxergar 

através da escuridão “com os olhos do corpo” (p. 15), dando por isso vazão aos olhos da 

imaginação. Não há dúvida de que para o homem o desconhecido é um gerador de 

violência. Para Odália, as trevas favorecem o nascimento do ignorado, do assustador, do 

obscuro, enfim, dos fantasmas que lhe atormentam a mente e o corpo.  

O autor recomenda, no entanto, que “não fiquemos apenas na Idade Média. Ela 

não é um tempo privilegiado em violência [...] A violência não é o apanágio de uma 

época, assim como a inteligência e a racionalidade não o são de outras” (p. 17). As 

trevas e o desconhecido praticamente foram banidos das sociedades modernas. Nos dias 

de hoje, sem sair de casa, o homem pode estar perfeitamente informado sobre tudo o 

que ocorre no mundo. “O mundo desfila diante do telespectador; se vê a miséria das 

favelas, vê também a opulência de mansões cinematográficas” (p. 27). Mas, nem por 

isso, perdeu seus medos. Ao contrário, aos antigos foram acrescentados outros, como 

por exemplo, o temor pelas guerras atômicas, a destruição da humanidade por meio das 

bombas biológicas ou dos cataclismas causados pela colisão de planetas. O medo e a 

violência nunca abandonaram o homem e não há razões para se cogitar que um dia a paz 

reinará entre a humanidade, uma vez que a diferença entre os indivíduos e o 

desequilíbrio entre os grupos sociais são eternos geradores de conflito. 

Baseado nesse aspecto das relações humanas, Nilo Odália afirma que toda 

violência é social e se origina nos mecanismos de dominação embutidos no processo 

educacional que, utilizando aparelhos estatais como igreja e escola, preconiza que  

[...] enquanto o mundo for o mundo, pobreza e miséria, infelicidade e tristeza, 

desamparo e promiscuidade, são o legado irrecusável de uma parte da 

humanidade, a mais numerosa; e que seu oposto: a riqueza, a alegria e a 

felicidade, o amor e a privacidade, são os apanágios de uns poucos. E que uns 

e outros nada têm a ver com a perpetuação dessa injustiça (ODÁLIA, 1983, 

p. 26). 

 

Essa longa tradição do pensamento ocidental sempre esteve empenhada em 

demonstrar que a desigualdade é uma condição imprescindível para que a sociedade 

humana mantenha a harmonia de suas relações, fazendo crer que sem isso seria o caos. 
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Os contrastes, o pouco e o muito, são pensados como extremos de uma situação 

irreversível contra a qual a ação do homem é absolutamente ineficaz, não podendo, em 

nenhuma hipótese, ser modificada. Segundo Odália (1983), a perpetuação da 

desigualdade, das diferenças entre os homens, que pressupõe que alguns usufruam dos 

bens até a saciedade, enquanto a outros é negado o básico, é um ato de violência. 

São os hábitos, os costumes e as leis que mascaram esse processo impondo a 

sensação de que essa é uma condição indispensável para que o homem possa viver em 

sociedade. Essa “naturalização” da violência no cotidiano das pessoas se apresenta, 

qualquer que seja sua intensidade, tanto nos bairros sofisticados quanto nas favelas. A 

arquitetura é apontada pelo autor como um exemplo típico desse processo que se 

estende do centro à periferia das grandes cidades, levando o autor a chamar 

ironicamente essa abrangência “de uma democracia na violência” (p. 10). 

Pode perceber-se as consequências dessa violência na paisagem urbana. Nos 
bairros sofisticados e elegantes, a arquitetura a ela se adapta e o desenho 

arquitetural busca se adaptar às novas condições de vida familiar. Vinte ou 

trinta anos atrás, o arquiteto buscava conquistar os espaços exteriores, os 

jardins se abriam acompanhando o movimento e o ritmo das rosas e 

margaridas que captam o espaço externo, mostrando-se. O espaço visual era 

ampliado, pois as residências eram projetadas para fora e funcionavam como 

absorvedoras de espaço. Hoje, a arquitetura perde seu sabor pela vida 

exterior, interioriza-se, e o que se busca, desesperadamente, é a segurança e a 

defesa (ODÁLIA, 1983, p. 10). 

 

No outro extremo, nas favelas, a violência: 

[...] não pode ser escorraçada, nem evitada com cercas e muros. Ela é uma 

realidade com a qual se convive, uma realidade cuja proximidade e 

intimidade auxiliam esquecê-la. Ela é enfrentada como tantas calamidades 

que se enfrentam no cotidiano. Sobreviver aí é sofrer e produzir violência 
(ODÁLIA, 1983, p. 12).  

 

Para o filósofo, se não há alternativa para a violência da vida cotidiana, a alternativa que 

resta é integrá-la como um componente normal das relações entre os homens. Odália 

ressalta a atual forma de planejamen=o dos espaços como um exemplo da naturalização 

da violência no cotidiano dos grandes centros urbanos. Nessa nova perspectiva de o 

homem ocupar seu lugar no mundo:  

[...] os espaços são fechados, a casa é projetada para dentro de si mesma, o 

exterior é abandonado, pois é o perigo a ser evitado, não a beleza a ser 

conquistada. A arquitetura do espaço aberto cede seu lugar a uma arquitetura 

de proteção (ODÁLIA, 1983, p. 10). 
 

A arquitetura, no entanto, serve apenas para perceber como o fenômeno da 

violência está arraigado, de forma absolutamente natural, nas práticas sociais. Luís 
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Nogueira (2002) lembra que, em todas as manifestações artísticas e culturais, a 

violência se constitui quase que numa imposição, estabelecendo-se uma cumplicidade 

entre arte, cultura e violência que atravessa todas as formas de expressão. Na sua 

análise, o autor diz que esse inter-relacionamento acaba por criar “uma tradição de 

intimidade entre as filosofias de ação e práticas artísticas, entre o acontecimento e sua 

mediação estética ou jornalística” (p. 12). Para o autor, a arte especula sobre o mundo, 

estabelecendo-se mesmo, um processo bidirecional entre a sociedade, os fatos reais e a 

sua representação artística.  

Não se pode negar a onipresença da violência nas manifestações artísticas, assim 

como é inegável que a sua representação visual exerce sobre o homem uma inexplicável 

fascinação. Para Aumont (1995), o homem é um observador nato, servindo-se ao longo 

da história das imagens para satisfazer suas necessidades individuais e coletivas, 

procurando explorar os mecanismos que as envolvem para transformá-las em suas 

cúmplices. As cavernas do Paleolítico registram esse poder exercido pela imagem desde 

os primórdios dos tempos. Em alguns casos, serviam como um rito mágico destinado a 

assegurar o êxito das caçadas. O historiador Horst Janson (1992), no livro História da 

Arte, interpreta essas imagens como sendo as de um homem observador e dominador 

que, ao representar bisontes e outros animais, pretendia tê-los à sua mercê e ao 

representar sua morte por meio das imagens acreditava ter matado verdadeiramente o 

sopro vital de cada um deles.  

Os poderes do primitivo não desapareceram totalmente, sua representação é que 

se modifica, adaptando-se aos novos costumes e práticas sociais, ao comportamento 

humano e aos avanços tecnológicos. As fotografias de pessoas queridas, os símbolos 

religiosos são exemplos dos novos usos das imagens. Segundo Régis Debray (1993), a 

imagem é o discurso que atinge mais diretamente os sentidos humanos, sendo 

compreendida mais rapidamente do que os conceitos. Para o autor, a ambivalência das 

palavras pode ser resolvida com uma consulta aos dicionários, o que provavelmente 

levaria à solução de um mistério. Já uma imagem é para sempre enigmática, 

apresentando soluções inesgotáveis em que nenhuma delas é definitiva. Ele acha ser 

impossível um texto refletir tudo o que um leitor possa imaginar de determinada 

situação ou acontecimento, enquanto que com uma imagem talvez isso seja possível. 

Debray lembra que os gregos eram apaixonados pela vida e pela visão a ponto de 

confundir essas duas coisas. Ele pondera que, para o homem atual, respirar seja o 
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equivalente a viver, enquanto que, na antiga Grécia, ver significava estar vivo. Para esse 

povo, pior do que castrar o inimigo seria furar-lhe os olhos. 

A imagem, continua Debray (1993), é o instrumento que melhor contribui para a 

apreensão das emoções dirigidas ao homem. Mesmo quando buscam apenas expressar o 

real, as imagens são perfeitamente capazes de criar modelos imaginários de 

identificação. É pelo olhar que o homem, ao mesmo tempo, constrói e apreende o 

mundo. O interesse do homem pelo movimento e pelo imaginário que o cinema torna 

próximo e acessível, e que já era esboçado pelo teatro de sombras e pela lanterna 

mágica, fez desse suporte um dos maiores entretenimentos das sociedades modernas. 

Essa possibilidade de intervenção no imaginário, assim como o interesse pela 

movimentação das imagens, parece estar presente na humanidade desde o início dos 

tempos. Arlindo Machado (1997) afirma que as pinturas rupestres já esboçavam essa 

intenção de movimento, tendo em vista que alguns desenhos eram feitos uns sobre os 

outros com pequenas alterações entre eles. Além disso, a maior parte foi encontrada no 

fundo das cavernas, nas partes mais escuras, onde só poderiam ser vistos com o auxílio 

de uma fonte de luz. Esta, ao variar de posição, sem dúvida, daria a impressão de 

movimento.  

Por que o homem pré-histórico se aventurava nos fundos mais inóspitos e 

perigosos de cavernas escuras quando pretendia pintar? Por que os seus 

desenhos apresentam características de superposição de formas que os 
tornam tão estranhos e confusos? Hoje os cientistas que se dedicam ao estudo 

da cultura do período magdalense não têm dúvidas: nossos antepassados iam 

às cavernas para fazer sessões de “cinema” e assistir a elas.Muitas das 

imagens encontradas nas paredes de Altamira, Lascaux ou Font-de-Gaume 

foram gravadas em relevo na rocha e os seus sulcos pintados com cores 

variadas. À medida que o observador se locomove nas tevas da caverna, a luz 

de sua tênue lanterna ilumina e obscurece parte dos desenhos: algumas linhas 

se sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, ao passo que outras 

desaparecem nas sombras (MACHADO, 1997, p. 13-14). 
  

Não há razão para contradizer o argumento do professor quando ele afirma que 

realmente haveria nessa manifestação artística algum indício da alma cinematográfica. 

O fato é que histórias de um modo geral são contadas desde que as civilizações 

desenvolveram mecanismo de comunicação e expressão (como os da caverna). Algumas 

narrando fatos reais ou a odisseia de heróis. Outras, contando fatos sobrenaturais e 

situações fantasmagóricas, exerciam um enorme fascínio sobre o público. Durante o 

século XIX, eram comuns espetáculos de ilusionismo envolvendo fantasmas e outros 

seres imaginários que levavam as pessoas a um patamar além de sua própria realidade. 

Nenhuma dessas histórias, no entanto, poderiam ter sido contadas sem que um 
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ingrediente estivesse presente, quase que conduzindo as ações: a violência.  O fato é que 

uma análise da história do cinema demonstra como a violência ganhou espaço na telona 

a partir da década de 80, parecendo ter ganhado uma forma de existência autônoma, 

logicamente obedecendo às normas de mercado no qual o cinema está inserido. O que 

se pode observar é que o prazer de se colocar diante de cenas sangrenta - com estupros, 

assassinatos, tiroteios, luxúria, vingança - alcançou o grande público. Cada um dos 

telespectadores vai traçar seu próprio limite. Algumas histórias são contadas nesse 

limiar, dando a sensação de que se está presenciando algo perigoso, desafiador. Todos 

podem usufruir do espetáculo promovido pela coreografia ágil das perseguições de 

carros velozes, das balas sibilando e das artérias jorrando litros de sangue. É tudo em 

nome da diversão, uma espécie de parque de diversões para adultos, sem qualquer 

significado ou consequência, senso comum que silencia objeções éticas. É esse aspecto 

da violência que esse trabalho aborda. A sua representação por meio da imagem 

cinematográfica, sem implicações sociais e sem fazer nenhuma análise dos efeitos que, 

supostamente, essa violência possa trazer para fora das telas.  

 

 

2.1.  A REPRESENTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

 

 

Ao conseguir dar movimento a imagem, o homem parecia ter encontrado a mais 

perfeita forma de representação da realidade. Quando aquela plateia, em 1895, viu em 

Paris o trem se movimentar no filme exibido pelos irmãos Lumière percebeu que aquele 

registro era muito mais “real” do que uma fotografia ou uma pintura realista. Mas, na 

verdade, não era essa a linguagem que interessava ao público. Era mais do que ver um 

objeto mover-se de um lugar para outro. Vislumbrou-se a possibilidade de fazer a 

imaginação se projetar numa tela. Coube a outro francês, George Méliès, descobrir a 

vocação do cinema para contar histórias. A partir dessa descoberta, essa maravilhosa 

máquina de produzir sonhos e vender ilusões conduz a humanidade ao limiar do mundo 

da magia, para dentro do fantasmagórico, expõe a emergência do imaginário e o que 

esse estado da mente tem de mais excêntrico e desejável.  

O cinema desperta a faculdade mimética, a imitação, atribuída ao homem por 

Aristóteles (1993). A esse mesmo propósito, Edgard Morin (MORIN in XAVIER, 

1983,) lembra que, influenciados pelo cinema,  
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as garotas brincam de ser mães, os miúdos de assassinos, as mulheres sérias 

de prostitutas e os mais pacatos funcionários de gangsters [...] ou seja, o 
cinema, como o sonho, o imaginário, acorda e revela vergonhosas e secretas 

identificações (p. 163).  

 

É tudo isso que constitui o movimento invisível do cinema. É ele que possui o 

maior grau de persuasão, tendo como seu verdadeiro fascínio a capacidade de ser 

simultaneamente sonho e realidade. O cinema se fez teatro, ópera, romance. Cria 

personagens que poderiam perfeitamente estar na plateia, sentados na poltrona ao lado, 

fazendo cada vez mais tênue a linha que separa a representação da realidade. O cinema 

quer ser vida, despertar sensações, provocar reações, levar o espectador a refletir sobre 

os mais variados assuntos sem, no entanto, pretender impor uma verdade absoluta.  

Por conta dessas características, o cinema poderia ser comparado a duas lentes: o 

microscópio e o telescópio. A primeira permitiria uma leitura minuciosa da realidade, 

enquanto a segunda daria a perspectiva do distanciamento, obrigando o homem a rever 

sua representação no mundo. Ao focar o uso da hiperviolência no cinema 

contemporâneo como forma de atração do telespectador, esse trabalho busca se 

aproximar do efeito dessas duas lentes. A ideia é tentar compreender o que está por trás 

da aparente banalização de atos violentos, ao mesmo tempo em que fará uma análise do 

contexto em que os filmes foram criados e recebidos pelo público. O recorte serão 

algumas obras consideradas clássicas desse gênero. Entre elas, Pulp Fiction (1994), de 

Quentin Tarantino, e Clube da Luta (1999), de David Fincher, vistos como verdadeiros 

ícones do cinema mundial, chegando a extrapolar o rótulo de “filme de violência” para 

se tornarem obras-primas da sétima arte. Nem o tema do trabalho no meio acadêmico, 

nem a mistura de sangue e imagens fortes no cinema chegam a ser novidades. Muitos 

estudiosos já se debruçaram sobre o assunto, rendendo alguns milhares de páginas, sem, 

contudo, como eles próprios admitem compreendê-lo ou dissecá-lo por completo. 

Provavelmente, porque se busca explicar um fenômeno em permanente mutação, 

influenciado por fatores sociais, éticos, estéticos e até mesmo, por avanços tecnológicos.  

Sempre houve representação de violência no cinema mundial, mas é a partir da 

década de 60 que esse fenômeno começa a se materializar de forma mais incisiva no 

cinema. Basta lembrar a célebre cena da morte da personagem Marion Crane, 

interpretada por Janet Leigh em Psicose (1960), de Alfred Hitchcock. Com os 
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realizadores livres dos condicionamentos impostos pelo Código Hayes
1
, o cinema passa 

a exibir uma nova cor, no caso o vermelho, uma vez que o sangue passou a ser um 

denominador comum entre os filmes de ação e um representante dos novos tempos. 

Dois filmes são bem representativos dessa preocupação com o visual em detrimento da 

forma: Bonnie e Clyde (1967), de Arthur Penn, e Meu ódio será tua herança (1969), de 

Sam Peckinpah. 

Hoje, os meios de comunicação estão repletos de imagens de pobreza e violência 

como forma de atração de público e de audiência. Em seu trabalho Estética da violência 

no cinema, a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes 

(2003) afirma que essa exposição excessiva da violência teria sido um fato positivo se 

tivesse provocado, junto aos formadores de opinião, um discurso de mudança e 

integração. Mas, o que ocorreu, segundo ela, foi exatamente o contrário, essa 

banalização reforçou o conformismo, fazendo com que a distância social entre os 

grupos fosse encarada como uma coisa perfeitamente natural, passando a falsa 

impressão de que a violência só atinge as camadas mais baixas da população de forma 

isolada, sem causar danos às classes sociais mais favorecidas. Além disso, lembra a 

pesquisadora, essas imagens aparecem frequentemente descontextualizadas, como se 

ocorresse uma geração espontânea, sem relação com a economia, as injustiças sociais, 

sendo tratadas de forma espetacular, acontecimento sensacional, folhetim televisivo e 

teleshow da realidade. Para piorar, essa exposição generalizada de violência passa a ser 

consumida com extremo prazer. 

Essa análise ressalta que o efeito que a representação da violência causa nas 

plateias vai além da omissão e do conformismo, demonstrando que esse espetáculo de 

dor e sangue nas telas de cinema é um fenômeno paradoxal e ambíguo, uma vez que 

dependendo do tratamento, da forma com que ela é apresentada, sem ultrapassar um 

certo grau de bom senso e tolerabilidade, ele pode ser extremamente sedutor. A 

violência, lembra Ivana Bentes, já foi pensada por teóricos e cineastas como uma 

experiência fundamental do cinema, “uma experiência intimamente ligada à própria 

estrutura do fluxo audiovisual” (p. 217). Ela completa seu raciocínio afirmando que o 

 

cinema produzido na década de 20 e ligado às chamadas vanguardas históricas 

(filmes que trabalhavam com idéias vindas de movimentos artísticos como o 

surrealismo, o dadaísmo, expressionismo, o futurismo) vai perseguir uma 

                                                
1 Criado em 1934 pela Associação de Produtores Cinematográficos dos Estados Unidos, o código 

determinava o que era moralmente aceitável nas produções. Vigorou até 1967. 
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construção de um pensamento audiovisual em estado puro, através das 

associações de imagens, fusões, superposições, onde figurações da violência 
são usadas para produzir um estranhamento e um desconforto sensorial no 

espectador. A cena do olho cortado pela navalha no Cão Andaluz, de Luis 

Buñuel, mãos esburacadas de onde saem formigas, atropelamentos, 

esquartejamentos da imagem, combinação de pedaços de corpos e de 

máquinas. São imagens que produzem um certo sobressalto no espectador pela 

violência na figuração, pelo esquartejamento e flexibilidade dos corpos e pela 

inquietação e estranhamento que produzem. Esse sobressalto de sensações é 

criado pela associação de imagens mais líricas e poéticas com imagens 

absolutamente violentas e inesperadas, a poesia extraída dessa associação 

inesperada (BENTES, 2003, p. 2). 

 

Consciente desse poder de sedução, a indústria cultural tratou logo de 

transformar esse verdadeiro bombardeio de sensações num refinado artigo de consumo.  

A indústria cinematográfica, a partir dos anos 90, dá início a uma nova era, 

trocando a seriedade dos temas propostos no final da década de 60 e por toda a década 

de 70, pelo puro e simples divertimento, não havia mais interesse nos ideais a não ser 

nos recorrentes apelos ao patriotismo patrocinados pelos filmes de ação. O cinema 

americano havia trocado o conteúdo das obras pelo poder dos espetáculos visuais. As 

produções obedeciam ao esquema tradicional e ingênuo do bem versus o mal. Dentro 

dessa narrativa, guardava-se, para o final, o enfrentamento entre os dois lados. Durante 

toda a projeção, o que se via era um exercício de aproximação entre o público e o 

protagonista e um distanciamento em relação ao antagonista. Os crimes e atos violentos 

praticados pelos vilões despertavam na plateia a sede de justiça e no imaginário popular 

seria o herói o executor da vingança dos oprimidos. O ódio que se alimentou durante 

todo o filme pelos “bandidos” explode na sequência final. O herói, até então, 

sobrevivente das ações da força do mal, mesmo sangrando, espoliado, transformado na 

extensão do público, que respira obedecendo ao ritmo pulmonar do “mocinho”, enfrenta 

o perigo final, onde se vê claramente o risco iminente de morte, vence e restabelece os 

padrões maniqueístas, éticos e estéticos herdados dos romances folhetinescos onde o 

bem sempre vence o mal. Apesar desse aspecto “justiceiro” dos filmes, o que predomina 

é a ausência de paixão por uma causa qualquer que seja, restando unicamente a 

curiosidade tão bem observada por Susan Sontag (2003) ao afirmar que “o resto de nós 

somos voyeurs, quer queiramos quer não” (p. 49). 

A indústria cinematográfica norte-americana usou e abusou desse esquema com 

filmes totalmente calcados na apresentação ininterrupta de cenas violentas. Esse gênero 

torrou e faturou milhões de dólares, com bilheteria cativa e enredo que girava sempre 

em torno de um herói de guerra, injustamente esquecido pelas autoridades do seu país, 
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movido a músculos, balas e bombas, lutando sozinho contra exércitos de homens maus 

em busca do ideal de justiça. Os filmes em que mais se aplicam essa dialética entre a 

superexposição da violência e a busca pela sua justificativa são os conhecidos como 

action movies cujo exemplo perfeito é First Blood (1982), de Ted Kotcheff, traduzido 

pelo cinema brasileiro como Rambo: A vingança do Herói. Nessa obra, John Rambo, 

interpretado por Silvester Stallone, cujos músculos atestam sua condição de herói 

patriótico, é um veterano da guerra do Vietnam lutando em condições adversas pela 

sobrevivência.  

 

 

 
FIGURA 1 - Rambo, no filme First Blood, exibindo músculos e armas em defesa da sociedade 

americana. 

FONTE: Disponível em: <http://www.alucinando.com.br/web30/rambo-uma-analise-politica/>. Acesso 

em: 30 abr. 2011. 

 

Mesmo não tendo grandes pretensões artísticas, buscando apenas ser meramente 

um filme de ação, First Blood se firmou como uma espécie de marco de transição entre 

as obras que narram alguns temas importantes da sociedade americana da época, como 

os problemas vividos pelos ex-combatentes que não encontravam mais seu antigo 

espaço, e os blockbusters produzidos em massa direcionados para o consumo imediato e 

o retorno fácil dos milhões de dólares investidos na produção. Essa mudança de 

perspectiva pode ser sentida nos outros filmes da série First Blood part II (1985), de 

George P. Cosmatos, e Rambo III (1988), de Peter MacDonald. Nessas duas obras 

seguintes, John Rambo se transformou numa máquina implacável de matar, perdendo 

http://www.alucinando.com.br/web30/rambo-uma-analise-politica/
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qualquer resquício de realismo e de problematização das questões dos heróis de guerra 

presentes no primeiro filme da série. O gráfico abaixo demonstra a mudança de ocorrida 

na série e que, de certa forma, reflete o novo foco de interesse da indústria 

cinematográfica americana. 

 

 First Blood (1982) Rambo II (1985) Rambo III (1988) 

Mortes 1 69 132 

Mortes por minuto 0.01 0.72 1.30 

Vezes em que 

dispararam sobre 

Rambo sem 

consequências 

12 24 38 

QUADRO 1: Mudanças na trilogia Rambo. 

FONTE: Disponível em: <http://www.alucinando.com.br/web30/rambo-uma-analise-politica/>. Acesso 

em: 30 abr. 2011. 

 

Formou-se, um filão. Ao lado de Stallone, outros astros desse gênero começaram 

a se destacar como Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Bruce Willis e Steven 

Seagal. Produções recheadas de estereótipos que em sua maioria retratava o inimigo 

externo ameaçando a família, a sociedade, o american way of life, valores intocáveis 

para o povo americano. Essa ameaça dava a esses “justiceiros” licença para matar. Com 

eles, não havia o politicamente correto, ou melhor, o politicamente correto determinava 

que usou turbante, teve o olhinho puxado ou, se não estiver enquadrado nos dois 

primeiros casos, pelo menos mexer com alguém da família, teria que ser abatido à bala. 

Em Duro de Matar (1988), de John McTiernan, por exemplo, John Mclane (Bruce 

Willis), apesar da crise no casamento e das balas sibilando ao seu redor, vive 

permanentemente de bom humor. Para resgatar a esposa de terroristas alemães, mandou 

pelos ares o prédio onde ela trabalhava. Dois anos depois, em Duro de Matar 2 (direção 

de Renny Harlin), ele detonou o aeroporto também para salvar sua amada. Com essa 

adoração por explosões, fica impossível a estatística dos mortos na série Duro de Matar. 

Esse bombardeio de cenas violentas que o cinema desfere sobre o público se 

reveste de dois aspectos bem importantes. O primeiro é o conceito, baseado nos padrões 

americanos da busca por justiça, o que legitimaria a violência exibida, o outro é que a 

violência, por mais que se insinuasse como principal atração do filme, era na verdade 

coadjuvante de um festival de acrobacias de elenco e câmera que criavam muito mais 

um espetáculo de movimento e cores do que efetivamente a apresentação nua e crua, 

frontal  da violência. Em Comando para Matar (1985), de Mark L. Lester, o Coronel 

http://www.alucinando.com.br/web30/rambo-uma-analise-politica/


 
 
 

25 

 

John Matrix, personagem de Arnold Schwazeneger, decepa o braço de um inimigo com 

um facão, mas a cena é facilmente engolida por uma sequência de tiroteios e 

perseguições em cortes bruscos de planos que se sobrepõe à presença efetiva das 

imagens violentas, despersonalizando o ataque. A violência dos filmes de ação norte-

americanos não vem associada à ideia de uma dor intensa e de sofrimento agudo para os 

que participam da sua fruição.  

Como em qualquer sistema comercial, esse produto também tinha seu prazo de 

validade e o passar dos anos fez com que esse roteiro se transformasse num clichê, 

levando o público ao cansaço de olhar o mocinho como um agente quase infalível do 

bem no combate permanente contra o mal. A violência passou a ser encarada como um 

produto pelo cinema mundial e não apenas como um fio condutor da narrativa. A sua 

superexposição não obedece mais a nenhum esquema pré-definido por questões éticas. 

Não há nenhum ressentimento em colocar a plateia cara a cara com cenas de violência 

explicitamente brutais. Cenas que antes se mostravam pela sugestão, como o famoso 

assassinato no banheiro em Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, agora só funcionam de 

forma explícita, em planos aproximados. 

 

 
FIGURA 2 - Em Psicose a violência do assassinato de Marion Crane (Janet Leigh) é mais sugerida do 

que visualizada. 

FONTE: Disponível em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/1999/08/o-cineasta-que-sabia-

demais.html>. Acesso em: 30 abr. 2011. 

 

 

Essa nova postura de uma geração de diretores saída das escolas de cinema 

colocou em xeque os propósitos da arte cinematográfica. A ética da violência permitida 

e ratificada socialmente, com projeções óbvias, tornou-se um clichê a ser superado. Os 

diretores constroem, então, uma nova forma de final fora dos moldes do clássico happy-

end e isso provoca mais uma mudança no eixo referencial cinematográfico. Apesar das 

http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/1999/08/o-cineasta-que-sabia-demais.html
http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/1999/08/o-cineasta-que-sabia-demais.html
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críticas ferrenhas dos movimentos pacifistas, dos românticos de plantão e de alguns 

setores da intelectualidade, vários desses filmes se tornaram ícones da cinematografia 

moderna. A reformulação da imagem aponta para o aspecto burlesco da violência e para 

a tentativa crítica da autoironia. Para esses novos diretores, frente à crueza da realidade, 

só é possível se divertir se houver um pouco de humor e cinismo.  

O vazio provocado por essa postura cada vez mais cética em relação a um futuro 

menos caótico é preenchido com despreocupação e individualismo. Cada um na sua. 

Um tipo de niilismo bem humorado, sempre presente em filmes em que a dor dos 

protagonistas começa a ser vista como articuladora das ações. Sob essa perspectiva do 

excesso, duas cenas podem ser apontadas como exemplos perfeitos da utilização da 

violência-espetáculo na tentativa de chocar e, ao mesmo tempo, atrair o telespectador. 

Elas fazem parte de dois filmes que se tornaram “cult” na cinematografia moderna. A 

primeira, mostra Uma Thurman (Noiva) arrancando um dos olhos de Daryl Hanna (Elle 

Driver) em Kill Bill I (2003), de Quentin Tarantino (o outro ela arrancaria em Kill Bill 

II, 2004, do mesmo diretor). Além de arrancar, ela esmaga, impiedosamente, o olho 

com o pé. Na outra, se assiste à cena da injeção de adrenalina no coração de Mia 

Wallace, interpretada por Uma Thurman (atriz considerada como uma musa do diretor) 

em Pulp Fiction, de Tarantino. Nas duas ocasiões, experimenta-se a noção exata da dor. 

É esse sentimento o principal atrativo da imagem. Não há efeitos especiais aparentes, 

nem parafernália tecnológica maquiando a cena. É o gesto o veículo direto da violência 

e da aflição. No entanto, assiste-se a esse ato extremo sem nenhum sentimento de culpa. 

Há sim, um certo gozo por estar nesse turbilhão de emoções sem nenhuma gota de 

sangue na roupa. 

Não há mais lugar para a ira santa dos injustiçados nas telas do cinema. Se antes 

a violência era um mal necessário nas mãos de heróis como Rambo, hoje é vista como 

um aspecto inevitável da sociedade, um fator presente de forma absolutamente natural 

na vida das pessoas, como bem analisou Nilo Odália (p. 31). Dessa forma, a violência 

passa a ser representada pelos cineastas como uma experiência semelhante às demais 

relações humanas de amor, diversão, alegria, dor, ódio, sexo e tantas outras que 

transitam entre o abstrato e o concreto e que constituem a base da narrativa 

cinematográfica por representarem naturalmente as verdadeiras relações humanas, tanto 

quanto os atos violentos e de horror e que são tão naturais e corriqueiros hoje nas 

relações sociais. 
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Não há dúvida quanto a criação do sentimento da indiferença diante da violência 

personificada. Mas esse também é um sentimento real nas novas relações sociais. A 

maioria dos filmes, portanto, reflete a autoironia, o sarcasmo, o humor negro diante da 

sensação de dor e sofrimento tão presentes no nosso dia a dia. A diferença repousa no 

lúdico, na dramatização da violência gerada espontaneamente, sem relação com a 

economia, as injustiças sociais, os dramas psicológicos, tratada de forma espetacular, 

sensacionalista, como um folhetim televisivo qualquer e que pode ser consumido com 

extremo prazer. 

A violência sensorial se tornou de tal forma presente nos filmes de ação que é 

impossível imaginar o cinema contemporâneo sem ela. Na análise da pesquisadora 

Ivana Bentes (2003), a violência cruza com o lúdico, com o belo, com o aterrorizante, 

mexe com os instintos básicos humanos, altera percepção, adrenalina, endorfina.  

Altas descargas de adrenalina, alterações de percepção, reações por segundo 
criadas pela montagem, experimentamos a imersão total nas imagens, uma 

das bases do prazer e da eficácia do filmes americano de ação onde a 

violência e seus estímulos sensoriais são quase da ordem do alucinatório, um 

gozo imperativo e soberano em ver, infligir e sofrer a violência. Em 

Independence Day, Armagedon, Gladiador, O Senhor do Anéis e filmes do 

gênero, esse extremo prazer sensorial, sem qualquer sobressalto ético 

reafirma a “autoridade absoluta”, o poder capaz de normalizar o caos e regrar 

a catástrofe, mesmo que utilize para isso a violência e arbitrariedade 

máximas. Reencontro com o sublime, o infinito e a transcendência 

(abandonados pela arte contemporânea?) na performance/espetáculo do poder 

e na utopia do mal (BENTES, 2003, p. 220). 
 

Ela explica que esse sobressalto de sensações é criado pela intercalação de 

imagens mais líricas e poéticas com imagens absolutamente violentas e inesperadas. Ela 

aponta alguns cineastas como fundamentais para a elaboração de um mapa das relações 

entre imagem e violência no cinema contemporâneo. Nomes como o de Jean-Luc 

Godard, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, David Fincher ligam a violência à paródia 

dos gêneros do cinema norte-americano, ao filme policial, à ficção-científica, ao 

musical, ao filme de guerra. As imagens-choques desses autores chamam atenção para o 

seu caráter artificial. Godard mesmo fazia questão de enfatizar "Não é sangue, é 

vermelho". Corpos ostensivamente ensanguentados e lambuzados de vermelho 

emergem na tela desse tipo de filme que trabalham com o imaginário da violência de 

forma pop, paródica e irônica, sempre desconstruindo os clichês ligados aos filmes do 

gênero, mostrando personagens com armas de brinquedo, cartazes de cinema com 

detetives, filmes policiais com tramas ininteligíveis e confusas. Dessa forma, critica e 

parodia o cinema de violência americano, esvaziando esse gênero de qualquer 
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naturalidade, apresentando seu lado lúdico, fazendo rir e zombando da seriedade e 

naturalidade da violência no cinema clássico. A escritora canadense Linda Hutcheon 

(1991) reconhece que, como forma de crítica, a paródia tem a vantagem de ser 

simultaneamente uma recriação e criação, fazendo da crítica uma espécie de exploração 

ativa da forma (p.70).De acordo com Ciro Marcondes (2001), isso faz com que a 

representação midiática da violência esvazie o real. Para ele, a violência propriamente 

dita se dá quando a coerção física, moral, a destruição do outro ou de seu ambiente 

ocorrem indiferentes das convenções e das regras de convivência social.  

 

Violento é todo o ato que inviabiliza a reação contrária, que torna imóvel, 

impotente, incapacitado aquele que a recebe. É a arrogância do poder, é a 

negação do outro, é a sua redução a ‘sub-espécie’ (p. 24).  

 

Para ele, essa força da violência, propriamente dita, se perde no processo 

midiático. A indústria cultural se encarrega apenas da criação dos signos dos fenômenos 

violentos. Os produtos culturais são incapazes de se aproximarem do trauma causados 

pelos fatos. A violência dos “filmes de violência”, mesmo aqueles que procuram retratar 

processos dolorosos, como por exemplo, as obras que mostram fielmente as 

barbaridades cometidas nas execuções em câmaras de gás, fornos crematórios, bem 

como as imagens cruéis de corpos enterrados em valas comuns, não se equivale ao 

verdadeiro drama inscrito na memória de quem de fato viveu essas situações. As 

representações da violência nas narrativas dos filmes ditos violentos, na verdade, não 

passam de sensações indolores, inócuas, verdadeiras diversões infantis. 

O noticiário está cheio de imagens de choques, corpos agonizantes, sangue 

jorrando, cadáveres expostos, à indiferença da multidão. Nada disso, no entanto, se 

aproxima das sensações sentidas pelos sobreviventes dos dramas cotidianos, são 

representações cansativas num telejornal e demasiadamente entediantes no cinema. Não 

há cenas dramaticamente mais pobres do que as que se assistem nos telejornais diários. 

Para evitar essa indiferença e fazer com que o público se identifique com representação 

do real, as técnicas empregadas pela indústria cinematográfica tentam, ao máximo, levar 

ao público o sentimento vivo do ato, o mal-estar, a convivência mais próxima possível 

da morte, injetando através da retina cenas que se repetirão na memória levando ao 

repúdio, à indisposição, à revolta.  

Para que esse engajamento realmente ocorra, Ciro Marcondes aponta para a 

necessidade de o cinema enxertar “um pouco de sentimento na transmissão fria da 
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morte, da dor, do trágico” (p. 2), aconselhando a construção das cenas com fragmentos 

da vida dos personagens, mostrando detalhes que conduzam a uma identificação com o 

que o espectador vê na tela. Ele acha que é preciso falar da relação pacífica do 

personagem com o mundo ao seu redor. Se o enredo for construído em forma de 

escalada da violência contra o personagem, se a descrição de seu mundo for lenta, 

relevando detalhes, expressões, até mesmo pulsações e transpirações, poderá haver uma 

chance de se elevar o índice de empatia com o espectador, aumentar a cumplicidade, 

evocar sensações de solidariedade e participação. Mesmo assim, ele admite que ainda 

haverá uma distância enorme entre as representações midiáticas da violência e a dor 

real.  

O pesquisador critica a ausência de uma preocupação real com o esgarçamento 

do tecido social e o desdobramento de cenas violentas no cotidiano das pessoas por 

parte da indústria cultural. Na verdade, diz ele, ela parece impor um enaltecimento 

exagerado do lado dionisíaco da vida, o que provoca um erro na relação com a 

violência. Assiste-se a uma encenação da violência que é inofensiva enquanto a 

violência real está acontecendo em outro lugar. As formas brandas, festivas, esportivas, 

lúdicas põem em primeiro lugar as sensações de prazer, sexo, deixam entrar a violência 

pela porta dos fundos. A indústria do entretenimento cria tecnologias a serviço de uma 

espécie de brinquedo para adultos, remetendo às fantasias ingênuas e pueris, com 

ausência total de responsabilidades. É a busca da perpetuação da infância. Esse fascínio 

isola da crítica. O brinquedo incentiva a retirada com prazer sem culpa do mal-estar 

cotidiano. Há uma desconexão dos fatos reais. Sob essa ótica, os “filmes de violência” 

não são filmes violentos. A violência real está em outro lugar. Ela, de fato, existe e se 

manifesta nas relações sociais. A prova disso é a permanente sensação, a angústia 

interior e o desespero diante de situações e cenas que efetivamente chocam a sociedade. 

A violência se manifesta das mais diversas formas. Hoje, ela é tolerada em 

níveis alarmantes em nome de um progresso vago e de consequências econômicas e 

sociais totalmente imprevisíveis. Uma adoração fetichista da violência midiática, capaz 

de ocultar massacres étnicos ao divulgá-los como atos de patriotismo, maquiando a 

propaganda cínica das centrais atômicas, da indústria de alimentos transgênicos, das 

experiências dos grandes laboratórios de manipulação genética. Para deixar bem clara a 

diferença entre a violência midiática e a violência real, basta lembrar a campanha de 

preparação para o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki feita 

pelos Estados Unidos. Na ocasião, vários documentários preparavam a população 
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americana para o massacre. Um deles apresentava o desenvolvimento da campanha, 

mostrando inicialmente cenas de rua das cidades japonesas antes do bombardeio e uma 

panorâmica de toda a área que seria atingida. Havia uma referência explícita ao suposto 

perigo nipônico e um frenesi por um ataque iminente.  

Quando os bombardeios aconteceram, os jornais estamparam manchetes de 

exaltação patriótica e gloriosa. A destruição implacável de milhões de 
japoneses era saudada nas ruas como uma vitória num campeonato mundial 

de futebol. Junto com as imagens da verdadeira orgia americana pela 

‘derrota’ dos inimigos, canções country enalteciam alegremente a devastação 

da população civil, glorificavam o desempenho dos soldados e a 

contaminação do ar. Nas montagens em que a realidade copiava fielmente as 

produções hollywoodianas, esposas fascinadas deliravam com a volta de seus 

maridos, bravos heróis pela vitória da democracia e do mundo livre. E as 

canções country voltavam, fazendo troça dos japoneses derrubados, das 

cidades reduzidas a pó, do envenenamento de tudo que era vivo 

(MARCONDES, 2001, p. 01). 

 

Não havia nenhuma referência às mutilações da população civil. Não se falou da 

radiação e das mortes de efeito retardado, da dimensão absolutamente impensável 

quando se consideram as regras, minimamente definidas, para um conflito bélico. Ao 

contrário, isso não interessava, não fazia parte do jogo, do vale tudo que permitiu aos 

Estados Unidos colocarem um fim à guerra com um golpe fulminante, devastador, 

definitivo. A guerra terminava ali. Depois desse episódio, as nações não se atreveram 

mais a deflagrar uma terceira guerra mundial. Apostam que uma nova guerra poria fim à 

própria civilização. Esse tipo de trabalho ainda hoje, passados mais de 50 anos, tem 

força para provocar fortes reações de indignação. Apesar de sua configuração brutal, 

tecnicamente ele é considerado um documentário e não um “filme de violência”. É 

preciso ressaltar que a veiculação da violência tem objetivos bem definidos. Na maioria 

das vezes, se dispõe unicamente à promoção de lucros, em outros casos, satisfaz 

ideologicamente aos detentores do poder. O ideal é que um propósito não elimine as 

intenções do outro. Um exemplo disso foi a proibição do documentário The War Game, 

de Peter Watkins. Essa produção, de 1965, foi encomendada pela BBC de Londres para 

ser seco e patriótico, mas, Watkins, um pacifista, pintou, em sua obra, um misto de 

documentário e ficção, um cenário dos mais catastróficos para o mundo diante de uma 

terceira guerra mundial, na qual bombas nucleares simplesmente aniquilariam qualquer 

tipo de vida no planeta. Mesmo tendo ganhado o Oscar de melhor documentário em 

1966, The War Game revelou-se um verdadeiro anátema político, sendo por isso 

proibido de ser exibido na televisão, o que só viria a acontecer em 1980. 
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Alguns assuntos como bomba atômica, o perigo da contaminação nuclear 

colocam-se como forças acima das convenções e talvez, por isso, não interessem tão 

diretamente à indústria cinematográfica. O que desperta o interesse das empresas de 

entretenimento é a domesticação da energia, da agressividade das pessoas, utilizando, 

para isso, objetos sem periculosidade. A mídia reduz esse poder humano de indignação 

e revolta a matérias-primas a serem exploradas em seus produtos. A partir desse poder 

de manipulação, forma um sistema articulado para que não haja reação contrária, 

tornando imóveis e indiferentes aqueles que assistem a atos violentos. Dessa maneira, 

cria-se uma espécie de violência subliminar. Essa violência não aparece como tal, mas 

provoca sensação de incômodo, angústia. Ela opera com códigos próprios. Alguns deles 

camuflados, mas que são permitidos pelas regras de convivência social. 

As artimanhas da indústria cinematográfica buscam enquadrar a violência, 

colocá-la dentro de uma caixa em embalagem para presente. Os empresários da 

indústria do violento produzem em massa produtos com essa “marca” e essa mercadoria 

vende como água no deserto. E o que a faz ser tão aceita no mercado das artes é a 

indiferença.  

Indiferença que passou a ser a lógica da sociedade globalizada do fim do 
século. Indiferença das nações industrializadas em relação aos destinos do 

Terceiro e Quarto Mundos, das instituições financeiras em relação à 

capacidade de pagamento dos países, do poder da tecnologia e informática 

em relação aos protestos dos usuários de todo o mundo, indiferença do nosso 

próprio agir cotidiano, carregado dessa violência de não sentir o outro, não 

querer saber do outro (MARCONDES, 2001, p. 5). 

 

 

É dessa indiferença citada pelo professor que se alimentam os produtores de 

filmes, livros, documentários e discursos, numa linguagem desenvolvida para devolver 

de forma branda e palatável o mal estar causado pela verdadeira violência que transita 

junto conosco nas ruas das grandes metrópoles. É o exercício do poder da sedução, 

estratégia de conquista que captura pelo “encantamento, feitiço ou magia e que por isso 

mesmo, tortura e escraviza com força imbatível” (MARCONDES, 2001, p. 5). Essa 

manipulação de emoções parece ter encontrado no cinema seu veículo mais poderoso de 

convencimento. Os realizadores não param de procurar meios para levar o telespectador 

para dentro da ação violenta. Quanto mais ele consegue esse efeito, mais atrai bilheteria 

para seus produtos. Quando se edita um livro de ação, por exemplo, os leitores deliram 

esperando sua transposição para tela. Eles esperam que os diretores se aproximem o 

máximo que puderem das fantasias que idealizaram ao folhear as páginas da obra. Na 

telona, é lógico, as emoções serão muito maiores e mais realistas. 
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Parece paradoxal que uma sociedade que, de modo geral abomina ações 

violentas no seu cotidiano, vive fazendo caminhadas pela paz mundial, levanta 

bandeiras contra atos violentos seja de bandidos ou da própria polícia, que se indigna 

diante de uma chacina nos bairros periféricos das grandes cidades, vá em massa às salas 

de projeções assistir a filmes cujo tema principal é a violência e o derramamento de 

sangue, a ponto de colocar essas películas como campeãs de bilheteria. Não há um dado 

concreto que aponte qual o aspecto dos filmes violentos que provocaria uma sedução 

maior sobre o público sem que isso provoque qualquer tipo de sentimento de culpa. 

Seria a percepção que o público tem de que permanece quase intocável, sob o ponto de 

vista físico e psicológico, à reprodução da crueldade estampada na tela? Em grande 

parte dessa produção cinematográfica, estão nitidamente presentes o charme, o fascínio, 

a identificação com os “heróis” e a recompensa obtida no final das películas pelos 

vitoriosos. Apesar de sua apregoada inofensividade, é necessário abrir um 

questionamento sobre questões éticas na abordagem de temas tão marcantes nas 

relações sociais. Não se pode negar que em alguns desses produtos, mesmo que 

voltados unicamente para a obtenção de lucro, os roteiristas exageram na exploração de 

assuntos sórdidos. Em raros momentos há o cuidado (não ético, mas estético) de 

envolver esses aspectos da obra em um clima singelo, disfarçado, carregado de efeitos 

especiais e tecnologia de última geração, capazes de fazer passar despercebidos aspectos 

cruéis de alguns dos principais personagens. Na maioria dos casos, ocorre o contrário, 

conta-se uma história em tons avermelhados, na qual o susto, a angústia, a dor, o 

sofrimento, o prazer, o humor, a ironia estão presentes num exercício pleno de 

voyeurismo.  

A exploração comercial dessas obras parece estar fundamentada na constatação 

de que a humanidade tem propensão para a catástrofe. O fundamento de sua história é o 

sofrimento, a desilusão, a dor e o medo. Essa sensação do mal onipresente está 

radicalizada na sociedade, sobretudo nas grandes metrópoles, mas o traçado da moral 

não respeita mais limites geográficos. A violência que antes era restrita aos guetos, à 

periferia geográfica, econômica e política, hoje, na era das metrópoles industriais, 

extrapola todas as barreiras, ganha um aspecto serial e invade todas as camadas sociais. 

O mal e o medo instalaram-se na nossa linguagem cotidiana, bem como, nas 

grandes narrativas e ilustrações do mundo, nos discursos políticos, como nas 

denúncias artísticas, nas profecias catastrofistas, como nas consciências 

comuns. O futuro da humanidade, apesar de cheio de anseios e crenças 

otimistas pode acabar mal. E essa possibilidade torna-se quase atroz de tão 
aflitiva: nunca, como nos tempos que fizeram o último século, as 
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modalidades, os instrumentos, as fobias que se vislumbram nessas faculdades 

auto-destrutivas configuram tão vastamente esse desfecho (NOGUEIRA, 
2002, p. 204). 

 

 

Essas experiências ocorrem principalmente nas grandes cidades. A luta urbana 

nada mais é do que a guerra pelo território, o que nos remete às narrativas medievais. O 

homem enclausurado em si mesmo, a urbanidade assumida no imaginário 

contemporâneo como o berço do caos. A cidade sem nome, cujos habitantes deixaram 

de ser cidadãos para serem feras entrincheiradas em seus condomínios urbanos. Nessa 

trincheira, a humanidade tenta se livrar do seu medo mais pungente: o da dominação. 

Para Luís Nogueira (2002), um dos sonhos que mais excitam o homem é o da 

invulnerabilidade. É desse desejo que nascem os heróis imaginários. Aqueles que trarão 

a invencibilidade contra a agressão e a deterioração dos sonhos da humanidade. 

 Nas artes, o homem é senhor de todos os destinos e é vasto o repertório de 

dispositivos figurativos que a humanidade, influenciada por um pessimismo hostil, tem 

encontrado para contar sua trajetória. Um dos dispositivos mais utilizados nessas 

narrativas é a violência, sem dúvida, uma grande geradora de conflitos e sem esses 

conflitos não haveria histórias a serem escritas, filmadas ou teatralizadas. Os meios de 

comunicação de massas estão repletos de cenas que mostram explicitamente 

assassinatos brutais, mortes em circunstâncias trágicas ou atos de maníacos. Esses 

produtos tornaram-se um produto altamente rentável, sobretudo, para a indústria 

cinematográfica mundial, passando a ser vistos apenas como um apelo publicitário, com 

ingredientes manipulados a partir de signos e fórmulas destinados a criar reações de 

pânico, medo, desespero, angústia. São fórmulas conhecidas, fantasias-clichês que 

manipulam certeiramente as emoções a partir da situação pressuposta da exibição nas 

salas de cinema. 

As modificações surgidas no cinema estão se tornando cada vez mais radicais, 

tanto do ponto de vista da tecnologia empregada nos filmes quanto aos seus aspectos 

narrativos. O cinema atual encara a violência como uma ferramenta da banalização da 

brutalidade como se esse fenômeno fizesse parte do fluxo social das grandes cidades. 

Nessa via de mão dupla que é a indústria cultural, a violência das grandes cidades 

legitimaria a realização de filmes em que a violência superlativa teria o papel de 

protagonista, ou pelo menos, seria um aspecto corriqueiro na vida da maioria dos 

personagens. Na filmografia dos anos 60/70, a violência era abordada principalmente 

sob dois aspectos. No primeiro, ela era vista como um instrumento para o 
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estabelecimento da justiça. No outro, ela era coadjuvante num festival de acrobacias de 

elenco e de câmara, envolta num carrossel de explosões, perseguição de carros pelas 

ruas que criavam muito mais um espetáculo de cores do que efetivamente a 

apresentação nua e crua da violência. Desse modo, a violência dos filmes de ação se 

sobrepõe à presença hegemônica de imagens violentas. Há, portanto, a 

despersonalização do ataque e a dissociação da dor e do sofrimento. 

A partir dos anos 90, a violência no cinema começa a ser veiculada como uma 

ferramenta de banalização da brutalidade, começando a apontar para o aspecto burlesco 

na tentativa crítica de uma autoironia. A violência dos dias atuais procura uma secura, 

uma sujeira que a torne tão consciente quanto impressionante. Nessas películas, os 

protagonistas começam a ser mais suscetíveis a ataques e a ferimentos, da mesma forma 

que os realizadores começam a articular a dor junto à violência mostrando os “heróis”, 

não só os “vilões”, como passíveis de serem atingidos por ela. A presença da violência 

das atrações acrobáticas foi acoplada à presença efetiva da dor sofrida pelos 

personagens. Na tela, não há mais espaço para a indiferença da dor, mas para a exibição 

explícita do espetáculo promovido por ela. Nessa noção palpável de dor, a "aflição" de 

observar cenas violentas funciona como o principal chamariz da imagem.  

A transformação da violência num aspecto corriqueiro dos personagens faz com 

que o filme seja mais atrativo a partir da quantidade de imagens violentas que ele puder 

mostrar. A violência distanciada, acrobática de Rambo, divide espaço, agora com a 

violência direta dos meios urbanos, do tráfico de drogas, inserida nas ruas das grandes 

cidades. Esse enfoque vai se estabelecendo num tipo de filme violento autoirônico, 

crítico, no qual a presença da violência deixa de querer ser um espetáculo em busca da 

justiça, mas se justifica por se considerar sempre um espaço de reflexão negativa sobre 

ela mesma. O que se busca nessas obras é a legitimação de mostrar a violência para 

chocar e por meio desse choque fazer refletir sobre os diversos aspectos que envolvem 

as questões éticas, sociais e estéticas desencadeadas no processo. Esse jogo de uma 

violência autoconsciente que se coloca como uma farsa a ser refletida, porém, vem se 

transformando também num produto altamente rentável o que, em alguns casos, parece 

estimular a busca apenas pelo lucro fácil, diluindo, portanto, a sua capacidade crítica 

enquanto obra de arte. 

O novo perfil com o qual a violência começa a se apresentar mostra um jogo de 

cinismo, de um sarcasmo perigosamente niilista. A violência e a dor como um jogo de 

imagens, como um espaço lúdico de atrações. Em alguns desses filmes, vem se 
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tornando cada vez mais presente a influência exercida pela febre dos videogames. São 

imagens ultrarrealistas em que homens, feras, mocinhos e vilões se digladiam ao aperto 

de botões. Esses filmes, na medida em que se tornam comuns, e são bem recebidos por 

uma crítica ávida por filmes chocantes, vão se transformando em verdadeiras 

ferramentas do esvaziamento da dor alheia. Se o cinema da violência idealizada era um 

espetáculo de ignorância em relação ao inimigo, o cinema da ultraviolência é o cinema 

da dor alienada, de uma violência crua e que vem servindo para esvaziar o parco 

reconhecimento e solidariedade que as imagens já tentaram construir da dor e do 

sofrimento alheio. Um cinema consciente, porém indiferente, no qual a violência de tão 

autorreflexiva trata o personagem como um farsante, que em vez de chocar faz achar 

graça. Descrente de tudo o que vê como ilusão, o espectador se torna inatingível, 

incapaz de sentir o que, racionalmente, observa na tela de cinema. 

A professora da UFRJ, Ivana Bentes (2003), considera que a mídia está diante de 

um momento difícil no que diz respeito aos caminhos apontados pelo fenômeno da 

violência no cinema.  

Hoje, apesar dos inúmeros estudos à respeito, a violência faz parte de um 

cenário de poucas teorias, estéticas, políticas e filosóficas que apontem seu 

verdadeiro sentido nas relações sociais. A cólera dos injustiçados, agora, está 

encoberta pela imagem da violência nua e crua. Muitos filmes voltam a certo 

‘naturalismo’ ou ‘hiperrealismo’ na representação da violência. Alguns 

teóricos arriscam dizer que é através dessas imagens que os novos 

marginalizados ferem e violentam o mundo que os rejeitou (BENTES, 2003, 

p. 219). 

 
 

É a estética e a ética que os novos autores colocam, de forma implacável, na 

boca de personagens do cinema contemporâneo que afirmam a sua natureza violenta, 

seu gosto pela violência ou indicam como a violência e o crime são encarados como 

uma atividade qualquer. Sem o sobressalto moral no espectador diante dessa 

profissionalização, as cenas de violência são levadas as últimas consequências, 

tornando-se tragicômicas e levando a plateia a experimentar sensações de prazer e gozo. 

A autora chama a atenção para a crescente fusão, nos filmes de ação, das cenas de lutas 

com a dança, como nas belas e exasperantes coreografias dos filmes de John Woo, ou 

no misto de luta, dança e jogo de Matrix (1999), de Andy e Larry Wachowsski, ou ainda 

nos combates aéreos, francamente líricos de O Tigre e o Dragão (2000), com direção de 

Ang Lee. O filme O Senhor dos Anéis (2001), de Peter Jackson, é outra obra que faz 

referência direta à estética utilizada pelos games de computador. Com extrema 

inteligência visual, explora o lúdico e o mágico em jogos de perspectivas, alterações dos 
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pontos de vistas, câmeras que tiram a imagem dos eixos convencionais, tomando como 

modelo a estrutura dos games em que a variação e criação de cenários é tão importante 

quanto à ação.  

O filme oscila entre cenários e ambientes luminosos como a terra dos elfos, de 

beleza clássica, perfeita, intocada e feitos para a contemplação, com cenários 

igualmente monumentais só que carregados de maus presságios nos quais aparecem 

penhascos escarpados, vermelho cor-de-sangue, montanhas esmagadoras cobertas de 

neve, esculpidas pelo vento, cavernas sombrias, labirintos de pedra, despenhadeiros, 

mas o mais impressionante é a violência sensorial, produzida pelo som avassalador e 

pela montagem das cenas de lutas, combates e ação. As imagens são mostradas de tal 

forma, numa edição frenética que impede que qualquer ação possa ser observada na sua 

integralidade. A performance, a ação e atuação são dissolvidas pela montagem. Milhões 

de estímulos produzidos pela montagem vertiginosa, a presença do som, quase uma 

barreira sonora que envolve o espectador, transforma a ação em uma violenta 

experiência sensorial. Altas descargas de adrenalina, alterações da percepção, reações 

por segundo criadas pela montagem, experimenta-se a imersão total nas imagens. Essas 

são a base do prazer e da eficácia dos filmes de ação em que a violência e seus 

estímulos sensoriais são quase da ordem do alucinatório, um gozo imperativo e 

soberano em ver, infligir e sofrer a violência.  

Certa glamourizacão da violência, seu lado desejável e fashion são recorrentes 

no cinema contemporâneo. Alguns dos conceitos do cineasta Sergei Eisenstein, 

utilizados na sua teoria de montagem
2
 para desnaturalizar o fluxo das imagens, visando 

à criação de oposições e contrastes em todos os níveis das imagens, como a oposição 

entre o preto e branco, entre planos abertos e fechados, entre o alto e o baixo, entre 

direita e esquerda, entre volumes grandes e pequenos, entre a multidão e um indivíduo, 

entre ordem e desordem e entre sentimentos nobres e vis - empregados por ele em 

                                                

2 A montagem, como princípio básico, tem a idade do próprio cinema, já que montar é, sobretudo, colar 
os planos uns aos outros para que seja fisicamente possível a sua projeção sequencial. Contudo, a 

utilização da montagem enquanto processo de significação só começou quando o cinema se assumiu 

como tal, largando o estigma do teatro filmado ou da simples reprodução de imagens. Verificou-se a 

possibilidade de utilização de diferentes planos (toda a escala de planos, do plano panorâmico ao close) e 

da variação do ângulo de filmagem (que até à altura era sempre o mesmo, geralmente, à altura do 

homem), o que atribuía, desde logo, uma importância capital à montagem. Assim, já não existe tão 
somente a preocupação básica com a sequência de projeção do filme, mas surge agora a necessidade de 

dar aos planos fragmentários um significado, um sentido.  
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clássicos como Encouraçado Potemkin (1929), foram brilhantemente repetidos por 

Stanley Kubrick em outras obras primas como Lolita (1962), 2001 - Uma Odisséia no 

Espaço (1968), Dr. Fantástico (1964), O Iluminado (1980), Nascido para Matar (1987) 

e Laranja Mecânica (1971).  
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3.  A VIOLÊNCIA E SUAS RELAÇÕES 

 

  

Na obra O que é a violência (1983), o filósofo Nilo Odália é categórico na sua 

afirmação de que a primeira evidência da violência é a agressão física. De fato, o 

confronto e o consequente derramamento de sangue são quase que inevitavelmente o 

desenlace das relações entre pessoas ou grupos sociais cujos interesses entram em 

conflito. As ideias de mal e de crime são, portanto, os retratos mais nítidos da violência 

no cotidiano das pessoas, mas não se podendo, em nenhuma hipótese presumir a 

gratuidade dessa violência. A sua gênese está ligada às mais diversas formas de 

perturbação da ordem religiosa, estética, moral e psicológica. 

 A percepção da violência, bem como a sua esquematização com o objetivo de 

conceituá-la, apresenta enormes dificuldades em decorrência das inúmeras variáveis 

culturais e tantos outros fatores que possam interferir na sua manifestação. Ela não se 

manifesta em todos os espaços de tempo e território da mesma maneira o que pressupõe 

que não há um único tipo de violência. Desse modo, diante da dificuldade de 

explicação, a tarefa de pesquisadores é o da aproximação possível com os mecanismos 

da gênese da crueldade nas relações humanas. 

Se para os sociólogos, antropólogos, pedagogos, psicólogos e psiquiatras, a 

diversidade tipológica e de conceitos cria dificuldades para o enquadramento da 

violência como objeto de estudo, para a representação artística desse fenômeno, ao 

contrário, esse manancial de modalidades representa a oportunidade de ilustrar, com a 

magnitude do sonho, um painel da sociedade humana no qual uma das principais figuras 

é a violência. É nesse quadro que estão inscritos o poder, a força, a razão, o êxtase, a 

precisão, o ataque, a agressividade, o instinto, a dor, o prazer, o heroísmo, a glória, a 

derrota, a decadência, o desespero e a humilhação, ingredientes que povoam todo o 

imaginário artístico a respeito das ideias de mal e de crime, além das figuras 

aterrorizantes e intoleráveis que a racionalidade busca rejeitar, mas que o instinto 

humano teima em interpelar nas suas representações artísticas cujo espaço privilegiado 

para esse exercício tem sido as histórias em quadrinhos, passando pela fotografia e sido 

exacerbado pelo cinema.  

A agressão física, preconizada por Nilo Odália (1983), como símbolo maior da 

violência se dilui ao longo de sua obra, não como uma contradição, mas como um 

complemento de seu raciocínio, quando ele afirma que a violência possui mil e uma 
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faces. Na sua tese de doutorado intitulada Violência e Cinema – Monstros, soberanos, 

ícones e medos, o pesquisador português, Luís Nogueira, ao analisar a representação 

cinematográfica da violência, também evidencia esse caráter multifacetado observado 

na tela.  

A violência (melhor: as violências) que o cinema, como todas as formas 

comunicacionais e artísticas, nos dá ver [...] é um multiverso: seres individuais 
ou entidades políticas, armas de destruição maciça ou os simples punhos, 

desejo de morte ou desejo de prazer, revolta social ou exuberância criminosa, 

estética do crime ou gestão das forças, medo do outro e uso de si, abjeção ou 

sacrifício, exposição ou sugestão, evidência ou segredo, todas essas categorias 

e conceitos, valores morais e formulações estéticas, dizem-nos apenas que a 

violência enquanto matéria visual e narrativa oferece uma vasta extensão de 

recursos (NOGUEIRA, 2002, p. 246). 
 

O terceiro capítulo deste trabalho repercute o posicionamento de teóricos como 

Georges Bataille, Edmund Burke, Umberto Eco, Michel Foucault, Immanuel Kant, 

André Bazin, Luiz Nazário e Susan Sontag ao relacionar a pluralidade da representação 

da violência com questões ligadas ao sagrado, ao medo, ao feio, ao monstruoso e ao 

grotesco, lembrando que esses três últimos conceitos estéticos têm um extenso número 

de elementos comuns, chegando, em alguns casos, a se confundirem. A diferenciação se 

dá por algumas características particulares apontadas por autores como Mikhail 

Bakhtin, por exemplo e que são pontuadas neste capítulo da dissertação. A seleção dos 

filmes funcionou como uma espécie de uma máquina do tempo indo ao passado e ao 

futuro para demonstrar a perenidade dos conflitos humanos.  

Assim, pode-se ir à Idade Média observar o poder político da igreja, impondo 

suas regras e procurando eliminar os seus oponentes. A obra escolhida para falar dessas 

questões e da violência sofrida pela figura grotesca de Quasímodo foi o filme O 

Corcunda de Notre Dame (1939), de Willian Dieterle. A ida ao futuro, já que a trama de 

Blade Runner (1982), de Ridley Scott, é para falar do medo da autodestruição da 

espécie, da revolta do autômato contra o seu criador e do uso irresponsável dos recursos 

naturais, erros que fatalmente se voltarão contra o próprio ser humano. A violência 

contra o feio será analisada através do enfoque dado a esse assunto pela trilogia O 

Senhor dos Anéis (2001 – 2003), dirigido por Peter Jackson. O filme faz uma divisão 

clara entre bons e maus por meio da estetização da beleza e da feiura. Nessa 

contextualização da violência, são os feios os praticantes da maldade.  

A relação do homem com o sagrado sempre foi um campo fértil para atitudes 

despóticas e práticas cruéis. A santa inquisição, a morte de “bruxas” na fogueira, a 

culpa, o castigo aos pecadores fazem parte do arsenal de “argumentos” usados pelos 
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detentores do poder para a imposição de regras e dogmas religiosos. A narrativa do 

filme Os Demônios (1971), dirigido pelo polêmico Ken Russel, discute todas essas 

questões, denunciando de forma irônica a tirania dos poderosos.  

 

3.1 A VIOLÊNCIA E O SAGRADO 

 

 

A história da civilização ocidental revela uma quantidade interminável de 

conflitos. Primeiro, eram irmãos contra irmãos. Depois, tribos contra tribos. Mais 

adiante, cidades contra cidades. Ao longo dos séculos, vários impérios se formaram com 

a violência, sendo a principal força indutora desse processo. As guerras, os massacres, a 

escravização dos inimigos eram reconhecidas como formas legítimas do exercício do 

poder. Hoje, pouca coisa mudou, apesar do discurso falso moralista de convivência 

pacífica entre os povos. Os países continuam a se digladiar por expansão de territórios, 

confisco de fonte de recursos naturais como petróleo, jazidas minerais, enfim, tudo o 

que possa significar a conquista da hegemonia. 

As escrituras sagradas do cristianismo explicam as razões pelas quais Caim 

assassinou Abel. Segundo o livro do Gênesis, os dois irmãos disputavam o privilégio de 

ser o preferido de Deus. Cada um deles fazia oferendas ao Criador com vistas a agradá-

Lo e atrair para si um quinhão maior de sua admiração. Com o resultado de seu 

trabalho, Caim, por ser agricultor, oferecia ao Senhor os frutos da terra, já Abel, sendo 

pastor, sacrificava os primogênitos de seu rebanho. Sem apresentar uma explicação 

clara, o texto bíblico afirma que Deus aceitou a oferenda de Abel e recusou a de Caim 

(BÍBLIA SAGRADA, 2000, p. 52). Em se tratando de seres humanos, a consequência 

dessa escolha não poderia ser outra se não o derramamento de sangue. Movido pela 

sede de vingança, resultante de um sentimento de inveja, Caim mata Abel, inaugurando 

o ciclo interminável de violência entre os homens. 
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FIGURA 3 - Caim e Abel. Ticiano Vecellio A obra  revela toda a crueldade do assassinato de Abel. O 

gestual de Caim revela ódio e desprezo pelo irmão, chegando até a pisoteá-lo. 
FONTE: Disponível em: <http://www.artinvest2000.com/tiziano_cain-abel.html >. Acesso em: 2 mai 

2011. 

 

 O Deus bíblico se assemelha de fato, em alguns episódios narrados no livro 

sagrado dos cristãos, à criatura escolhida por ele para dominar a terra. Ao exercer seu 

poder infinito, ele apresenta os mesmos dois lados formadores da alma humana: a 

bondade e a maldade. Os livros que compõem o Velho Testamento trazem inúmeros 

relatos que comprovam essa característica. A começar pela criação de Eva, a mulher 

que iria compor o casal primordial. Ela foi criada a partir de uma costela de Adão, o que 

seria um ato brutal. Mas, o criador, revelando sua face benevolente fez Adão dormir 

profundamente para que não sentisse dor. Posteriormente, numa atitude que pode ser 

considerada má ou justa, dependendo do ponto de vista e da religiosidade de cada um, 

Deus expulsa os dois do paraíso, por terem se atrevido a comer o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Ainda no livro do Gênesis, o Todo Poderoso destrói 

todas as criaturas da terra, inclusive a raça humana, provocando um dilúvio que inundou 

toda a superfície do planeta (BÍBLIA SAGRADA, 2000, p. 54-55). Só escaparam Noé, 

orientado por mensageiros divinos a construir uma arca, um casal de cada animal 

terrestre e sua família. O restante dos seres foi dizimado pela ira de Deus. 

A violência divina, no entanto, está muito mais inclinada à coerção, talvez com a 

finalidade de controlar os povos, do que realmente na execução das ameaças feitas aos 

homens, tornando-se, assim, uma violência mais psicológica do que física. Eram os 

oráculos, os anjos de Deus, os enviados que prenunciavam medidas extremas por parte 

do Criador. A maioria delas para punir os ímpios e beneficiar os aliados. Em Miquéias, 

estão descritas terríveis ameaças feitas por Deus contra os povos de Samaria e Judá e 

anunciadas pela boca de um oráculo. A promessa de um julgamento cruel é clara: 
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2 Povos, ouvi todos! Terra e tudo que conténs estai atenta! 3 O Senhor Javé 

vai testemunhar contra vós, o Senhor, do alto de sua morada. O Senhor vai 
sair de sua morada, vai descer e pisar os mais altos cumes da terra. 4 Sob seus 

pés fundir-se-ão os montes, os vales se dissolverão como a cera perto do 

fogo, como a água que rola pela encosta. 5 Tudo isso por causa da 

infidelidade de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a 

infidelidade de Jacó? Não é a Samaria?... 6 Farei de Samaria um montão de 

pedras no campo, um terreno onde plantarão vinhas. Farei rolar as suas 

pedras no fundo do vale e porei a descoberto seus alicerces. 7 Todos os seus 

ídolos serão quebrados [...] 8 Por isso prantearei, gritarei, andarei descalço e 

nu, soltarei gemidos como o chacal e lamentações como a avestruz (BÍBLIA 

SAGRADA, 2000, p. 1247). 

 

 É, portanto, de sangue e lágrimas grande parte dos textos bíblicos, parecendo até 

que as escrituras sagradas do cristianismo tenham iniciado a ligação de uma corrente de 

narrativas de violência que ao longo da história da humanidade nunca foi quebrada. Não 

seria nenhum absurdo afirmar, portanto, a não existência de um relato que trate de uma 

aventura humana que não traga, em seu conteúdo, um resquício sequer de violência. Os 

mitos e lendas da Grécia antiga, por exemplo, berço da civilização ocidental, compõem 

um detalhado inventário das lutas entre deuses, semideuses e humanos pelo reinado 

divino. 

 Mas é a partir da Idade Média que a ideia de inferno, construída pelos poetas e 

artistas, foi gradativamente saindo das profundezas da terra para habitar o interior das 

mentes humanas e suas formas de representações artísticas. Escritores do século XIX e 

XX, como Gogol, Dostoiévski e Kafka, exploraram esse estado de inferno metafísico. A 

angústia é traduzida nas páginas dos romances e poesias, nos quadros de pintores, como 

Bosch e Brueghel, Rembrandt e Caravaggio, Dürer e Michelangelo,  

 

 

 
FIGURA 4 - Davi com a cabeça de Golias. A arte expõe, de forma explícita, sangue, dor e o sofrimento. 

FONTE: Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/?tag=davi-e-golias-de-

caravaggio>. Acesso em: 2 mai. 2011. 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/?tag=davi-e-golias-de-caravaggio
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/?tag=davi-e-golias-de-caravaggio
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para, posteriormente, ser transportada para as telas de cinema. Não há mais nenhum 

constrangimento do ponto de vista ético, moral ou religioso em mostrar o sofrimento do 

homem ou até mesmo o martírio de anjos e santos - considerados ícones da pureza na 

face da terra e, por isso mesmo, isentos de outra representação imagética - que não fosse 

a exteriorização das suas faces divinas. 

Essa liberdade de representação parece estar ligada a uma das principais 

características da era moderna, que pressupõe o fato de que, nela, Deus morreu. Esse 

Deus, que exercera importante papel na explicação dos acontecimentos, da existência do 

mundo e do homem, foi sendo, ao longo dos séculos, expulso do pensamento no 

Ocidente. Nietzsche, no final do século XIX, foi quem com maior ímpeto anunciou essa 

morte. Na obra Assim falava Zaratustra (2002), o abandono da divindade - que, na 

visão cristã, era inteiramente responsável pela condução do destino da humanidade e 

pela punição dos erros cometidos – trouxe, na era moderna, a responsabilidade e a 

capacidade do homem para a dominação da totalidade das suas ações, além de lhe 

conferir autoridade para punir aqueles que não forem capazes de acolher as regras 

impostas pelo sistema. A lei de origem divina, sistematizada pelo aparelho religioso ou 

ainda pelo poder constituído no Estado, dava e restringia liberdade, controlando os 

impulsos individuais criando uma ética comportamental que, presumivelmente, proveria 

o bem-estar de todos. Ao apagar do seu cotidiano, a figura onipresente de Deus, o 

homem perdeu, ao mesmo tempo, o consolo da benevolência divina e a certeza da 

aplicação de um castigo justo. 

Essa dessacralização - que confere ao homem a ausência da tutela de Deus e o 

fim da avaliação divina de seus atos - constitui-se uma excelente oportunidade para se 

especular à respeito do inegável aumento da circulação da violência nas grandes 

metrópoles. Ao determinar o fim da vigilância divina, ou seja, ao supor que o poder de 

ler as mentes e perscrutar as almas, havia sido eliminado de seus destinos, o que 

impossibilita à divindade a descoberta da culpa interior ou da intenção maligna, o 

homem delegou, aos juízes e ao aparelho policial, a elaboração de quadros e modelos de 

comportamento para determinar o mecanismo eficaz na contenção das pulsões 

assassinas. Com a ruptura da ordem divina, é o homem que assume, presumidamente, 

de forma imparcial, o julgamento dos atos criminosos. Mas é impossível se determinar, 

de forma conclusiva, que foi a passagem do homem da condição de crente a de cidadão 
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e a substituição do poder eclesiástico pelo poder do Estado o fator determinante da 

proliferação da violência na sociedade contemporânea. 

Essa reflexão revela o fato de que aos ímpios não serão mais impostos os 

castigos infernais, nem aos justos, o prêmio da destinação ao paraíso. A aplicação da lei 

agora está nas mãos de uma esfera meramente material, cujo poder nem de longe pode 

aspirar à onipresença e ao conhecimento universal e ininterrupto dos corações humanos, 

condição unicamente reservada a Deus. Essas constatações nos remetem à expulsão de 

Adão e Eva do paraíso terrestre, condenados à servidão do trabalho e da busca obstinada 

do saber, abandonados, relegados ao lado tenebroso da existência, sem o menor indício 

de sentido moral ou ético. Os dois, representação icônica da humanidade, esqueceram, 

deixaram, ao perderem sua origem divina, as prescrições de uma vida prodigiosa no 

amor e no bem universal. Vagam, agora, num refúgio repleto de vícios e tentações 

malignas, numa vida devotada ao preenchimento de suas necessidades individuais e ao 

descomprometimento com qualquer ato que não diga respeitos as suas certezas. 

Livre para a realização de seus atos, a imaginação do homem também não 

encontra mais limites quando se trata das suas representações artísticas. Sem medo e 

sem culpa, trata de todos os temas com absoluta naturalidade, incluindo as questões 

ligadas à religiosidade. O cristianismo, por exemplo, nunca se importou em mostrar a 

face dolorosa de seus mártires. Embora o Gênesis ensine que no sexto dia “Deus viu 

que tudo o que tinha feito era muito bom” (BÍBLIA SAGRADA, 2000, p. 50), e a 

“Sabedoria recordava que o mundo foi criado por Deus segundo número, peso e 

medida, ou seja, segundo critérios de perfeição matemática” (ECO, 2007, p.43), “todo o 

universo é belo porque é obra divina e até mesmo o feio e o malsão, de alguma forma, 

redimidos por essa beleza” (ECO, 2007, p. 43). A representação artística da sua 

divindade máxima, o Cristo, é feita mostrando-o no auge do seu estado de humilhação e 

dor. Já a cultura grega não considerava que o “mundo era necessariamente todo belo. 

Sua mitologia narrava feiúras e erros e, para Platão, a realidade sensível era apenas uma 

inapta imitação da perfeição do mundo das idéias” (ECO, 2007, p. 43), tinha em sua arte 

o modelo da beleza suprema representada pelos deuses do Olimpo.   

Para Eco, quando a arte precisa pensar a paixão de Cristo, constata que é 

inevitável repetir Hegel que em sua Estética diz: “não se pode representar o Cristo 

flagelado, coroado de espinhos, agonizante, nas formas da beleza grega” (HEGEL, 1980 

apud ECO, 2007, p.49). Mas essa aceitação da feiura de Cristo não é imediata. Mesmo 

sabendo-se que Isaías já representava o Bom Pastor desfigurado pelo sofrimento. A arte 
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paliocristã representava Cristo de forma angelical. Havia nessa época uma batalha entre 

a igreja e os heréticos que queriam afirmar a condição humana de Jesus em detrimento 

da sua origem divina. Só na Idade Média, se reconheceu naquela figura na cruz um 

homem verdadeiro, ensanguentado, batido pelo sofrimento e cuja representação, como 

diz Eco (2007): 

[...] seja da crucificação, seja das várias faces da paixão, torna-se então 

dramaticamente realista e celebra, em seu sofrimento, a humanidade de 

Cristo. Em A lamentação pelo Cristo morto, pintada por Giotto para a capela 

dos Scrovegni, todos os personagens choram e sugerem ao fiel sentimentos 
[sic] de compaixão por alguém com quem ele deve se identificar (ECO, 2007, 

p. 49). 

 

 

 

 
FIGURA 5 - A lamentação pelo Cristo morto, Giotto. Todas as figuras desse quadro são retratadas 

chorando pela morte de Jesus. 

FONTE: Disponível em: <http://esquizofia.wordpress.com/2011/02/25/um-curso-desejante-para-van-

gogh-105/>. Acesso em: 25 jul. 2011. 

 

 

Os artistas começam a retratar fielmente o sofrimento do Cristo, sem sentimento 

de culpa e nem medo do pecado impostos pela igreja. Essas imagens dramáticas do 

Cristo não chegaram a invalidar as representações dos santinhos populares “que o 

representam alto, belo de lineamentos delicados, muitas vezes até a languescência” 

(ECO, 2007, p. 52). Mas é preciso ressaltar que a representação da feiúra imposta pelo 

sofrimento de Jesus encorajou a exploração, até certo ponto gratuita ou para fins 

moralistas, de outros tipos de deformidades, como as imagens da morte, do inferno, do 

diabo e do pecado. Se o sofrimento daquele que libertou o mundo é feito de maneira 

crua e realista, qualquer outra imagem pode ter o tratamento que a imaginação do artista 

conceber. 

Essa liberdade de expressão gerou um dos filmes mais polêmicos dos últimos 

anos da história do cinema. Os Demônios (1971), de Ken Russell, baseado na novela Os 
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demônios de Loudun, do escritor Aldous Huxley, obra que retrata o violento regime 

católico que tomou conta da França no século XVII, foi feito para chocar. Logo após o 

letreiro informando que o filme é baseado em fatos históricos, os personagens principais 

existiram e os fatos principais narrados aconteceram realmente, vê-se o rei Luís XIII 

(Graham Armitage) executando um balé bizarro cercado por um cenário que faz uma 

releitura do quadro O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, pintado em 1483. A 

maior surpresa é que o monarca interpreta a própria Vênus.  

 

  

FIGURAS 6 e 7 - Releitura do diretor Ken Russel do quadro O nascimento de Vênus, de Sandro Boticelli 

(1845) 

FONTES: 6 - Os Demônios (1971) 

7 – Disponível em: 

<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cavernaweb.com.br/wordpress>. Acesso em: 13 

mai. 2011. 

 

A cena aparenta buscar a ridicularização. Luís XIII está vestido com uma um 

conjunto de conchas do mar metálicas encobrindo seu sexo e o que poderia se chamar 

de seios. Sentado logo nas primeiras filas da plateia está o cardeal Richelieu 

(Christopher Logue), líder da igreja na França que apesar do seu visível 

constrangimento, estava lá para bajular o rei e garantir a manutenção do status quo 

francês. Na obra de Russel, a corte francesa do século XVII era formada por um bando 

de travestis que circulava livremente entre o recatado alto clero. 

No final da apresentação, o cardeal beija a mão do rei, elogia falsamente a 

originalidade do espetáculo e revela o verdadeiro motivo de sua presença naquela 

manifestação que guarda semelhanças profundas com um festival de bobos da Idade 

Média. No cumprimento ao rei, ele diz “que ideia mais original majestade: o nascimento 

de Vênus. Eu só rezo para assistir ao nascimento de uma nova França onde Igreja e 

Estado sejam um só”. Logo nas primeiras cenas, o filme de Russel pelo acentuado tom 

de deboche parece assumir as características de uma comédia. Essa falsa impressão 

acaba no momento em que Ken Russel coloca o close do cadáver de um protestante 
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sendo comido pelos vermes e, em seguida, é mostrada uma multidão desses religiosos 

sendo expulsa de Loudun onde a história do filme é contada. 

Na verdade, a obra de Ken Russel é um drama político religioso que utiliza esse 

tom debochado para não deixar nenhuma instituição de pé. Embora o autor não emita 

nenhum juízo de valor, nem a Igreja, nem a Monarquia, nem o Estado escapam de suas 

críticas ferrenhas. É pura provocação. Um verdadeiro festival de luxúria, lesbianismo, 

pederastia, profanação de imagens sacras, loucura, heresia, possessões demoníacas fez 

com que o filme fosse, ao mesmo tempo, um sucesso de bilheteria, um fracasso junto à 

crítica especializada e, por fim, se torna uma obra à parte nas prateleiras da Warner 

Bros., tendo sido banido de quase todos os países em que foi exibido. No Brasil, nem 

título oficial em português recebeu, sendo chamado extraoficialmente de Os demônios.  

A polêmica é uma das características do cinema de Ken Russell. Tanto Mulheres 

Apaixonadas (1969) quanto Os Demônios, por exemplo, têm a fúria, a agressividade e a 

estética barroca e rebuscada como elementos comuns. Não seria exagero afirmar que 

por vezes, em Os demônios, o diretor parece priorizar a polêmica em detrimento da 

narrativa. A irrealidade da trama, os cenários, os objetos de arte, o trabalho gestual dos 

atores são intencionalmente caricatos e excessivamente teatrais. Mesmo com o anúncio 

dos letreiros iniciais de que a obra é baseada em fatos reais, para Ken Russel, os 

personagens de Os demônios não precisam ficar restritos unicamente a essa realidade. A 

ideia é fazer com que eles representem apenas a essência da personalidade humana. A 

representação do padre Urbain Grandier (Oliver Reed) é sintomática dessa propensão de 

Russel para a criação de polêmicas. No filme, o padre é visto unicamente como um 

mártir, sendo vítima da ambição política do cardeal Richellieu. Historicamente, no 

entanto, ele era o que se pode denominar de uma figura político-religiosa controversa. 

Urbain Grandier era a autoridade superior da cidade fortificada de Loudun, sendo o 

grande vilão do caso das freiras ursulinas enclausuradas num convento daquela 

paróquia. Quando as religiosas apresentaram sintomas de possessão e histeria, o padre 

que andava envolvido em escândalos sexuais foi acusado de magia negra, de ter feito 

um pacto com demônios e enfeitiçado as freiras. 

Associado a essas questões de fundo religioso, existe o confronto político entre 

Grandier e Richillieu. O cardeal quer controlar toda a França e o único empecilho é a 

cidade fortificada de Loudun que ainda permanece sob o comando do padre libertino. 

Aproveitando-se de sua fraqueza pela libidinagem, Richellieu e seus seguidores criam 

um plano para tirar Urbain do poder. Dito dessa forma, a obra de Russel parece compor 
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uma narrativa simples e linear. Mas não é nada disso o que se vê na tela de cinema. Esse 

diretor polêmico, mas, inegavelmente, criativo, nunca se prenderia a uma fórmula 

infinitamente explorada e de constatações óbvias para contar uma história. O diretor 

direciona seu trabalho para o desfile de imagens esteticamente belas, mas, ao mesmo 

tempo, extremamente violentas e chocantes. Algumas delas chocam profundamente por 

ferirem conceitos religiosos caros à sociedade. 

Numa dessas cenas, a irmã Joana dos Anjos (Vanessa Redgrave) observa o padre 

Grandier que vem à frente de um cortejo fúnebre. Ao vê-lo, um desejo crescente vai 

tomando seu corpo a ponto de fazê-la delirar. Na fantasia sexual da freira, Ken Russel 

faz referências claras a duas passagens bíblicas muito caras à Igreja Católica. A primeira 

é a caminhada que Jesus faz sobre as águas do Mar da Galileia. A outra se refere à 

ocasião em que Maria Madalena unge os pés de Jesus com óleo perfumado e os enxuga 

com os seus cabelos. No filme, Russel faz o padre Grandier andar sobre as águas para 

encontrar a irmã Joana e ela enxugar os pés dele com seus longos cabelos louros. No 

caso da bíblia, o gesto de Madalena está ligado à gratidão, enquanto que em Os 

demônios o que move a irmã Joana é a luxúria. Provavelmente, Ken Russel apesar de 

tratar Grandier quase como um mártir, só o compararia a Jesus com o intuito de chocar 

os conservadores. 

Algumas cenas do filme são particularmente chocantes a partir do ponto de vista 

das convenções da Igreja Católica. Numa delas, de joelhos, as freiras ursulinas rezam 

comandadas pela irmã Joana dos Anjos. Ela volta a delirar. No seu devaneio sexual, o 

Cristo crucificado se transforma no padre Grandier. 

 
FIGURA 8 - No seu delírio de paixão, a freira Joana dos Anjos vê o Padre Grandier transfigurado no 

Cristo crucificado. 
FONTE: Os Demônios (1971) 
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Ele desce da cruz e ela lambe suas feridas, se lambuza no seu sangue, rolam pelo 

chão entrelaçados. Enquanto delira, a freira, cheia de culpa, se martiriza, bate com o seu 

rosário na própria cabeça dizendo “perdoa nossos pecados”. Aperta um pequeno 

crucifixo contra a sua mão até perfurá-la e ficar com um ferimento parecido com o da 

crucificação. 

Mesmo com o tratamento de mártir, Russel não deixa de exibir o lado pervertido 

e cínico de Grandier. Na cena em que ele asperge água benta nos cadáveres dizimados e 

enterrados em valas comuns, ele ouve a queixa do padre Mignon que o auxilia na tarefa: 

“Meu primo me disse que sua filha está grávida. Tem suas prostitutas, por que fazê-la 

pecar?”. A resposta de Grandier revela todo o caráter despótico do seu espírito: 

“começo a compreender depois de tudo que as coisas têm um propósito para os homens 

de minha espécie: poder, política, riquezas, mulheres, orgulho, ambição”. O padre, em 

vez de sentir piedade, desprezava as mulheres que havia engravidado. Seu cinismo 

também fica claro na cena da confissão de sua amante, Philipe. Ele se isenta totalmente 

da culpa de tê-la engravidado e com um ar sério e compenetrado lhe dá penitências 

como passar o dia todo de joelhos pedindo perdão a Deus e, por fim, diz, como se 

tivesse autoridade para fazê-lo: “eu te absolvo dos teus pecados”. As mulheres o amam. 

Madeleine, órfã da mulher que morreu nos braços de Grandier vítima da peste no 

episódio em que ele expulsou aos gritos o médico e o farmacêutico da cidade que 

tentavam curar a doente fazendo sangria com vespas e sanguessugas, vai ao 

confessionário confessar seu amor por ele. Na contramão do amor feminino, aos 

poucos, um círculo de ódio começava a se formar em volta dele. 

De repente, um barulho ensurdecedor encobre os gritos e lamentos dos 

moribundos assolados pela peste. O barão de Laubardemont comanda um grupo de 

trabalhadores na tentativa de derrubar os muros de proteção da cidadela. Grandier 

impede exigindo o decreto real que permite a demolição. Além disso, exibe um 

documento assinado pelo governador morto, nomeando-o para o cargo até que se 

escolha outro. O grupo se retira e todos comemoram o feito de Grandier. No palácio 

real, Richellieu tenta convencer o rei Luís XIII a assinar o decreto. O filme mostra os 

dois apresentando seus argumentos. Richellieu para derrubar o muro e unir a França e 

Grandier contra as intenções megalomaníacas do cardeal. O rei, cercado por sua corte 

de travestis, treina tiro ao alvo e se mostra totalmente indiferente aos acontecimentos a 

sua volta. Mas, mesmo assim, ele diz “não” por conta da promessa, a Sainte- Marthe, o 

último governador, de “que nunca tocaríamos nem na menor pedra de sua preciosa 
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cidade”. Para não fugir do ridículo, nem da polêmica, o exercício de tiro real tinha como 

alvo um protestante vestido como um patético pássaro preto. Depois de acertar o tiro, o 

rei diz: “Outro pássaro protestante para sua cesta, Richellieu”, que o cumprimenta 

subserviente com “Bom tiro, majestade”. A insensatez da cena é arrematada com uma 

despedida cínica do rei dirigida ao pássaro que afunda no rio: “Adeus, Melro”, diz o 

monarca para a gargalhada geral. As metáforas apresentadas por Russel são, de fato, de 

difícil interpretação. O que significa, afinal, a morte desse protestante? Um protesto 

contra a insanidade das guerras religiosas? Ou ao contrário, a afirmação da 

superioridade católica? Sabe-se que a preocupação do diretor está mais voltada para a 

estética de que para a narrativa. O que permitiria pensar que toda a encenação do tiro ao 

alvo não passe de mais uma provocação do diretor. 

Enquanto no convento a irmã Joana dos Anjos se masturba pensando no padre 

devasso e se autoflagela por isso. Grandier celebra seu casamento com sua amada 

Madeleine. Os inimigos dele começam a juntar provas para alijá-lo do poder. Eles 

querem provar que Grandier está possuído pelo demônio e que provoca a possessão em 

outras pessoas, sobretudo, nas mulheres. O padre Varre (Michael Gothard), um caçador 

de bruxas, é chamado para exorcizar as freiras do convento. Ele vai até o local e faz 

perguntas à irmã Joana para comprovar a sua possessão.  Ela responde com frases 

desconexas como se estivesse delirando. Criaram-se dúvidas quanto à presença do 

demônio no corpo da freira já que ela falava com sua própria voz e não com a de um 

demônio. Mas o exorcista alertou que isso poderia ser “uma máscara de inocência 

inventada pelo ardiloso Satanás”. Dois médicos foram chamados para atestar a 

possessão. Os dois médicos comprovam que houve fornicação e luxúria. Era o pretexto 

que o padres precisavam para começar o exorcismo. 

A cena do exorcismo é de extrema violência. O exorcista entra praticamente em 

luta corporal contra a frágil freira, agindo como se o espírito maligno supostamente 

alojado naquela mulher pudesse sentir os golpes aplicados contra ela. O padre Varre 

tenta esganar a freira dizendo: “Minha querida irmã, o espírito do mal aloja-se em ti”. 

Ele pede que os médicos introduzam água benta no corpo da irmã Joana, através da 

vagina, utilizando uma enorme seringa metálica. Desesperada, ela grita: “Piedade, 

piedade!”. Como não é atendida, ofende o padre Varre: “Larga-me punheteiro”, grita 

furiosa. No seu fanatismo (ou raciocinando politicamente?), ele atribui esse insulto à 

presença do demônio no corpo da freira. “Aí está. Pela primeira vez, o anticristo falou 

por sua boca”, diz quase exultante. É um momento angustiante. Ela tenta convencer o 
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padre que fora ela mesma quem falou e não o demônio. Ele grita com o rosto 

transtornado: “Basta já de blasfêmias e insultos contra nosso senhor”. Ela insiste em vão 

dizendo que é ela quem fala. “Não te acredito, falas com muitas vozes”, retruca o padre 

exorcista. As freiras fazem um enorme tumulto em defesa da irmã Joana, mas não 

conseguem impedir o ato de exorcismo. 

Na verdade, o alvo de toda essa farsa não é irmã Joana dos Anjos e nem livrá-la 

de espíritos malignos que, porventura, a estivessem possuindo e, sim, culpar o padre 

Grandier por esses fenômenos tidos como bruxaria. O barão de Laubardemont se 

aproxima da irmã e pergunta quem é o responsável por essa posse do demônio. A irmã 

Joana dos Anjos, depois de relutar, responde o que os cúmplices de Richellieu queriam 

ouvir: ”Grandier”. A freira tinha condenado aquele homem à morte sem nunca ter 

trocado uma palavra sequer com ele. O plano para culpar Grandier é levado às últimas 

consequências quando todas as outras freiras são levadas para o campo de execução sob 

a acusação de obstruírem o trabalho de exorcismo da irmã Joana. Elas serão mortas. No 

último minuto da execução, porém o padre Varre propõe que elas acusem o padre 

Grandier de ser o responsável pela possessão demoníaca de todas elas em troca de suas 

vidas. 

De volta ao convento, as freiras tiram os hábitos, ficam nuas e começam uma 

orgia beijando, acariciando umas as outras, masturbando-se. Os médicos colocam um 

líquido bento em suas bocas para purificar seus corpos. Eles examinam os resíduos que 

as freiras expelem pela boca. Russel aproveita para fazer piada dessa tola pretensão 

científica e coloca na boca dos médicos e do padre exorcista diálogos dignos de uma 

verdadeira comédia pastelão. Depois de examinar numa bandeja o que a freira expeliu, 

o padre pede explicações: “diga-me, diga-me” ao que um dos médicos responde um 

verdadeiro absurdo: “é o ventrículo esquerdo”. O outro vem em seu auxílio para corrigi-

lo e o que consegue é dizer um disparate maior ainda: “é parte do coração de um 

menino”. Além de coisas do tipo: “sangue de homem”, “e essa substância viscosa só 

pode ser sêmen de homem”. Para finalizar esse diálogo non sense, uma piada: o médico 

recolhe alguma coisa da bandeja e Varre pergunta aflito: “E isso o que é?”. O médico 

responde com ar inteligente “cenoura”. Russel desdenha daqueles homens e de todos 

que querem determinar o destino das pessoas de acordo com suas crendices. 

O rei Luís XIII vai ao convento acompanhar a sessão de exorcismo. As freiras 

estão nuas, agarram o padre Varre, pedem para que ele as beije. O exorcista diz (para 

não deixar dúvidas da culpa de Grandier) que elas atuam instigada por um sacerdote. O 
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rei acha tudo divertido. Mas, ao explicar ao filho o que está ocorrendo ao redor, dá uma 

demonstração do enorme desprezo que sente pelas mulheres. Dirigindo-se à criança, ele 

diz: “Essas são mulheres, querido, olhe-as bem. Vomita, se te agradar.” O garoto 

estende a mão e ele rapidamente interrompe o gesto: “Não, não as toque. O homem 

nasceu delas. São sujas e repugnantes, ovos incubados em esterco”, ele diz. O alvo da 

disputa pelo poder volta a ser citado. A freira fala com uma voz rouca, Varre salta sobre 

e ela e diz “escuta, vou pronunciar um nome para seus ouvidos: Grandier”. 

 

 

 

FIGURA 9 - O padre Varre tenta esganar Joana dos Anjos para que ela confesse que é o padre Grandier o 

responsável pela possessão demoníaca das freiras. 

FONTE: Os Demônios (1971) 

 

 Ao ouvir esse nome, todas as freiras começam a gritar histericamente e os 

padres auxiliares tentam expulsar os espíritos que estão provocando isso.  

Nesse momento, Ken Russel emprega toda a sua mordacidade para fazer uma 

dura crítica à credibilidade da Igreja Católica e à fragilidade de seus dogmas. O rei 

apanhando uma pequena caixa dourada diz em voz alta “Padre! Posso tentar com isso?”. 

“O que é isso?”, pergunta o padre exorcista. “Santas relíquias da capela real. Um frasco 

com o sangue de nosso senhor Jesus Cristo”, ele responde. Há uma comoção geral na 

sala. O padre Mignon que auxiliava nos trabalhos desaba de joelhos, a irmã Joana dos 

Anjos volta sua cabeça para olhar a caixa. O rei, ciente do poder do objeto que tem nas 

mãos, excita ainda mais os espíritos dos que estão presentes na sala “diga-me padre, que 

efeito produzirá essa relíquia nos demônios?”, pergunta ele. Varre trêmulo beija a 

pequena caixa e diz “os afastará, senhor, imediatamente”. O rei entrega a caixa a Varre 

para que ele faça a expulsão dos demônios. Com a caixa na mão e andando de joelhos, 

num tom dramático Varre começa a recitar frases que evocam o nome do pai do céu, a 
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conjuração da besta desprezível para, por fim, ordenar “para que ao ver esta sagrada 

substância, saias”. Ele encosta a caixa que o rei diz ter o sangue de Cristo na testa da 

irmã Joana que é jogada para trás. As outras freiras começam a se contorcer e, de 

repente, todas parecem ter seus espíritos malignos expulsos. O semblante do padre 

Varre mostra que ele está em êxtase. Irmã Joana diz que está livre. O rei toma a caixa 

das mãos do exorcista, abre e mostra, para o espanto de todos, que ela está vazia. As 

freiras, os padres e os cidadãos de Loudun convidados a assistir ao exorcismo caem na 

gargalhada. Ele pergunta: “Vê, padre?”  

 

   
FIGURA 10 - Para contestar os dogmas religiosos, Ken Russel faz a caixa que o Rei disse ter o sangue de 

Cristo estar vazia. 
FONTE: Os Demônios (1971) 

 

O padre Varre furioso pergunta ao rei: “Senhor, que tipo de truque usaste em 

nós?” Pegando uns biscoitos pequenos e arredondados que seu filho comia e colocando 

dentro da caixa como se fossem hóstias, ele responde: “Reverendo padre, é o mesmo 

truque que usastes em nós”. 

É o desmascaramento da hipocrisia da Igreja Católica e de seus representantes 

que estão aliados aos poderosos. Nessa cena, o rei é o instrumento de Ken Russel, para 

construir esse libelo à liberdade. O monarca se despede das freiras do convento 

convocando-as para a diversão. Talvez, a cena mais polêmica do filme decorra dessa 

liberação do rei e da constatação de que tudo não passa de convenções impostas pelos 

poderosos seja sob o ponto de vista político ou religioso. A orgia - que já tinha 

provocado a total perda do controle - atingiu patamares de loucura. As freiras retiram 

um enorme crucifixo da parede do convento se masturbam sobre ele e simulam atos 

sexuais de todas as maneiras com a imagem de Jesus crucificado.  
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FIGURA 11 - As freiras ursulinas simulam atos sexuais com um crucifixo. A cena é forte e 

provavelmente um dos motivos da proibição do filme em vários países. 
FONTE: Os Demônios (1971) 

 

Esse posicionamento do diretor provavelmente tenha levado seu trabalho para o 

panteão das obras esquecidas. 

Grandier que havia ido ao encontro do rei para pedir que ele impedisse a 

demolição do muro que protegia Loudun, volta à cidade e encontra o caos no convento 

das freiras ursulinas. Ele acusa os padres de terem pervertido inocentes. Os padres 

retrucam dizendo que o casamento dele com Madeleine du Brou é que é a verdadeira 

perversão. A irmã Joana dos Anjos ainda em seu delírio de amor diz que o corpo de 

Grandier tem as cinco marcas do diabo e se não sair sangue quando essas marcas forem 

cravadas é sinal inequívoco do diabo. Grandier é preso sob a acusação de heresia. O 

médico e o farmacêutico começam a cravar estiletes nos locais do corpo de Grandier em 

que a freira apontou as marcas do diabo. Era preciso ver se elas sangravam. A língua de 

Grandier é perfurada e o médico afirma que não houve sangramento.  

A irmã Joana dos Anjos se arrepende das acusações falsas e tenta se enforcar. 

Ela diz ao padre Mignon que Grandier é inocente, mas Varre prossegue com seu plano 

de tirar o padre do caminho do cardeal Richellieu e diz que o exorcismo falhou e que ela 

ainda está possuída pelo demônio. O barão de Laubardemont manda revistar a casa de 

Grandier. Ele aproveita para destruir os objetos de decoração. Ele avisa a Grandier que 

ele será torturado. Grandier responde que a dor o horroriza e que ele tem medo. O barão 

diz que talvez os juízes considerem desnecessária a tortura ou já que ele é uma pessoa 

que “gozou com tanto prazer deverá sofrer dor que é irmã feia do prazer”, ironiza.  

No julgamento de Grandier, são feitas acusações a ele de ter recebido cartas de 

amor de mulheres com as quais não casou, ter mantido relações sexuais na igreja em 

que era pároco e outras desobediências às regras eclesiásticas e, logicamente, de 

feitiçaria. Grandier tentou mostrar o caráter político daquele processo, mas os juízes 

vestidos como membros da Klu-Klux-Klan, numa referência clara aquele movimento 
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que prega a intolerância racial, se negaram a reconhecer isso e mandaram que o acusado 

se retirasse do recinto. 

 

 

 
FIGURA 12 - Julgamento do padre Grandier 

FONTE: Os Demônios (1971) 

 

No julgamento do padre Grandier (de costas), os juízes vestiam túnicas brancas 

iguais às do movimento racista Klu-klux-Klan. No final do julgamento Urbain Grandier 

é acusado de comércio com o diabo, possuir, seduzir e violar algumas das irmãs 

ursulinas, obscenidade, blasfêmia e sacrilégio, devendo, por esses crimes, ser queimado 

vivo. Antes, foi barbaramente torturado para confessar-se culpado.  

 

 

 

FIGURA 13 - Padre Grandier é torturado 

FONTE: Os Demônios (1971) 

 

 O padre Grandier é barbaramente torturado para confessar que tinha um pacto 

com demônios. A obra de Ken Russel tem o mérito de desnudar as mazelas que 

inevitavelmente decorrem da associação entre Igreja e Estado para obtenção do poder 
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político e o controle das regras sociais. Polêmico, conhecido pelo excesso com que 

caracteriza seus personagens, o cineasta inglês pode ter sido excessivamente 

complacente na construção do personagem do padre Urbain Grandier. Na obra O livro 

do Feiticeiro (1976), Peter Haining afirma que Grandier não era totalmente inocente das 

acusações que lhe foram feitas. O processo jurídico-eclesiástico contra ele foi marcado 

por inúmeras contradições. Haining diz que 60 testemunhas fizeram acusações de 

adultério, sacrilégios e outros crimes em recintos sagrados. Algumas religiosas, no 

entanto, retiraram as acusações revelando terem sido “instruídas” por superiores. Russel 

preferiu ressaltar os aspectos positivos (realmente existentes) desse personagem 

controverso. O amor pela cidade, sua coragem diante da violência, da dor e do medo. A 

dignidade de assumir seus erros. Instado a confessar sua culpa, fez uma profunda 

reflexão a respeito do celibato imposto aos padres: “Fui homem. Amei e fui amado”, 

respondeu ao barão de Laubardemont e foi comoventemente convertido pelo amor 

verdadeiro que sentia por Madeleine Du Brou. 

Na obra de Russel, a posição de farsante do barão de Laubardemont fica 

perfeitamente clara a partir das conspirações ouvidas de suas conversas com outros 

poderosos. O padre Mignon, apesar da cena de sua masturbação, ao assistir a orgia das 

freiras no convento, tem uma convicção verdadeira da culpa do padre Grandier a quem 

considera um feiticeiro devasso. O seu arrependimento, ao perceber a farsa envolvendo 

processo, é uma prova de seu caráter e de sua convicção religiosa. Quanto ao padre 

Varre, um mistério ronda sua personalidade. Algumas vezes se pode acreditar no seu 

fanatismo louco, noutras ele parece interpretar um personagem que está, na verdade, a 

serviço dos poderosos.  

Na vida real, como no filme de Russel, Grandier, mesmo submetido a torturas, 

reafirmou sua inocência até o momento final na fogueira. Segundo Haining (1976, 

p.106), nos meses seguintes à sua morte vários de seus acusadores morreram vitimados 

por doenças misteriosas e as freiras ursulinas continuaram a padecer de convulsões. O 

“contrato” de Grandier ainda existe. Foi redigido em latim, da esquerda para a direita, 

assinado com sangue, por mais de um demônio e se encontra na Bibliothèque Nationale, 

em Paris. Os excessos cometidos por Ken Russel parecem não estar assim tão distantes 

da realidade. 
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3.2  A VIOLÊNCIA E O FEIO 

 

 

O feio de hoje pode ter sido o belo de ontem. Com palavras muito parecidas a 

essas, Umberto Eco (2007) diz em História da Feiúra que:  

 

[...] o feio é relativo aos tempos e às culturas, o inaceitável de ontem pode ser 
o bem aceito de amanhã e o que é percebido como feio pode contribuir, num 

contexto adequado, para a beleza do conjunto (p. 421).  

 

Sob o ponto de vista estético, a beleza e a feiura são, a princípio, antagônicas. 

Um dos sinônimos do feio na história da arte é o grotesco, sendo o belo considerado 

como seu antônimo. A perplexidade, o nojo, o medo, a repulsa, o desprezo são as 

sensações provocadas pela contemplação do grotesco. Na concepção de feiura proposta 

por Eco (2007), encontram-se o excesso, a deformação, a mutilação, os seres fundidos, 

fantásticos, abomináveis, os corpos fora dos padrões de beleza. Na sua análise, o autor 

identifica três fenômenos diversos: “o feio em si, o feio formal e a representação 

artística de ambos” (p.20).  

Criadas, na maioria das vezes para produzir tensão, em alguns contextos, as 

representações artísticas do feio podem, de forma contraditória, também provocar o riso. 

Para o autor, a sensibilidade comum destaca que:  

 

[...] enquanto que para todos os sinônimos de belo seria possível conceber 

uma reação de apreciação desinteressada, quase todos os sinônimos de feio 

implicam sempre uma reação de nojo, se não de violenta repulsa (p.19).  

 

Em contrapartida, Eco (2007) afirma que “a feiúra pode ser redimida por uma 

representação artística fiel e eficaz” (p.20). O autor lembra que na Idade Média, 

Bonaventura da Bagnoregio dizia que a imagem do diabo parecia extremamente bela 

quando a sua feiura era bem representada artisticamente, mas, com relação à afirmação 

do filósofo e teólogo medieval, Eco contrapõe a dúvida quanto à forma de fruição de 

uma imagem chocante, lembrando as três formas de materialização do fenômeno da 

fealdade: 

Mas seria isso mesmo que os fiéis pensavam quando viam as cenas dos 

inauditos tormentos infernais nos portais e afrescos das igrejas? Não reagiam, 

talvez, com terror e angústia, como se tivessem visto uma feiúra do primeiro 

tipo, enregelante e repugnante como seria para nós a visão de um réptil que nos 

ameaça? [...] Se é verdade que a experiência da beleza implica uma 

contemplação desinteressada, um adolescente perturbado pode, no entanto, ter 

uma reação passional diante da Vênus de Milo. O mesmo vale para o feio: uma 
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criança pode sonhar de noite, aterrorizada, com a bruxa que viu no livro de 

fábulas e que, para seus outros coetâneos, era apenas uma imagem divertida 
(ECO, 2007, p. 20). 
 

 

As questões levantadas pelo autor recomendam cautela em decorrência das 

inúmeras reações suscitadas pela contemplação do terror, abrindo um leque de 

sentimentos que vão desde o mais profundo êxtase à total sensação de repulsa. Eco 

(2007) acredita que quem foi vítima de um bombardeio provavelmente teria uma reação 

de terror diante de Guernica (1937), de Pablo Picasso, não sendo possível para ele uma 

contemplação sem interesse, uma vez que o fruidor estaria “revivendo o terror de sua 

antiga experiência” (p.20).  

 

 
FIGURA 14 - Guernica (1937), de Pablo Picasso 

FONTE: Disponível em: <http://tecciencia.ufba.br/artes-visuais-2012/curiosidades/picasso-e-sua-obra-

prima-guernica>. Acesso em: 23 abr. 2011. 

 

 

Não há dúvida de que haja um efeito perturbador diante da contemplação dessas 

obras, provocado pelo confronto permanente e indecifrável entre o belo e o feio, o que 

acaba por induzir uma redefinição dos padrões estéticos. Assim, mesmo que o 

desconforto esteja presente na contemplação do estranho, do diferente, ou diante do que 

pode ser considerado feio, eis o belo que não se ausenta. Ele aparece forte, nos 

contrastes, nas trocas, nas transformações do ciclo vital, na vida e na morte, nas 

misturas de sensações inseparáveis. Eco (2007) já ressaltou que a representação artística 

do feio apresentou várias caras e diversas funções no decorrer da história do ocidente. 

Em determinadas épocas o feio era associado ao mau e ao pecado. Em outros 

momentos, quando monstros são criados com personalidades amáveis, a feiura é usada 

como forma de quebrar paradigmas em relação à associação do feio ao mau. 

A respeito da transformação do conceito de “feio” e “belo” ao longo da história 

das artes, Umberto Eco cita o exemplo de figuras de aparência horrenda e que em vez 

http://tecciencia.ufba.br/artes-visuais-2012/curiosidades/picasso-e-sua-obra-prima-guernica
http://tecciencia.ufba.br/artes-visuais-2012/curiosidades/picasso-e-sua-obra-prima-guernica
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de causar repulsa, ao contrário, atraem até mesmo crianças diante da amabilidade de 

seus gestos. Na contemporaneidade, podem ser citados como exemplos da quebra do 

paradigma da representação do mal como obrigatoriamente ligado à estética do feio, o 

mestre Yoda de Guerra nas Estrelas (1977) e o ser extraterrestre de E.T. (1982), 

dirigido por Steven Spielberg. Esses dois personagens são tidos como representações 

perfeitas de que a associação entre feiura e maldade nem sempre corresponde a verdade. 

Quem também faz uma defesa do feio garantindo que ele nem sempre representa o mal 

é o cineasta George Romero, diretor de A noite dos mortos vivos (1968) e de vários 

outros filmes de terror. Esse diretor ressalta “a tocante ternura de Frankenstein, King 

Kong e Godzila” (ECO, 2007, p. 422), lembrando ainda que “seus zumbis têm a pele 

rugosa e putrefaciente, dentes e unhas negras, mas são indivíduos com paixões e 

exigências como as nossas” (p. 422). E acrescenta: 

[...] nos meus filmes sobre zumbis, os mortos que voltam à vida 
representam uma espécie de revolução, uma reviravolta radical num 

mundo que muitos dos personagens humanos não conseguem 

entender, preferindo marcar os mortos vivos como o Inimigo, quando 

na realidade eles são nós. Utilizo o sangue em toda a sua horrenda 

magnificência para que o público entenda que meus filmes são antes 

uma crônica sociopolítica dos tempos do que [...] aventuras com 

molho de terror (ROMERO apud ECO, 2007, p. 422).  

 

Nesse caso, “o recurso ao feio é uma forma, é um meio para denunciar a 

presença do mal?”, questiona Umberto Eco (2007), para em seguida afirmar que o 

próprio Romero reconhece que o terror “joga venda nos olhos das estrelas”. Afirmação 

que corresponderia à admissão que o terror, ao mesmo tempo que aflige os 

telespectadores, pode levá-los à excitação. 

Para ressaltar ainda mais as mudanças na concepção dos modelos estéticos, Eco 

2007), em História da Feiúra, compara um detalhe do quadro Cristo carregando a cruz 

(1515-1516), de Hieronymus Bosch com uma fotografia de um punk, feita em 1968. As 

semelhanças entre as duas figuras são inegáveis. Nessa obra, Bosch, segundo Eco, teria 

representado os perseguidores de Jesus como eram retratados os bárbaros e os piratas da 

época. O autor lembra que no século XIX, “os psiquiatras consideravam a tatuagem 

como signo da degeneração” (p. 430). “Hoje piercing e tatuagem podem ser vistos tão 

somente como um desafio geracional e, com certeza, não são compreendidos (pela 

maioria) como uma escolha delinquencial” (p. 430), pondera o autor. 
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FIGURA 15 - Detalhe do quadro de Bosch e foto de um jovem usando piercings. 

FONTE: Disponível em: 
<http://1.bp.blogspot.com/_Pn6tQMkE1eE/RwZPflXOr1I/AAAAAAAAAm0/4sUhFm3H6-s/s1600-

h/fealdade-1.jpg >. Acesso em: 25 jul. 2011. 

 

 

A diversidade das representações artísticas contemporâneas coloca a sociedade 

diante de “uma selva de contradições” (ECO, 2007, p. 422). Enquanto as crianças são 

conquistadas por seres disformes, dinossauros, E.T., pokémons, os adultos se 

sobressaltam e se divertem com filmes splatter “onde cérebros viram mingau e sangue 

esguicha nas paredes” (ECO, 2007, p. 243). O autor, no entanto, adverte que não se 

pode acusar os meios de comunicação de massa de “degeneração”, uma vez que a 

própria arte contemporânea celebra e pratica o feio.  

Mas não mais no sentido provocativo das vanguardas do início do século XX. 

Em certos happenings, não somente se exibe o mal-estar de uma mutilação 

ou de uma deficiência, mas o próprio artista se submete a mutilação cruenta 

de seu corpo” (p. 423). 

 

As representações artísticas da contemporaneidade contradizem os preceitos 

vigentes na Antiguidade na qual o belo idealizado deveria obedecer às leis de harmonia 

e proporção. Nessa época, as representações artísticas refletiam esse ideal. Para ser 

considerado belo, o corpo ou objeto representado não poderia fugir aos padrões 

estabelecidos. A beleza era inspirada nos deuses cultuados pela civilização, eles eram o 

modelo do belo superior a ser atingido. 

 

No século IV a.C., Policleto produziu uma estátua, denominada 

posteriormente Cânone, na qual se encarnavam todas as regras de uma 

proporção ideal; mais tarde, Vitrúvio ditaria as justas proporções corporais 

em frações da figura inteira: o rosto deveria ter 1/10 do comprimento total, a 

cabeça 1/8, o comprimento do tórax, 1/4, e assim por diante. É natural que, à 

luz dessa idéia de beleza, todos os seres que não encarnavam tais proporções 

fossem vistos como feios (ECO, 2007, p. 23). 

 

 

Com o cristianismo, houve uma certa inversão em relação às representações que 

antes procuravam, basicamente, se aproximar da almejada beleza divina. A criação do 
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mundo vinculada à imagem e semelhança de Deus fez emergir reflexões a respeito da 

diversidade dos seres existentes. Embora o criador tenha materializado o belo e o feio, a 

beleza presente nas criações era associada à bondade e os que não correspondiam ao 

ideal de beleza transgrediam as leis naturais e eram vistos como disformes, feios, 

portanto, associados ao mal, mesmo tendo como origem o mesmo “pai”. Dizer que o 

“feio de ontem pode ser o belo de hoje” parece ser uma forma correta de se observar as 

modificações dos modelos de beleza adotados em cada época de nossa civilização. Mas 

não se pode negar que “não se tentou desde sempre vê-los como padrões definidos a um 

modelo estável” (ECO, 2007, p. 15). Essa afirmação de Eco é a propósito de questionar 

se a “distinção nítida entre feio e belo realmente desapareceu” (p. 431). Para embasar 

seu questionamento sobre a pretensa “morte” da distinção nítida entre a beleza e a 

feiura, o autor ainda recorre a Nietzsche, que em sua obra Crepúsculo dos deuses 

afirma: 

No belo, o ser humano se coloca como medida da perfeição [...] adora nele a 

si mesmo [...] no fundo, o homem se espelha nas coisas, considera belo tudo 

o que lhe devolve a imagem. [...] O feio é entendido como sinal e sintoma da 

degenerência [...] cada indício de esgotamento, de peso, de senilidade, de 
cansaço, toda espécie de falta de liberdade, como a convulsão, como a 

paralisia, sobretudo o cheiro, a cor, a forma da dissolução, da decomposição 

[...] tudo provoca a mesma reação: o juízo de valor ‘feio’ [...] o que odeia o 

ser humano? Não há dúvida: o declínio do seu tipo (NIETZSCHE apud ECO, 

2007, p. 145). 

 

 

A trilogia O Senhor dos Anéis (2001-2003), baseado na obra de Tolkien, faz em 

sua narrativa uma tradução perfeita das palavras de Nietzsche, sobretudo, ao enfocar a 

trajetória de vida do personagem Gollum (Andy Serkis) que na sua juventude era um 

hobbit, figura de aparência muito próxima a dos humanos e que, por conta de sua 

incontrolável ambição pelo anel do poder, acabou se transformando numa criatura de 

aparência absolutamente asquerosa. Ao longo de sua vida, Gollum se transformou pela 

influência maligna do anel, na personificação da crueldade, capaz da elaboração das 

mais hediondas armadilhas e traições para alcançar os seus objetivos. Sua pele, lisa e 

úmida como a das serpentes, seus dentes afiados como as garras dos piores predadores, 

sua voz sibilante denunciavam a maldade de sua alma. O mal em O Senhor dos Anéis é 

quase que obrigatoriamente representado pelo feio, enquanto o bem, seu contrário, tinha 

uma aparência quase angelical cujo ícone visual eram os elfos. A obra explora o tempo 

todo esse conflito entre o feio e o belo, dando ao primeiro as principais características 
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da crueldade, enquanto o segundo encarna o bem e as consequências de sua instauração 

na sociedade. 

O filme de Peter Jackson acompanha a luta pelo poder inaugurada pela 

distribuição dos nove anéis destinados aos homens e que são as representações 

simbólicas das qualidades (positivas e negativas) inerentes à raça humana. Em toda 

trama, o que se coloca acima de qualquer outra constatação é o fato de o ser humano ser 

o universo de todos os símbolos do bem e do mal, cabendo decidir qual dessas forças 

assumirá o comando de sua existência abordando a relação de poder em dois níveis 

distintos, o poder para o bem e o poder para o mal. Essa dualidade coloca em confronto 

dois grupos de pessoas. Um em busca do poder para controlar a espécie humana a fim 

de escravizá-la e o outro buscando impedir que o primeiro grupo alcance seu objetivo. 

Na obra, o poder para o bem está representado pela luz clara, liderado por 

Gandalf (Ian McKellen), o mago cinzento, personagem entre o humano e o divino, 

tendo como aliados os elfos, os anões e os hobbits. Esse agrupamento representa, na 

verdade, as virtudes humanas. O mago - que reúne nas suas ações e reflexões - a 

sabedoria, a intuição e o conhecimento usado para o bem; os elfos que cultuavam a 

imortalidade da alma, a generosidade e a execução das obras positivas; os anões 

representantes do esforço, da força de vontade, da humildade e da predisposição em 

sempre ajudar os outros e, finalmente, os hobbits, representantes da inocência e da 

pureza da alma. Essa raça nada mais é do que uma alegoria da sociedade humana ou de 

pelo menos o que ela deveria ser. Vivem isolados, mas totalmente independentes, 

andam descalços como uma forma de mostrar desapego às coisas materiais, têm a 

aparência frágil, mas foram totalmente capazes de cumprir a missão para o qual estavam 

destinados. Apesar da baixa estatura, a maioria dos componentes desse grupo está 

próximo aos padrões de beleza estabelecidos pelo gosto comum. 

Já o poder para o mal está personificado na figura de Sauron, o Senhor do 

Escuro, representante do mal puro, o outro lado da dualidade que compõem a 

personalidade dos seres. Ao forjar os anéis do poder, sua intenção era controlar todas as 

raças, criando, em segredo para ele mesmo o Um Anel, o anel capaz de dominar todos 

os outros anéis. Após sua morte, seu espírito continuou vivo e se alimentava de todas as 

energias negativas que podiam ser geradas pelos seres que ele procurava dominar. Ele 

representa o controle absoluto da matéria, responsável pelo manuseio dos cordões que 

movimentavam seus fantoches. Era denominado por todos como o “O que tudo vê”. 

Seus principais seguidores são Saruman (Christopher Lee), o mago branco, os 
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Cavaleiros Negros, também conhecidos por Nazgul e as criaturas subjugadas a 

Saruman. A maioria desses personagens tem a feiura como elemento de união entre si e 

aparecem sempre em ambientações com pouca luminosidade o que empresta um 

aspecto sombrio e angustiante aos lugares que habitam.  

Na obra de Peter Jackson, quase todos os feios são maus. Uma raça em 

particular, porém, assume a imagem perfeita do mal e da violência numa associação 

direta com a feiura. São os orcs, cuja origem não fica totalmente clara, mas sugere-se 

que sejam uma mistura distorcida de elfos e homens, contando ainda com a introdução 

de características animalescas e brutais, constituem-se numa espécie de involução da 

humanidade. Obviamente não são muito inteligentes, limitando-se apenas a cumprir 

ordens sem nenhum questionamento, tornando-se, assim, instrumentos cegos nas mãos 

dos poderosos. Os cavaleiros negros são outras figuras representativas dessa ligação 

entre a violência e a desarmonia das formas. Esses espectros já tinham sido reis dos 

homens, mas se deixaram corromper pelo poder dos nove anéis que lhes foram 

concedidos e acabaram tornando-se obcecados por mais e mais poder. Sua busca pelo 

Um Anel é tão intensa que não dormem, não comem e não param em sua jornada 

interminável pelo planeta. 
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FIGURAS 16, 17 e 18 - Orcs, elfos e homens, a feiura como representação estética da maldade e da 

violência e a beleza como sua forma antagônica. 
FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 -2003). 

 

 

Mas a síntese de todas as características negativas da personalidade humana e a 

sua mais fiel representação estética estão presentes em Gollum, ser asqueroso no qual o 

ódio, o rancor, a inveja, a traição estão presentes na maioria de suas ações. A primeira 

cena de O retorno do Rei, terceiro filme que compõe a trilogia do O Senhor dos Anéis, 

narra o primeiro momento do infortúnio que perseguirá Gollum por todos os 500 anos 

que restam de sua infeliz vida. Ele e seu amigo Deagol estão pescando placidamente 

num riacho de águas cristalinas. O anzol de Deagol fisga um peixe que na sua luta para 

se salvar puxa-o para dentro d’água. No percurso por baixo d’água, ele avista enfiado na 

lama do fundo do rio, um anel brilhante. Ao trazê-lo à superfície, o pobre hobbit assina 

sua sentença de morte e inaugura uma corrida pelo poder nunca vista antes na história 

da Terra Média. Assim que os dois hobitts colocam os olhos sobre o anel começam 

imediatamente a sentir os efeitos maléficos da sua influência. Com uma expressão de 

ansiedade, Smeagol pede, com seu linguajar peculiar, misto de cinismo e subserviência: 

“Dê isso, pra nós, Deagol, meu amor”. Após a negação do pedido, os dois travam uma 

luta de morte. Smeagol consegue estrangular seu agora oponente. No seu rosto, não há o 

menor traço de arrependimento. Ao contrário, com um ar de contentamento, ele 

pronuncia, pela primeira vez, o bordão que vai acompanhá-lo pelo restante do filme 

“meu precioso”. 

O cenário em que essa cena se desenrola é paradisíaco formado pelo rio, flores, 

enfeitando um extenso gramado. A natureza em perfeita harmonia, inspirando uma 

sensação de profunda tranquilidade. Mas, ao colocar o anel no dedo, Smeagol é 

transportado para um lugar sombrio, lúgubre, um pantanal lamacento com pedras 
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escuras, que provoca no espectador uma sensação angustiante de insegurança e medo.  

Foi envolto pela escuridão, escondido nos túneis das Montanhas da Névoa que Gollum 

passou 500 anos de sua vida, alimentando sua alma com a ambição do poder e sendo 

consumido física, moralmente e psicologicamente pelo medo de perder o anel. 

Lamentava ter esquecido o gosto do pão, o som das árvores, a suavidade do vento, até 

mesmo do próprio nome. Essa perda de sensibilidade tão cara ao homem correspondia 

ao processo de animalização, de embrutecimento pelo qual os ambiciosos eram 

obrigados a passar em troca da posse do anel do poder.   

 

    
FIGURAS 19 e 20 - O hobbit Smeagol na sua forma original e, ao lado, já como Gollum, um ser 

asqueroso, transformação provocada pela força maligna do anel do poder. 
FONTE: A Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003) 

 

Essa mesma caracterização pode ser observada em outros dois personagens da 

trama: o Rei Théoden (Bernard Hill), de Rohan, e Grima (Brad Dourif), seu conselheiro. 

O primeiro foi caracterizado como um velho decrépito, de pele acinzentada e 

excessivamente enrugada, com movimentos lentos acentuando seu aspecto doentio. Já 

Grima tinha a aparência próxima dos mortos vivos, dos vampiros, olheiras profundas, 

lábios enegrecidos, voz sibilante como o silvo das serpentes. Grima era o emissário do 

mago Saruman, o branco, que por sua vez, era o personagem responsável por todas as 

ações violentas e cruéis do filme. Até mesmo o contraste entre os cenários usados como 

locação das cenas serviam para acentuar a diferença, a disputa entre o belo e o feio 

presentes na obra. A cena em que Smeagol coloca o anel pela primeira vez demonstra 

claramente essa intenção. A interposição dos dois cenários, o do rio de água pura e 

cristalina e o do pântano lamacento, acentua a questão da dualidade entre a feiura e a 

beleza e entre todas as sensações que essas duas condições estéticas possam provocar. 
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 Com a sua redescoberta, o Um Anel inicia sua cobrança aos que querem se 

apoderar dele para a obtenção do poder sobre todas as coisas vivas da terra. Não por 

senso de justiça, mas por só admitir Sauron, o olho que tudo vê como seu proprietário e 

senhor. A ambição de Smeagol e a influência maligna do anel modificaram 

completamente sua aparência. Quem era um hobbit de cabelos ruivos, olhos verdes 

claros e uma dentição quase perfeita começa a sofrer uma profunda transformação para 

ser representado agora como um ser repelente. Quase sem cabelos, seus olhos são 

enevoados, como se uma fina película os encobrisse, vestido com uma pequena tanga 

que lhe cobre apenas os órgãos genitais, anda apoiado nos quatro membros, a exemplo 

dos símios, numa referência à sua involução como ser humano, tendo passado também a 

emitir um som estranho, uma espécie de tosse engasgada “gollum, gollum” que passou a 

identificar a nova criatura na qual se transformou. Ele agora era chamado de Gollum. 

A trilogia de Peter Jackson começa a narrar a aventura em busca da destruição 

do Um Anel a partir da forja dos grandes anéis de poder. A voz em off de Frodo vai 

explicando a distribuição dos anéis: três deles foram dados aos Elfos: “os mais sábios e 

belos de todos os seres”. 

 

 
FIGURA 21- Os elfos recebem os anéis para liderar todas as raças, mesmo eles, considerados os mais 

belos seres da terra sofrem as influências negativas do Um Anel 
FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003) 

 

 

Sete foram entregues aos senhores dos Anões “grandes mineradores e artífices 

do corredores das montanhas”. Quando o narrador fala da entrega dos nove à raça dos 

Homens, a referência feita, ao contrário das duas raças anteriores, é totalmente negativa. 

Ele diz que os homens, acima de tudo, desejam o poder. Ao longo da obra, essa 

ambição será fonte de inúmeros conflitos. Os anéis tinham poder para dominar cada 

uma dessas raças. “Mas Sauron, Senhor da Escuridão, enganou a todos e forjou em 
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segredo, nas terras de Mordor, no fogo da Montanha da Perdição, um anel para 

controlar a todos os outros. Nele, ele colocou toda a sua maldade e vontade de controlar 

as formas de vida”. Uma aliança entre Homens e Elfos marchou contra o exército de 

Mordon para destruir Sauron e eliminar a força do anel. Na batalha, ao cortar os dedos 

da mão de Sauron, Isildur (Harry Sinclair) teve a chance de destruir para sempre as 

forças do mal. “Mas o anel tem vida própria”, seduziu Isildur, o traiu e provocou sua 

morte. Por 2.500 anos o anel deixou de ser conhecido, até seduzir um novo portador. Na 

escuridão das Montanhas da Névoa, Gollum no delírio de sua ambição declarava seu 

amor pelo anel do poder: “Ele veio até a mim. Todo meu, meu amor”. 

Ele não sabia que o anel esperava apenas o chamado de seu verdadeiro dono. 

Sauron teve seu corpo destruído, mas seu espírito, fonte inesgotável de crueldade, 

continuava vivo. Por sua influência, o Um Anel abandona Gollum. Mas, de uma forma 

inesperada quem o encontra é Bilbo Bolseiro (Ian Holm), um hobbit do Condado. A 

partir desse momento, essa criatura de aparência frágil será responsável pela condução 

dos acontecimentos que determinarão o destino de todas as outras raças que povoam a  

Terra Média. Depois de explicar a origem dos anéis de poder e apontar cada um dos 

seus donos, o primeiro filme da trilogia “A Sociedade do Anel” passa a contar a saga de 

Frodo para levar o anel até a Montanha da Perdição, local onde ele foi forjado e onde 

também só pode ser destruído. 

Mais uma vez a tela de cinema se enche da beleza paradisíaca do Condado. A 

natureza em perfeito equilíbrio, flores, gramados, riacho cristalino, risos, festa, colorido. 

Gandalf (Ian McKellen) vem participar da festa em comemoração aos 115 anos de 

Bilbo. A sua chegada, no entanto, tem outro propósito. Ele sabe que Bilbo é o portador 

do Um Anel e quer convencê-lo a deixar que Frodo o leva para a destruição. Mesmo um 

povo cheio de virtudes como os hobbits não são totalmente imunes à influência maligna 

do anel. Bilbo está feliz com sua longevidade e com a proteção que o anel do poder lhe 

dá durante suas aventuras por terras distantes e resiste à orientação de Gandalf para se 

desfazer do anel. Durante a conversa, ele inadvertidamente repete nervoso, as mesmas 

palavras que Gollum havia pronunciado nas Montanhas da Névoa: “É meu. Ele veio a 

mim” e chama o anel de “meu precioso”. Gandalf se assusta com essa demonstração de 

apego demasiado ao poder: “Precioso? Ele já foi chamado disso, mas não por você”. A 

sedução pelo poder é tanta que Bilbo não consegue entregar o anel, deixa-o cair de sua 

mão até o chão e sai sem sequer olhar para trás. 
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Começa então a epopeia de Frodo (Elijah Wood) para a destruição do anel. 

Viajando escondido pelas estradas, ele é perseguido e ferido pela lança de um dos 

Cavaleiros Negros. Para curar a ferida, ele é levado para a terra dos Elfos. O lar desses 

seres é outra importante referência à beleza e à harmonia das formas. Composto por 

altíssimas montanhas escarpadas, banhadas por luminosas cachoeiras, com edificações 

em cores claras, afigura-se como um contraponto aos territórios de aparência lúgubre 

habitados pelas forças do mal. 

 

 

 

FIGURAS 22 e 23 - Nos cenários sombrios habitam as forças do mal como orcs e aranhas gigantes 

enquanto que as belíssimas paisagens com cachoeiras e lagos de água cristalina são habitadas pelas forças 

do bem como hobbits e elfos. 

FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 e 2003) 

 

Depois da recuperação, o hobbit fala com seu amigo Samwise Gamgee (Sean 

Astin) da sua intenção de entregar o anel do poder para o líder dos Elfos Elrond (Hugo 

Weaving) e voltar para o Condado. Mas, numa conversa com Gandalf, Elrond afirma 

não ter poder para proteger o anel e fala da impossibilidade dele ficar em Valfenda. Mas 

quem seria capaz de cumprir essa missão? Não se pode confiar nos homens “é por causa 

dos homens que o anel sobrevive“, lembra Elrond. O líder dos Elfos decide que o anel 

precisa ser destruído só que ninguém é confiável o suficiente para executar essa missão. 
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Frodo se compromete a fazê-lo. Um a um os outros companheiros vão se oferecendo 

para ajudar na missão. Elrond decreta que está formada a Sociedade do Anel. 

Quem também se encontra em Valfenda como hóspede dos Elfos é Bilbo 

Bolseiro. No reencontro entre ele e Frodo, o anel dá outra demonstração do poder que 

exerce sobre as pessoas. A aparência de Bilbo está mudada com um ar entristecido. O 

hobbit aventureiro está envelhecido, provavelmente é a ausência do anel em sua vida. 

Peter Jackson aproveita a ocasião do reencontro entre tio e sobrinho para deixar clara, 

estampada nos rostos, a relação que a obra estabelece entre a feiura e a violência. Nos 

preparativos para a viagem de Frodo, Bilbo lhe dá dois presentes que serão 

extremamente importantes para o sucesso da missão. Um é a sua espada élfica Ferroada 

que fica azul na presença de Orcs e o outro é uma malha de proteção. A pedido de 

Bilbo, Frodo abre a camisa para experimentar a malha e o anel, que está preso a uma  

corrente no pescoço dele fica à mostra. O semblante do velho hobbit se modifica 

imediatamente. Seu carinho pelo sobrinho é substituído pela ansiedade. Seus olhos 

brilham de desejo. Ele diz “meu velho anel, eu gostaria muitíssimo de segurá-lo 

novamente uma última vez”. Desconfiado, sem dizer uma palavra, Frodo fecha os 

botões da camisa. Desesperado pela negativa, Bilbo estende o braço para tomar o anel. 

Nesse momento, seu rosto se transforma inteiramente e sua fisionomia se aproxima 

muito da deformidade apresentada pelos orcs 

 

  
FIGURA 24 - Bilbo Bolseiro observa feliz o anel do poder. 

FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003) 
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FIGURA 25 - A estetização da maldade no semblante de Bilbo. Nesta cena, o hobbit queria tomar o anel 

do poder que estava com seu sobrinho Frodo e demonstrou no rosto a força maligna que o anel exercia 

sobre ele. 

FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003) 

 

Por conta desse domínio que o anel exerce sobre as pessoas a Sociedade do Anel 

já nasce fragilizada. Contribuindo ainda mais para isso, está a presença dos homens. 

Não só eles, todos desejam e, ao mesmo tempo, temem o poder do anel. O próprio 

Mago Gandalf se recusa a tocá-lo. Está claro que ele teme que o poder do Um Anel o 

seduza para o mal. “Não ouso pegá-lo, nem mesmo para guardá-lo”, ele disse certa vez 

a Frodo. 

Depois de a obra de Peter Jackson ter apresentado as forças e as armas de cada 

um dos lados, começa, de fato, a odisseia pelo poder. Há um caminho longo e penoso a 

ser percorrido pelos nove companheiros para levar o anel para a Montanha da Perdição, 

único local onde ele pode ser destruído. Nessa jornada, o lado interior de cada um dos 

membros vai sendo mostrado nos seus aspectos positivos e negativos. O que se vê é 

uma renhida batalha interior entre as duas forças formadoras da personalidade dos 

homens em que todos são tentados pelo poder. A própria Galadriel, Senhora da Floresta, 

uma Elfo, confessa a Frodo seu desejo pelo anel. “Não nego que meu coração tenha 

desejado o anel intensamente”, ela diz. À medida que fala seu desejo faz com que sua 

voz vá se tornando intensa, quase ensurdecedora e seu corpo é tomado por uma luz 

ofuscante. A bela rainha branca, suave, de longos cabelos louros, olhos claros, sorriso 

leve, quase diáfana, torna-se horrível, amedrontadora. “No lugar do Senhor do Escuro, 

você teria uma rainha não escura, mas bela e terrível como a aurora, traiçoeira como o 

mar, mais forte que os fundamentos da terra. Todos me amarão e se desesperarão”, ela 
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grita. Após esse acesso de fúria, a Senhora da Floresta consegue controlar seu impulso 

pelo poder. 

 

 
FIGURA 26 - Galadriel, a rainha branca, bela, suave diáfana, expressão do bem em palavras e gestos. 

FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003) 

 

 

 

 
FIGURA 27 - A mesma Galadriel, desta feita, feia, medonha, os olhos arregalados pela ganância de se 

apoderar do Um Anel. 

FONTE: Trilogia O Senhor dos Anéis (2001 – 2003) 

 

Numa outra cena, a obra de Peter Jackson acentua a familiaridade entre a feiura 

e a maldade. Milhares de orcs estão sendo produzidos por Saruman para a formação de 

um exército. Eles fabricam armas, escudos e armaduras de aspecto tosco, aliás, tudo o 

que se relaciona a essas criaturas assume a deformidade. Suas roupas, suas armas, seus 

escudos, seus capacetes, cada detalhe de sua configuração exterioriza a feiura e a 

maldade. Saruman, líder dessa falange do mal, explica a um deles a origem desses seres: 

“eles já foram elfos... Tomados pelos poderes escuros... torturados e mutilados. Uma 

forma de vida arruinada e terrível”. O mago branco incentiva aquela horda de seres 

repelentes à luta. “Vocês não conhecem a dor. Não conhecem o medo”. Para dar mais 
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ênfase ainda ao aspecto animalesco desses seres, eles são representados como canibais: 

“vocês provarão carne humana”, diz Saruman. Eles vibram, levantam os braços, 

brandem suas armas. Estão felizes pela expectativa da luta, do derramamento de sangue. 

O gestual é meio robotizado, como se fossem autômatos. Em close, aparecem a pele 

úmida, os dentes em garra, os olhos parecidos com os dos répteis, brutalizados, 

inumanos. Nas batalhas, são mortos aos montes como se fossem insetos, incapazes de 

despertar compaixão em alguém. A cena em que Aragorn (Viggo Mortensen) degola o 

guerreiro Uruk-Hai que matou o humano Boromir (Sean Bean), sem dúvida, desperta 

um certo prazer no telespectador talvez pela identificação desse tipo de violência com o 

sentimento de justiça. 

O segundo filme da trilogia, As duas Torres, tem início com Frodo sonhando 

com a luta de Gandalf contra o Balrog de Morgoth, uma espécie de dragão cujo corpo 

parece ter sido moldado em brasas. É uma cena belíssima e, ao mesmo tempo, 

aterradora. Os dois descem a uma velocidade alucinante pelas entranhas da terra. O 

mago golpeia o Balrog com a sua espada e quando isso acontece fagulhas se espalham 

pelo ar. Frodo desperta assustado de seu pesadelo. Sam se preocupa com o amigo. Os 

dois são os remanescentes da Sociedade do Anel e continuam a viagem em direção a 

Montanha da Perdição. À medida em que se aproximam do destino Frodo vai ficando 

cada vez mais fraco. O Olho que Tudo Vê sente a proximidade do anel do poder e o 

chama para si minando as forças do hobbit. Ao seu lado, Sam permanece irredutível na 

sua determinação de não abandonar seu companheiro do Condado. O cenário, como 

sempre, é lúgubre, chega a ser angustiante. A névoa recobre todos os recantos. O frio 

castiga os corpos. Nenhuma cor para amenizar essa sensação de desprazer em estar ali, 

o tom acinzentado prevalece até onde a vista possa alcançar. 

Para agravar ainda mais a situação, o ar está empesteado de um mau cheiro de 

lama, de lodo. Parece que eles estão às margens de um pântano. Mas é de Gollum esse 

cheiro desagradável, putrefato. A sua visualização faz mal aos olhos, a sua proximidade 

às narinas, o contato com ele causa um profundo mal-estar a todos os sentidos. A 

tempos, Gollum persegue os dois hobbits. Ele busca uma oportunidade para retomar o 

Um Anel e será capaz de usar todas as armas para consegui-lo. Numa tentativa de roubo, 

ele é aprisionado por Frodo e Sam. Encena uma verdadeira peça de teatro para despertar 

a piedade dos seus dois algozes. Mas, ao ver o que a força do anel foi capaz de fazer  

com aquela criatura e talvez se colocando no lugar dela, Frodo sente pena do infeliz e 

não o deixa amarrado nas montanhas para ser encontrado e morto pelos orcs como Sam 
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quer. Enquanto escalavam as montanhas, Frodo expressa sua preocupação com os 

poderes do anel. Ele discute com Sam por este recriminar e humilhar Gollum e o acusar 

de só querer o anel, dizendo: “Por que faz isso com ele?”. “O quê?”, pergunta Sam. 

“Você o xinga, você o menospreza o tempo todo”, responde Frodo criticando o amigo. 

“Porque é isso que ele é, Senhor Frodo, nada além de mentiras e traição”, retruca Sam. 

“Não faz ideia do que o anel fez a ele e do que ainda faz”, diz Frodo. “Quero ajudá-lo, 

Sam”, continua. “Por quê?”, surpreende-se Sam. ”Porque tenho que acreditar que ele 

pode voltar ao que era”, confessa o hobbit. 

Em troca de não ter sido amarrado e deixado para ser morto, Gollum promete 

levá-los por um caminho alternativo para a Montanha da Perdição. Na verdade, ele tem 

um plano secreto para se apoderar do anel. Vai levar Frodo até o habitat de Laracna, 

uma aranha gigante. Antes, ele precisa se livrar de Sam, com a presença dele, seu plano 

dificilmente dará certo. Não é sem sofrimento, no entanto, que o hobbit decaído planeja 

essas ações. Em várias ocasiões, ele se afasta do grupo e trava duras batalhas interiores 

consigo mesmo. Na sua linguagem em que se trata como se fosse, na verdade, duas 

pessoas numa só, ele reafirma sua pretensão ao anel: “Nós quer ele, nós precisa dele”, 

dizia para si mesmo. Enquanto os hobbits dormiam, Gollum fazia severas acusações aos 

dois. Seu lado mal afirmava que os pequenos seres iam machucá-lo, mentir, enganar. Já 

seu lado bom poupava Frodo, a quem chamava de Mestre. “O mestre é meu amigo”, 

dizia com um sorriso amigável naquele rosto horrível. Seu lado negativo retrucava 

dizendo que ele não tinha amigo, que ninguém gostava dele. Smeagol/Gollum odiava 

essa situação, sofria com as acusações a si mesmo feitas pelo seu lado tenebroso que o 

chamava de mentiroso, ladrão e assassino. Smeagol ordena que Gollum vá embora e 

nunca mais volte. Num primeiro momento, isso parece ter acontecido. Smeagol/Gollum 

passa a se chamar de Smeagol e comemora sua liberdade trazendo coelhos para seu 

mestre Frodo. 

As brigas entre Sam e Gollum, no entanto, continuam. O hobbit nem por um 

minuto acredita na boa vontade daquela criatura. Enquanto isso, Saruman reúne um 

grande exército de orcs para derrotar os homens. O povo do Rei Théoden procura abrigo 

no Abismo de Helm. Na floresta, Pippin e Merry os outros dois hobbits que 

acompanham Frodo e Sam na jornada para a destruição do anel do poder, são 

perseguidos por orcs e salvos pelos ents, um tipo de árvore que se movimenta e fala, 

acentuando ainda mais o realismo fantástico exercido livremente na obra de Peter 

Jackson. Curiosamente, os ents fogem ao padrão adotado pelo filme de associar a feiura 
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à maldade já que eles não obedecem aos padrões de beleza tradicionais. Sua aparência 

física os relaciona mais diretamente ao mal do que ao bem. No entanto, esses seres de 

aparência assustadora pregam o respeito ao equilíbrio do meio ambiente e vão se tornar 

elementos importantes na luta contra o mal ao ajudar o exército dos homens a derrotar o 

inimigo. Fica claro, portanto, que a feiura relacionada diretamente ao mal não se limita 

ao aspecto estético. Ela tem a presença inquestionável do ingrediente moral. As cenas 

finais do filme vão explicitar esse posicionamento ao utilizar um exército de mortos-

vivos para vencer a batalha final contra as forças de Saruman e Sauron e os mortos 

vivos passam longe dos padrões de beleza clássica. 

A batalha no abismo de Helm foi cruel tendo ocorrido milhares de mortes. No 

entanto, não se pode dizer que ela tenha sido sangrenta. Por sinal, em quase toda a 

trilogia não se vê sangue em abundância nas incontáveis mortes ocorridas na tela, 

característica que foge ao utilizado nas atuais produções cinematográficas em que litros 

de sangue são derramados para dar mais dramaticidade à encenação. Embora as guerras 

e as lutas entre os protagonistas e seus inimigos sejam partes importantes na narrativa, a 

violência de O Senhor dos Anéis repousa menos na ação e mais na expectativa de sua 

eclosão. É o clima pesado de desconfiança e temor entre os personagens, a luta pela 

hegemonia do poder, os diálogos pelos quais são identificados um pessimismo fatalista 

em relação ao futuro da humanidade e do planeta que potencializam o caráter violento 

dessa história. Espera-se para qualquer momento o desenlace de um fato que possa 

determinar a vitória do inimigo. O filosófo Nilo Odália (1983) enfatiza esse caráter 

multifacetado da violência ressaltando a ideia de que para ser violento, portanto, não 

precisa desferir socos e pontapés. 

O mesmo clima de desconfiança e medo que marcou os dois primeiros episódios 

da série persiste no terceiro filme da trilogia O Retorno do Rei. Logo na sua primeira 

cena, aparece Gollum sonhando com a pescaria na qual assassinou seu amigo Deágol 

para roubar-lhe o Um Anel, ao mesmo tempo, em que Frodo começa a temer que Sam 

esteja realmente desejando ficar com o anel do poder para ele. Os hobbits param para 

descansar da viagem, enquanto Smeagol/Gollum refletidos numa poça d’água travam 

mais um duelo entre os dois lados de sua personalidade. “Silêncio, não devemos acordá-

los” diz Smeagol, “Mas eles ‘sabe’, eles ‘suspeita’ de nós”, responde Gollum. O lado 

mal dessa criatura incentiva o outro lado a matar os hobbits para reaver o anel. Ele 

lembra que uma morte já foi cometida no passado para esse fim. Sam escuta parte da 

conversa e agride Smeagol/Gollum, mas Frodo impede que ele o mate. Mas a 
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desconfiança semeada por Gollum na mente de Frodo, aliada a influência negativa do 

anel, começa a criar rachaduras na antes sólida amizade entre os dois hobbits. 

A viagem, pelos caminhos escolhidos propositadamente por Gollum para 

extenuar física e psicologicamente Frodo e Sam, é praticamente inviável. A paisagem é 

rude, formada por altas montanhas escarpadas, abismos perigosos, subidas íngremes em 

que uma queda poderia ser fatal. Essas dificuldades colocam os nervos de todos à flor 

da pele. A todo instante, Gollum joga Frodo contra Sam, insinuando que ele deseja o 

anel. “Ele precisa dele. Smeagol pode ver nos olhos dele. Muito em breve ele vai lhe 

pedir você vai ver. O gorducho vai tirá-lo de você”, acusa o hobbit traiçoeiro. As 

palavras começam a fazer efeito no comportamento de Frodo que passa a olhar para o 

amigo de forma diferente. 

Quando todos dormem, Gollum joga a comida fora, não antes de espalhar umas 

migalhas nas roupas de Sam para que ele seja responsabilizado pelo sumiço do pão 

élfico que carregam nas mochilas. Ao acordarem, Sam descobre o desaparecimento do 

pão. Desesperado acusa Gollum pelo roubo que, cinicamente, finge estar ofendido 

dizendo que “Smeagol detesta o nojento pão élfico.” Após mais uma briga, Frodo 

continua defendendo Gollum que mostra as migalhas de pão na jaqueta de Sam. A 

previsão feita pelo hobbit ardiloso se concretiza. Percebendo o cansaço e o abatimento 

de Frodo, provocado pelas dificuldades da viagem e pelo peso do anel, Sam diz: “Eu 

podia ajudar, podia carregar por algum tempo. Dividir esse fardo com você”. As 

palavras de Sam se repetem, como num eco que percorre as montanhas, enquanto a 

câmara enquadra os olhos azuis de Frodo num superclose para evidenciar ainda mais a 

sua desconfiança. É comovente assistir ao rompimento dos amigos para o qual o veneno 

destilado por Gollum foi decisivo. Numa explosão de indignação, Frodo manda Sam de 

volta para casa. Sam chora pela sua inocência e pela perda do amigo. Parte do plano de 

Gollum já está cumprida. Resta agora, levar Frodo para o labirinto da aranha gigante 

para que ela possa matá-lo e ele se apossar do Um Anel. 

Enquanto isso em Rohan, os homens estão reunidos para a batalha final contra 

os exércitos de Saruman e Sauron. Eles sabem que não podem vencer essa batalha, mas 

estão dispostos a enfrentar o sacrifício. Nessa noite, Elrond, o líder do povo Elfo, visita 

o acampamento para entregar a Aragorn a espada “Andúril”, a chama do Oeste, feita 

com os fragmentos de Narsil. Ele diz que o homem que empunhar essa espada será 

capaz de formar o exército invencível. Aragorn abandona o acampamento, aumentando 

ainda mais o desespero dos guerreiros. Legolas (Orlando Bloom), o elfo arqueiro, e 
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Gimli (John Rhys-Davies), o anão, seguem com ele. Os três buscam contato com um 

exército amaldiçoado por Isildur, antigo rei de Gondor, por não terem cumprido uma 

promessa de ajudá-lo numa luta. Eles agora perambulam pelas montanhas e jamais terão 

paz até cumprirem sua promessa. O exército de mortos-vivos são figuras horrendas, são 

espectros, esqueletos humanos vestidos com trapos, apresentam uma tonalidade 

esverdeada e têm a voz metalizada. Mais uma vez, a primeira com os ents, Peter 

Jackson reverte a expectativa da feiura como característica identificadora dos 

promotores do mal já que Aragorn os convenceu, exibindo Andúril, a espada restaurada, 

a lutar a seu lado e que ele era um herdeiro direto de Isildur, o último rei de Gondor. Foi 

a associação entre esse exército dos horrores, elfos, homens e hobbits que determinou a 

vitória do bem sobre o mal. 

No alto da montanha, Gollum conseguiu levar Frodo até o refúgio da aranha. Ele 

o deixa só para que ela o mate. Mas, enquanto Sam voltava para casa, encontra os pães 

élficos que o hobbit maléfico havia jogado fora. Ele percebe o plano e volta para ajudar 

seu amigo. A aranha persegue Frodo. Num primeiro momento, ele consegue escapar e 

Gollum, vendo seu plano fracassar, tenta matá-lo com suas próprias mãos. Os dois 

lutam e Gollum acaba por cair acidentalmente no precipício. A aranha reaparece por um 

dos túneis fere Frodo e envolve seu corpo na sua teia e guarda como alimento. Sam 

encontra Frodo embrulhado na teia e pensa que ele está morto, luta com a aranha e a 

obriga a fugir. Sam percebe a aproximação dos orcs e se esconde. Os orcs descobrem 

que Frodo ainda está vivo e o levam, mas Sam luta com eles e liberta seu mestre. No 

momento da libertação, ele dá uma demonstração da força do seu caráter. Frodo acredita 

que tudo tenha acabado porque os orcs levaram o anel, mas Sam o tranquiliza dizendo 

que havia tirado o anel do seu pescoço quando o havia encontrado envolto pela teia da 

aranha e o devolve ao “portador”. Durante toda a viagem para a destruição do anel, 

todos evitaram tocá-lo com medo da transformação que a força do anel pode operar em 

quem se apossa dele. Sam passou por essa experiência incólume, a ponto de hesitar um 

pouco no momento da entrega, não por cobiça, mas apenas para evitar que Frodo 

sofresse ainda mais com o peso do fardo que tanto o tem castigado. 

A luta pela destruição do anel continua. Frodo extenuado cai. Sam procura 

reanimá-lo. “Lembra-se do Condado, Mister Frodo? Logo chegará a primavera”, 

pergunta ao seu mestre. Para, em seguida, fazer uma descrição de como sua terra natal 

fica nessa estação do ano. Frodo responde: “Não, Sam, não consigo me lembrar do 

gosto da comida, nem do som da água, nem da sensação de tocar a grama. Estou 
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despido nas trevas. Não há nada, nenhum véu entre mim e a roda de fogo”. Essa 

descrição desesperou Sam porque ela se aproxima muito da transformação que o Um 

Anel fez Smeagol passar até se transformar em Gollum. Sam decide então carregar 

Frodo nas costas na subida da Montanha da Perdição. 

Já bem próximos da entrada da montanha, os dois hobbits são atacados 

novamente por Gollum a quem a ambição pelo anel do poder parecia deixar quase 

indestrutível. Enquanto Sam luta com ele, Frodo consegue chegar até à beira da cratera 

do vulcão. Mas, agora, é a sua vez de hesitar. O anel domina a sua mente da mesma 

forma que fez com Izildur a três mil anos e tenta impedir a sua destruição. Frodo, o 

semblante transtornado, retira o anel da corrente que o prendia ao seu pescoço e diz: 

“Ele é meu.” Para desespero de Sam que grita “não”, Frodo coloca o Um Anel no dedo, 

tornando-se invisível. Gollum, o incansável, reaparece, bate com uma pedra na cabeça 

de Sam que desmaia. Ele observa as pegadas que Frodo deixa na cinza que o vulcão 

espalha na rocha e salta sobre ele, com uma dentada ele decepa o dedo de Frodo e se 

apodera do anel, mas Frodo não desiste e consegue jogar Gollum na larva incandescente 

do vulcão. Um hobbit, a criatura mais improvável para essa aventura conseguiu destruir 

o anel do poder. 

Com a destruição do anel, a luminosidade e as cores claras retornam ao filme. 

Frodo é mostrado numa cama envolto numa forte luminosidade branca, sua pele branca 

lhe empresta um ar angelical semelhante ao que se vê nos elfos. Gandalf, em pé, ao lado 

da cama tem essa mesma brancura. É tempo de paz, de beleza, de sorrisos e luz clara na 

saga de O Senhor dos Anéis. O filme abandona a aura sufocante de angústia e medo da 

violência, os cenários sombrios e inquietantes para voltar a exibir a beleza exuberante 

do início quando Gandalf visita o Condado com sua paisagem bucólica e seu povo 

festivo e alegre. No filme de Peter Jackson, é tempo de paz entre os povos da terra. 

 

 

3.3.  A VIOLÊNCIA E A MONSTRUOSIDADE 

 

 

 Um abismo dominado pela escuridão, no qual, para se configurar um paradoxo, 

possam habitar todas as explicações sobre os motivos que provocam a repulsa e a 

atração que o terror, ao mesmo tempo, exerce sobre as pessoas, é o que separa o 

humano do monstro. É essa distância ontológica que impossibilita qualquer forma de 

convivência pacífica entre os dois, obrigando o emprego de dispositivos de dominação 
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que, salvo raras exceções, exige a presença da violência como forma de dominação.  

Essa disputa desencadeia o movimento que instaura a divinização do homem e a 

satanização do monstro, cuja ausência de uma linguagem compreensível entre esses 

antagonistas produz o silêncio ensurdecedor da violência. 

 A maior evidência no monstro é a sua total distinção da figura humana 

“normal”, cuja suposta violência iminente se revela e se impõe, antes de qualquer ato ou 

palavra, a partir da percepção visual, ou seja, pela dimensão estética, antes, portanto, de 

sua postura ética. A plasticidade da violência está ligada, inevitavelmente, à penúria de 

beleza física, o que corresponde, levando-se em conta os critérios que sustentam a 

pacífica convivência social, à total impossibilidade de beleza moral. Sendo assim, a 

simples visualização da deformidade estabelece uma ligação direta entre a mente 

humana e os horrores da abjeção, sem a preferência de qualquer discurso que possa 

intermediar essa relação. Tomando-se como verdadeiros esses preceitos, pode-se 

afirmar que a feiura e a violência são produtos do mesmo amálgama, configurando-se 

como um índice que obriga a humanidade a observar um monstro unicamente como seu 

inimigo. 

 Em qualquer que seja o caso analisado, a separação entre amigos e inimigos é 

uma forma legítima de defesa em que todas as características negativas são impingidas 

ao outro. O mal sendo o outro ou estando no outro implica que todos os que estão 

alinhados ao nosso lado são bons. A malignidade, a predação, a violência são valores 

essenciais para a construção do inimigo, cujas ações, impulsionadas por essa bagagem 

sócio-estético-cultural, se constituem numa ameaça permanente à humanidade. O 

monstro é o outro do homem, seu perseguidor, seu algoz destinado a aniquilá-lo. 

Mesmo com a consciência de que alguns desses monstros possam ser, do ponto de vista 

biológico, pertencentes à raça humana, tendo sido separados dos “bons” por serem 

desprovidos de características de uma humanidade plena, o que segundo o pesquisador 

português, Luís Nogueira (2002), “[...] se pode adivinhar, nos pedintes, loucos e 

aleijados pintados por Bosch ou Pieter Bruegel – ainda humanos dizíamos, mas já 

marginais, proscritos, arruinados, rejeitados, demoníacos (p.40).  
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FIGURA 28 - Detalhe do quadro Cristo carregando a Cruz, de Hyeronimus Bosch, 1515-16, podendo-se 

observar a serenidade do rosto de Cristo em contraste com a deformidade do rosto dos seus perseguidores. 

FONTE: Disponível em: <http://umelmo.blogspot.com/2010/04/eximio-colecionador-de-imagens.html>. 

Acesso em: 31 jul. 2011. 

 
 

Com esse antagonismo bem demarcado por estereótipos baseados em preceitos 

morais irredutíveis, é possível estabelecer claramente dentro das narrativas e do 

repertório artístico da humanidade de que lado está a verdade e a justiça, de modo a 

garantir no final a certeza da vitória do homem sobre a besta intolerante, recontando a 

mesma história de ódio e violência das mais diversas formas possíveis. Podendo-se 

afirmar, sem dúvida, que, desse modo, cria-se uma ordem esquematizada na qual 

possam ser teorizadas as situações de conflito entre as potências irreconciliáveis do bem 

e do mal, configurando-se uma ilustração clara das diferenças encontradas na vida real 

em todas as suas dimensões. 

A figura do monstro, da fera, acompanha o homem como a mais perfeita 

encarnação da violência primária, chegando a retratar o próprio homem como uma 

aproximação ou emanação desses instintos animalescos capazes de transformar o rosto 

humano numa máscara da sádica monstruosidade. Ao lado dos monstros reais criados 

pela natureza, a imaginação humana tratou de criar um verdadeiro manancial de figuras 

monstruosas, conjunto no qual figuram os dragões alados das narrativas medievais e os 

aliens do cinema contemporâneo. A Igreja Católica exerceu papel fundamental na 

criação dessas figuras ameaçadoras para atemorizar as almas humanas. Utilizando a 

ameaça do inferno com sua fauna disforme, a religião implementou suas regras e seus 

preceitos. Severas punições estão destinadas aos que desafiam Deus, cujo opositor, o 

Diabo, símbolo do desvio e da rebelião, da promessa altiva de liberdade ilimitada e da 

luxúria, manteve sua forma monstruosa e animalesca, representada pela presença de 

patas e de uma cauda, transformando-o num misto de homem e besta. 

http://umelmo.blogspot.com/2010/04/eximio-colecionador-de-imagens.html
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A respeito da representação visual da bestialidade demoníaca, Georges Bataille 

(1987) lembra que: “Só o diabo conservou a animalidade, simbolizada pelo atributo da 

cauda, que passou gradualmente de castigo dado à transgressão a signo de queda” 

(p.128). Segundo o autor, o mal que existe no mundo reuniu-se à parte diabólica do 

sagrado e o bem à parte divina. A parte maligna da humanidade seria o espaço da 

violência no qual os prevaricadores amargam suas penas, perambulando por territórios 

habitados por criaturas entre o humano, o animalesco, o diabólico e o divino. 

Esse cenário, que nos remete aos infernos abismais - fruto da imaginação 

popular, resultante das imposições aplicadas pelo jogo de premiação e castigo, criado 

pela doutrina eclesiástica - nada mais é do que um reflexo esquematizado da vida 

humana. Não há alternativa. Não se pode escapar a esse destino. O castigo se instalou de 

vez no inconsciente da humanidade e sua representação vem, desde tempos imemoriais, 

povoando as representações artísticas. Para Burke (1993), o medo, desencadeado pela 

imitação ou representação de um ato violento, atua sobre o homem de maneira 

semelhante a uma situação real, lançando-o às articulações com a dor e a morte. O feio, 

assim como o sublime kantiano, são formas de despertar esse temor. 

Manipulado pelas manifestações artísticas, o horror se converteu na mais 

expressiva forma de retratar o espírito da vida moderna. É para ele que parecem ter 

convergido todas as angústias e perturbações cotidianas. Não há dúvida de que a forma 

mais abrangente da representação do medo que permeia as relações da humanidade com 

o mundo é a monstruosidade. É o monstro que dá forma ao mal-estar do homem diante 

de si mesmo e da sociedade em que está inserido. Na maioria das representações 

artísticas de um passado recente, sobretudo no cinema, as ameaças ao nosso bem-estar 

situavam-se em elementos estranhos ao nosso convívio. Eram criaturas vindas de outros 

planetas ou ressuscitadas do além-túmulo, que vinham ameaçar nossa integridade física 

e a ordem social. As narrativas mais atuais, em Nazário (1986), sobretudo as do cinema, 

cada dia encontram novas fórmulas visuais para levar o homem ao limiar do medo. Esse 

“novo terror surge de dentro do lar moderno, envolve os eletrodomésticos, possui os 

mais sofisticados aparelhos desta civilização racional: o elevador, a TV, a geladeira, o 

telefone, o videogame, a serra-elétrica, o computador, o avião, etc” (NAZÁRIO, 1986, 

p. 65). Os criadores não recorrem mais aos clichês em que os fatores de medo são os 

castelos mal-assombrados, os cemitérios nauseabundos, as almas penadas. A dor, o 

pavor e o nojo surgem por toda a parte. 
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O repugnante apresenta-se como a transfiguração do sofrimento. O fascínio pelo 

trauma, no entanto, estabeleceu uma nova estética para esse tipo de representação, 

criando uma ligação direta entre as obras cinematográficas e as teorias defendidas por 

diversos autores, os quais preconizam que o que a princípio se constitui em algo para 

ser recusado, também pode ser visto como uma fonte de prazer, sobretudo, quando essa 

manifestação é percebida como um fenômeno exterior a nós mesmos, que ocorre com o 

outro, com o diferente. A inquietude provocada pelo sentimento de atração e repulsa 

acaba por desenvolver um sentimento de intolerância, impondo ao diferente uma 

distância segura entre o nosso espaço e o dele. Noël Carrol (1999) diz que o monstro é a 

nossa alteridade rejeitada. A sua configuração corporal por ser asquerosa ameaça a 

nossa integridade física e psíquica ao conseguir abalar o conhecimento que temos de 

nós mesmos. Para ele, o horror é despertado pela comparação entre a figura repugnante 

e o conceito (geralmente belo) que fazemos de nossa estética e comportamento, embora 

seja impossível negar que exista um embate permanente entre o que se aparenta ser e os 

traços de monstruosidade inerentes aos seres humanos. 

Luiz Nazário (1986) afirma que os medos são componentes fundamentais da 

psiquè humana e que todos já tiveram essa experiência ao longo da vida, em algum grau 

de intensidade, sendo um dos maiores deles o de ser agarrado, situação que coloca a 

vítima na iminência da morte, base que sustenta a ficção de horror e que se cruza com 

os outros medos que tiram o sossego do homem como o medo da feiura geradora do 

isolamento social. As agressões contra as figuras monstruosas, abjetas e estranhas que 

não se enquadram no nosso conceito de minimamente tolerável, configuram uma 

contradição ao se constatar que o monstruoso muitas vezes se encontra ao nosso lado, 

na trincheira escavada para demarcar o território da “normalidade” e que se denunciam 

pelas atitudes quase sempre tão feias, do ponto de vista ético, quanto à configuração 

fisionômica dos “monstros” que teimam em tirar nosso sono. 

Uma das mais fiéis descrições da rejeição que uma figura “monstruosa” pode 

provocar na sociedade ocidental, cultuadora dos valores de higiene e beleza 

preconizados por Freud no seu livro O mal-estar na civilização (1930), foi feita pelo 

cineasta Tod Browning, por meio da sua obra Freaks (1932), traduzido para o português 

como Os Monstros. A cena inicial do filme mostra um apresentador de atrações bizarras 

convidando o público para um espetáculo: “Vocês verão monstros de verdade, que 

vivem e respiram como a gente…”. Ao se aproximar do local onde está a atração 

bizarra, uma mulher põe a mão na boca e solta um grito de pavor. Baseado na novela 
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Spurs, de Tod Robins, Os Monstros retrata os bastidores de um circo em que as 

principais atrações são um grupo de pessoas com anomalias congênitas, tendo como 

trama central a paixão que o anão Hans, interpretado por Harry Earles, nutre pela 

belíssima trapezista Cleópatra (Olga Baclanova), principal atração do circo, anunciada 

como a “pavoa do ar”. Hans já é comprometido com a também anã Frieda (Daisy 

Earles), mesmo assim, passa a cortejar Cleópatra que finge corresponder aos seus 

sentimentos. Mas, juntamente com o seu amante, o musculoso domador de touros, 

Hércules (Henry Victor), zomba do pequenino e planeja a venda dos luxuosos presentes 

que recebe. 

 

 
FIGURA 29 - Pôster do filme Freaks (1932) de Tod Browning. 

FONTE: Disponível em: <http://allclassics.blogspot.com/2010/12/marilyn-monroe.html>. Acesso em: 25 

jul. 2011. 

 

É curioso perceber que a caracterização do personagem Hans é muito próxima 

da descrição que Umberto Eco, no primeiro capítulo da História da Feiúra, faz de um 

gentleman. Ele explica que o “ideal grego da perfeição era representado pela 

kallokagathia, termo que nasce da união de kállos (genericamente traduzido como 

‘belo’) e agathós (termo usualmente traduzido como ‘bom’, mas que cobre toda uma 

série de valores positivos” (ECO, 2007, p. 23). Eco observou que a virtude de ser kalos 

e agathos definia o que genericamente, na cultura anglo-saxônica, se pode chamar de 

gentleman, “pessoa de aspecto digno, de coragem, estilo habilidade...”(p. 23). Mais 

curioso ainda é perceber que Hans tem os mesmos traços físicos característicos da raça 

ariana, mesmo tendo a pequena estatura de um anão. Com os gestos e atitudes de um 

aristocrata que Hans apresentava, inclusive usando expressões germânicas como 

fraulein
3
, e mein liebling

4
, Tod Browning tanto podia estar denunciando a origem nobre 

                                                
3 Senhorita em português (tradução nossa). 

http://allclassics.blogspot.com/2010/12/marilyn-monroe.html
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do personagem quanto estar fazendo uma sátira à intenção dos adeptos do nazismo de 

impor a raça ariana, considerada por eles como superior às outras raças, como modelo 

ideal para toda a humanidade. Nessa época, Hitler se aproximava do poder na Alemanha 

e os Estados Unidos ainda se encontravam mergulhados na crise econômica provocada 

pela quebra da bolsa de Nova Iorque. 

 

 
FIGURA 30 - Cena do filme Freaks (1932) com todos os atores do elenco das “aberrações”. Esse 

encontro mostra a união que existia entre essas pessoas. 
FONTE: Disponível em: <http://www.wrongsideoftheart.com/2009/08/freaks-1932-usa/>. Acesso em: 

25 jul. 2011. 

 

Essas considerações, no entanto, apresentam o risco de estar errando quanto ao 

lugar da ironia, proposto por Linda Hutcheon (2000) na sua obra Teoria e política da 

ironia, e o discurso irônico, em vez de estar no discurso fílmico de Tod Browning, pode 

estar situado apenas no olhar do autor deste trabalho. A pesquisadora canadense explica 

que a certeza de que alguém tem de que uma pessoa está ironizando não é um fato tão 

simples assim de se perceber como a princípio nos possa parecer. Para ela, a ironia 

trafega numa via de mão dupla no processo interpretativo de um discurso, acabando por 

confundir quem, de fato, fingiu, mentiu ou ironizou, podendo ser tanto quem proferiu o 

discurso quanto o receptor da mensagem (HUTCHEON, 2000, p.169). A autora lembra 

que, no passado, a ironia sempre foi vista do ponto de vista do “ironista” e por conta 

disso, ela era sempre encarada como implícita ou explicitamente intencional. Mas ela 

mesma reconhece que não é tão simples assim verificar o lugar da ironia. A única 

maneira de se certificar que um discurso é propositadamente irônico é ter total 

                                                                                                                                          
4 Meu favorito, meu predileto (tradução nossa). 
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conhecimento das referências pessoais, linguísticas, culturais e sociais do falante e do 

público a que ele se dirige. 

 

 
FIGURA 31- Madame Tetrallini protegendo suas “crianças”. 

FONTE: Disponível em: <http://ofcoursewetalk.livejournal.com/2108.html>. Acesso em 25 jul. 2011. 

 

Essa complexidade, invariavelmente, provoca problemas na interpretação dos 

discursos. Alguns interlocutores poderão não ter habilidade suficiente para a 

reconstrução de uma referência intencionalmente irônica, mesmo ela sendo explícita. 

Outros poderão interpretar como irônico um discurso que, na sua origem, não tenha 

intenção de sê-lo. Por outro lado, Hutcheon (2000, p.172) afirma que o próprio receptor, 

e não apenas o emissor da mensagem, tem a capacidade de criar a sua própria ironia, 

independentemente da fala ter sido intencionalmente irônica ou não. Dessa forma, a 

ironia teria quase que vida própria ao ter sua origem, em qualquer lugar do diálogo. Ela 

enfatiza, no entanto, que não promove nenhum descarte da intencionalidade. Ao 

contrário, estende esse conceito ao afirmar que a intenção é a única maneira de 

diferenciar mentira de ironia. Com base na definição de Hutcheon, dizer que “alguma 

coisa é sem verdadeiramente sê-lo” seria ironia, o que a relaciona com a simulação, “daí 

seu caráter moral suspeito”. Já a mentira teria a única intenção de enganar para que 

alguém possa tirar proveito das situações criadas. 

 A ironia sempre esteve presente nas manifestações artísticas com graus 

diferentes de dificuldade para a percepção de seus marcadores textuais. Na ópera, na 

música instrumental, essa dificuldade aumenta ainda mais. Hoje, que a sociedade pós-

industrial é o reino da simulação midiática, a utilização da ironia, da simulação, do 

cinismo é significativa na produção artística, sobretudo, nos meios audiovisuais. As 

novas narrativas parecem desconstruir o discurso defendido pelo crítico de cinema 

André Bazin (1991), que considerava a arte um momento crucial na história da 

humanidade, no seu esforço para registrar, de modo figurativo, suas condições reais de 
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existência. Para ele, a fotografia teria liberado as artes plásticas de sua busca obsessiva 

pela semelhança. Portanto, a fotografia e o cinema prestariam homenagem ao mundo tal 

qual ele é, a ponto de nos “colocar diante da própria coisa” (p. 31).  

 Se a explicação do que seja ironia e mentira feita por Hutcheon corresponde de 

fato a verdade, nós, ao percebermos a ironia nos gestos e nas palavras de Cleópatra na 

sua relação com Hans, também estaríamos sendo irônicos, o que, do ponto de vista 

moral, nos igualaria a ela. Nesse caso, assim como uma parte do grupo de normais do 

circo, nós também rejeitamos Hans e consideramos um verdadeiro absurdo a pretensão 

dele de se casar com uma mulher tão linda como Cleópatra. Ainda com base nas 

reflexões de Hutcheon que diferencia mentira e ironia pela vontade de se obter 

vantagens, Cleópatra passa da ironia para a mentira quando, ingenuamente, Frieda, a 

namorada desprezada de Hans lhe diz que ele herdou uma fortuna. Nesse ponto da 

trama, Cleópatra passa a querer tirar vantagens do fascínio que exerce sobre Hans e 

planeja o seu casamento com ele e seu envenenamento lento para ficar com todo o 

dinheiro da herança. 

Todo o desprezo da “pavoa do ar” vem à tona, quando, na festa de casamento, 

ela, embriagada, demonstra todo o seu desprezo pelo marido. Às gargalhadas zomba da 

pequena estatura de Hans e para insultá-lo ainda mais beija o seu amante, Hércules, na 

frente de todos, deixando indignado o grupo de criaturas “anormais”. Um deles enche 

uma enorme taça de champagne e propõe um brinde, dizendo que isso tornará Cleópatra 

uma deles. Todos bebem. Mas, ao receber a taça da mão do anão, ela tem um acesso de 

fúria porque considera uma ofensa indesculpável querer compará-la aqueles seres 

monstruosos. Com os belíssimos olhos azuis arregalados grita insultos, chama-os de 

“aberrações”. A atitude de Cleópatra materializa o pensamento de Luiz Nazário (1998) 

ao afirmar que “a maior parte dos atributos da monstruosidade está em clara oposição 

aos atributos que definem a condição humana” (p.11) e que: 

[...] “quando ultrapassa os limites socialmente tolerados, a feiura torna-se 

alvo de agressões generalizadas. Como se não bastasse ser vítima da 

natureza, o deformado arrisca ser vítima da humanidade (p.28).  

   

A proposta da obra de Browning, além de provocar terror na plateia, é discutir a 

questão da normalidade e da monstruosidade, revertendo a expectativa que confere ao 

monstro a impossibilidade da beleza moral. Fica claro, ao longo da narrativa, que a 

percepção visual nem sempre é o reflexo fidedigno da postura ética e que é inverídico 

dizer que a estética estabeleceria uma ligação direta entre a feiura e a prática de atos 
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violentos. Em Monstros, são os “anormais”, os principais praticantes das atitudes 

politicamente corretas, enquanto os vilões, os que tomam atitudes “horríveis”, salvo 

algumas exceções como o palhaço Phroso (Wallace Ford) e a sua namorada, a 

domadora Venus (Leyla Hyams), que são os elos entre os monstros e os normais, além 

de contarem com o carinho de Madame Tetrallini (Rose Dione), que os leva para tomar 

sol e afirma aos que querem molestá-los: “Eles são todos filhos de Deus!”. 

Só nos seus minutos finais, quando os “anormais” descobrem o plano de 

Cleópatra para envenenar Hans, o filme assume algumas características de terror e 

violência nos moldes das atuais produções cinematográficas. Numa noite de intensa 

tempestade, durante o deslocamento do circo de uma cidade para outra os “monstros” se 

unem para se vingar dela e do seu cúmplice Hércules, representante máximo da beleza 

física e do mau caratismo. Ao longo de sua narrativa, obra de Tod Browning confere ao 

grupo de monstros uma convivência harmônica entre eles ressaltando o caráter ingênuo 

e inofensivo de seus componentes. Na cena do nascimento do filho da Mulher Barbada 

com o Homem Esqueleto, por exemplo, o cineasta parece querer deixar clara a condição 

humana dessas pessoas por meio da sua capacidade de procriar.  

Mas é nas cenas finais que essa condição, contraditoriamente, fica totalmente 

exposta. Os “deformados” organizam-se tal qual uma quadrilha. As expressões 

maléficas e a preparação das armas para a luta são filmadas em close. São os dois lados 

da constituição da personalidade como em qualquer ser humano. É a porção animal 

desses brincantes exóticos que é agora ressaltada. Homens coléricos, próximos da 

animalidade, arrastando-se na lama como seres larvares, perseguem Cleópatra até 

transformá-la - não há explicação de que forma foi feito isso, talvez insinuando poderes 

mágicos ao grupo - na “Mulher Pata”. Nesse ponto, a narrativa retorna à primeira cena, 

onde o apresentador de figuras bizarras mostra o estranho animal em que Cleópatra se 

transformou. 

O filme de Browning não é propriamente um filme de terror ou de violência. 

Essas duas características de sua obra estão mais no discurso de que nas imagens. O 

autor descreve a história dos bastidores do circo entremeando trechos com tiradas de 

humor, tornando a narrativa, até certo ponto, em comparação às obras mais atuais, leve.  

O agrupamento de pessoas com algum tipo de anomalias físicas e mentais cria muito 

mais um efeito de estranhamento do que de medo. Alguns deles chegam até a serem 

engraçados com o “Homem esqueleto”. Esse tipo de trama cinematográfica e as 

imagens a que ela alude são detentores de uma forma mais sutil de medo, mas não 
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menos impactante quando posto em consideração o momento sócio-histórico no qual a 

obra foi produzida. Sua fórmula a distancia bastante da dos Splatter Movies, gênero 

mais visceral do cinema de horror, que promove o medo por meio da exploração de 

cenas violentas e repletas de sangue e/ou vísceras, chegando às vezes até a uma fuga do 

enredo em prol da repulsa.  

A obra de Tod Browning, no entanto, foge do clichê da retratação da crueldade e 

da violência por meio unicamente do derramamento de sangue. O cineasta parece ter 

preferido retratar o destino inescapável que leva à angústia, ao temor e à agonia e que é 

parte do preço que o homem tem que pagar pela sua insistência na demonstração 

prazerosa da face negra da sua alma. Nessas representações, povoadas por bestas 

medonhas, originárias do que a raça humana tem de inconfessável, o homem expõe seus 

medos, seus sonhos, sua ira. As figuras fantasmagóricas retratadas nos quadros, livros, 

TV e, sobretudo no cinema, expõem a alma humana. Exposição esta realizada de forma 

espetacular em decorrência da extrema visualidade em que a sociedade moderna está 

mergulhada fazendo com que as representações artísticas configurem “uma metáfora da 

fealdade dos espíritos humanos” (NOGUEIRA, 2002, p.29). Pressupõe-se, então, que a 

monstruosidade é irmã gêmea da humanidade, que por sua vez, não recusa e não 

raramente até busca os seus mais tenebrosos pesadelos. 

O homem exerce essa fascinação irrecusável diante do espanto. O arrebatamento 

provocado pelo sublime se contrapondo ao apelo parcimonioso do belo. Ao explicar 

esse estremecimento da alma humana diante do incomensurável, Kant afirma que o 

espetáculo do sublime “só se torna mais atraente quanto mais terrível ele é” (KANT, 

2002, p.107). Na sua Critica da Faculdade do Juízo, o autor alemão ressalta a 

impossibilidade de se impor medidas e formas ao sublime. Já o belo, para ele, oferece 

oportunidade à adjetivação, uma vez que a ele pode ser imposta a forma do objeto, o 

que consiste numa limitação. Continuando Kant explica que “o sublime pode ser 

encontrado num objeto sem forma, na medida em que seja representado nele uma 

ilimitação” (p.137). O delírio provocado pela contemplação do desconhecido e, por isso, 

sem tamanho, nem forma, aberrante até, revela ao homem o prazer compulsivo pela 

proximidade do perigo, pelo vislumbramento da sensação de morte. O monstro atrai, 

seduz pela iminência da prática violenta. Enquanto a razão nega essa proximidade, o 

espanto impele ao encontro. 

A força dessa animalidade tão familiar ao homem e que a civilização teima em 

escamotear em nome da evolução humana e da convivência social, por si só, não 
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poderia explicar todo o processo de prática e de voyeurismo de atos violentos. A 

racionalidade se faz presente como um componente indispensável nesse intrincado jogo 

de sedução e repulsa. É a escolha, o livre arbítrio se manifestando na conduta da 

humanidade, colocando na sua mão a responsabilidade pelo exercício soberano do ódio, 

do vício e da condução de um destino que inevitavelmente a levou à quebra dos valores 

religiosos e à transformação do tecido social num terreno propício ao exercício livre da 

violência e a sua percepção como um fato corriqueiro na vida dos homens. 

Numa época em que os Estados Unidos ainda sentiam os efeitos da quebra da 

bolsa de valores, tinha saudade da antiga prosperidade e começava a se enamorar pelos 

princípios da eugenia que começavam se tornar concretos na Alemanha Nazista, 

“Freaks” veio para ofender regras básicas do capitalismo como a beleza física e o 

modelo de família americana. Apesar dos tropeços na economia, o cinema americano 

continuava no caminho da construção de vedetes e Frank Capra e John Ford não 

deixaram de construir suas obras-primas. Além disso, de 1930 a 1940 vários filmes de 

terror alcançaram um grande sucesso de bilheteria e marcaram época no cinema 

mundial. Duas obras se sobressaíram nesse período Frankestein, lançado em 1931, com 

direção de James Wale e protagonizado por Boris Karloff, e Drácula, lançado no 

mesmo ano sob a direção de Tod Browning e estrelado pela lenda do gênero de terror, 

Bela Lugosi. Os dois filmes foram lançados pelo Universal Studios e tiveram a imediata 

aceitação de público e crítica. 

Paradoxalmente, Freaks, a obra de Tod Browning que se tornaria uma das obras 

mais malditas da história do cinema, nasceu como uma arma do sistema capitalista. O 

sucesso dos dois filmes do Universal Studios fez com que a direção da MGM que 

disputava com o rival a hegemonia das salas de projeção procurasse uma resposta 

imediata para recuperar o terreno perdido. Seduziram Browning - que no ano anterior 

havia dirigido Drácula - e encomendaram a Willis Goldberg um roteiro ainda mais 

aterrorizante do que Frankestein e Drácula. Mas, estranhamente, por envolver 

experientes homens de negócios e se imaginar que eles conheçam os caminhos para o 

sucesso fácil, o projeto foi um verdadeiro fracasso. Talvez pelo contexto histórico ou 

por trazer a recordação ancestral e profundamente incômoda da fraqueza humana, a 

obra de Browning se tornou intolerável para a época. O fato histórico é que Freaks 

transitou na contramão de tudo o que preconizava o american way a começar por 

colocar como protagonistas da trama: dois anões, tendo como coadjuvantes um elenco 
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formado por “aberrações humanas”, podendo-se enxergar aí algo que permanece forte 

no espírito da humanidade até hoje: o preconceito.  

Sobre esse aspecto, Luiz Nazário (1986) revela que os atores consagrados se 

recusavam a participar do filme. Eles não queriam dividir o mesmo espaço físico com 

os atores que apresentavam deformidades físicas. Uma das soluções encontradas foi 

dividir o refeitório. De um lado, os “normais”, do outro, os “anormais”. Esse sentimento 

de rejeição criou uma aura de maldição para o filme. Logo nos primeiros dias de 

exibição, a película causou furor onde foi exibido. As pessoas abandonavam as salas de 

cinema no meio da execução e os críticos não pouparam esforços para torná-lo ainda 

mais indesejável. O resultado dessa rejeição foi o engavetamento do filme por 30 anos, 

sendo resgatado em 1960 quando se tornou cult  para os amantes do gênero. O seu 

diretor Tod Browning teve a sua carreira aniquilada, foi banido do mundo 

cinematográfico se tornando um nome inviável nos estúdios de cinema. 

 

3.4 A VIOLÊNCIA E O GROTESCO 

 

Em Do grotesco e do sublime, Victor Hugo (2010) registra a presença do 

grotesco na história da humanidade bem como de suas representações artísticas desde 

tempos imemoriais, com a ressalva de que na antiguidade ele era apenas uma figura 

como outra qualquer, a qual não era destinada a nenhum tipo de atenção especial. 

Contrariamente, continua ele: 

[...] no pensamento dos modernos, o grotesco tem um papel imenso. Aí está 

por toda a parte; de um lado cria o disforme e o horrível; do outro, o cômico e 

o bufo. Põe em redor da religião mil superstições originais, ao redor da 
poesia, mil imaginações pitorescas. É ele que semeia, a mancheias, no ar, na 

água, na terra, no fogo, estas miríades de seres intermediários que 

encontramos bem vivos nas tradições populares da Idade Média; é ele que faz 

girar na sombra a ronda pavorosa do sabá, ele ainda que dá a Satã os cornos, 

os pés de bode, as asas de morcego (HUGO, 2010, p. 31). 

 

 

A partir das colocações de Victor Hugo (2010), percebe-se que o grotesco é uma 

forma de expressão constante na humanidade podendo ser encontrado tanto na 

mitologia quanto na arte arcaica de inúmeros povos, como por exemplo as estatuetas de 

terracota, máscaras cômicas ou nas pinturas de vasos. Do ponto de vista histórico, pode-

se afirmar que o termo grotesco deriva do italiano grottesco (de “grotta”, “gruta” ou 

“cova”) e surgiu na história da arte quando foi aplicado a um estilo ornamental 

inspirado nas decorações de murais da Roma antiga, descoberto durante a escavação de 
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ruínas na época do Renascimento. Esses ornamentos foram desenhados, pintados ou 

esculpidos, utilizando combinações de linhas entrelaçadas com flores, frutos e outras 

formas, como figuras extravagantes, máscaras e animais fora dos padrões estéticos 

comuns. O ornamento grotesco, de modo geral, se caracteriza pela criação de universos 

fantásticos - repletos de seres humanos e não-humanos, fundidos e deformados -, pelo 

apelo à fantasia e ao mundo dos sonhos e pela fabricação de outras formas de realidade. 

Segundo Wolfgang Kayser (2003), as imagens encontradas no interior dessas 

grutas, representavam situações de um mundo não natural. Posteriormente, o termo 

“grotesco” foi estendido a várias formas de expressões artísticas, ganhando definições 

cada vez mais amplas. 

 

Na palavra grottesco, como designação de uma determinada arte ornamental, 

estimulada pela Antiguidade, havia para a Renascença não apenas algo lúdico 

e alegre, leve e fantasioso, mas, concomitantemente, algo angustiante e 

sinistro em face de um mundo em que as ordenações de nossa realidade 

estavam suspensas, ou seja: a clara separação entre os domínios dos 

utensílios, das plantas, dos animais, e dos homens, bem como da estática, da 

simetria, da ordem natural das grandezas. O fato se manifesta na segunda 

designação que surgiu para o grotesco no século XVI: sogni dei pittori. Com 

ele se indica ao mesmo tempo o domínio em que a ruptura de qualquer 

ordenação, a participação de um mundo diferente, tal como aparece 
sensivelmente na ornamêntica grotesca, se torna para todo ser humano uma 

vivência, sobre cujo teor de realidade e verdade o pensar jamais alcançou 

bom termo. Sonho de pintores... deve-se admitir de bom grado que a nova 

arte italiana já era do conhecimento de Dürer, quando ele assim se exprimiu: 

“Mas tão logo alguém queira realizar sonhos, poderá misturar todas as 

criaturas umas com as outras” (KAYSER, 2003, p. 20). 

 

Para esse autor, é a partir do século XVI que, mesmo com as suas formas 

desproporcionais, suas deformidades, sua representação estética com características 

inumanas e monstruosas, o grotesco é aceito e contamina toda a Europa aparecendo em 

várias expressões artísticas. Durante o século XVII, o termo grotesco deixa de ser 

apenas um substantivo e vira um adjetivo que passou a ser usado para definir 

amplamente o que se considerava extravagante, incomum, cômico, burlesco, fantástico. 

O termo grotesco, então, ultrapassa às referências e expressões artísticas, e começa a ser  

aplicado aos discursos, à vida social, à comportamentos e atitudes. 

 

Como substantivo, isto é, como designação fixa de algo objetivo, penetra em 

toda parte e mantém-se vivo. Paralelamente, aparece também o adjetivo que 

antes substantivava o nome. A mistura do animalesco e do humano, o 

monstruoso como a característica mais importante do grotesco, já transparece 

no primeiro documento em língua alemã (KAYSER, 2003, p. 18). 
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Victor Hugo (2010) reforça a defesa do grotesco ao ressaltar que a referida 

categoria veio para enriquecer e quebrar a monotonia das representações artísticas, uma 

vez que o estranho, o cômico e o bizarro que se faziam presentes nos entretenimentos 

populares, passariam à estética culta. Seria uma maneira de romper com a tradição, pois 

a espontaneidade, o riso, o feio, o popular estariam presentes na cultura clássica. 

 

Esta beleza universal que a Antiguidade derramava solenemente sobre tudo 

não deixa de ser monótona; a mesma impressão, sempre repetida, pode 

fatigar com o tempo. O sublime sobre o sublime dificilmente produz um 

contraste, e tem-se necessidade de descansar do belo. Parece, ao contrário, 

que o grotesco é um tempo de parada, um termo de comparação, um ponto de 

partida, de onde nos elevamos para o belo com uma percepção mais fresca e 

mais excitada (HUGO, 2010. p. 33). 
 

 

Mesmo com essa defesa, ao afirmar que o grotesco é “um ponto de partida de 

onde nos elevamos para o belo”, constata-se que o pensador francês ainda colocava esse 

tipo de estética num patamar inferior às manifestações clássicas da beleza. Já Muniz 

Sodré e Raquel Paiva (2002), no livro O império do grotesco, ressaltam o uso do 

grotesco para o desmascaramento das convenções idealizadas, ora rebaixando as 

identidades poderosas, ora expondo de modo risível ou tragicômico os mecanismos de 

poder abusivo. 

Nos dias atuais essas características estão presentes em todos os meios de 

comunicação. O grotesco se tornou um poderoso instrumento de entretenimento por 

trazer para os meios de comunicação uma atmosfera de praça popular. A sua 

visualização continua remetendo ao devaneio, ao imaginário, resgatando superstições, 

as fantasias e as “realidades” subjetivas e interiores. Quando ligado à cultura de massa e 

sem contexto crítico, o grotesco vira espetáculo em que o artista pode promover a 

inversão de valores usando livremente sua comicidade e seu próprio vocabulário para 

exprimir sua visão do mundo. 

O uso de palavras “chulas”, as blasfêmias, as grosserias identificam os territórios 

livres da ideologia oficial, criando o ambiente de permissividade. O grotesco tem a 

função de liberar o homem da hegemonia cultural e econômica imposta pelas classes 

dominantes. O riso torna-se uma arma positiva a favor da libertação das imposições 

unilaterais. Para Bakhtin (2002), o realismo grotesco operaria pelo rebaixamento para o 

plano material e corporal de tudo o que é elevado, espiritual e abstrato. 
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Na realidade a função do grotesco é liberar o homem das formas de 

necessidades inumanas em que se baseiam as idéias dominantes sobre o 
mundo. O grotesco derruba essa necessidade e descobre seu caráter relativo e 

ilimitado. A necessidade apresenta-se num determinado momento como algo 

sério, incondicional e peremptório. Mas historicamente as idéias de 

necessidade são sempre relativas e versáteis. O riso e a visão carnavalesca do 

mundo, que estão na base do grotesco, destroem a seriedade unilateral e as 

pretensões de significação incondicional e intemporal e liberam a 

consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam assim 

disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades (BAKHTIN, 

2002, p. 43). 

 

 

A definição de Bakhtin para a corporalidade, no realismo grotesco, aponta para a 

inversão de percepção. Nos cânones oficiais, percebe-se que o corpo é clássico e se 

apresenta de forma fechada, acabada, contida, simétrica, correspondendo aos ideais da 

cultura “superior”. Com o corpo grotesco, acontece justamente o contrário, por não estar 

acabado e fechado em si mesmo, ele é imperfeito e ilimitado, sujeito constantemente a 

renovações, transformações, evoluções, mutações. Aberto ao mundo e à vida, interage 

com tudo a sua volta e sua representação imagética reforça essa visão. O corpo grotesco 

se identifica com o extrato “inferior” do corpo, é efêmero, transitório, por isso, a 

degradação, excrementos, doenças, necessidades naturais ou não naturais, imperfeições, 

protuberâncias, sexo, vísceras, vida e morte refletem a sua existência. O corpo e suas 

partes são de fundamental importância para exceder seus próprios limites, “onde o 

mundo penetra nele ou dele sai, ou ele mesmo sai para o mundo” (BAKHTIN, 2002, 

p.23).  

Inevitavelmente, as manifestações do grotesco estarão sempre ligadas ao risível 

e às deformidades e esse sentimento de estranhamento desperta a percepção da 

negatividade. A visão do grotesco elimina, ao primeiro olhar, qualquer perspectiva de 

qualidades estéticas, morais ou psicológicas positivas. É o mal exposto aos olhos do 

espectador. Maldade essa que pode estar ligada ao medo, à sexualidade e principalmente 

à violência seja ela física ou psicológica. O contrário também se revela absolutamente 

verdadeiro, portanto, diante da imagem do “belo”, as sensações despertadas são de 

alegria, prazer e conforto. O cinema está repleto do confronto, do belo versus o feio, 

sendo o primeiro, a representação de sentimentos puros, enquanto o segundo seria a 

personificação do malefício, do pior que a alma humana pode engendrar como a traição, 

o ódio e a maldade.  

Um exemplo recente desse embate pode ser visto no filme 300 (2007) de Zack 

Snyder. Na trama, um personagem que nasceu com uma corcunda e que, segundo os 
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preceitos espartanos, deveria ter sido sacrificado, foi poupado pela piedade de sua mãe. 

Vivia escondido, marginalizado. Durante a batalha das Termópilas, ele pede ao Rei 

Leônidas para ser incorporado ao exército na luta contra os invasores de Esparta 

comandados por Xerxes. Seu pedido foi negado sob a alegação de que sua deformidade 

o impediria de lutar. Revoltado, ele trai seus compatriotas revelando aos inimigos uma 

passagem secreta que permitiria o cerco ao exército espartano. Esse trecho da obra 

demonstra que ao feio destinam-se as ações negativas da traição e da maldade, enquanto 

que ao rei, belo, nobre e perfeito, resta o gesto heroico de morrer pelo seu povo. 

Essa obra, no entanto, está longe de ser um paradigma da representação do 

grotesco como o reverso da beleza e de todos os significados que essas duas qualidades 

estéticas possam significar. Apesar de ter mudado o destino final da batalha das 

Termópilas, aquela criatura grotesca não era a figura central da história, nem tampouco 

se vislumbra uma relação entre o grotesco e a crueldade praticada. O que transparece na 

trama é uma batalha pela dominação de um território e a vingança de um homem ferido 

no seu amor próprio. 

 A convivência rotineira com imagens grotescas em obras que mostram cenas 

cruéis voltadas tão somente para a contemplação e a espetacularização de situações 

extremas faz com que essa qualidade estética transite por imagens televisivas e 

cinematográficas quase que despercebidamente. Mas o grotesco não se apresenta apenas 

de forma repulsiva ou quase “invisível” aos olhos do telespectador. Em alguns casos, 

ele pode perfeitamente ser protagonista, levando o telespectador do riso ao asco, 

explorando ao máximo a sua liberdade de expressão para expor suas ideias inovadoras 

de forma chocante e agressiva. É o que Muniz Sodré e Raquel Paiva classificam de 

grotesco crítico por não se resumir a um simples objeto de contemplação estética, mas 

por produzir uma experiência estética criativa e comprometida com um tipo especial de 

reflexão sobre a vida (SODRÉ, PAIVA, 2002, p. 72). 

Ao confrontar os cânones, o grotesco se aproxima da cultura popular. A 

atmosfera grotesca está constantemente presente nas encenações melodramáticas do 

rádio, programas de auditório da TV aberta nos quais são abordados temas como 

anomalias físicas e histórias hilariantes relacionadas, sobretudo à sexualidade e aos 

dramas pessoais como as traições de casais ou filhos indesejados. Já na Idade Média, era 

no Carnaval que as características do grotesco se exacerbavam em cerimônias 

frontalmente contrárias às estabelecidas pela Igreja e pelo Estado. Vem daí, segundo 

Sodré e Paiva (2002, p. 108), a longa crônica de perseguições impostas a esse tipo de 
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estética por parte dos poderes constituídos. Porém, quem garante a sobrevivência do 

grotesco como expressão artística legítima é o próprio povo, a massa economicamente 

subalterna que reconhece como pertencentes a si mesmo essas manifestações de ritos, 

cantos, danças, todos ligados inequivocamente a aspectos do seu cotidiano. 

O filme O corcunda de Notre Dame (1939), de William Dieterle, baseado no 

romance Notre de Dame de Paris (1831), de Victor Hugo, apresenta o grotesco como 

protagonista das ações de uma trama que faz uma análise do confronto entre a feiura e a 

beleza no contexto da Idade Média, revelando que o resultado dessa contenda é quase 

sempre a eclosão da violência nas suas várias faces que englobam aspectos físicos, 

sociais, políticos, psicológicos, estéticos e morais. Várias são as manifestações da 

violência no filme, a maioria delas pode ser vista nas relações de poder e opressão do 

Estado e da Igreja sobre as classes e raças subalternas, aparecendo como principal 

exemplo disso, a perseguição imposta aos ciganos. A relação de violência mais 

contundente, no entanto, se dá a partir do confronto entre Quasímodo (Charles 

Laugthton), cuja aparência grotesca, é a representação do mal, desenvolvida pela 

religião na Idade Média e Frollo (Cedric Hardwicke), o ministro da justiça da corte do 

Rei Louis XI (Harry Davenport) e inquisidor da igreja, que pratica crimes execráveis 

encoberto pelo manto protetor do Estado. O estopim desse conflito é a paixão que 

ambos sentem pela cigana Esmeralda (Maureen O’Hara), outra vítima das atrocidades 

praticadas por Frollo por não ter seu amor doentio correspondido por ela. No caso de 

Quasímodo, as agressões sofridas são ainda mais graves porque Frollo é seu pai adotivo, 

condição que o colocaria como protetor do corcunda e não seu algoz. 

Victor Hugo publicou sua história em 1831, mas a história do Corcunda, 

Esmeralda e Frollo ocorreu em (1482), portanto, o livro, além de ser uma obra de 

ficção, era a visão de um homem que olhava para um passado de quase 400 anos. Mas o 

escritor francês produziu uma das maiores obras-primas da literatura mundial, tendo 

confeccionado um painel muito próximo das relações sociais e humanas do final da 

Idade Média. Provavelmente, essa seja a razão para o grande número de adaptações que 

a obra do autor francês recebeu ao longo do tempo. Antes de virar desenho dos estúdios 

Walt Disney, em 1996, a obra de Victor Hugo foi adaptada para o cinema por Wallace 

Worsley, com o ator Lon Chaney, no papel do Corcunda, em 1923; William Dieterle, 

com Charles Laughton, em 1939; Jean Delanoy, com Anthony Quinn, em 1957 e 

Michael Tuchner, com Anthony Hopkins, em 1982. O filme de Dieterle é considerado 

uma das melhores adaptações do romance de Victor Hugo para o cinema, guardando as 
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mesmas características dos personagens do livro, tendo recebido inclusive duas 

indicações para o Oscar de melhor trilha sonora e partitura original. 

 O ambiente é a Paris do final do século XV, possuindo como principal foco das 

ações a catedral de Notre Dame e seus arredores. No filme, o sentimento das pessoas, 

em relação à deformidade de Quasímodo, a beleza da cigana Esmeralda bem como o 

encantamento do Corcunda de Notre Dame por ela, se aproxima mais da loucura que da 

maldade. O que poderia explicar essas reações é que uma das principais características 

da Idade Média, segundo Johann Huizinga (1996), era a intensa passionalidade com que 

as pessoas vivenciavam os acontecimentos A religiosidade era outro fator que permeava 

o cotidiano das pessoas, fazendo com que as pessoas acreditassem que tudo o que 

acontecia ao seu redor era por um desígnio divino, sendo o bem destinado aos bons e o 

mal aos que tinham um comportamento fora das normas impostas pela igreja. Com base 

nessa lógica cristã, o sentimento em relação ao deficiente era o de ambiguidade, 

criando-se dilemas entre caridade e castigo, proteção e segregação. 

 O filme de Dieterle dá ênfase a essa dualidade revelando detalhadamente o 

misto de sublime e grotesco presente nas sacadas da Igreja de Notre Dame com a 

câmara focalizando Quasimodo, movimentando-se como um gato, dependurado nas 

figuras das gárgulas quase se confundindo com elas.  

 

 

 
FIGURA 32 - O Corcunda de Notre Dame se esgueira como um gato entre as gárgulas da catedral, sua 

figura grotesca chega a se confundir com o ornamento das sacadas do templo. 

FONTE: O corcunda de Notre Dame (1939) 

 

 

Esse enquadramento procura simbolizar um período de transição em que o 

grotesco e o sagrado convivem tanto na arquitetura quanto nos costumes do povo. Na 

obra de Dieterle, o auge dessa simbiose está presente logo no início da trama quando 

ocorre a Festa dos Loucos.  
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FIGURA 33 - Representação de peça teatral no Festival dos loucos. Nessa peça, a morte chega para 

todos. Ricos e pobres, membros de todas as classes sociais se igualam no dia do juízo final. 
FONTE: O corcunda de Notre Dame (1939). 

 

Ao final da Idade Média e no Renascimento, o grotesco passa a ser amplamente 

relacionado ao riso em oposição à cultura oficial, séria, religiosa e feudal da época. 

Bakhtin (2002) explica que o riso proibido no domínio oficial da ideologia e da 

literatura elevada ganhou privilégios excepcionais de espaço e licenciosidade nas festas 

populares. O riso irrompia livre nos festejos como os dos loucos e dos bobos, quase 

todos paródias grotescas de rituais e simbolizações religiosas. 

No filme, a linda Paris descrita no romance de Victor Hugo é representada de 

modo contrário como uma cidade destruída pela Guerra dos Cem Anos, sem nenhum 

atrativo, apresentando uma coloração cinzenta servindo apenas como palco do conflito 

entre a Igreja, a nobreza e as classes subalternas. Esse jogo de poder fica explícito logo 

na primeira cena do filme em que o rei escuta, de joelhos, de frente para a catedral de 

Notre Dame, o badalar dos sinos anunciando a hora do ângelus. A postura do rei 

demonstra claramente a subserviência do Estado diante da Igreja. Se não bastasse isso, 

ainda havia a Lei do Santuário que garantia a segurança dos que se refugiavam no 

interior dos templos impedindo que a guarda real pudesse invadir esses locais para 

buscar os acusados de crimes. 

É ainda nessa cena que se ouvirá, pela primeira vez, o nome do personagem com 

aspecto grotesco que servirá como fio condutor de toda a trama. Ao comentar a beleza 

do toque do sino, dizendo “nunca ouvi um toque de Ave Maria mais belo”, Louis XI 

pergunta: “Quem é o sineiro de Notre Dame?” – “Quasímodo, Vossa Majestade. O povo 
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costuma chamá-lo apenas de O Corcunda”, responde-lhe mestre Finger. Em seguida, o 

rei volta sua atenção para uma “máquina”, percebe-se, então, que eles estão numa 

gráfica. O monarca quer saber como se chama e pra que serve aquele invento. Mestre 

Finger lhe diz que o inventor alemão Gutenberg o chama de prensa de impressão e que 

ele serve para imprimir livros para o povo. “Eles aprenderão a ler com eles”, 

complementa o mestre. O rei se entusiasma com o invento e o chama de milagre. Nesse 

ponto, Frollo, que foi o mentor da visita do rei à gráfica para alertá-lo do perigo da 

prensa de impressão para o seu reino, diz que esse é um milagre horroroso. 

Por meio do diálogo entre esses três personagens, Dieterle discute as relações de 

poder na sociedade medieval e os meios utilizados para a manutenção das posições 

sociais e políticas assumidas pelas classes hegemônicas e subalternas. Frollo alerta para 

o potencial de mudança que a leitura e a alfabetização em massa podem trazer para as 

classes superiores. Ele lembra ao rei que as pequenas coisas têm meios de ultrapassar as 

grandes. “A ratazana do Nilo mata o crocodilo. Essa pequena prensa pode destruir o seu 

reino”, diz o intendente. O exemplo prático da ameaça contra os poderosos está sendo 

gestado ali mesmo naquela gráfica. Trata-se do livro sobre a liberdade de pensamento, 

de autoria de Pierre Gringoire. Esse é nome de outro personagem fundamental para o 

desfecho da história, mas que ainda não apareceu na tela. O rei quer saber quem é o 

autor. “Um poeta francês”, responde Finger. “Um herético, senhor”, retruca Frollo. 

“Divulgá-lo é como propagar uma doença”, raciocina o intendente.  

Os argumentos de Frollo parecem não surtir nenhum efeito sobre o rei, uma vez 

que ele chama as “catedrais de monumentos triunfais ao passado, a forma antiga de 

dominação”, enquanto os livros seriam uma nova expressão do pensamento. “As 

catedrais são a escrita do passado. A imprensa a do nosso tempo”, sentencia o monarca 

francês, finalizando que não vai fazer nada para deter isso. O posicionamento liberal do 

rei desespera Frollo que teme o caráter revolucionário da leitura. Ele suplica a Louis XI: 

“Senhor, temos de deter a imprensa e a impressão. Juntas vão destruir nossa velha e 

sagrada ordem”. Em seguida, Frollo dá uma clara demonstração do seu espírito 

preconceituoso: “Eu, de minha parte, vou proteger a França desses livros impressos 

como a protegi de bruxas, feiticeiras e ciganos”. O posicionamento do intendente não é, 

logicamente, uma questão pessoal, ele reflete a visão preconceituosa e cheia de 

superstições que, na Idade Média, toda a sociedade francesa tinha de elementos que 

supostamente poderiam interferir na harmonia de sua escala de valores. 
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A presença de estrangeiros, por exemplo, era considerada um ameaça à 

manutenção dessa ordem. Em outra cena do filme, um grupo de ciganos se aproxima da 

entrada de Paris. Eles querem participar da festa dos bobos. São barrados. Apenas uma 

bela jovem consegue se esgueirar, fugir dos guardas e se misturar à multidão. Nas ruas, 

artistas populares representam peças teatrais, números de circo, comidas e bebidas são 

consumidas de forma exagerada. Num palco improvisado no meio da praça, Gringoire, 

o poeta popular cujo livro estava sendo impresso na gráfica do mestre Finger, encena 

uma peça de teatro de sua autoria, na qual a morte e outras figuras mascaradas e 

grotescas proclamam a igualdade entre ricos e pobres.  

Nas ruas, o riso percorre todos os rostos. Ele é a razão para a realização da festa. 

Ri-se de todos e de tudo, dos costumes, das autoridades. Mas é um riso permitido. A 

nobreza assiste ao festival e se diverte. O rei Louis XI comenta que o feio é muito 

atraente para o homem. Para Frollo, no entanto, isso é só uma questão de gosto e quem 

gosta do feio é o populacho. O rei retruca dizendo que “não, é instinto. Recua-se do feio 

embora se queira olhar para ele. Há um fascínio diabólico nele. Extraímos prazer do 

horror”. No meio da praça, como um contraponto às figuras grotescas que provoca risos 

na plateia, Esmeralda executa sua dança sensual. O rei elogia sua beleza e lhe joga uma 

moeda. Frollo o recrimina, pelo fato do monarca ter demonstrado sua admiração por 

uma mulher de uma classe subalterna. Mas, em seu semblante estava estampada a 

admiração que aquela criatura livre, solta, alegre, despertara nele. Um outro par de 

olhos, às escondidas, seguia todos os movimentos da moça com cobiça. A multidão 

descobre e persegue o Corcunda que acaba por se misturar aos participantes do festival 

de caretas no qual será coroado o rei dos bobos e termina sendo eleito como tal. Só que 

ele não fez nenhuma careta para concorrer ao título, o seu próprio rosto era a máscara da 

feiura. O povo saúda o novo rei, dando-lhe as costas e mostrando o traseiro. Essa 

reverência que o povo faz ao novo rei corresponde à descrição feita por Bakhtin (2002) 

acerca do grotesco e da sua relação com o corpo humano. Para esse autor, o grotesco 

está ligado ao baixo corporal, aos orifícios corporais, às secreções, como sangue e 

esperma, por exemplo, e portanto, ao que existe no ser humano. 

Essa ligação do grotesco com os instintos “animalescos” do homem 

provavelmente explica a reação que Frollo teve ao ver Quasímodo sendo carregado nos 

braços da multidão com a coroa e o cetro de rei. Na verdade, o nobre se sentia acima 

dessas manifestações mundanas e das tentações terrenas. O riso solto, as comicidades, 

as zombarias dirigidas às autoridades religiosas e às outras classes dominantes pareciam 
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incomodar ainda mais aquele espírito costumeiramente taciturno, austero, sombrio. 

Colérico, não suportando ver seu filho adotivo envolvido naqueles festejos em que os 

protagonistas pertenciam às camadas mais baixas da sociedade, ele persegue o cortejo 

“real”, toma o cetro do Corcunda e o quebra. Seu olhar é de ódio e desprezo. Num gesto 

de subserviência, Quasímodo abdica de seu “trono”, retira a “coroa” de sua cabeça e 

segue seu senhor de volta para a catedral. Nesse ponto, observa-se que o Corcunda de 

Notre Dame tinha um misto de admiração, amor e medo pelo seu protetor que, mesmo 

sem proferir nenhuma palavra, tinha total domínio sobre aquela criatura grotesca, 

bastando, para isso, dirigir-lhe um simples olhar reprovador. 

Frollo se considerava o guardião da justiça, das regras sociais e dos costumes 

que regiam o cotidiano da Paris Medieval. Mas, a despeito de toda a sua frieza e da 

obsessão com que mantinha intactos esses princípios, depois de ver a dança sensual de 

Esmeralda, passou a ser atormentado por uma paixão avassaladora. Agora, ela era seu 

objeto de desejo. Rejeitado pela jovem cigana, ele começa a praticar ou orientar atos 

violentos contra ela. Perseguição que tem início quando Frollo encontra a cigana 

rezando dentro da catedral. “Levante-se e deixe essa igreja. Não pode rezar aqui. É uma 

herege. Dança publicamente despertando nos homens a volúpia do pecado”, acusa o 

inquisidor. Enquanto faz essas acusações, seu olhar e as expressões faciais de Frollo 

deixam transparecer todo o seu desejo por aquela mulher. Seus olhos não conseguem se 

desgrudar do insinuante decote de Esmeralda. Ao segurar na mão do homem como para 

lhe pedir misericórdia, Esmeralda identifica o que, para ela, seria a marca do diabo. Ele 

a acusa de bruxaria e sentencia que terá de enforcá-la por isso. 

Esmeralda consegue fugir da catedral. Por ordem de Frollo, Quasímodo a 

persegue pelos labirintos sombrios das ruas de Paris. Esse jogo de sombras cria um 

clima de suspense. Desenvolve-se uma espécie de caçada, a presa e o seu algoz 

percorrendo os labirintos escuros das ruas parisienses, a fera perseguindo a bela. 

Avisada por Gringoire que assiste a tudo, a guarda de Louis XI salva a cigana. Nesse 

momento, Esmeralda se apaixona pelo capitão Febus (Alan Marshal). Quasímodo é 

preso e condenado a levar 50 chicotadas. Quando o carrasco sobe ao cadafalso para 

executar a sentença, é longamente aplaudido pela multidão que se aglomerava para 

assistir ao espetáculo da violência. Duas mulheres da plateia, no entanto, reclamam da 

baixa qualidade do espetáculo. A queixa principal era a passividade do martirizado. O 

corcunda não havia vertido uma lágrima. Para elas, aquilo não era um verdadeiro 

açoitamento. Teria que haver mais dramaticidade. 
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A expectativa com a qual essas duas mulheres observavam o sofrimento do 

condenado reforça a ideia de que esse era um sentimento absolutamente natural para as 

pessoas daquela época. Quem faz uma descrição dessas características é o historiador 

holandês Johan Huizinga (1996). Em O declínio da Idade Média, ele considera que esse 

exacerbamento das paixões é uma das características da Idade Média. Quaisquer que 

fossem os acontecimentos, quaisquer que fossem as ações, naquela época, estariam mais 

integrados ao cotidiano das pessoas de “forma mais expressiva e solene, que os 

elevavam à dignidade de um ritual” (HUIZINGA, 1996, p. 09). Era uma época em que 

os “momentos” pareciam estar revestidos de uma importância acima do que se pode 

perceber nos acontecimentos dos dias atuais. Nada, portanto, parecia ser banal. Assim, 

uma viagem, um negócio a ser realizado até mesmo uma visita a ser feita ou recebida, 

tudo, enfim, era cercado por mil formalidades, bênçãos, cerimônias e fórmulas. O 

historiador holandês lembra que as calamidades e a indigência eram sentidas de forma 

mais aflitivas do que na contemporaneidade e que era ainda mais difícil proteger-se 

contra elas. A doença e a saúde também apresentavam um contraste mais chocante 

assim como o frio e a escuridão representavam tormentos ainda maiores para o homem 

medieval do que mesmo para as classes menos favorecidas dos dias atuais. Sem falar 

nos grandes acontecimentos como os nascimentos, casamentos e mortes - que “pela 

santidade do sacramento, eram elevados ao nível dos mistérios” (p. 09) - recebiam a 

aura de sagrados. 

A análise do dia a dia na Idade Média, feita por Huizinga, demonstra que não era 

só nos elementos palpáveis que se podia vislumbrar uma silhueta mais nítida, mais 

concreta dos elementos que compunham o quadro sócio-cultural daquela época. Os 

próprios sentimentos, os estados de alma eram, de fato, mais perceptíveis, fazendo o 

contraste entre o sofrimento e a alegria ser sentido de uma forma mais contundente.  

O contraste entre o silêncio e o ruído, entre a luz e as trevas, do mesmo modo 

que entre o verão e o inverno, acentuava-se mais fortemente do que nos 

nossos dias. A cidade moderna mal conhece o silêncio ou a escuridão na sua 
pureza e o efeito de uma solitária ou de um grito isolado e distante. Tudo o 

que se apresentava ao espírito em contrastes violentos e em formas 

impressionantes emprestava à vida cotidiana um tom de excitação e tendia a 

produzir essa perpetua oscilação entre o desespero e a alegria, entre a 

crueldade e a ternura que caracterizavam a vida da Idade Média (p.10). 

 

 

Para o historiador holandês, na Idade Média, todas as experiências tinham, para 

os homens, o mesmo caráter direto e absoluto da dor e do prazer sentidos durante a 
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infância de cada indivíduo. Para que esses sentimentos fossem partilhados por toda a 

sociedade medieval, os acontecimentos tinham: 

[...] uma orgulhosa ou cruel publicidade. Os leprosos faziam soar os seus 

guizos e passavam em procissões, os mendigos exibiam pelas igrejas suas 

deformidades e misérias [...] Os grandes senhores nunca se deslocavam sem 

vistosa exibição de armas e escolta, excitando o temor e a inveja” 

(HUIZINGA, 1996, p. 9).  

 

A publicidade desses fatos, sendo eles as execuções e outros atos públicos - 

como as procissões, casamentos ou enterros -, ficava a cargo dos pregoeiros que os 

relatavam, na maioria das vezes, em forma de cantigas e músicas. Não havia nenhum 

compromisso com a atualidade e imediatez das informações: o que interessava era a 

emoção causada pelo relato romantizado dos acontecimentos. 

Três fatos marcavam profundamente esses espíritos que já tinham como prática 

costumeira a exacerbação das emoções que permeavam suas relações sociais: As 

procissões que serpenteavam durante dias seguidos pelas ruas das cidades e que eram 

motivo de “piedosa agitação” com o povo contemplando ou acompanhando às lágrimas; 

a chegada dos príncipes, com toda a demonstração de luxo, poder e riqueza muito 

própria daquela época e, por fim, ainda mais frequentemente, quase se pode dizer 

ininterruptamente, as execuções. Huizinga (1996) afirma que a cruel excitação e a rude 

compaixão suscitada por uma execução constituíam uma importante base do alimento 

espiritual do povo. O autor narra a execução de um jovem incendiário ocorrida em 

Bruxelas na qual o condenado dirigiu comoventes apelos aos assistentes que, 

consternados, desataram a chorar tendo, por isso, sua morte sido “considerada como a 

mais bela como jamais se viu” (p.11). 

Foi certamente a suposta falta da espetacularização da violência que 

decepcionou os espectadores do açoitamento de Quasímodo. Eles queriam as lágrimas, 

o suor, o sangue, os gritos do condenado e tiveram que se contentar com a quase 

indiferença diante do sofrimento demonstrado pelo Corcunda. Para os telespectadores, 

no entanto, nessa cena do filme, o diretor Dieterle conseguiu associar, num mesmo 

momento, três agressões atrozes contra um ser humano. A primeira, exclusivamente 

física, as 50 chicotadas recebidas pelo prisioneiro; a segunda, o riso e o escárnio da 

plateia demonstrado durante uma hora, tempo ao qual ele foi obrigado a ficar no 

cadafalso após levar as chicotadas, não para descansar, mas exatamente para ser 

humilhado pelos assistentes que às gargalhadas repetiam em coro seu pedido 

desesperado por água.  
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FIGURA 34 - Após levar 50 chicotadas, Quasímodo passa uma hora sendo humilhado pelo público que 

repete às gargalhadas seu pedido desesperado por água. 
FONTE: O corcunda de Notre Dame (1939) 

 

A terceira violência e, sem dúvida, a mais dolorosa para Quasímodo foi 

praticada por aquele em quem ele depositava toda a sua esperança em se livrar do 

castigo cruel. Ao avistar Frollo se aproximando a cavalo do cadafalso, todos, 

Quasímodo em particular, imaginavam que ele fosse ordenar a sua soltura (poder para 

isso ele tinha de sobra). Seu rosto, num superclose, se iluminou, suas feições 

deformadas se abriram quase num sorriso. Mas, surpreendentemente, Frollo em vez de 

salvar seu protegido, lança-lhe um olhar carregado de ódio e desprezo. O quase sorriso 

de Quasímodo se transforma numa máscara de profunda tristeza em contraste com o 

semblante indiferente com o qual recebeu o castigo físico. A indiferença de Frollo ao 

seu sofrimento foi muito mais dolorosa do que as chicotadas desferidas pelo carrasco. 

Com o afastamento do intendente, o Corcunda volta a pedir água, agora quase num 

sussurro, e a plateia a repetir em coro seu pedido, além de arremessar pequenos objetos 

contra ele. Um homem molha um pano numa poça de água suja e joga sobre ele. 

Vencendo seu medo daquela figura grotesca, Esmeralda sobe o patíbulo e lhe oferece o 

seu cantil. É a vez de Quasímodo esboçar uma reação de medo. Ele curva seu corpo 

para trás procurando se afastar dela, mas percebe que ela, ao contrário dos outros, não 

quer humilhá-lo e aceita a água oferecida pela cigana. Em seguida, ele é libertado e vai 

trôpego para a catedral.  

O intendente está cada vez mais atormentado pela paixão por Esmeralda e com 

as ameaças ao poder que ele acredita estar presente na liberdade que as classes 
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subalternas começam a experimentar. Numa reunião do Conselho da Justiça do rei 

Louis XI, ele se queixa que as celas do Palácio da Justiça “estão repletas de prisioneiros. 

Não são ladrões comuns, ou assassinos, mas milhares e milhares de heréticos, livres 

pensadores e pregadores de sedição. Eles é que constituem o problema”. O filme de 

Dieterle continua a expor a luta de classes e a opressão dos poderosos, questionando o 

poder sobre a vida e a morte que as classes dominantes exerciam contra os menos 

favorecidos. O diretor usa o sentimento que Frollo nutre pela cigana para estabelecer 

uma relação entre a paixão arrebatadora despertada pela beleza e a opressão exercida 

sobre o povo pelos poderosos para a manutenção do poder político, a ponto de Frollo 

não admitir a rejeição de Esmeralda e preferir vê-la morta se ela não ceder aos seus 

apelos amorosos. 

Essa paixão cega chegará à loucura na cena em que, numa festa da nobreza, 

Gringoire é contratado para encenar uma peça teatral e leva Esmeralda para executar um 

número de dança. O bode Aristóteles, seu inseparável animal de estimação, também 

faria parte da apresentação. Frollo está entre os convidados. Esmeralda aproveita para 

lhe perguntar o porquê daquela perseguição e ele lhe responde: “Despertas em mim tudo 

o que devia ter ficado adormecido. Em cada livro que leio, vejo você. Em cada som, 

ouço a sua voz”, tomado pela paixão, revela todo o seu ciúme, seu ódio por aquela 

mulher que não lhe pertence e, exercendo seu poder, determina seu destino. “Não 

suporto assistir aqueles homens vendo você dançar. Quero você só para mim. Se não 

puder ter será meu fim e o seu”. O amor não correspondido havia se transformado em 

ódio. Ela se desvencilha e consegue dançar para os convidados. Entre eles está Febus, 

seu salvador e o homem por quem está verdadeiramente apaixonada, apesar de ser 

cortejada insistentemente por Gringoire com o qual se casou para salvá-lo da forca (se 

ele não fosse casado com alguém do grupo de mendigos seria condenado à morte) num 

julgamento feito pelo grupo de mendigos liderado por Clopin que dá proteção aos dois. 

Dieterle retrata o capitão da guarda Febus como um sujeito vaidoso e 

conquistador. Ele não corresponde verdadeiramente aos sentimentos de Esmeralda, mas 

nunca se furtaria a ter nos braços uma mulher bonita. A cigana dirige sua dança a ele. 

Os dois se afastam da festa para ficar a sós. Esmeralda está encantada com as palavras 

carinhosas de Febus. Ele pede para ela dizer que o ama. De repente, um grito agudo 

assusta a todos. Alguém, aproveitando-se da escuridão da noite, matou o capitão da 

guarda. A acusação de assassinato recai sobre Esmeralda. Recomeça o drama daquela 

criatura infeliz. Vitimada por sua condição social, incapaz de exercer seu direito à 



 
 
 

104 

 

defesa, será entregue à sorte cuja escolha ficará a cargo dos membros das classes 

dominantes. Esmeralda é presa e mesmo sabendo da sua inocência, Frollo não fará nada 

para mudar essa situação. Nilo Odália (1983) chama essa violência de institucionalizada 

porque as leis consagram os limites permitidos de violência (p. 37). 

De volta à catedral de Notre Dame, Jean Frollo é convidado pelo seu irmão, 

Claude, o arcebispo da catedral para ouvir música no seu quarto. Movido unicamente 

pela intenção de receber ajuda de outro poderoso e nunca motivado pelo remorso, Frollo 

confessa seu crime ao irmão. “Talvez não queiras um assassino no seu quarto. Matei um 

homem por amor a uma mulher”, diz. Para em seguida, justificar sua atitude e colocar a 

culpa na mulher que ele considerava uma aliada do demônio, dizendo que ela o havia 

enfeitiçado. “Sei que ela é a armadilha que o diabo armou para mim. Você é um servo 

de Deus e tem que ajudar-me”, completou o inquisidor da igreja. Jean Frollo se 

considerava um homem puro, promotor da justiça, estando, por isso, acima do bem e do 

mal. No fundo, ele tinha total consciência de sua impunidade, afinal, ele era um nobre e 

não seria justo pagar por um crime cometido contra um membro de uma classe inferior 

a sua. Sua decisão estava tomada. É Esmeralda que vai pagar pelo assassinato de Febus. 

Desse modo, ele, ao mesmo tempo, ficará livre da acusação e impedirá que a mulher 

que o rejeita seja de outro homem.  

Dando continuidade ao seu plano, a guarda real vai à oficina de Finsher para 

cumprir a ordem do tribunal de quebrar a prensa de Gutenberg, visando calar a boca dos 

que lutavam para restabelecer a justiça. Gringoire que pretendia imprimir 100 panfletos 

pedindo a libertação de Esmeralda protesta dizendo a um dos guardas: “podem destruir 

a forma, mas não o espírito”. O julgamento de Esmeralda revela toda a carga de 

superstição e preconceito mantida contra os ciganos. O tribunal da inquisição atribui 

poderes mágicos a esse povo. Mais grave ainda é acreditar que eles tenham uma ligação 

com as artes demoníacas. Essa crença levou os conselheiros a acreditar que o cúmplice 

de Esmeralda no assassinato de Febus seria o bode Aristóteles que ao entrar na sala se 

aproxima da sua dona provocando a suspeita de haver uma ligação demoníaca entre 

eles, a ponto de um dos conselheiros exclamar: “Agora a bruxaria fica provada. É 

evidente que a garota e o bode trabalham juntos”. Apesar do cinismo de Frollo 

insistindo na acusação contra uma inocente, ele parece realmente acreditar que ela é 

uma enviada pelas forças do mal para atormentá-lo. No interrogatório, ele se aproxima 

da prisioneira e pergunta: “Ainda nega que Satanás é seu mestre. Que foi enviada para 

destruir o corpo e a alma do homem e conduzi-lo ao inferno”? 
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Nesse momento de cólera, Frollo, que foi totalmente dominado pelo ódio e pelo 

sentimento de rejeição, resolve torturar a cigana. A emoção faz com que o intendente 

execute um movimento contrário às considerações feitas por Foucault (1987) para o 

estabelecimento desse tipo de castigo, uma vez que, para o autor francês, o suplício é 

uma técnica e não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva sem lei.  Num ponto, 

porém, a forma de castigar Esmeralda pela sua arrogância, pelo seu atrevimento, se 

aproxima das premissas de Foucault já que a tortura não deve levar a vítima 

imediatamente a morte. O sofrimento deve ser calculado. Para o autor francês, a “morte-

suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em ‘mil mortes’” (p. 36) 

Portanto, “O suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento” (p. 36). 

 

O suplício faz parte de um ritual.  É um elemento na liturgia punitiva, e que 

obedece a duas exigências.  Em relação à vítima, ele deve ser marcante: 

destina-se, ou pela cicatriz que deixa no corpo, ou pela ostentação de que se 

acompanha, a tornar infame aquele que é sua vítima; o suplício, mesmo se 

tem como função “purgar” o crime, não reconcilia; traça em tomo, ou 

melhor, sobre o próprio corpo do condenado sinais que não devem se apagar; 
a memória dos homens, em todo caso, guardará a lembrança da exposição, da 

roda, da tortura ou do sofrimento devidamente constatados. E pelo lado da 

justiça que o impõe, o suplício deve ser ostentoso, deve ser constatado por 

todos, um pouco como seu triunfo. O próprio excesso das violências 

cometidas é uma das peças de sua glória: o fato de o culpado gemer ou gritar 

com os golpes não constitui algo de acessório e vergonhoso, mas é o próprio 

cerimonial da justiça que se manifesta em sua força (FOUCAULT, 1987, p. 

37). 

 

Antes de a cigana ser levada para a sessão de tortura, Quasímodo invade o 

tribunal declara a inocência de Esmeralda e se confessa o assassino de Febus: “Não foi 

ela! Se querem saber quem foi, fui eu”. Nesse momento, a câmera de Dieterle mostra, 

em close, o contraste das reações das duas pessoas mais diretamente envolvidas por essa 

declaração. O belo rosto de Esmeralda enche a tela com uma expressão de ternura e 

agradecimento. Seus olhos brilham enquanto fita aquela criatura grotesca que durante o 

festival dos bobos lhe impôs tanto medo. O outro rosto trazia a lividez do espanto, a 

crispação do ódio. O olhar rancoroso de Frollo tenta fuzilar seu enteado. A ousadia do 

Corcunda em lhe desafiar aumentava ainda mais seu ódio contra seu agora rival e contra 

a mulher que o despreza. A plateia, no entanto, tem uma reação absolutamente 

inesperada. Ao ouvir as palavras graves de Quasímodo se oferecendo em sacrifício para 

salvar sua amada, o público que lotava o tribunal irrompe numa sonora gargalhada. Eles 

riam e debochavam daquele que, para eles, pela total ausência de atributos de beleza, 

era incapaz de sentir qualquer emoção que fosse nem ódio, nem tristeza, nem alegria e 

muito menos amor. Para essas pessoas, a deformidade de Quasímodo lhe emprestava a 
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qualidade de inumano. Por conta disso, em todos os momentos graves da vida de 

Quasímodo, a reação das pessoas foi a do riso e do escárnio, como, por exemplo, no 

episódio das 50 chicotadas, quando ele com sua voz gutural pedia água e a multidão 

ironicamente repetia o seu pedido às gargalhadas. Agora no tribunal, num momento em 

que ele entrega sua vida em troca da vida da mulher amada, a reação das pessoas é a 

mesma. O grotesco parece estar destinado a dois destinos a causar medo e provocar o 

riso. 

Os protestos de Gringoire e Quasímodo, membros das classes subalternas da 

sociedade foram totalmente ignorados. O suplício imposto a Esmeralda se constituiu 

numa demonstração da extrema crueldade com que o ser humano pode tratar aos que 

ousam contrariar seus interesses. Esse poder de punição é atribuído, logicamente, às 

classes dominantes, aos detentores do poder. A infeliz mulher foi apresentada ao 

borzeguim, instrumento de tortura que tritura os ossos dos pés dos acusados de crime 

com o propósito de obter sua confissão. 

 
FIGURA 35 - A cigana Esmeralda é apresentada ao Borzeguim instrumento de tortura que tritura o pé 

dos prisioneiros. Ela será torturada até confessar o assassinato do capitão da guarda real Febus 

FONTE: O corcunda de Notre Dame (1939) 

  

Foucault (1987) ressalva que a tortura é uma violência física para arrancar uma 

verdade, mas que, para valer como prova, a confissão tem que ser repetida diante dos 

juízes de forma espontânea (p. 35). Após confessar secretamente, diante dos juízes, 

Esmeralda reafirma sua inocência diante de todos. Para tentar salvá-la da forca, o rei 

Louis XI a submete ao julgamento de Ordálio, que é um tipo de prova judiciária usado 

na Idade Média para determinar a culpa ou inocência de um acusado por meio de 

participação de elementos da natureza e cujo resultado é interpretado como um juízo 

divino. Também chamado de Juízo de Deus, consistindo em fazer o acusado passar por 
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provas materiais como por a mão no fogo, em ferro em brasa ou em água fervente. A 

sorte foi o elemento escolhido pelo rei para determinar a culpa ou a inocência da 

acusada. Ela teria que tocar com a mão, de olhos vendados, o punhal do rei, o que a 

inocentaria ou arma usada no assassinato de Febus, essa a condenaria à forca. A cigana 

foi considerada culpada.  

No dia da execução de Esmeralda, a festa voltou às ruas de Paris como se o 

festival dos bobos houvesse recomeçado. Mesmo acreditando na inocência da cigana, 

uma multidão foi à Praça de Grève para assistir ao enforcamento. Foucault (1987) 

assegura que esse ritual a que eram submetidos os prisioneiros e que tinha o povo como 

principal personagem, nada mais era do que a exibição da violência como uma forma de 

dominação. Embora também se saiba que muitos dos assistentes iam às execuções 

apenas para ouvir os insultos que os condenados faziam às autoridades. Do alto da 

sacada da Catedral de Notre Dame, Quasímodo assiste à chegada do cortejo. Usando 

uma corda como um pêndulo, ele se projeta sobre o cadafalso e resgata Esmeralda 

levando-a para o alto da torre de Notre Dame invocando a Lei do Santuário. A multidão 

foi ao delírio, aplaudindo a ação do Corcunda. Foi a primeira vez que uma atitude 

daquela criatura grotesca provocou uma reação positiva no povo parisiense. Lá no alto, 

Quasímodo protege Esmeralda e começa a se estabelecer uma relação conflituosa entre 

a beleza e a feiura e entre o poder e a submissão. 

Quasímodo trata Esmeralda como a uma princesa. Oferece-lhe comida e diz que 

vai embora para que ela não veja sua figura horrenda. Mas ela o traz de volta. Surpreso, 

ele diz: “Você me chamou de volta”. Para o Corcunda, há uma distância intransponível 

entre a sua feiura e a beleza da mulher que ama. Essa impossibilidade fica clara quando 

ele fala do contraste entre a sua figura e a dela: “Nunca tinha percebido até agora como 

sou feio, porque você é tão bonita”. Enquanto o Corcunda fala, a câmera dá um close 

para ressaltar ainda mais o contraste entre essas duas figuras humanas. “Não sou um 

homem,” complementa ele. “Sou uma besta, sou disforme, assim como o homem da 

lua.” Mais consciente do que nunca de sua aparência repugnante, Quasímodo pergunta a 

Esmeralda: “Por que você me salvou? Oh tentei levá-la e no dia seguinte você me deu 

um gole de água e um pouco de piedade”. Numa tentativa de protegê-la, e ao mesmo 

tempo tê-la sempre por perto, o Corcunda diz para ela nunca mais sair da Igreja pois 

eles iriam enforcá-la e isso também o mataria. Enquanto isso, um grupo de nobres 

pressiona o rei para que ele revogue a lei do santuário. Na frente da Catedral, a 

multidão, liderada pelos mendigos, tentava invadir o local para libertar Esmeralda. Lá 
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de cima, Quasímodo joga pedras para impedi-los. Uma delas atingiu Clopin (Thomas 

Mitchell), rei dos mendigos que fica agonizante. 

Lá dentro, uma figura soturna ronda o casal por entre as pilastras de Notre 

Dame. É Frollo que busca recuperar sua prisioneira, nem que para isso tenha que matar 

seu filho adotivo. Antes, pressionado pelo seu irmão Claude, ele havia confessado seu 

crime diante do rei Louis XI, dizendo “fui eu e o faria de novo”. A paixão tirou desse 

nobre a frieza e a habilidade política que eram marcas de sua personalidade. Outro fator 

que impediu a consumação da sentença de Esmeralda foram os panfletos de Gringoire 

que pressionaram o rei a perdoá-la. Na luta contra Quasímodo, Frollo ainda tenta usar o 

seu olhar dominador que conseguia sempre intimidar o Corcunda. Desta vez, o 

Corcunda conseguiu resistir e lançar seu rival do alto da torre de Notre Dame. 

Nesse momento, Gringoire chega à Praça para anunciar o perdão de Esmeralda. 

Ao encontrar Clopin agonizante lamenta, fazendo uma clara alusão ao poder da palavra, 

“Por que não esperou. Eu disse que a salvaria sem o uso da força”. Ao que Clopin 

responde: “Pensei que isso fosse apenas o sonho de um poeta”. Do alto do seu 

esconderijo, Quasímodo vê Esmeralda e Gringoire, juntos, felizes. O Corcunda que 

sempre viveu na escuridão daquela torre tendo como única função na vida fazer os sinos 

tocarem, sofre por amor. O diretor Dieterle fez a câmera enquadrá-lo ao lado de duas 

gárgulas que com suas feições grotescas adornavam a Catedral. Os três chegam a se 

confundir. 

 

 
FIGURA 36 - Diante do sofrimento e das humilhações, Quasímodo lamenta não ter sido feito de pedra 

como as gárgulas que adornavam a sacada da catedral de Note Dame. 

FONTE: O corcunda de Notre Dame (1939). 

 

 Durante toda a trama, Quasímodo, por amor a uma mulher, foi exposto a todo 

tipo de sofrimento, humilhação e dor. Em nenhum desses momentos, no entanto, perdeu 
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a dignidade. Nem no último, no qual, olhando aquela escultura medonha que adornava a 

sacada da catedral de Notre Dame, como se ela pudesse ouvi-lo, lançou seu mais sofrido 

lamento: “Por que não fui eu feito de pedra como você”. 

 

3.5 A VIOLÊNCIA E O MEDO  

 

Livre das penas impostas por Deus e pela igreja aos pecadores, o limite para a 

aventura sensitiva humana passou a ser a certeza da morte, o que implica dizer que o 

homem admite se colocar diante de qualquer risco para sentir o mais perto que puder a 

iminência do aniquilamento, desde que sua sobrevivência esteja garantida. Essa 

consciência da morte é, segundo Bataille (1987), a diferença entre o homem e o animal. 

“Percebemos a passagem da vida à morte, isto é, ao objeto angustiante que é para o 

homem o cadáver de outro homem” (p. 41). Em busca desse prazer inexplicável de 

sentir medo, o homem vem, ao longo do tempo, aperfeiçoando os aspectos psicológicos 

e tecnológicos dos mecanismos pertencentes à indústria do entretenimento para que eles 

sejam cada vez mais capazes de levá-lo ao limiar dessa sensação.  

Essa viagem, ao encontro do perigo, passou pelo inocente trem fantasma dos 

parques de diversões, com suas figuras horrendas à espreita na escuridão dos túneis,   

chegando até as modernas montanhas russas com seus giros de 360º e velocidade 

alucinante. Mas o ápice da busca da iminência da morte, talvez, seja a prática da roleta 

russa, jogo em que dois jogadores colocam apenas uma bala no tambor de um revólver, 

fazem um giro aleatório (do tambor) e atiram contra a própria cabeça. O risco assumido 

por esses “loucos” de se transformarem em cadáveres chega a desmentir Georges 

Bataille quando ele afirma que: “O interdito que se apodera dos outros diante do 

cadáver é uma forma de rejeitar a violência, de se separar da violência” (p. 41). A 

garantia da sobrevivência e a certeza de uma infinidade de descargas de adrenalina 

provavelmente é a senha para que o homem, liberado totalmente do risco da morte, 

busque nas ferramentas da indústria do entretenimento uma maneira segura de levá-lo 

ao limiar dos sentidos. Nessa viagem sensorial, o cinema apresenta-se talvez como um 

dos veículos mais perfeitos. Não há dúvida de que as narrativas cinematográficas mais 

excitantes sejam as que têm como elementos centrais de sua trama a violência e o medo. 

O que se pode chamar de violência excessiva, marca registrada dos audiovisuais 

contemporâneos, nem de longe pode ser considerado um elemento novo nas 

representações artísticas. Talvez o que se possa considerar como uma diferença da 
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contemporaneidade em relação às representações mais antigas seja o requinte da 

configuração visual (e mesmo sonora) das obras, utilizando o que há de mais moderno 

em termos de tecnologia capaz de produzir efeitos especiais que emprestam às obras um 

tom cada vez mais realista. Esse bombardeio quase permanente da hiperviolência 

efetuado pelos meios de comunicação é alvo de críticas por parte de psicólogos e 

educadores. A violência midiatizada fascina e existe a preocupação de que a sociedade 

possa reproduzir no seu cotidiano os atos violentos vistos nas telas de cinema e 

explorados exaustivamente pelos telejornais diários. 

Um medo permanente circula pelas ruas das grandes cidades, instalado no 

cotidiano das pessoas e nas diversas representações artísticas da atualidade. Os medos 

inerentes à raça humana foram multiplicados, potencializados e até novos temores 

foram incorporados ao seu cotidiano. Há a sensação de que não haverá nenhuma 

punição aos infratores. Todos, inevitavelmente, estão entregues à própria sorte. Na 

urbanidade, não há mais espaço para se salvaguardar da violência. Ela e o medo estão 

por toda parte. 

Um dos mais pungentes desses medos é o da dominação exterior, “seja qual for a 

morfologia ou a ontologia da força que o domina” (NOGUEIRA, 2002, p. 213). Apesar 

dessas perspectivas sombrias, o homem não deixou de cultuar seus antigos sonhos, 

tratando ainda de criar novos e deles o que mais excita o homem, segundo o mesmo 

autor, é o da invulnerabilidade, revelando o desejo de fazer do seu corpo uma fortaleza 

contra a agressão e a deteriorização. Foi a indústria cultural que passou a assumir o 

papel, antes exercido pela igreja, de superdimensionar os medos e os anseios da 

humanidade. É ela quem nos vem falar agora da impotência do homem diante dos males 

criados por ele próprio. A destruição das cidades, o aniquilamento da própria espécie, a 

destruição do planeta. Males modernos que povoam as representações artísticas e que 

tem novamente no cinema o veículo perfeito de sua superexposição.  

Prestes a ter o controle total da  ciência e da tecnologia, o homem também sonha 

em se tornar um criador supremo. A ficção científica sempre profetizou a criação de 

máquinas, de réplicas que poderão substituir o homem na execução de trabalhos 

pesados, insalubres ou perigosos. Mas, junto a esse poder, nasce o temor de que, cedo 

ou tarde, essas criaturas se rebelem contra seus criadores. Além do poder da criação, ao 

longo de sua existência, o homem sonha em se tornar invulnerável e imortal. Aspiração 

que o levou a criação de heróis invencíveis retratados nas histórias em quadrinhos que, 

posteriormente, foram transportados para as telas de cinema como Super Homem, 
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Batman, Homem Aranha e tantos outros.  A propósito da criação de um ser semelhante 

a si próprio e do temor advindo do perigo de sua insubordinação, Nogueira (2002) 

comenta que esse sonho talvez seja: 

 

[...] um desafio [para] sempre frustrado, mas irrecusável, teimosamente 

reiterado. Por outro lado, não consegue eliminar sem reservas o pânico do 

artefato vir a insubordinar-se e a ganhar vontade própria, capacidade de 

decisão   e comoção, uma consciência e uma subjetividade que não seriam 

mais que a instauração do acaso na programação. Desse modo, o que se 

colocaria em risco seria a posição de soberania do criador sobre a criatura 

através do jugo humano sobre o andróide, como o homem investe, com mais 

ou menos disfarce, as suas forças contra a idéia de uma entidade superior 

capaz de determinar e escrever o seu destino (NOGUEIRA, 2002, p. 214). 
 

 

O homem, impulsionado por seu pessimismo ontológico, não tem se furtado a 

retratar em seu repertório narrativo a fobia de enfrentar um outro ainda mais poderoso 

do que ele, traduzindo-se isso como o medo da diferença, da alteridade. No caso do 

androide, a esse temor, soma-se o fato da extrema familiaridade entre os dois inimigos, 

como se o homem estivesse a enfrentar, de uma forma especular, a si mesmo, com todo 

o seu poder, vício e virtudes. O homem teme que a familiaridade excessiva e que a 

interligação com o androide possa resultar na tentativa desse último se voltar contra seu 

criador, assim como ele mesmo fez com Deus.  

Essa revolta contra o criador é a trama central de Blade Runner (1982), filme de 

Ridley Scott, evidenciando que o que está em jogo é mais do que a partilha do livre 

arbítrio, é, acima de tudo, o desejo da criatura de imitar quem a criou, ou mesmo 

ultrapassá-lo para tomar o seu lugar no topo da pirâmide da evolução. O cinema de 

ficção científica é pródigo na criação dessas lendas do futuro, explorando a 

possibilidade da deflagração desse confronto. Essa febre da criação do autômato e sua 

supostamente inevitável revolta nasceram com o advento da industrialização. O filme de 

Scott faz uma viagem ao futuro para mostrar até que ponto pode chegar essa automação. 

A própria nomenclatura utilizada ao longo do processo de aperfeiçoamento dessas 

entidades reflete o temor e a proximidade entre homem e máquina. Autômato, andróide, 

ciborg, replicante são termos que evidenciam etimologicamente e por gradação a 

separação entre organismo mecânico e animal. 

Na trama de Blade Runner, essa separação é medida pela duração da vida dos 

replicantes. Eles “vivem” apenas quatro anos. É exatamente para prolongar esse tempo 

que um grupo formado por quatro deles volta à terra depois de um motim numa estação 
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interplanetária para obter do seu criador o mesmo direito que o homem tem de viver por 

um tempo indeterminado. Essa pretensão soa como mais uma metáfora elaborada pelo 

filme. Enquanto as máquinas pretendem viver por mais tempo, o homem busca a 

eternidade. Numa atitude que o leva novamente a imitar Deus. A esse propósito, 

Simone de Beauvoir (1946), em seu livro Todos os homens são mortais, conta a 

odisseia de Fosca, personagem principal de seu romance que antes de beber o “elixir da 

eternidade” utiliza um rato como cobaia. Ao longo de sua interminável vida viu todos os 

que amou perecerem pela ação do tempo. Porém, sua maior angústia era saber que, 

assim como ele, aquele rato também percorria uma estrada sem fim. 

É essa viagem ao longo do tempo que faz com que as experiências sejam 

acumuladas na memória humana. Já a memória dos replicantes foi criada artificialmente 

e implantada no cérebro de silício desses seres criados pela tecnologia desenvolvida 

pela empresa Tyrell Corporation. No caso de Rachael, Tyrell explica que copiou e 

regenerou células do cérebro da sobrinha dele de dezesseis anos e as implantou no 

cérebro da replicante. “Rachael se lembra do que a minha pequena sobrinha se lembra”, 

diz o criador das criaturas. Ao ouvir a explicação, Deckard não consegue conter um 

comentário irônico: “Eu vi um velho filme uma vez. O cara tinha parafusos na cabeça”. 

Ele se referia a Frankestein, escrito por Mary Shelley, em 1818, e nos lembra que não é 

de hoje que o cinema se encarrega de representar a vontade do homem de criar um ser. 

A obra de Ridley Scott, baseada na obra Do Androids Dream of Electric Sheep?, 

de Philip K. Dick, fala do sonho da criação acalentado pelo homem e também de dois 

medos que o perseguem ao longo de sua civilização: o da destruição do seu próprio 

habitat e da revolta da criatura contra seu criador. A Los Angeles de 2019 é o retrato 

perfeito do caos que os pessimistas preconizam para a humanidade. Essas ficções 

apocalípticas talvez pretendam sugerir os cenários futuros prováveis pensando em 

impedir sua concretização. Anos antes, o diretor havia dirigido Alien, o oitavo 

passageiro, sucesso de crítica e de público. Scott, porém, estourou o orçamento de 

Blade Runner, o que fez com que os produtores assumissem a edição final, cortando 

cenas e acrescentando uma narração em off que desagradou ao diretor. Essa versão 

estreou nos cinemas em 1982, recebendo duas indicações ao Oscar de Efeitos Especiais 

e Direção de Arte, essa primorosamente inspirada nos filmes noir dos anos 50 e no 

clássico do expressionismo alemão Metropolis, de Fritz Lang. Dez anos depois, o 

diretor decidiu rever sua obra e montou uma nova versão, na qual cortou a narração em 
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off e alterou o final, declarando ser a que mais se aproximou da sua concepção original 

do filme. 

Pensado para se tornar um blockbuster, com investimentos em sua produção na 

ordem dos U$ 19 milhões, Blade Runner tornou-se um fracasso de bilheteria, atribuído 

por alguns críticos à concorrência de ET lançado no mesmo ano. Talvez por essas 

razões e pela sua inegável qualidade, ele tenha se tornado um cult movie da década de 

1980, mesclando policial noir e ficção-científica na Los Angeles de 2019. É preciso 

ressaltar, no entanto, que Blade Runner não é um filme de aventura comum. A própria 

escolha de um dos mais cobiçados destinos turísticos mundiais serve como parâmetro 

para identificar as questões da humanidade tratadas pelo filme, sobretudo, fazendo um 

alerta de como a intervenção do homem pode transformar o planeta.  

Logo na tela abertura, uma apresentação do problema do filme: “No início do 

século XXI a Tyrel Corporation criou os robôs da série Nexus virtualmente idênticos 

aos seres humanos. Eram chamados de replicantes. Os replicantes Nexus 6 eram mais 

ágeis e fortes e no mínimo tão inteligentes quanto os engenheiros genéticos que os 

criaram. Eles eram usados fora da Terra como escravos em tarefas perigosas da 

colonização planetária. Após motim sangrento de um grupo de Nexus 6, os replicantes 

foram declarados ilegais e condenados à pena de morte. Policiais especiais, os blade 

runners tinham ordens de atirar para matar qualquer um deles. Isso não era chamado 

execução, mas sim ‘aposentadoria’. 

O poder sobre a criação desses seres, a determinação do seu tempo de “vida”, a 

prescrição de suas funções que podem ser confundidas com destinos emprestam ao 

homem uma aura de divindade. 

 
FIGURA 37 - Cena do filme Blade Runner - O Caçador de Andróides. 

 

http://xs307.xs.to/xs307/06403/harry3.jpg#_blank
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FONTE: Disponível em: <http://thecinefileblog.blogspot.com/2011/05/sessao-revival-blade-runner-

1982.html>. Acesso em: 25 jul. 2011. 

 

Os cenários descrevem propositadamente um pouco da história da humanidade. 

A sede da Tyrell Corporation, por exemplo, tem a forma de uma pirâmide asteca, no 

seu interior, várias colunas imitando as dos templos romanos sustentam o teto. É a 

materialização do gigantismo narcisista e, ao mesmo tempo, um contraste marcante com 

o caos em que Los Angeles está mergulhada. A figura de Edom Tyrell, o projetista do 

cérebro dos replicantes e chefe do complexo industrial que controla todo o processo 

produtivo, é serena, mas inquietante. É a serenidade da arrogância autossuficiente. 

“nosso lema é mais humano do que os humanos”, diz. Na cena em que o caçador e o 

criador de androides se conhecem Deckard diz a Tyrell: “está muito claro aqui”. A 

claridade dificultaria a aplicação do teste Voight-kampff que ele vai fazer em Rachael. 

Esse teste detecta um replicante por meio das reações da íris. Para impedir a entrada da 

luz, Tyrell aciona um mecanismo que faz descer uma película sobre a janela de onde se 

pode ver a paisagem e um sol opaco iluminando debilmente à cidade. A impressão que 

se tem é de apagamento da luz do sol. Na versão do diretor, essa é a única vez que a luz 

do sol aparece no filme. O gesto de Tyrell, encerra a mesma intenção do Josué bíblico 

que ordena que o sol deixe de girar para que ele vença o inimigo antes do astro se pôr. 

Tanto Tyrell quanto Josué tinham a mesma pretensão de poder. 

Esses detalhes estão embutidos numa trama aparentemente simples de filmes 

policiais, parecendo se tratar apenas de uma aventura futurista, onde, de certo modo, 

todos buscam algo. Deckard (Harrison Ford) busca encontrar os replicantes, ao mesmo 

tempo em que ele busca a si próprio e  persegue o amor de Rachael (Sean Young), que 

está imersa na busca de sua identidade virtual. Os replicantes Nexus 6, sob o comando 

de Roy Batty, interpretado por Rudger Hauer, lutam desesperadamente ter mais tempo 

de vida. Enfim, Blade Runner é uma pequena odisseia de homens e mulheres, humanos 

e pós-humanos, em busca da sua identidade perdida. Mas Ridley Scott conseguiu passar 

longe de uma narrativa monótona acerca dessas questões filosóficas que sempre 

afligiram a humanidade, criando personagens densos em meio à luta de Deckard para 

“aposentar” os replicantes. Deckard é um sujeito perdido, de sorriso meio amargo, 

solitário. É obrigado pelo chefe de polícia de Los Angeles a perseguir os fugitivos à 

custa de uma chantagem que envolve um passado obscuro: “conheço o jogo, meu chapa. 

Se não topar, está acabado”. Na versão de Ridley Scott, esse passado talvez esconda a 

origem industrial de Deckard, que seria tão replicante quanto à sua amada Rachael. 

http://thecinefileblog.blogspot.com/2011/05/sessao-revival-blade-runner-1982.html
http://thecinefileblog.blogspot.com/2011/05/sessao-revival-blade-runner-1982.html
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O cenário distópico da Los Angeles de 2019 chega a ser angustiante. O 

ecossistema devastado, uma babel pós-moderna, uma impossibilidade total de 

comunicação entre os homens que tentam se entender por meio de dialetos estranhos. 

Naves com mensagens publicitárias sonoras sobrevoando ruas permanentemente 

molhadas pela chuva incessante sugerindo só haver solução fora do planeta terra: “uma 

nova vida espera por você nas colônias interplanetárias. A chance de começar de novo 

numa terra dourada de oportunidades e aventuras. Vamos para as colônias”. Os que não 

conseguem viajar para as colônias herdaram a terra. Só que devastada pela busca 

insaciável pelo lucro, pela lógica insensata do capital predador que na previsão 

catastrófica de Ridley Scott sairá vencedor da contenda entre a preservação e a 

exploração de todos os recursos naturais do planeta. Em Blade Runner, a fauna é 

constituída de animais robotizados. Os avanços tecnológicos, em vez de criarem a 

sensação de realização e conforto, produziram o desencanto. 

 

 

 
FIGURA 38 - A cidade de Los Angeles em 2019, a total impossibilidade de comunicação entre os 

homens contrastando com o enorme avanço tecnológico experimentado pela humanidade. 

FONTE: Disponível em: 

<http://www.mitologica.com.br/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=76>. Acesso em: 

25 jul. 2011. 

 

É por meio do controle das mentes dos replicantes que a Tyrell Corporation 

manipula ações e reações de suas criaturas. O mesmo dispositivo pode ser atribuído aos 

meios de comunicação de massa ao oferecerem seus produtos ao mercado consumidor 

como forma de controle social. Ao reivindicar mais tempo de vida para os replicantes, 

Roy pergunta se “o criador pode consertar a criação?”. Tyrell argumenta que “fazer 

alterações na evolução de um sistema orgânico é fatal. Um código genético não pode ser 

http://www.mitologica.com.br/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=76
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alterado depois de estabelecido”, concluindo que “a luz que brilha o dobro arde a 

metade do tempo”. Esse diálogo é um dos pontos cruciais de Blade Runner. O drama 

dos replicantes é a metáfora do drama humano. Ambos querem a mesma coisa em 

dimensões diferentes. 

 O desfecho desse encontro, mais uma vez apresenta uma relação direta com a 

odisseia humana registrada. Roy esmaga, com as mãos, o cérebro de Tyrell, como uma 

contestação da perversidade da inteligência do homem. Roy dilacera o cérebro de seu 

criador enfiando os dois polegares nos olhos de Tyrell. Em todas as cenas do filme, é 

marcante a ênfase que é dada aos olhos, tanto dos humanos quanto dos animais. A cena 

de abertura é um close gigantesco dos olhos verdes de Leon, outro replicante, nos quais 

estão refletidas as explosões industriais de uma Los Angeles sombria. É também através 

da dilatação da íris que um aparelho da polícia diferencia humanos de replicantes ao 

denunciar a ausência de emoções desses últimos. 

Duas situações do filme vão contradizer essa condição. A primeira é a entrada de 

Deckard na vida de Rachael e a outra é a luta final entre Roy e Deckard,  que passa da 

condição de perseguidor a perseguido. Em ambas, a presença inquestionável da emoção 

motivando as ações. Rachael e Deckard se apaixonam e Roy, diante do olhar incrédulo 

de Deckard, salva a vida do seu algoz por pura piedade. No jogo entre os dois, o 

replicante ironicamente se refere a um sentimento que o homem conhece 

profundamente e que ele gostaria de sentir: o medo. Roy diz: “uma experiência e tanto 

viver com medo, não? Ser escravo é assim”. Sentimentos, a princípio, atribuídos à 

condição humana, mas que Blade Runner sugere estar presentes em ambas criaturas, o 

que significaria que a tragédia dos replicantes é a mesma dos humanos. No final, a 

revelação de que Roy possui uma sensibilidade estética apurada ao dizer: “Eu vi coisas 

que vocês nunca acreditariam. Naves de ataques em chamas perto da borda de Orion. Vi 

a luz do farol cintilar no escuro, na Comporta de Tannhauser. Todos esses momentos se 

perderão no tempo como lágrimas na chuva”. É a angústia do tempo, as lembranças de 

uma vida tão singular quanto à de um humano. Roy, o Nexus 6, conclui dizendo diante 

de um Deckard perplexo: “É hora de morrer” 
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FIGURA 39 - Ao poupar a vida de Deckard, o replicante Roy parece ter sentido piedade, sentimento 

próprio dos humanos. 

FONTE: Disponível em: <http://www.cataclisma.com.br/2010/09/blade-runner-o-futuro-

eternizado.html>. Acesso em: 25 jul. 2011. 

 
 

Blade Runner é recheado de paradoxos. A piedade, o amor e a ironia de uma 

máquina contrapondo-se à capacidade do homem em se autodestruir e que são 

apropriados a uma narrativa de ficção científica. Os outros paradoxos foram colocados 

de forma proposital por Ridley Scott não para confundir, mas para provocar algumas 

reflexões. Por exemplo: seis era o total de replicantes foragidos, sendo que um morreu 

na fuga. Então, cinco deveriam estar sendo perseguidos na terra, mas, nós só vemos 

quatro. Quem era o quinto? Deckard, como sugere a versão do diretor? Ou Gaff, o outro 

policial?  

Outro paradoxo é a relação entre J.F. Sebastian, projetista genético dos Nexus 6, 

que assim como eles, sofre de envelhecimento precoce. Também um solitário, vive 

rodeado de brinquedos vivos. Um deles, é um misto de soldadinho de chumbo com 

Pinóquio, fazendo uma sugestão entre sua figura e a de Gepetto. Foi através de J.F. 

Sebastian que se apaixonou pela replicante Pris, que era um modelo básico de prazer, 

que Roy teve acesso a Tyrell. A violência de Blade Runner se estabelece mais nas 

relações desenvolvidas pelo filme entre o medo da autodestruição humana, o sonho do 

homem em imitar, ou mesmo, tomar o lugar de Deus, na sua capacidade de produzir 

vida e a revolta da criatura contra o criador do que nas cenas de luta entre os replicantes 

e os seus perseguidores.  

 

  

 

 

 

http://www.cataclisma.com.br/2010/09/blade-runner-o-futuro-eternizado.html
http://www.cataclisma.com.br/2010/09/blade-runner-o-futuro-eternizado.html
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4.  IDENTIFICAÇÃO, CELEBRIDADES E CULT MOVIES 

 

 Um breve “passeio” pela história do cinema revela que as questões relacionadas 

à recepção dos filmes por parte dos espectadores foram muito importantes para 

consolidar o cinema como uma forma de arte autônoma. O crescente interesse do 

público pela invenção dos irmãos Lumiére fez com que o cinematógrafo deixasse de ser 

um mero registro em movimento da realidade para se tornar um precioso instrumento 

voltado à criação de espetáculos ficcionais e de entretenimento cuja essência era (e 

continua sendo) a provocação de emoções. Quem primeiro utilizou essa vocação foi o 

norte-americano, D.W. Griffith, com o filme O Nascimento de uma Nação (1915).  

Porém, coube ao professor e cineasta russo Lev Kulechov a sistematização das 

primeiras experiências para a observação da significação fílmica a partir da percepção 

do espectador. Kulechov estipulava que cada cena deveria ser segmentada em planos de 

modo a selecionar para o espectador os elementos essenciais a serem observados, 

explicitando, desse modo, quanto o público é sugestionado pelo poder ilusório da 

montagem. 

 Ainda com relação à recepção de filmes, o pesquisador Ismail Xavier, na obra A 

experiência no Cinema (1983), faz referências a Hugo Mustemberg um estudioso do 

cinema anterior a Kulechov, reconhecido como um dos precursores dos estudos 

cinematográficos. Em 1916, portanto, um ano após o lançamento do primeiro filme de 

Griffith, Mustemberg já evidenciava as operações mentais executadas pelo espectador 

não apenas para explicar como funcionava a narração cinematográfica, mas 

principalmente para enfatizar a importância que o espectador exerce para preencher as 

lacunas da fruição fílmica por meio de operações mentais que dariam uma nova 

significação à mensagem transmitida pela obra o que torna o espectador um elemento 

ativo concorrendo para a criação do jogo ficcional.  

 Para Mustemberg, citado por Xavier (1983, p. 19-20), o movimento criado pelo 

cinema seria uma mistura entre fato e símbolo e não fatos concretos. Os elementos 

presentes no cotidiano das pessoas estariam presentes nas “coisas” do cinema, mas não 

seriam as “coisas” da vida real, ou seja, a realidade que se vê nas telas não é real. Para 

ele, o cinema obedeceria às leis da mente e não as impostas pelas regras sociais, tendo 

em vista que é o próprio espectador quem atribui a um faz de conta, características de 

realidade.  
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 Logicamente, o caleidoscópio emocional criado pelo espectador a partir da 

fruição de uma obra artística assume as cores e formas de sua convivência social. Esse 

posicionamento corrobora as afirmações do teórico Béla Balaz de que “nós estamos no 

filme” (Balaz apud Xavier, 1983, p.84). Ele aponta essa “identificação” do espectador 

com o cinema como uma novidade histórica em relação às outras artes visuais.  

Uma novidade historicamente mais importante e decisiva foi o fato de que o 

cinema não mostrava outras coisas, e sim as mesmas, só que de forma 

diferente: no cinema, a distância permanente da obra desaparece 

gradualmente da consciência do espectador e, com isso, desaparece também 
aquela consciência interior que, até agora, fazia parte da experiência da arte 

(p. 84).  

 

Para Balaz, essa identificação ocorre de tal modo que no cinema a câmera 

carrega o espectador para dentro da tela fazendo com que tudo seja visto como se 

olhássemos do interior do filme estando rodeados pelos personagens.  

Embora nos encontremos sentados nas poltronas pelas quais pagamos, não é 

de lá que vemos Romeu e Julieta. Nós olhamos para cima, para o balcão de 

Julieta com os olhos de Romeu e, para baixo, para Romeu, com os olhos de 

Julieta (p. 85). 

 

 Em relação à identificação do espectador com a realidade criada pela narrativa 

cinematográfica e do seu consequente transporte para dentro do filme, não se pode 

perder de vista as questões levantadas por Edgard Morin de que “Os processos de 

projeção-identificação que no âmago do cinema se desenvolvem, desenvolvem-se 

também, evidentemente no seio da vida.” (Morin apud Xavier, p.150). Para Morin, 

quando alguém vai ao cinema, é de fato, para buscar essas projeções-identificações com 

a vida real. Isso, segundo ele, desfaria a “originalidade da projeção-identificação”(p. 

151). Seria necessário questionar como ocorre esse encontro de identidade entre a obra e 

o espectador, qual a razão da identificação tão marcante a ponto de se criar legiões de 

seguidores, principalmente os jovens, alguns capazes até de imitar o vestuário e o gesto 

dos ídolos. 

Não há mais que jogos de sombra e luz sobre a tela; só num processo de 

projeção é suscetível identificar as sombras com coisas e seres reais e 

atribuir-lhes essa realidade que tão evidentemente lhes falta na reflexão, 

ainda que muito pouco na visão. Um primeiro e elementar processo de 
projeção-identificação vem, pois, conferir às imagens cinematográficas 

realidade suficiente para que as projeções-identificações ordinárias possam 

entrar em jogo. Por outras palavras, há um mecanismo de projeção-

identificação na origem da percepção cinematográfica. Por outras palavras 

ainda, a participação subjetiva aproveita no cinematógrafo o caminho da 

reconstituição objetiva (MORIN in Xavier, 1983, p. 151). 
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Essa projeção-identificação, no entanto, não significa a perda total da 

racionalidade. Morin, citado por Xavier, diz que as pessoas que fugiram gritando, as 

senhoras desmaiando porque um veículo avançava sobre elas, não tardaram a cair em si. 

“O mundo evoluído não podia distinguir mais do que uma imagem na imagem mais 

perfeita. Apenas ‘sentiu’ a ‘impressão’ da realidade” (p. 152). A realidade que poderia 

ser atribuída a uma projeção cinematográfica está cada vez mais desvalorizada. “O fato 

de o cinema não passar de um espetáculo reflete essa desvalorização” (p. 152). O 

espetáculo estético promovido pelo cinema permite, ainda hoje, tanto a entrada do 

espectador no filme como preconizava Balaz quanto a entrada do filme na plateia que é 

um dos principais atrativos das projeções em 3D nas salas de exibições atuais. A 

realidade atenuada pela imagem do cinema “permite saborear, inofensivamente a 

embriaguez do perigo” (p. 152). 

 Mesmo com a falta da realidade prática, a imagem do cinema detém um tal 

poder  afetivo que justifica sua condição de espetacular. Morin, citado por Xavier 

(1983), enaltece essa condição ao afirmar que “À sua realidade prática desvalorizada 

corresponde uma realidade afetiva eventualmente acrescida, realidade essa a que 

chamamos o encanto da imagem” (p. 153). É esse estado de alma que permite a 

renovação ou a exaltação de questões cotidianas e banais. Segundo Morin, a ausência de 

participação prática do espectador acaba por determinar a exacerbação da participação 

afetiva. Não podendo exprimir-se por atos, a participação do espectador interioriza-se, 

operando verdadeiras transferências entre a sua alma e o espetáculo da tela. Na 

avaliação do autor, a passividade e a impotência do espectador o colocaria numa 

situação regressiva.  

Em situação regressiva, o espectador, infantilizado, como 

se estivesse sob o efeito de uma neurose artificial, vê o 

mundo entregue a forças que lhe escapam. É esta a razão 

por que, no espetáculo, tudo passa facilmente do grau 

afetivo ao grau mágico. De resto, é na passividade-limite – 

no sono - que se exageram as projeções-identificações, a 

que se chama sonhos. (MORIN in Xavier, 2003, p. 155). 

 

 Tudo se passaria ao mesmo tempo, longe e dentro de cada espectador, com as 

experiências emocionais esteticamente reconfiguradas a partir das vivências 

socioculturais individuais, ressaltando que uma obra de ficção destina-se a um 

espectador perfeitamente consciente da ausência de realidade prática do que está a ser 

representado. Desse modo, cria-se, no seio do universo estético, a partir desse 
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movimento de identificação e recriação, um verdadeiro circuito energético que opera 

“por e através das obras imaginárias, um vai e vem de reconstrução mágica, e um vai e 

vem de destruição mágica pelo sentimento” (MORIN in XAVIER, 1983, p. 157). É o 

homem que ao fruir uma obra de arte tende a recriá-la interiormente utilizando seu 

repertório cultural.  

 O filósofo francês lembra que “o poder de identificação é de fato, ilimitado” 

(MORIN in XAVIER, 1983, p.163). Essa sensação de proximidade entre ambos assume 

as feições do espanto, vaidades, receios e prazeres do autorreconhecimento e do 

reconhecimento das coisas familiares. Mas, certamente, a mais crucial dessas 

identificações entre espectador e obra de arte é com um dos personagens do filme. “[...] 

torna-se visível que o espectador tende a incorporar-se e a nele incorporar as 

personagens da tela em função de semelhanças físicas ou morais que nelas encontre” 

(MORIN in XAVIER, 1983, p. 162). Embora sejam incontáveis também os casos de 

identificação com os contrários já que a força “da participação no cinema pode levar a 

uma identificação com os desconhecidos, os ignorados, os desprezados ou mesmo os 

odiados da vida cotidiana: prostitutas, negros para os brancos, brancos para os negros, 

etc” (MORIN in XAVIER, 1983, p. 163). 

 Ao falar dos processos de identificação, Morin (1969) refere-se a um indivíduo 

inacabado, em constante transformação, reflexo de múltiplas culturas particulares que 

mudam de acordo com a época e a sociedade.  

A cultura humanista procura um saber e uma sensibilidade, um sistema de 

atividades afetivas e intelectuais por meio do comércio de obras literárias em 

que os heróis do teatro e do romance, as efusões subjetivas dos poetas e das 

reflexões dos moralistas desempenham, de modo atenuado, o papel de heróis 

das antigas mitologias e de sábios das antigas sociedades (MORIN, 1969, 

p.17).  

 

A esse aspecto afetivo do processo cultural veio somar-se, a partir do século XX, 

o que passou a ser chamado de “cultura de massas” com obras produzidas seguindo 

normas adotadas pelo sistema industrial e propagadas pelos meios de comunicação de 

massa. Em consequência do surgimento da cultura de massa ocorre, naturalmente, o 

aparecimento dos produtos culturais, caracterizados por sua inseparável dupla face: de 

um lado, produto industrial voltado para a obtenção do lucro, do outro, ícone do 

imaginário concebido para a busca do prazer. 

 O que essa nova indústria oferecia ao preço de alguns trocados eram porções 

generosas de diversão e sonho. “Depois das matérias-primas e das mercadorias de 
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consumo material, era natural que as técnicas industriais se apoderassem dos sonhos e 

dos sentimentos humanos” (MORIN, 1969, p.77). O conteúdo dos meios de 

comunicação de massa estimulou o indivíduo a evadir-se para outra “realidade”. Um 

mundo de sonhos em que a aparência ganha cada vez mais destaque e passa a ser 

atributo básico na comercialização de produtos tanto midiáticos quanto os próprios bens 

de consumo, estendendo-se, dessa forma, ao cotidiano das pessoas. Ser atraente e ser 

capaz de despertar desejo tornaram-se atributos muito procurados no mercado. A 

distinção e a atração fazem com que o corpo deixe de ser meramente o local do prazer 

para ser a também a vitrine para a qual estão apontados todos os olhares. 

 O corpo passou a ser visto como uma mercadoria. A indústria do cinema utiliza-

se de formas corporais perfeitas que aliadas a uma aura de mistério começa a dar origem 

a figuras quase sobre humanas. O valor pessoal passou a ser anexado à aparência 

externa, fazendo com que a figura pública tenha se tornado um sistema complexo em 

que a imagem está associada às impressões causadas pelas atitudes e personalidade. 

Para Lipovetsky (1989, p. 214) “[...] se a moda é a estetização do vestuário, o star 

system é a estetização do ator, de seu rosto, de toda a sua individualidade. Mais ainda 

que a beleza, a personalidade é o imperativo soberano da estrela”. O star system não 

surgiu junto com o cinema. Durante 15 anos, o cinema se desenvolveu sem ajuda dessas 

personalidades. Por essa razão, Morin (1969, p.16) afirma que “nada na natureza técnica 

e estética do cinema fazia prever o nascimento da estrela. A celebridade, no cinema, é 

uma forma encontrada pela indústria cultural para garantir o sucesso de seus produtos”. 

Essa forma veio ao encontro das necessidades antropológicas relacionadas ao mito, 

aliadas à moderna busca pelo prazer. O culto a celebridades parece preencher o desejo 

que o ser humano sente desde tempos imemoriais da criação desses heróis e mitos.  

 Pela sua capacidade de despertar sonhos, a celebridade é considerada uma 

mercadoria pelos mass media. O sonho é ser igual às celebridades, ter a sua beleza e 

sensualidade, sua postura ética e sensibilidade, ter uma aparência impecável, ser rico e 

estar sempre sorrindo. Segundo Morin (1969, p. 40), a vida da estrela deveria ser tudo 

aquilo que o espectador que trabalha e pena no dia a dia gostaria de ter:  

[...] encontros, prazeres, flertes, brincadeiras, fantasias, bailes de máscaras, 

jogos sociais […] vida lúdica, ou melhor, vida de carnaval disfarçada, 
pródiga em fotografias rumores e mexericos, flores e confetes, que tinge sua 

plenitude e seu apogeu mítico nos festivais (MORIN, 1969, p. 40). 
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Esse sentimento alimentado pelo público em relação às celebridades se repete 

com as obras em que eles atuam. Em certa medida, pode-se afirmar que os admiradores 

querem ter a mesma vida que os seus ídolos representam nos filmes. Hoje esse grau de 

identificação que leva o indivíduo a querer se confundir com o seu ídolo está, sem 

dúvida, mais arrefecido. Em parte por conta da perda da aura mágica que a tela de 

cinema e o ritual da ida às salas de projeção emprestavam às obras cinematográficas. 

Hoje, o avanço tecnológico permite a fruição dessas obras nos mais diversos aparelhos 

como os de telefonia celular, por exemplo. Por outro lado, essa mesma evolução 

tecnológica permite que, hoje, o espectador possa se tornar também ator e diretor da 

obra que admira.  

 Essas constatações relatadas no parágrafo acima, no entanto, não traduzem a 

perda do encantamento que o cinema sempre exerceu sobre as pessoas. Esses novos 

fatos mostram apenas a mudança nas formas com que os fãs modernos interagem com 

os seus objetos de admiração e que esses novos hábitos vieram se juntar aos antigos de 

colar a fotografia dos ídolos na parede, colecionar figurinhas e esperar os artistas em 

frente aos hotéis em que se hospedam quando estão em excursão. A velocidade no 

surgimento e apagamento dessas estrelas pode, sim, ter sido acelerada por conta das 

exigências do mercado cultural e da oportunidade que a internet oferece aos 

interessados em ter fama instantânea.  

 Algumas obras e artistas, ao contrário, desafiam os avanços tecnológicos e 

ultrapassam o tempo aumentando a legião de admiradores a cada ano que passa. A 

constelação de estrelas do cinema tem nomes como os de  Humphrey Bogart, Ava 

Gardner, Clark Gable, Vivien Leigh, Marlon Brando, Rita Hayworth, Orson Welles, 

Joan Crawford, Henry Fonda e Audrey Hepburn que nunca serão apagados da história. 

As obras que adquirem a aura de inesquecíveis para um determinado público são 

chamadas de cult movies. Geralmente, uma obra considerada cult continua a ter 

admiradores e consumidores mesmo após não estar mais em evidência, devido à 

produção interrompida ou cancelada. Muitas obras delas, inclusive, atingem status de 

cult depois que suas "vidas úteis" supostamente expiraram. 

 A obscuridade parece ser um fator que incentiva o culto a essas obras. Os 

cinéfilos, principalmente os que detêm algum nível de conhecimento das técnicas 

cinematográficas, procuram enxergar detalhes nesses filmes que possam ter escapado da 

observação do grande público. Eles acreditam que os diretores dessas produções 

estariam mais livres das pressões pelo lucro feitas pela indústria cultural o que lhes daria 
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mais liberdade de criação. Já a imagem de obras exclusivamente underground teve 

origem na experiência de assistir, entre as décadas de 50 e 70, a películas que 

exploravam abertamente o que não era mostrado pelos filmes do mainstream , ou seja, 

geralmente sexo e sangue derramado. 

 Vem também desse período, o equívoco costumeiro de associar os cult movies a 

produções de baixo orçamento. No entanto, algumas obras cinematográficas detém um 

tal poder de identificação com o espectador que independentemente do orçamento para 

a sua produção são sucessos imediatos de público e de crítica o que os torna verdadeiros 

clássicos na história do cinema. Filmes como as trilogias Guerras nas estrelas (1977-

2005), O Senhor dos Anéis (analisada no terceiro capítulo desse trabalho), O Mágico de 

Oz (1939) e Ben Hur (1959) causaram um enorme impacto na mídia na época de seus 

lançamentos e ganharam um espaço inalienável na história do cinema. 

 Hoje, as expressões filme B e cult movie, quando utilizadas para a classificação 

de filmes, não fazem tanto sentido, não apresentando diferença alguma significativa 

entre as obras. Com o passar dos anos e as mudanças tecnológicas, econômicas e 

culturais, os dois termos perderam seu sentido original. Segundo A. C. Gomes de 

Mattos (2003), resumindo as palavras do presidente da Monogram, Steve Broidy, na 

década de 70, a respeito da situação conceitual das expressões, alguns “filmes que 

começam como “B” terminam como “A” e filmes que começam como “A” terminam 

como “B”. Todo filme A mal sucedido é um filme “B”. Ele simplesmnete cai para esta 

categoria automaticamente” (BROIDY apud MATTOS, 2003, P. 65).  

Historicamente, no entanto, é possível identificar a que se refere cada uma das 

expressões. A ideia de classificar um filme como “B” surgiu no início da década de 

1930, época da Grande Depressão, nos Estados Unidos, e da Idade do Ouro, em 

Hollywood. Nesse período, uma estratégia bastante comum dos pequenos estúdios era a 

exibição de sessões duplas, isto é, dois filmes ao preço de um na tentativa de atrair um 

número maior de pessoas aos cinemas. Um desses filmes, o “A” possuia um orçamento 

um alto (a partir de 400 mil dólares) e era a atração principal da casa, sendo, por isso, 

considerado de melhor qualidade e o último a ser exibido. O orçamento do filme “B” 

era baixo em torno de 50 e 20 mil dólares, feito por uma equipe pequena e com atores e 

diretor pouco conhecidos. 

 Com relação à cult, a expressão surgiu  nos Estados Unidos, em 1980, com o 

livro “Cult Movies”, do crítico de cinema americano Danny Peary. O termo foi criado 

para classificar determinado filme que teve pouco ou nenhum sucesso comercial durante 
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seu lançamento, mas que algum tempo depois angariou um pequeno, porém fiel, grupo 

de fãs. Na sua obra, Peary diz que, ao contrário do típico filme hollywoodiano, o cult  

nasce na controvérsia, sendo justificado por argumentos que ultrapassam qualidade, 

tema, talento e outros tópicos. 

 A argumentação de Danny Peary pode ser comprovada a partir da constatação de 

que um filme tipicamente “B”, como A noite dos Mortos Vivos (1968), de George 

Romero, com um orçamento de produção baixíssimo para a época (114 mil dólares) é 

considerado um cult movie e, por essa razão, pode fazer parte de uma lista de clássicos 

em que esteja o nome de 2001, Uma Odisséia no Espaço (1968), dirigido por Stanley 

Kubrick. Se os termos “B” e cult adquirem diferentes conotações em cada momento 

histórico, qual o parâmetro então para se estabelecer como esses conceitos podem ser 

empregados para classificar uma obra cinematográfica hoje? Pode-se dizer que cult  diz 

respeito a um conceito empregado pela crítica especializada, enquanto “B” estaria 

referindo-se a uma divisão de mercado com obras com baixo orçamento? 

 O que parece é que essas duas perguntas podem perfeitamente serem deslocadas 

no tempo para serem feitas em 1980, ano em que a expressão cult movie foi cunhada por 

Danny Peary, como já foi dito anteriormente. As respostas também continuariam sendo 

adiadas. A controvérsia causada por uma obra que extrapole aos padrões estéticos e 

narrativos de uma época pode explicar ser uma das razões para um filme ser cultuado. 

Juntem-se a isso, as questões ligadas à identificação dos espectadores com a história que 

está sendo desenvolvida na tela e que normalmente trazem ingredientes como violência, 

medo, derramamento de sangue, supressão das liberdades individuais, controle social e 

autodestruição. Neste capítulo, será feita uma análise de três cult movies que abordam 

essas questões tão caras à sociedade moderna: Clube da Luta, Laranja Mecânica e Pulp 

Fiction.  

 

4.1 CLUBE DA LUTA - A VIOLÊNCIA LIBERTADORA 

 

É admissível que, se houvesse uma execução de um serial killer transmitida ao 

vivo pela internet, o número de acessos bateria todos os recordes registrados até hoje. 

Seria então a rede mundial de computadores a representação da antiga praça pública? 

Os costumes se modificaram e uma execução ou uma luta que resultasse na morte de 

um dos contendores seriam atos impensáveis hoje em dia. O que parece não se 

modificar, ao longo do tempo, é a atração que esse espetáculo constituído de sangue, 



 
 
 

126 

 

pão e circo exerce sobre o homem. A história mostra claramente esse percurso. Basta 

lembrar a ligação direta entre a execução de criminosos na Idade Média com as lutas 

dos gladiadores na Roma antiga e estas, por sua vez, são a origem das modernas lutas de 

MMA5 e das apresentações de catch - exibição de luta livre que combina encenação 

teatral, combate e circo. As emoções suscitadas pelo sangue derramado nas arenas 

romanas e pelas simulações de golpes violentos desferido nos ringues modernos são as 

mesmas que estavam presentes e que provocavam a histeria das plateias medievais. 

Qual a diferença então nessas manifestações? Os motivos da contenda entre lutadores 

no anfiteatro e na praça medieval, na maioria das vezes, era a punição de criminosos 

levada ao público para o atendimento da política de pão e circo. Nesses confrontos em 

que a vida dos lutadores estava em jogo, as emoções eram absolutamente verdadeiras. 

No caso do catch, o motivo é unicamente o entretenimento, não havendo nenhum tipo 

de punição ou culpa. A luta é um simulacro. E as emoções? O que leva a plateia ao 

delírio se ela mesma sabe que tudo que envolve o confronto não passa de uma farsa? 

Na sua obra Mitologias (1993), Roland Barthes apresenta algumas explicações 

para esse eterno fascínio. Falando do catch como espetáculo, ele encontra semelhanças 

entre esse festival de simulações e os grandes espetáculos solares como o teatro grego e 

as touradas, podendo ser acrescentado a esse rol os grandes combates entre os 

gladiadores nos anfiteatros romanos. Ao público, que comparece a salas de segunda 

categoria, aderindo naturalmente à natureza espetacular do combate, como público de 

um cinema de bairro, pouco importa que o esporte seja falseado ao não, o que interessa 

é o que se vê. Para Barthes, o futuro racional do embate não interessa ao amante do 

catch, o que ele espera é a imagem momentânea de certas paixões. 

Nessa farsa em que todos estão envolvidos, a função de um lutador não é ganhar 

e sim executar os gestos que esperam dele. São gestos excessivos, explorados ao 

máximo de sua significação. Função cuja ênfase é a mesma, segundo Roland Barthes, 

do teatro antigo em que a força da língua e acessórios contribuíam para fornecer 

explicações exageradamente visíveis de um sentimento. Como no teatro antigo cada tipo 

físico do catch exprime, em excesso, a tarefa a ser cumprida pelo personagem. Em 

seguida, Barthes faz uma descrição de Thauvin, lutador cuja fisionomia exterioriza seu 

caráter afeito às traições, crueldades e covardias: 

                                                
5 Sigla que designa a Mixed Martial Arts (Artes Marciais Misturadas), disputas que incluem tanto golpes 

de luta em pé quanto técnicas de luta no chão. 
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Thauvin, quinquagenário, obeso e flácido [...] expõe na sua carne, as 

características do ignóbil [...] O nojo repugnante voluntariamente inspirado 

por Thauvin é, assim, particularmente completo enquanto signo: a fealdade 

não só serve para significar a baixeza, mas coincide com uma qualidade 

particularmente repulsiva da matéria: a flacidez esbranquiçada da carne morta 

de modo que a condenação apaixonada da multidão já não se elabora a partir 

de um juízo, mas forma-se no mais profundo de suas entranhas [...] os seus 

atos corresponderam perfeitamente à viscosidade essencial de seu 
personagem (BARTHES, 1993, p. 13). 

 

Além dessa significação fundamental do corpo do lutador, o espectador dispõe 

dos gestos, da postura, das atitudes e das mímicas para fazer uma leitura mais detalhada 

do combate. O lutador que sofre o efeito de um golpe ostenta a expressão excessiva do 

sofrimento. Esse exagero é a razão de ser do catch, sem ele não haveria a compreensão 

completa do sofrimento já que não pode haver uma dor sem causa inteligível. Por conta 

disso, a dor é imposta com limpidez e convicção, pois é preciso que todos constatem, 

não só que o homem sofre, mas ainda e, sobretudo, compreenda claramente porque ele 

sofre. 

O catch é um dos poucos espetáculos midiáticos voltados unicamente a oferecer 

uma representação visual exterior - no sentido de não precisar de nenhuma abstração - 

da dor e da tortura. É perfeitamente possível se assistir nos combates a um lutador bater 

violentamente a cabeça de seu adversário nas ferragens que seguram as cordas do 

ringue, esfregar seu rosto na lona, aplicar-lhe uma chave capaz de deslocar os ossos do 

braço ou cair violentamente sobre a coluna vertebral do oponente já caído. Apesar da 

intensa vibração, o público, na verdade, não deseja o sofrimento real do lutador. Ele 

sabe que tudo aquilo é apenas uma imagem, não se tratando, embora queira parecer, de 

uma prática sádica, mas de um espetáculo inteligível permeado de intensas paixões 

momentâneas no qual são simuladas a vingança, a covardia, a coragem, a dor, o medo, a 

justiça, a derrota e a vitória. 

 Barthes diz acreditar na existência de uma espécie de prazer intelectual, tanto 

por parte do espectador quanto do lutador em ver funcionar com tanta perfeição a 

mecânica moral na qual o bem sempre sairá vencedor na luta contra o mal. Sem, em 

nenhum momento, perder de vista, o simulacro e o entretenimento. Ele diz que “certos 

bons lutadores, bons atores divertem tanto quanto uma personagem de Molière
6
, pois 

conseguem impor uma leitura imediata de sua interioridade” (BARTHES, 1993, p.15). 

No catch, contrariamente ao que acontece nos combates de esportes considerados 

                                                
6 Jean-Batiste Poquelin, mais conhecido como Molière, grande dramaturgo francês. 
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nobres como o judô e o boxe, a derrota não é um signo convencional que se abandona 

logo após ser imposta a um adversário, servindo como uma lição para o perdedor e uma 

honraria para o vencedor. Ela não é, assim como a vitória, um resultado. Faz parte 

apenas do processo de exibição que retoma os antigos mitos do sofrimento e da 

humilhação pública, como a cruz, o cadafalso e o pelourinho. Barthes diz ter ouvido 

dizer uma vez de um lutador estendido no chão “está morto o pobre Jesus, ali, 

crucificado” (BARTHES, 1993, p. 17). Na concepção do autor, “estas palavras irônicas 

desvendaram as raízes profundas de um espetáculo que executa os gestos das mais 

antigas purificações” (BARTHES, 1993, p. 17). 

A ideia maniqueísta do bem sempre vencer o mal está presente no catch. O que 

nem sempre se vislumbra na sua prática é o conceito de justiça. Uma condição essencial 

desse combate é “pagar pelo que se faz” (BARTHES, 1993, p.17). O “faça-o sofrer” 

(BARTHES, 1993, p. 17) exigido pela multidão, significa, antes de tudo, “faça-o pagar” 

(BARTHES, 1993, p. 17). O público delira ao ver a regra violada em proveito de um 

castigo merecido. Os lutadores sabem como incentivar o poder de indignação do 

público, propondo-lhe o máximo de maleabilidade ética do conceito de justiça. No 

catch, a justiça pode significar uma transgressão às leis morais e essa transgressão é tão 

essencial à emoção e à beleza do catch que, em cada cinco combates, um só é 

inteiramente correto e cortês. O público torna-se absolutamente instável, condena as 

atitudes antiéticas dos lutadores que representam “o mal”, a exemplo de Thauvin. 

Recrimina suas ações, mas, explode de alegria quando as regras são infringidas para 

atingir esse tipo de adversário. Dessa forma, ele ultrapassa sua condição de mero 

simulacro de uma arena de gladiadores para retratar as ações do homem que, quando se 

encontra diante de situações adversas, só admite as regras que lhe sejam favoráveis. 

O catch dramatiza a construção desse homem imprevisível e dissimulado que se 

refugia na lei quando ela lhe é propícia e trai essa mesma lei quando lhe convém. Esse 

jogo de desfaçatez atrai a multidão, deixa o público fora de si, muito mais ainda do que 

a traição e a crueldade presentes nas lutas só que com golpes aplicados dentro das regras 

estabelecidas pelo jogo. Sendo assim, nada excita mais a multidão do que um pontapé 

enfaticamente aplicado em um lutador (arrogante, covarde, traiçoeiro) já caído no chão. 

Para a multidão que aplaude o gesto, foi desvendada a verdadeira justiça, viva e 

inteligível aos olhos do homem comum. No mundo do catch, por alguns instantes, os 

lutadores são deuses. Eles representam a chave que abre a natureza, o gesto puro que 
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separa o bem do mal. Agem por nós na condução dos destinos. Vingam as nossas 

derrotas, as do passado, do presente e, antecipadamente, as presumíveis do futuro. 

O drama vivido por um desses deuses do ringue é contado no filme. O lutador 

(2008), de Darren Aronofsky, vencedor do Festival de Veneza no mesmo ano de sua 

estreia. Estrelado por Mickey Rourke, a obra narra a trajetória de vida de um perdedor 

cuja decadência física pode ser vista nas cenas em que Randy “Ram” Robinson, já 

desgastado pelos anos, faz uso abusivo de anabolizantes, da oxigenação dos cabelos e 

de bronzeamento artificial para manter a aparência de um jovem atleta, representando 

seu combate constante contra a natureza que teima em mantê-lo na decadência e no 

ostracismo. Nesse aspecto, a ficção mantém certa proximidade com os fatos da vida 

real. O Lutador parece descrever uma metáfora da vida de Rourke, cuja trajetória é 

marcada por prisões e internações por causa do vício em drogas, pelas crises de 

violência, com algumas passagens pela prisão e pela paixão descontrolada pelo boxe 

que terminou por desfigurar seu rosto. 

É essa fisionomia, envelhecida, comovente, marcada por cicatrizes que é 

amplamente explorada em closes ao longo do filme, embora nas primeiras cenas o 

lutador seja acompanhado de perto por uma câmera na mão que focaliza suas costas, 

enquanto entra em ringues decadentes, absolutamente opostos ao montado no Madson 

Square Garden onde, na década de 80, ocorreu sua última luta dos tempos de glória 

contra o Aiatolá, figura do estrangeiro, personificação do mal, obstáculo a ser 

ultrapassado para os que buscam o clichê que atende pela alcunha de “sonho 

americano”. Passados 20 anos, haveria a grande revanche entre os dois em uma pequena 

cidade do interior americano. Nesses locais, “O Carneiro” ainda é o rei. Um pequeno 

grupo de aficcionados vai lá para vê-lo massacrar seus adversários, gritam seu nome e 

deliram, quando ele, preparando seu golpe final, sobe nas cordas do ringue e se joga 

“violentamente” contra o outro lutador já quase desfalecido pelo poder da hipotética 

violência real dos outros golpes anteriores desferidos por ele, encerrando triunfalmente, 

a luta do “bem” contra o “mal”. Nesse último combate, o Aiatolá, cujo codinome era “A 

fera do Oriente Médio”, aplica golpes no Carneiro, utilizando a bandeira de seu país. 

Num contragolpe, o lutador americano toma-lhe a bandeira e quebra seu mastro num 

gesto que simboliza o poder hegemônico. A plateia delira aos gritos de “EUA! EUA!”. 

O filme de Aronofskky parece ter sido feito por encomenda para materializar a quase 

perfeição das teorias apresentadas por Barthes no livro Mitologias (1993) no ensaio O 

mundo do Catch. Nesse trabalho, o autor ressalta os aspectos paródicos da violência 



 
 
 

130 

 

utilizada nesses espetáculos nos quais as lutas apresentam um caráter puramente teatral. 

No filme, o espectador pode ver nas cenas de preparação das lutas, nos ensaios dos 

golpes a serem desferidos pelos combatentes, todos os aspectos da encenação e farsa 

abordados pelo semiólogo francês, bem como a euforia que esses combates causam no 

público.  

Apesar de o filme não poupar o espectador das cenas mais sangrentas das lutas, 

o foco de sua narrativa não é a exposição exagerada dessa violência alegórica e sim 

explorar a comoção causada pelo drama da decadência física vivido por Randy 

Robinson, além de contar as tentativas frustradas de reconquistar o amor de sua filha 

adolescente e a paixão entre o veterano lutador e Cassidy, uma não menos decadente 

stripper, vivida por Marisa Tomei. A violência de O lutador assume um aspecto 

totalmente inverso da que é praticada em Clube da Luta (Fight Club, 1999), de David 

Fincher. No filme de Aronofskky, a violência, além de ser encenada em grandes 

espaços, assemelhando-se, no que diz respeito à arquitetura, às arenas dos gladiadores 

romanos, é motivo para a realização de uma catarse coletiva. Já para os lutadores ela 

não representa mais do que uma forma de trabalho assalariado. Em Clube da Luta, ao 

contrário, a violência é visceral, voluntária, desejada, partilhada, consentida, catarse 

particular e pessoal, dura, sangrenta, fascinante, difícil de conter, profunda, tensional, 

iconoclasta, terapêutica, libertadora. Sua prática, ao contrário dos eventos de 

espetacularização da dor, é secreta.  

Os que a buscam querem, pelo flagelo e martírio de seus corpos, libertar as 

almas aprisionadas pelo tédio conformista. Nessas lutas, protegidas de olhares curiosos 

pela escuridão dos subterrâneos das grandes cidades, a violência é um manifesto pela 

liberdade e um caminho para a recomposição da individualidade de cada um desses 

gladiadores modernos. Os golpes desfiguram seus rostos para revelar, por baixo da 

máscara do conformismo, uma nova identidade, um signo de presença no mundo, a 

afirmação de uma nova maneira de ver a vida, uma contrautopia, a previsão da 

permanência irremediável da melancolia e da barbárie no mundo contemporâneo. 

Um dos que descobrem essa forma de catarse libertadora é o executivo de uma 

empresa de seguros de uma grande montadora de automóveis, Jack (Edward Norton). 

Ele é um sujeito que, levando-se em conta as metas traçadas de ascensão social para as 

pessoas guiadas pelo sistema capitalista, teria todos os motivos para se sentir 

plenamente realizado. Mora confortavelmente num amplo e moderno apartamento, 

compra compulsivamente móveis e objetos de decoração. Mas, fugindo a essa lógica, 
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experimenta uma sensação de incompletude, vive insatisfeito, colocado num estado de 

tensão absoluta, insone. Após uma fracassada ida ao médico a quem implora por 

tranquilizantes, dizendo que está sofrendo, resolve atender o conselho do médico que 

havia lhe perguntado durante a consulta: “Quer ver sofrimento? Apareça, na Igreja 

Metodista, às terças. É a vez dos caras com câncer testiculares. Isso é que é sofrimento”. 

Jack começa, a partir daí, a extravasar seus sentimentos participando sorrateiramente de 

grupos de terapia, formados por pessoas com câncer, tuberculose e outras doenças. É só 

no meio de moribundos que ele se sente vivo e assim consegue dormir. A terapia 

consiste em cada um contar para o grupo qual seu tipo de problema. Todos choram, 

numa catarse coletiva. Jack se sente livre para também chorar ao lado daqueles a quem a 

vida reservou uma parcela considerável de um sofrimento verdadeiro. Essa pseudo-

harmonia só é interrompida pela chegada de Marla Singer (Helena Bonham Carter), 

uma viciada em heroína com ideia fixa em suicídio que também participa furtivamente 

desses grupos.  

Desde o princípio, estabelece-se uma relação de conflito entre os dois. Eles se 

reconheceram mutuamente como farsantes. Embora fizesse o mesmo, Jack não queria 

que Marla se aproveitasse do sofrimento daquelas pessoas para apaziguar seu vazio 

existencial. Sua voz em off descreve a  concorrente: “Essa galinha Marla Singer não 

tinha câncer testicular. Ela era uma mentira. Não tinha doença alguma”. Para, em 

seguida, relatar o roteiro noturno que os dois fazem durante a semana visitando os 

grupos e, depois, voltar à acusação: “Marla, a grande turista. Sua mentira refletia a 

minha”. Essa relação entre tragédia e farsa estabelecida em Clube da Luta, acaba por 

emprestar um tom de paródia ao filme. A paródia, segundo Linda Hutcheon (1991), vai 

desde a crítica a um texto sério até o escárnio de códigos pré-estabelecidos. Um 

exemplo desse sentimento de piedade irônica são o depoimento e as lágrimas de Robert 

“Bob” Paulson, portador de câncer de testículos, um sujeito obeso e de mamas flácidas 

por conta da ingestão de hormônios. O telespectador não sabe se ri do seu aspecto 

ridículo e de seus gestos teatrais ou se tem verdadeiramente compaixão por conta de seu 

drama profundamente humano. Depois de pressionar Marla, os dois entram em um 

acordo para fazerem um rodízio de frequência, cada um indo em dias diferentes para 

determinado grupo. Ela não cumpre o prometido e Jack volta ao seu inferno astral, 

voltando a viajar e ter insônia.”E, de repente, não podia chorar, e mais uma vez não 

podia dormir”. 
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Numa dessas viagens de negócios Jack conhece Tyler Durden (Brad Pitt), o 

terceiro vértice do triângulo ao redor do qual giram todas as ações de Clube da Luta.  

 

 
FIGURA 40 - Jack (Edward Norton) e seu duplo Tyller (Brad Pitt) se encontram pela primeira vez numa 

viagem de avião. Depois, vão se unir para “explodir” o sistema capitalista. 

FONTE: FINCHER, David. Clube da Luta (Fight Club). [S.1]: Fox 2000 Pictures, 1999. 1 DVD (139 

min) NTSC: son., color. 

 

Eles estão lado a lado na poltrona do avião e mal se falam. Mas, depois, Jack 

confessa que ele foi o “melhor amigo descartável” que conheceu. Tyler é um vendedor 

de sabonetes (fabricados a partir de gordura humana roubada do lixo das clínicas de 

estética). Faz discursos explosivos contra o sistema, revelando uma tensa relação 

envolvendo política, arte e os códigos morais da sociedade contemporânea. A obra de 

Fincher é narrada em um ritmo vertiginoso com a voz em off de Jack explicando a 

sequência e a lógica dos fatos. Na primeira cena, a câmera percorre velozmente uma 

espécie de teia, formada por tendões e músculos. Depois, acompanha uma gota de suor 

que brota da testa de um personagem que viríamos saber que era Jack. A gota percorre o 

cano de uma pistola literalmente enfiada na sua boca. Em flashback, ele explica como 

chegou àquela situação e as bombas colocadas, pelo Comitê de Demolição, nos 12 

prédios sedes de corporações econômicas dos Estados Unidos. Ele arremata com uma 

pista da duplicidade de personalidade na qual está metido: “Eu sei porque Tyler sabe”. 

Na mesma noite em que os dois se conhecem, saem para beber. Fazem 

divagações político-filosóficas: “Quando a explosão estelar se concretizar, serão as 

grandes corporações que darão nomes a tudo. A esfera estelar IBM... A galáxia 

Microsoft”. O apartamento de Jack havia explodido misteriosamente: “Eu tinha tudo. 

Tinha um aparelho de som legal. Uma coleção de roupas bem respeitável. Estava 

próximo de me sentir completo”. Com uma clara conotação irônica, Tyler pergunta a 

Jack: “Você sabe o que é um edredon?”. “Um alcochoado”, responde Jack. “É um 

cobertor”, esclarece Tyler e complementa com nova pergunta irônica: “Por que caras 



 
 
 

133 

 

como nós sabemos o que é um edredon? É essencial para nossa sobrevivência? Não. O 

que somos então?”. O duplo de Jack mesmo dá a resposta: “Somos consumidores. Não 

nos importamos com fome, violência, pobreza. Mas sim com marcas de cueca”. Tyler 

Durden chama Jack para ficar uns dias em sua casa, onde também funciona a fábrica de 

sabonetes. Depois, lutam entre si. Exaustos e cheios de hematomas, descobrem que 

aquilo sim conferiu alguma significação a suas vidas. Está lançada à terra a semente do 

Clube da Luta. A mansão em que os dois vão morar está em completa ruína em mais 

uma metáfora criada por Fincher para representar a decadência do modo de vida não 

apenas dos americanos, mas também dos que enxergam no bem-estar material o ideal de 

felicidade. Nada funciona bem na casa, a começar pela cabeça dos seus moradores. O 

triângulo formado por Jack/Marla/Tyler se insere naquele cenário e, ao invés de reverter 

o caos ali instalado, sucumbe (ou se integra?) à falência daquela célula representativa da 

sociedade moderna. Há um consenso de que só a violência poderia dar um rumo 

qualquer àquelas vidas. 

 
FIGURA 41 - Encontro dos lutadores do Clube da Luta. A violência como forma de buscar uma 

identificação que não fosse a imposta pela sociedade de consumo.  

FONTE: FINCHER, David. Clube da Luta (Fight Club). [S.1]: Fox 2000 Pictures, 1999. 1 DVD (139 

min) NTSC: son., color. 

 

Ocorre que a pancadaria começa a ser insuficiente para o apaziguamento 

daqueles espíritos inquietos. Tyler comanda, então, a formação de um exército 

terrorista. A intenção do grupo é atacar os símbolos de consumo, destruir obras de arte e 

monumentos modernistas. A radicalização desse processo, porém, além de exacerbar a 

disputa entre Jack e Tyler pela liderança do grupo e pelo amor de Marla, desperta em 

Jack o medo pela destruição total do status quo. Ele descobre que Tyler colocou 

nitroglicerina (fabricada também a partir da gordura humana roubada das clínicas de 

estética) na sede dos cartões de créditos, zerando as dívidas dos usuários e gerando o 

caos financeiro nos Estados Unidos. Nesse ponto do filme, ocorre o esclarecimento da 

cena em que a arma está colocada na boca de Jack. Ele mesmo que está empunhando a 
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pistola, após ter descoberto que Tyler, amigo, ídolo e guru, era ele mesmo. Sua 

projeção, seu duplo monstruoso. Depois de puxar o gatilho e “matar” Tyler, ele assiste 

com Marla à implosão dos prédios do sistema financeiro. 

 
FIGURA 42 - Frame do filme Clube da Luta, de David Fincher, em que os personagens Jack e Marla 

assistem à destruição de prédios de instituições financeiras 
FONTE: FINCHER, David. Clube da Luta (Fight Club). [S.1]: Fox 2000 Pictures, 1999. 1 DVD (139 

min) NTSC: son., color. 

 

A obra de Fincher apresenta um polêmico projeto de rompimento de paradigmas 

sociais e econômicos, sobretudo, levando-se em consideração que essa proposta foi feita 

por meio da indústria cinematográfica americana, ícone da difusão e da defesa do modo 

de vida daquele povo, o que, de acordo com o que preconiza seus produtos, é uma 

garantia de sucesso na busca da felicidade, sendo, portanto, modelo imitado pela quase 

totalidade do mundo capitalista. O que Clube da Luta propõe é o enfrentamento da vida 

comum, romper os acordos e as partilhas sociais, desafiar o sistema e explodir as 

matrizes que sustentam o sistema capitalista. Numa das reuniões do Clube, Tyler destila 

seu ódio em relação à forma de vida imposta pela sociedade de consumo:  

A propaganda põe a gente para correr atrás de carros e roupa. Trabalhamos 

em empregos que odiamos para comprar merdas inúteis. Somos uma geração 

sem propósito ou lugar. Não temos uma guerra mundial. Não temos a grande 
depressão. Nossa guerra é espiritual. Nossa depressão são nossas vidas. 

Fomos criados através da TV para acreditar que um dia seríamos milionários 

e estrelas de cinema. Mas não somos. Aos poucos tomamos consciência do 

fato e estamos muito, muito putos. 

 

O filme, de fato, é impactante. Não somente pelo emprego da violência frontal, 

corrosiva, pelas locações sombrias, pouca luminosidade. Mas, principalmente, pela 

conotação política. Fato que fez com que, ignorando o quanto há de irônico e 

hiperbólico nesses posicionamentos, muitos críticos o acusassem de ser socialista, 

pecado mortal dentro da indústria hollywoodiana. No entanto, a ousadia de Fincher 

reside mais na sátira e no desmascaramento do conservadorismo do que na efetiva 

proposta de demolição do sistema. 
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A estratégia para a problematização e questionamento desses valores é a 

estetização da violência. Numa das cenas de luta, Jack (Edward Norton) esmurra 

violentamente, até o desfalecimento, um jovem louro e bonito seguidor de Tyler 

Durden. Questionado, ele respondeu: “tive vontade de destruir algo belo”. Eram esses 

preceitos morais de beleza, correção e moral que o Clube da Luta queria redesenhar. A 

tinta utilizada para alcançar essa nova estética era o sangue, o próprio e o dos outros. A 

obra de Fincher repete a estratégia antecipada por Laranja Mecânica (A Clockwork 

Orange, de 1971), de Stanley Kubrick, de realizar uma possível análise da sociedade, 

ressaltando a presença de uma hiperviolência instintiva entre seus membros. A 

tribalização é outro fator presente nesses autores, que buscam nos seus trabalhos, a 

representação de uma violência cujo aparecimento, inesperado e trágico, não apresenta 

uma clara configuração social ou psicológica. 

Em Clube da Luta, ainda é possível se vislumbrar uma pretensa legitimação da 

violência utilizada pelo exército de Space Monkeys que nas palavras de Luís Nogueira: 

[...] se tornara já mandamento inquestionável, profecia absoluta, 

fundamentalismo automático, instrumento capaz de ofuscar os brilhos do 

capitalismo ou as luminárias glamorosas da meritocracia, as promessas 

insidiosas e frustrantes do star system, o charme obsceno das marcas e 

etiquetas, todos aqueles processos de revestimento e endeusamento da ordem 

estabelecida sob a máscara do sonho mediano servido e sorvido com mútuo 
consentimento de todos os que nele se empenham ou entram (NOGUEIRA, 

2002, p.125). 

 

 

A violência de David Fincher conclama a uma mudança na escala de valores, 

pressupondo o humano como valor principal dos sistemas sociais. Estimula ainda a 

desobediência às micropenalidades descritas por Foucault em Vigiar e Punir (1987), 

como as do tempo (atrasos, ausências); da atividade (desatenção, falta de zelo); da 

maneira de ser (grosseria); do discurso (insolência); do corpo (gestos, sujeira) e da 

sexualidade (imodéstia, indecência). O responsável por empregar esse arsenal punitivo é 

Tyler que ao trabalhar à noite como projetista de um cinema busca destruir a alienação 

produzida pelas representações filosóficas, ideológicas e paradigmáticas com que as 

sociedades contemporâneas procuram integrar os indivíduos às suas regras, 

disciplinando anseios e pulsões até os “tornar palpáveis, mensuráveis, visíveis, 

evidentes” (NOGUEIRA, 2002, p.122), evidenciando, assim, o pequeno mecanismo 

penal identificado por Foucault. Como projetista de cinema, Tyler passou a inserir 

figuras pornográficas nas emendas dos rolos do filme a serem projetados como forma de 

ludibriar essas regras. No outro emprego noturno, como garçom de um restaurante de 
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um hotel luxuoso, ele urina nos pratos que serve aos hóspedes e clientes, agindo como 

um sabotador da indústria alimentícia. A recusa ao trabalho também atormenta a vida de 

Jack. Ele odeia o seu chefe e a disciplina a que é obrigado a se subordinar. Para ele, o 

trabalho não passa de uma escravidão voluntária. 

David Fincher recusa o rótulo de marxista ou fascista para sua obra. Aliás, pode-

se perceber uma considerável carga de um humor caústico nas suas colocações o que, de 

certa forma, suaviza os trechos em que parece haver uma proposta da destruição de 

valores capitalistas. Isso fica claro logo após o roubo da gordura humana na clínica de 

lipoaspiração. Numa conversa com Jack, Tyler afirma que “os primeiros sabões foram 

feitos com cinza de heróis”. Em seguida, ele queima a mão do amigo com ácido e 

reforça sua teoria: “[...] Sem dor, nem sacrifício, não teríamos alcançado nada. [...] mas, 

apenas depois de perdermos tudo é que estaremos livres”. Essas cenas que parecem 

pertencer a um documentário produzido por um partido de esquerda vêm entremeadas 

por outras em que o humor e a sátira prevalecem acima de qualquer outra conotação. É 

o caso da venda dos sabões produzidos por Tyler numa luxuosa clínica de beleza.  A 

bela atendente elogia com sinceridade o produto. “Este é o melhor sabão”. Tyler, com 

um indisfarçável ar de cinismo, finge surpresa e agradece. “Puxa, obrigado, Susan”.  

 

 
FIGURA 43 - Tyller e Jack vendem sabão fabricado a partir da gordura humana roubado das próprias 

clínicas de estética. O cinismo marcando as relações comerciais. 
FONTE: FINCHER, David. Clube da Luta (Fight Club). [S.1]: Fox 2000 Pictures, 1999. 1 DVD (139 

min) NTSC: son., color. 

 

 

Quem sabe as relações comerciais entre produtores e consumidores não ocorram 

dentro desse mesmo espírito? Apesar de suavizada, não se pode negar que Clube da 

Luta aponta a violência como a única via capaz de perscrutar a mais radical verdade 

inscrita na ontologia humana e, ao mesmo tempo, oferecer um alívio ao tormento 

imposto pela necessidade de produzir, comprar, ser bem sucedido profissionalmente. 
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Embora não proponha a apropriação dos meios de produção por parte do Estado (uma 

das premissas do Marxismo), ele denuncia a risibilidade desses ícones de uma sociedade 

escrava da avaliação dos desempenhos e da produtividade.  

Os dois personagens centrais do filme resumem a permanente questão da 

duplicidade da personalidade humana: a vitalidade e a impotência diante dos fatos da 

vida. Tyler seria a materialização do heroísmo revolucionário, o Messias que guiará seu 

povo à terra da redenção dos pecados cometidos pelo sistema capitalista. O seu desejo é 

experimentar o espanto, o incalculável, o que para Kant equivaleria dizer que ele viaja 

na direção do sublime. Destruir o consumismo e o conformismo, assumir o poder de ser, 

do descompromisso, da cumplicidade da partilha por meio da dor. Esses são os 

sentimentos que movem Tyler pela vida. É com essa mesma ambiguidade que Fincher 

trata as questões do relacionamento entre Tyler e Jack. Dor que assinala a insubmissão. 

Não que ela seja o único caminho para o autoconhecimento profundo - os budistas 

apontam a direção oposta, a da não-violência como o caminho para o autoconhecimento 

- ou para o mais radical prazer. No entanto, é ela, que na era da contra-utopia, fenômeno 

também anotado em Admirável Mundo Novo, de Adouls Huxley, e Laranja Mecânica, 

de Stanley Kubrick, constitui-se numa ferramenta eficaz contra a alienação produzida 

pelas representações filosóficas, ideológicas e paradigmáticas com que as sociedades 

contemporâneas procuram integrar o indivíduo às regras impostas por elas para o 

disciplinamento de anseios e pulsões. Já Jack, seguidor de Tyler, pensa querer a 

destruição, a violência, a desordem e o caos que operacionaliza por meio de seu duplo. 

Entretanto, quando percebe que Tyler realmente quer destruir o sistema, censura-o, tenta 

impedir os atentados terroristas, repetindo o posicionamento apontado por Bataille 

(1987) quando diz que ao homem,  

O movimento do trabalho, a operação da razão, servia-o, enquanto a 

desordem, o movimento da violência, arruinava o próprio ser que é o fim das 

obras úteis. O homem, identificando-se com a ordenação operada pelo 

trabalho, separou-se nestas condições da violência, que atuava em sentido 

contrário (p. 42). 

 

A proposta de Jack talvez precisasse de algumas mudanças, mas não de forma 

tão radical a ponto de promover o rompimento do tecido social. A sua contra-utopia 

poderia permitir que os indivíduos vivessem na obscuridade, sem, no entanto, abrir mão 

de continuar alimentando seus sonhos de consumo. A violência de Clube da Luta que 

parecia representar a última via possível de trazer à tona a mais radical verdade inscrita 
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na ontologia humana e, sistematicamente, escondida pelas relações sociais, coloca em 

questão a sua própria posição diante de temas como o conformismo, a apologia 

panfletária ao terrorismo e à violência. Revê, além disso, a virulência com que, a 

princípio, parecia propor a derrocada do sistema em troca de um estado de total 

anarquia. Seria possível, talvez, concordar com uma denúncia moderada das falhas do 

sistema capitalista e das regras impostas pela sociedade contemporânea sem abrir mão 

da realização de uma obra amplamente surpreendente e questionadora a ponto de, no 

final da última cena, ainda haver tempo para a rápida aparição de um pênis. 

 

4.2. A VIOLÊNCIA SEM CAUSA: O MAL DA CONTEMPORANEIDADE 

 

Na narrativa de Clube da Luta, a violência recebia tratamento de um possível 

instrumento de mudança política. No início, os promotores desses clubes buscavam 

apenas encontrar uma maneira de, por meio de uma catarse particular, libertar suas 

almas do tédio em que a mediocridade do cotidiano afundou a vida de cada um dos 

lutadores. No final, no entanto, acabaram por criar um poderoso instrumento de 

demolição de sistemas políticos e econômicos. O uso da força, antes limitado a um 

ritual catártico, passou a representar, por meio de atos terroristas, uma alternativa capaz 

de promover a derrubada de um sistema econômico considerado por eles como alienante 

e opressor. Desse modo, o que era instintivo passou a fazer parte de uma estratégia 

previamente estabelecida para a desarticulação do capitalismo.  

Ao contrário de Clube da Luta, em Laranja Mecânica (1971), de Stanley 

Kubrick, não há espaço para estratégias, nem arrependimentos. A violência ocupa todos 

os espaços da alma humana, aparecendo de modo inesperado como numa espécie de 

geração espontânea, gratuita, sem valores determinados. O filme retrata a natureza 

inqualificável dessas atitudes brutais, presentes tanto na vida real quanto na ficção, que 

provocam o desespero de cientistas sociais e analistas políticos, incapazes de encontrar 

explicações para o fenômeno da banalização da violência na sociedade moderna. A 

violência representada em Laranja Mecânica eclode de uma forma tão brutal que o 

homem dificilmente poderá se aproximar ainda mais da besta irracional do que nas 

ações representadas nessa obra. Essa representação da violência ancestral, selvagem, 

remota, aterrorizante envia nosso pensamento a Georges Bataille por concordar que 

Alex DeLarge, personagem principal da obra de Kubrick, poderia perfeitamente, ser 

uma fiel representação da “vontade inscrita em nós de exceder os limites” (BATAILLE, 
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1987, p. 135). Para o autor, o horror em vez de refrear as reações humanas, ao contrário, 

incita “num contragolpe, a ultrapassar os limites” (BATAILLE, 1987, p.135). Kubrick 

se baseou na obra literária homônima de Anthony Burguess para abordar, no limite da 

especulação moral e estética (para a época da produção), a representação da violência 

no cinema. Provavelmente o choque provocado por sua obra na época de seu 

lançamento não seria o mesmo hoje. Em 1971, os efeitos provocados pela exibição do 

filme fizeram com que o diretor e sua família sofressem ameaças, obrigando a retirada 

do filme do circuito comercial britânico. Os críticos diziam que alguns atos violentos 

praticados por jovens ingleses tinham o filme como fonte inspiradora e que a violência 

representada por ele não apresentava nenhum motivo que a justificasse. Era 

absolutamente gratuita. 

A gratuidade da violência de Laranja Mecânica repousa no fato de que as 

atrocidades praticadas por Alex, cujo semblante angustiado e angustiante, é 

representado por Malcolm Macdowell e sua gang é a regra e não a exceção. Ela não é 

acessória, ao contrário, se constitui num elemento central da narrativa protagonizando 

todas as ações do filme. Kubrick nos leva a percorrer os labirintos da mente humana 

procurando identificar os mecanismos psicológicos que deflagram essa pulsão 

agressiva. Alex é um dos personagens mais corrompidos do cinema mundial. Ele quer 

buscar o prazer através da violência. Inconsequente e cruel, também se diverte 

espancando mendigos, lutando com gangues rivais e estuprando mulheres. Não há 

limites para as suas ações, suas vitórias sobre as vítimas não têm nenhum resquício de 

nobreza por serem estas incapazes de oferecer resistência. Não há outro propósito a não 

ser o da demonstração da arbitrariedade do poder. Tudo o que ele faz, portanto, está 

mergulhado na mais pura provocação. No fundo, a maioria dos personagens é tão louco 

ou bizarro quanto o próprio Alex, indicando que Kubrick fez as coisas funcionarem em 

extremos na sua obra: a família é desajustada a ponto de os pais não saberem ao certo se 

Alex realmente trabalha ou não à noite e o Estado, totalitário, regula a vida de todos os 

cidadãos. 

A trama se desenvolve na Inglaterra, numa indeterminada época futura. O 

vestuário, a mobília, a maquiagem e os penteados espalhafatosos das mulheres nos 

remetem tanto ao futuro quanto às modas de décadas passadas. Essa parece ser uma 

clara sinalização de Kubrick de que a história do filme poderia se passar em qualquer 
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época e lugar desse planeta. Não há nada extraordinário no futuro pintado por Kubrick 

em termos de avanços tecnológicos.  

 
FIGURA 44 - Decoração da casa invadida pelo grupo de Alex. Símbolos fálicos, manequins nus e outros 

objetos pornográficos estavam quase sempre presentes nos ambientes. 
FONTE: Disponível em: <http://inimigosdaculturainutil.blogspot.com/2009/11/laranja-mecanica-

clockwork-orange.html>. Acesso em: 6 jan. 2011. 

 

Percebe-se claramente, no entanto, a falência da lei e da ordem. As ações 

violentas praticadas por Alex e seu bando aparentam uma absoluta naturalidade: um 

idoso espancado, uma casa saqueada, uma mulher violentada sexualmente, a guerra 

entre as gangs. A obra é perpassada por uma atmosfera densamente atormentada. Nesse 

mundo em que nas ruas impera a crueldade, os habitantes recorrem passivamente ao 

ritual de sobrevivência que consiste no trancamento de suas portas e janelas para que o 

clima de selvageria não invada o interior de seus lares.  

 

FIGURA 45 - Alex DeLarge e seus droogs cometendo delitos. 

http://inimigosdaculturainutil.blogspot.com/2009/11/laranja-mecanica-clockwork-orange.html
http://inimigosdaculturainutil.blogspot.com/2009/11/laranja-mecanica-clockwork-orange.html
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FONTE: Disponível em: <http://www.duplipensar.net/artigos/2006-Q3/direcao-patetica-educao-no-

transito-para-evitar-acidentes.html>. Acesso em: 13 jan. 2011. 

 

Nas ruas, a juventude exerce o poder que a tribalização e a força física concede 

aos grupos nos quais os mais numerosos e mais fortes impõem suas regras aos menores 

e mais fracos. Novamente uma obra cinematográfica, cujo tema central é a violência, 

retrata o vazio espiritual da humanidade, insistindo em apontar esse estado de espírito 

como uma constante nas relações sociais e afetivas no mundo moderno. Essa angústia, 

também exposta em Clube da Luta, pode ser canalizada para o exercício abusivo de atos 

que permitam a sensação de fuga do tédio cotidiano. Num comentário a esse respeito, 

Luís Nogueira diz que a atitude contestatória dos jovens contemporâneos demonstra 

que: 

Os comportamentos tornam-se absolutamente anômicos, o delírio da 

velocidade automobilística dá-nos a exata medida dos limiares em que a vida 

é experenciada nesse mundo: uma juventude para quem as ações, os lazeres, 

só podem atribuir um valor à vida (e esta só se conquista enquanto tal) se 

cada momento for experimentado nos limites de seus êxtases – um desejo 

onde a pulsão vital, a volúpia de ultrapassar todas as sensações, se confunde 

com uma pulsão de morte, de perigo, de transgressão, de conflito 

(NOGUEIRA, 2002 p.160). 

 

Dividida em três partes, Laranja Mecânica mostra Alex DeLarge cometendo 

crimes juntamente com seus seguidores. Na segunda fase da história, após ser traído 

pelos membros de sua gangue, vai para a cadeia e lá é submetido a um tratamento que 

tem a intenção de recondicioná-lo mentalmente para que perca sua tendência para o mal 

e passe a agir dentro dos padrões normais de comportamento. Esse “tratamento 

milagroso” consiste num coquetel diário à base de drogas alucinógenas e na obrigação 

(amarrado em uma cadeira com os olhos abertos por uma espécie de grampo) de assistir 

a filmes ultraviolentos em sessões de cinema. São impostas exaustivamente a Alex 

imagens de violência sórdida e cenas de perversões sexuais. Foucault, de certo, 

aprovaria o método para o qual Alex serviu de cobaia. Pois de acordo com o pensador, a 

infração lança o indivíduo contra toda a sociedade, o que daria direito a que todos se 

levantassem contra ele, não importando se ele é apenas um. O seu erro dá a todos um 

formidável direito de punição, porque ele se tornou um inimigo comum de todos. É o 

limite ético dessas punições que Kubrick parece querer discutir. O método da lavagem 

cerebral imposta a Alex recorre à violência e à coerção para eliminar o livre arbítrio, o 

http://www.duplipensar.net/artigos/2006-Q3/direcao-patetica-educao-no-transito-para-evitar-acidentes.html
http://www.duplipensar.net/artigos/2006-Q3/direcao-patetica-educao-no-transito-para-evitar-acidentes.html
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poder da desobediência e, na perspectiva antropológica, a primeira conquista da 

humanidade: o pecado original, no fundo, a liberdade. No final do tratamento, as 

pulsões violentas e sexuais do prisioneiro foram totalmente eliminadas. 

 

 
FIGURA 46 - Alex DeLarge sendo obrigado a assistir a pavorosas cenas de violência com a intenção de 

criar nele um sentimento de repulsa por atos criminosos. 

FONTE: Disponível em: <http://inimigosdaculturainutil.blogspot.com/2009/11/laranja-mecanica-

clockwork-orange.html>. Acesso em: 6 jan. 2011 

Com o sucesso do método, abriram-se várias possibilidades de o Estado aplicá-

lo para a domesticação e adestramento dos indivíduos marginalizados. A obra de 

Kubrick levanta a questão da aplicação de forma despótica, quase fascista desse método. 

O interesse no controle social e individual dos atos vem sendo demonstrado pelos donos 

do poder desde as primeiras ordenações sociais. Eliminando o mal, abre-se a 

possibilidade da criação de uma comunidade de iguais. Quais seriam a vantagem e a 

legitimidade desse ato? Essa, sem dúvida, é uma questão que atravessa a obra de 

Kubrick. Se toda a animalidade ancestral, a sua violência e agressividade, do ser 

humano for apagada o que restaria? O resultado dessa operação provavelmente seria a 

inércia. Ao homem, sem paixões malignas, restariam ainda as benignas. Porém, os 

dilemas, frutos dos conflitos interiores entre as duas, pela ausência da primeira, também 

seriam aniquilados. Qual seria então o papel da humanidade? Seria limitada a obedecer, 

como um autômato, a todas as normas que lhe fossem impostas, reagindo em agonia aos 

impulsos sensoriais de violência e sexualidade que a vida lhe colocasse diante dos 

olhos? 

Não há respostas precisas para essas questões, embora não haja dúvidas de que 

um processo de erradicação artificial dos impulsos violentos significaria não apenas a 

eliminação destes, mas também a perda da possibilidade de outras escolhas e da 

http://inimigosdaculturainutil.blogspot.com/2009/11/laranja-mecanica-clockwork-orange.html
http://inimigosdaculturainutil.blogspot.com/2009/11/laranja-mecanica-clockwork-orange.html
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pluralidade de conduta. Ganhar a paz permanente em troca da perda da faculdade de 

agir livremente significaria, concretamente, abdicar do conceito de liberdade da forma 

como o concebemos, mesmo que essa liberdade de ação signifique o risco da prática do 

sadismo até porque essa crueldade aparentemente sem causa não nos permite esquecer 

algumas importantes interrogações antropológicas acerca da nossa ancestralidade 

animal. Bataille faz algumas reflexões que fazem ressonância às interrogações feitas por 

Kubrick a respeito do processo de erradicação do mal imposto a Alex em Laranja 

Mecânica. O escritor busca uma resposta para atração que a violência exerce sobre 

francês pontuando que:  

Pode ser que o sadismo seja uma excrescência nossa, que outrora pode ter 
tido uma significação humana que se perdeu e que facilmente se aniquila, 

quer em nós próprios pela ascese quer nos outros pelas punições. Ou tratar-

se-á, pelo contrário, duma parte soberana e irredutível do homem, mas que se 

furta a nossa experiência? Numa palavra, tratar-se-á do nosso próprio cerne, 

ou seja de sentimentos movimentados, do próprio princípio íntimo que a 

palavra cerne designa? (BATAILLE apud NOGUEIRA, 2002, p.166). 

 

A última fase do filme narra a saída de Alex da prisão e sua reinserção na 

sociedade. O tratamento ao qual ele foi exposto revelou-se um instrumento de 

desumanização cruel que acabou por “deletar” seus instintos criminais, criando um ser 

amorfo, demente, incapaz de reagir a situações externas e, principalmente, à violência 

que o cerca.  

 

 
FIGURA 47 - Na sua reintegração à sociedade, Alex se torna incapaz de reagir a impulsos, tornando-se 

uma espécie de autômato. 

FONTE: Laranja Mecânica. 
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Assim, o torturador, incapaz de praticar o mal, mesmo na forma de autodefesa, 

tornou-se um torturado. No fundo, sabe-se que a luta pela sobrevivência não pode 

prescindir de nossas pulsões agressivas por se constituírem em mecanismos de defesa. 

Além disso, não é preciso desenvolver um raciocínio muito profundo para perceber o 

alerta feito por Kubrick no sentido de que, enquanto houver um indivíduo que não tenha 

sido excluído do círculo da violência por meio do Método Ludovico, o ciclo da 

violência será sempre recomeçado. É preciso reconhecer também que a própria luta 

contra a violência já corresponde a alguma forma de violência, acabaria por gerar um 

ciclo vicioso, o que, por sua vez, leva ao reconhecimento (temeroso?) de que a violência 

nunca será totalmente expurgada da sociedade. Seria interessante analisar a reação de 

uma plateia de cinema numa sociedade em que a violência tenha sido extirpada. Os 

filmes, logicamente, falariam de conflitos ancestrais. As lotações dos cinemas 

provavelmente estariam esgotadas, levando-se em conta que os sentimentos provocados 

pelas nossas guerras, movidas por paixões, ciúmes, ambições, mentiras, traições, cobiça 

são absolutamente mais poderosos e sedutores do que a meiguice, a benevolência, a 

compaixão e a solidariedade. 

Esse clássico de Kubrick antecipou duas tendências importantes da sociedade 

contemporânea: a tribalização das pessoas e a exibição de filmes hiperviolentos que 

remetem a uma possível análise das relações sociais, mostrando abertamente imagens de 

uma violência instintiva e sem clara motivação social ou psicológica, vistas 

corriqueiramente, hoje, nas ruas dos grandes centros urbanos. Essas obras descrevem 

um mapa do futuro das relações humanas, cujo traçado é marcado pelo terror e pela 

violência e quase que elimina qualquer ideia otimista com relação aos destinos, tanto 

pessoais quanto coletivos. O que se pode vislumbrar é o crime, a intolerância e o mal no 

coração das pessoas e nas ruas das grandes cidades. Obras como Laranja Mecânica e 

Admirável Mundo Novo (1932) de Aldous Huxley pintam de negro o futuro da 

humanidade e jogam para um futuro cada vez mais longínquo o sonho da erradicação 

dos males sociais. A criação desses mecanismos de regulação das experiências, como 

foi visto na obra de Kubrick, tem possibilidade remota de êxito - Alex é a 

personificação dessa realidade - sobretudo, levando-se em conta as manifestações da 

desobediência à imposição de regras e dos impulsos violentos intrínsecos à natureza do 

homem (tanto quanto, o amor, a virtude e a benevolência). A exclusão do mal parece ser 

absolutamente inviável, a não ser que houvesse uma formatação generalizada e 
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uniforme dos espíritos que formam os conglomerados urbanos. O apagamento das 

singularidades, o adestramento das mentes poderia aniquilar de vez as diferenças entre 

os homens e concretizar o sonho perene da restauração do paraíso na terra, projeto que 

coloca o homem no mesmo patamar das divindades concretizando seu sonho de ser 

Deus. 

Laranja Mecânica talvez seja o mais brilhante trabalho de direção de Stanley 

Kubrick e a mais forte e comovente atuação de Malcolm Mcdowell, a ponto de marcar 

para sempre como um rótulo, a sua carreira profissional. A obra faz uma intrigante 

ligação entre música e imagem. Embora pareça contraditório, Alex DeLarge adora ouvir 

música clássica, principalmente a nona sinfonia de Beethoven, e de praticar atos de 

violência extrema. Uma das cenas mais famosas da história do cinema mostra o 

personagem estuprando a mulher do escritor enquanto canta alegre e cinicamente 

Singin’ in the rain. É um contraste gritante comparar a brutalidade da cena com o 

lirismo de Gene Kelly, cantando e dançando na chuva na mais lembrada comédia 

musical do cinema. O confronto - entre o mal, promovido pelo anti-héroi Alex, capaz 

de, apenas por diversão, bater, estuprar, matar, e o “bem” estabelecido por uma 

concepção visionária de sociedade cujos bares têm mobília pornográfica, servem leite 

drogado e que, ao mesmo tempo, é capaz de admitir um processo de lavagem cerebral 

num cidadão para reprogramar seus valores morais - é mostrado claramente em todas as 

suas contradições a partir da segunda metade do filme. Questionam-se quais dessas duas 

atitudes é pior, mais fria, mais desumana. Há uma total falta de escrúpulos em torno dos 

interesses políticos por parte dos líderes daquela sociedade. O filme mostra também, a 

partir da caracterização de alguns personagens, uma forte conotação antinazista. Um dos 

oficiais responsáveis por cuidar de Alex durante a internação, por exemplo, tem o 

bigodinho igual ao usado por Hitler. Sua forma de andar e os trejeitos meio caricatos 

são, claramente, uma tentativa de ligá-lo à figura do nazismo de forma ridicularizada.  

 

4.3 PULP FICTION – O SANGUE E A DOR SUAVIZADOS PELA IRONIA 

 

Quando era atendente de uma videolocadora, Quentin Tarantino teve 

oportunidade de assistir a milhares de filmes. Alguns críticos e cinéfilos acreditam que 

venham daí as inúmeras referências que seus trabalhos fazem a outros filmes e atores, 

principalmente aos mais antigos. Segundo esses estudiosos do cinema, Tarantino é um 

profundo conhecedor da estética trash. Numa das sequências de Pulp Fiction, Vincent 
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Vega e Jules personagens de John Travolta e Uma Thurman se divertem no Jackrabitt 

Slim’s. Nesse bar que tem decoração dos anos 60, os garçons e garçonetes são sósias de 

artistas famosos, uma amostra da devoção que o diretor tem pela cultura pop e pela 

história do cinema.  

 

 
FIGURA 48 - Jackrabitt Slim Bar, local recheado de referência à cultura pop. Alguns garçons e 

garçonetes são sósias de celebridades como Marilyn Monroe e Elvis Presley. 
FONTE: Pulp Fiction. 

 

 Em vez de isso ser uma característica negativa, é, na verdade, um dos aspectos 

do universo da arte pós-moderna em que nada se apresenta de inovador. A ficção do 

pós-moderno subverte filmes, livros, músicas, utilizando a ironia, o humor, a paródia, 

sem, contudo, negar as características socioculturais em que essas obras estão inseridas. 

Nesse filme, como na maioria da obra de Tarantino, a violência é peculiar, 

aparecendo nas cenas de forma a surpreender o espectador e sem close ou ângulos de 

câmaras que valorizem ferimentos ou golpes fatais. Quando Marcellus Wallace, o 

gangster interpretado por Ving Rhames é estuprado por um “agente da lei”, o diretor 

prega um susto no espectador. Habituada a assistir a ação violenta do gangster, a plateia 

é surpreendida com o bandidão com as calças arreadas até o meio das pernas sendo 

sodomizado. Essa mudança de algoz para vítima ocorre como num passe de mágica.  A 

humilhação do bandido e a cena em que Butch, um lutador de boxe interpretado por 

Bruce Willis, mata o dono da loja com uma espada samurai, talvez sejam as únicas em 

que a violência está visível na tela com todos os seus detalhes. Tarantino faz com que o 

sangue esteja presente nas cenas em meio a situações corriqueiras. A violência não 

conduz a narrativa. Ela aparece normalmente como um componente do universo em que 

seus personagens estão inseridos. 



 
 
 

147 

 

Ao contrário do quem se vê nos filmes de violência gratuita, os de Tarantino não 

fazem apologia da violência. Ele utiliza a ironia e a paródia da violência explícita dos 

filmes de gangsteres para montar suas obras, assim como não há maniqueísmo (a luta do 

bem x o mal) nas suas histórias, nem explicação filosófica ou social sobre a moral de 

seus personagens. A violência tem múltiplas significações e vai ser interpretada de 

acordo com a lógica das relações socioculturais que cerca a quem observa esse 

fenômeno no momento de sua eclosão. O tratamento dado à violência nos filmes desse 

diretor faz com que ela apareça como sendo um ato legítimo do personagem e não uma 

aberração do seu comportamento. A montagem de suas obras privilegia uma ordem não 

cronológica dos acontecimentos mostrados em cenas, o que dá a impressão de que há 

um filme dentro de outro filme ou que os rolos de filmes estão sendo trocados em vários 

intervalos durante a projeção do filme. 

Esse recurso é largamente utilizado em Pulp Fiction. O filme conta três histórias 

paralelas, mas que se cruzam em algum ponto da trama. A primeira relata o 

planejamento da ação de um casal de assaltantes de quinta categoria; a segunda, as 

peripécias de dois gangsteres que prestam serviços a um chefão do submundo do crime 

de Los Angeles. A última é a história de um boxeador em final de carreira que aceita 

suborno para perder uma luta. A narrativa do filme de Tarantino se baseia nas histórias 

populares contadas pelas pulp magazines, publicações tipo B que eram vendidas em 

bancas de revistas americanas nas décadas de 30 e 40. Sucesso de público traziam 

tramas recheadas de violência e sexo, temas tratados pelos autores dessas revistas como 

coisas banais. Toda a atmosfera do filme remete aos anos 60. As músicas, os cenários, 

os penteados e guarda-roupa dos personagens lembram filmes B, ambientados nas 

periferias das grandes cidades americanas. 

Os três episódios intitulados “Vincent Vega e a Esposa de Marcellus Wallace”, 

“O Relógio de Ouro” e a “Situação de Bonnie”, são narrados de forma não-linear, 

fragmentados. Protagonistas de um, por exemplo, fazem ponta em outros e os 

telespectadores só vão descobrir esses detalhes no final de tudo, quando toda a história 

se desenlaça. Por conta dessa fragmentação, não dá para saber quem é protagonista ou 

coadjuvante. As cenas iniciais de dois desses episódios são marcadas por diálogos ágeis 

e absolutamente banais e que em nenhum momento fazem supor que preparam ações 

com alta carga de violência. Essa é uma característica de Pulp Fiction, os atos violentos 

ou não, irrompem quase que do nada para explodir diante dos olhos dos telespectadores. 

Mais que chocar, essas intervenções súbitas parecem ter a intenção de surpreender. 
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O primeiro episódio se passa numa lanchonete. Na verdade, essa é uma 

suposição do telespectador. Em nenhum momento, a Câmara abre para mostrar onde o 

diálogo entre Pumpkim e Honey Bunny está ocorrendo. Não há nenhum enquadramento 

no qual apareçam com destaque algum outro personagem ou detalhe do local. A câmara 

se prende unicamente a mostrar o casal num diálogo que mais parece tratar da 

elaboração de uma lista de compras num supermercado do que de planos para a 

realização de assaltos. Essa cena também faz irromper a violência sem muita 

preparação. Depois de discutir quais os locais que têm menos segurança o casal decide 

que ali é a hora e o lugar para assaltar o caixa e as pessoas. Levantam e anunciam o 

assalto. Antes dessa ação, alguém passa em direção ao banheiro e dá uma olhadela, sem 

nenhum interesse para o casal sentado à mesa. Esse é o ponto em que duas das histórias 

se cruzam. Quem passa e dá uma olhada é Vincent Vega, matador de aluguel, vivido por 

John Travolta, sujeito que vai aparecer com destaque no segundo episódio. Depois de 

anunciado o assalto, a câmera mostra Honey Bunny, com a arma em punho, gritando 

nervosamente que vai matar todo mundo não há o desfecho esperado, mas, sim, um 

corte brusco. 

A cena seguinte mais uma vez surpreende. Ela mostra o que parece ser apenas 

dois amigos andando de carro pelas ruas de Los Angeles enquanto conversam 

displicentemente sobre amenidades. Eles brincam com os nomes pomposos que os 

sanduíches americanos são batizados na Europa.  

 

 
FIGURA 49 - Vincent (Travolta) e Jules (Samuel L. Jackson) conversam amenidades enquanto vão 

cumprir uma missão. Eles são “matadores de aluguel” de uma gang e vão cobrar com sangue uma dívida. 

FONTE: Pulp Fiction. 

 

Não há como supor que aqueles simpáticos e bem humorados “cidadãos” 

estejam se dirigindo a um apartamento de alguém para executar o trabalho para o qual 
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foram incumbidos: matar. É mais uma surpresa pregada por Tarantino. Antes 

amenidades, para logo em seguida, surpreendentemente, sujar a tela de sangue. Os dois 

matadores, Vincent Vegas e Jules (Samuel L. Jackson), são os fios condutores da 

história. Eles são o elo entre os três episódios, bem como os desencadeadores de muitas 

das ações, sobretudo, as mais violentas. Apesar do bate-papo inocente, algumas pistas 

sobre o que os dois farão vão sendo lançadas no ar. No meio da conversa, Jules informa 

a Vincent que ele foi encarregado de tomar conta da mulher do chefão, Mia Wallace 

(Uma Thurman). Ele alerta para que tenha cuidado com o que vai fazer porque outro 

sujeito que foi encarregado da mesma tarefa foi jogado de cima de um prédio apenas 

por ter feito massagem no pé dela. O espectador só vai se certificar do tipo do trabalho 

que a dupla vai realizar quando eles tiram da mala do carro suas pistolas automáticas. 

A câmera mais uma vez está focada apenas nos dois personagens. Não há 

descrição do local em que eles estão. A câmera não faz nenhum movimento para 

mostrar a fachada do edifício no qual eles estão entrando, nenhuma descrição visual de 

nada. Só a câmera colada nas costas de ambos enquanto caminham por um corredor em 

direção a uma porta. Ao chegarem, outra pausa. É Jules (que sempre conduz a ação) 

quem avisa “não está na hora ainda, vamos dar um tempo”. Novos diálogos: “o que vai 

acontecer quando esta porta se abrir”? Uma pergunta tanto dirigida para Vincent quanto 

para os espectadores ávidos para presenciar o desenrolar dos acontecimentos. Outras 

questões: descrição física de Mia Wallace; como agir na companhia da mulher do 

chefão? Respondidas às perguntas, Jules comenta: “vamos voltar ao personagem, vamos 

voltar ao trabalho”. Lá dentro três rapazes (dois brancos e um negro) comem 

sanduíches. Perguntas feitas a um deles, sobre o paradeiro de alguma “coisa” do chefe 

que desapareceu. Um tiro (para fora da visão do espectador), matando um dos rapazes 

que interrompeu as perguntas. A aparição da mala (a câmera não mostra o seu interior) 

com um brilho amarelado como se fossem barras de ouro e a consumação da sentença 

de morte para o traidor. O rapaz negro, que parece ter se infiltrado na quadrilha para 

informar o paradeiro da mala, é levado no carro dos dois capangas. 

Na estrutura narrativa do filme, os intervalos de violência são pontuados por 

longos períodos de diálogos que visam assegurar a compreensão da história e ressaltam 

características pouco presentes nas figuras de gangsteres e vítimas nos filmes comuns de 

ação e violência. Tarantino faz seus personagens falarem amenidades, construindo-os a 

partir de referências comuns a todos os bandidos do cinema. São durões e violentos, 

sim, mas, surpreendentemente, também são bem humorados e simpáticos, ao contrário 
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dos carrancudos malfeitores que constituem a classe dos capangas dos chefões. 

Desajeitados, são capazes até de atirar, sem querer, na cabeça de um cúmplice, no caso, 

o rapaz que estava infiltrado no apartamento dos traidores. Esses sujeitos, portanto, não 

atendem a todos os padrões impostos aos malfeitores da grande indústria 

cinematográfica. São paródicos, quase incapazes de despertar ódio na plateia. Ressalte-

se que a morte estúpida dentro do carro não é registrada diretamente pela câmera e, sim, 

pela detonação da arma e pelo jorro de sangue por todo o carro e roupa e corpos dos 

matadores de aluguel, um verdadeiro banho de sangue. Evidentemente, não há grandes 

lamentações pela morte do infeliz e sim pelo estado do carro e das roupas. Essa 

trapalhada faz com que um personagem um tanto bizarro entre em cena. Trata-se de 

uma espécie de limpador de pistas de crimes. A cena da limpeza do automóvel da dupla 

que é executada sob as ordens quase científicas do “especialista em limpeza de pistas de 

crimes” traz certa humilhação para os dois gangsteres trapalhões. Essa sequencia é a 

última desse episódio. 

O segundo começa com a ida de Vincent Vegas ao escritório do chefe para 

receber instruções quanto à guarda da esposa do manda-chuva. Antes disso, aparece, 

num close, o boxeador Butch Coolidge, interpretado por Bruce Willis, ouvindo a voz 

em off de Marcellus Wallace, oferecendo-lhe dinheiro para entregar uma luta. Ao passar 

por ele, no balcão do bar, Vincent lhe diz, olhando nos olhos: “boxeador de merda”. A 

fragmentação da narrativa de Pulp Fiction dá a falsa impressão ao espectador que 

algumas cenas são perfeitamente descartáveis. O planejamento e a efetivação do assalto 

no início do filme parecem não ter nenhum propósito na condução da história. A cena 

da provocação de Vincent também parece ser despropositada. O espectador talvez 

considere aquela uma ofensa gratuita de um mau caráter qualquer. No final, assiste-se 

ao entrelaçamento de tudo, como num jogo de armar. O diretor não utiliza flashbacks 

convencionais para explicar o que ocorreu a algumas cenas. É preciso assistir ao filme 

inteiro para poder encaixar os vários fragmentos que compõem toda a história. 

Depois de receber as instruções, Vincent vai ao apartamento de Mia para “tomar 

conta dela”. Nessas cenas, a câmera dá um ligeiro passeio pelo apartamento. Numa 

parede frontal, aparece um enorme gravador de rolos. Ela o aciona para que ouçam uma 

música antiga em mais uma referência aos anos 60, a decoração também remete ao 

passado. Ela convida Vincent para jantar. O bar escolhido é o Jackrabitt Slim´s. Local 

cheio de referências à cultura pop: com garçons e garçonetes caracterizados como sósias 

de ícones do cinema e da música americana. Os dois personagens participam e ganham 
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(só se descobre, como sempre, quando chegam em casa com o troféu) um concurso de 

twist, com um John Travolta barrigudo, fazendo paródia de si mesmo ao nos remeter ao 

filme Embalos de Sábado à Noite (1977), quando foi astro, com uma silhueta totalmente 

oposta a de hoje, de um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 70. 

 
FIGURA 50 - Vincent e Mia participam de um concurso de dança parodiando Embalos de Sábado à 

Noite. 

FONTE: <http://top5cinema.blogspot.com.br/2011/10/pulp-fiction-nota-10.html>. Acesso em: 20 dez. 

2012 

 

 Depois de se empanturrar de cocaína, a heroína entra em overdose e Vincent em 

parafuso. Ele pega o carro e vai para casa do fornecedor de drogas do grupo. Lá os três 

protagonizam uma das cenas consideradas ícones da história do cinema em termos de 

filmes de ação, violência e gangsterismo. Depois de uma breve discussão para decidir 

quem vai aplicar a injeção de adrenalina no coração de Mia, sobrou para o próprio 

Vincent a ingrata missão. O que se vê na tela não é uma simples aplicação de injeção e, 

sim, uma verdadeira punhalada no peito da moribunda. É um choque. Close no rosto de 

Vincent, na mão, um gesto brusco e violento e um pulo de Mia. A seringa ainda 

encravada no peito. Olhos arregalados, respiração difícil, ela volta à vida. 

 

 
FIGURA 51 - Vincent crava a injeção de adrenalina no peito de Mia numa cena onde estão presentes 

violência e ironia. 
FONTE: Pulp Fiction. 

 

http://top5cinema.blogspot.com.br/2011/10/pulp-fiction-nota-10.html
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Os dois caminham de volta a casa dela. Despedem-se com Mia contando uma 

piada absolutamente sem graça. Não há nenhuma lição de moral em toda essa 

encenação. Há a busca pela emoção forte, pelo choque de adrenalina provocado pela 

imagem, numa interpretação brilhante de dois atores envolvidos pelo medo da morte. 

Ela, morta pelo uso excessivo da droga. Ele, pela vingança do marido da morta. Tudo 

isso passando numa fração de segundos na cabeça de todos os que estão envolvidos 

emocionalmente na trama desenvolvida por Tarantino. 

 Continuando com os cortes bruscos e escurecimentos que marcam os intervalos 

entre os episódios do filme, passa-se de repente para a fuga de Butch. O boxeador traiu 

o acordo feito com Marcellus Wallace e ganhou a luta em vez de perder no quinto 

assalto como havia prometido. Embolsou os 10 mil dólares do acordo e ainda ganhou 

muito dinheiro na bolsa de apostas com a sua inesperada vitória. Na fuga de taxi, 

escuta-se no rádio que o seu adversário morre, vitimado pelos golpes. A taxista deduz 

que o seu passageiro, meio afobado que acaba de entrar no carro, é o matador. Sem 

assombro pergunta, com um sorriso malicioso, o que ele sentiu quando matou o 

adversário. Ele, no mesmo tom, também sem susto ou surpresa, responde friamente, 

como se nada de extraordinário houvesse acontecido, que não sabia que havia matado o 

outro, mas que agora não sentia nada. Os longos diálogos entre os personagens de Pulp 

Fiction, todos amorais, são quase sempre para demonstrar a banalidade e a frieza com 

que a morte e os atos violentos são encarados. 

 Fugindo dos capangas de Marcellus, o boxeador encontra-se com a namorada 

num hotel de beira de estrada. Lá ele descobre que ela não trouxe um relógio de ouro, 

presente de seu pai que morreu na guerra. Esse relógio é crucial na vida de Butch. A 

cena da entrega do relógio a ele, ainda criança, por um oficial que veio anunciar a morte 

do seu pai é feita em flashback, o único convencional em todo o filme. Não é porque é 

de ouro que o relógio é valioso. Contrariando o mau caratismo e a amoralidade, os 

personagens são totalmente apaixonados por suas mulheres e capazes de demonstrar um 

grande apego a um objeto de estimação. Quando o oficial entregou o relógio ao pequeno 

Butch, ele fez questão de ressaltar que o seu pai o havia escondido no ânus, supremo 

sacrifício e humilhação para um macho. 

 Enlouquecido com a perda do objeto estimado, pega o carro da namorada e volta 

ao apartamento para buscá-lo. Num sinal de trânsito, vê Marcelus Wallace, o homem 

que é uma ameaça à sua vida. Depois de se olharem cheios de ódio, Butch atropela o 

inimigo e também colide com outro automóvel. Os dois estropiados continuam a lutar 
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até entrarem numa loja de penhores que é uma espécie de shopping center da violência, 

com suas prateleiras repletas de relógios, facas, metralhadoras, tacos de beisebol, 

espadas e serras elétricas. Lá, são dominados pelo dono. É interessante observar que 

assim como parecia um self service de armamentos, a loja também servia para prática de 

crimes por parte de seus proprietários. Um telefonema dado pelo vendedor para o 

cúmplice em que ele diz: “a aranha acaba de pegar algumas moscas”, denuncia isto.  

 Depois dessas cenas que introduzem o espectador em mais um dos universos de 

violência criado por Tarantino, começa uma sequencia de fatos inesperados. O primeiro, 

é a violência praticada pelo dono da loja que, após dominar Butch e Wallace, em vez de 

entregá-los à polícia, leva os dois para um depósito atrás do estabelecimento. Outra 

surpresa é o cúmplice. Quando se esperava a aparição de um bandido mal encarado, mal 

vestido, o que aparece é um policial fardado, limpo, barbeado. Os três seguem para o 

fundo da loja, enquanto Butch continua em péssimo estado no chão da loja, dando a 

impressão que está completamente fora de ação. 

 Logo após se recuperar dos golpes, Butch vai espreitar o que está ocorrendo lá 

dentro. Tarantino, novamente, recorre ao inusitado. O grotesco, a ironia, o inverossímil 

se apresentam, todos juntos, numa cena absolutamente inesperada. O truculento 

Marcellus Walllace, acostumado a resolver todas as suas questões na base da 

brutalidade, passa de algoz a vítima. Com as calças no meio das pernas e amordaçado 

com um instrumento utilizado nas práticas de sexo sado masoquista, o chefão do 

submundo do crime de Los Angeles está sendo sodomizado pelo policial, enquanto o 

dono da loja assiste com cara de prazer. O susto que Butch leva é do mesmo tamanho 

do que é pregado no espectador. Ele pensa em fugir, mas, surpreendentemente, começa 

a escolher uma arma para voltar e ajudar o sujeito que estava tentando matá-lo. Crava a 

espada samurai no dono da loja, e Marcellus atira nos órgãos genitais do seu estuprador. 

Não há maniqueísmo em Pulp Fiction. O bem versus o mal não funciona na sua 

narrativa. Sem protagonistas ou antagonistas, a violência atinge a todos, sobretudo, 

porque todos os personagens são capazes das maiores crueldades sem sentirem o menor 

remorso. A diferença é que, em Pulp Fiction, a violência é amortizada pela ironia e tem 

uma forma original de se materializar na tela. Na maioria das vezes, sua descrição visual 

não é totalmente explícita. Nem por isso seu impacto é menor do que a violência 

vulgarizada em outros filmes. Há sim uma violência legítima uma desestabilização 

emocional geral de modo que a eclosão de um ato violento ocorre num piscar de olhos. 
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Uma cena brutal e que Tarantino poderia ter explorado todo o seu choque visual 

foi a morte de Marvin quando ele estava sendo levado no carro de Vincent e Jules. 

Vincent se volta um pouco para trás com a pistola na mão para lhe dirigir a palavra e a 

arma dispara acidentalmente, mas não se vê nada. Apenas uma explosão de sangue nos 

vidros do carro e nas roupas dos dois gangsteres. A lamentação dos dois está mais 

voltada para a sujeira que o acidente provocou no carro e nas vestes de ambos do que 

propriamente para a indesejada morte do sujeito, que todos dizem estar sem cabeça, 

mas, que, em nenhum momento, tem o cadáver decepado mostrado na tela. Saber do 

ocorrido, ver o sangue jorrando nos vidros, já foi mais do que suficiente para dar toda a 

noção de dramaticidade e crueldade pretendida pelo diretor. É o permanente jogo de 

mostrar sem mostrar completamente que acontece em Pulp Fiction, sempre precedido 

por longos diálogos envolvendo amenidades. 

Voltando para o episódio envolvendo o boxeador e o seu perseguidor, percebe-

se que o clima de surpresa envolve o espectador desde o encontro entre os dois 

personagens no sinal de trânsito. É o inesperado apresentando-se o tempo inteiro na 

obra de Tarantino. O caso do estupro de Marcellus Wallace esbarra no inimaginável. 

Abrir a porta do depósito da loja e vê-lo morto, já seria uma alternativa impensável. Vê-

lo estuprado então, imobilizado por um policial franzino, com aquela mordaça que o 

deixava com um aspecto ridículo, seria algo inadmissível, mas, foi o que, de fato, 

aconteceu. Depois do desfecho da luta, mais surpresas: os inimigos se poupam e cada 

um segue seu destino.  

No apartamento, na hora de Butch resgatar o seu relógio de ouro, mais um 

“encontro casual”. O apartamento está vazio, mas pequenos detalhes denunciam que 

alguém esteve ali há pouco tempo: um rádio tocando e, em cima da pia da cozinha, uma 

pistola automática. Ele apanha o relógio escondido dentro de uma lata e, de repente, 

enquadrado pela porta do apartamento, a figura de Vincent, com certo ar de espanto, vê 

sua pistola na mão do boxeador. Os dois se encaram e o Butch dispara matando o 

sujeito que o havia xingado e que estava à sua procura para matá-lo, não por desavenças 

pessoais, mas, pelo desempenho de sua tarefa, que era aniquilar quem atrapalhasse os 

negócios da quadrilha. Nessa cena, excepcionalmente, a câmera mostra o corpo crivado 

de bala de alguém. Vincent tombou morto por cima de alguns objetos e móveis do 

apartamento e assumiu um aspecto, até certo ponto, grotesco. Mais uma vez, Tarantino 

ressalta a banalidade com que a morte é encarada em Pulp Fiction. Após executar o seu 

inimigo, Butch cantarola a mesma música que está tocando no rádio. 
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A fragmentação de Pulp Fiction, os encontros que, na verdade, não têm nada de 

casuais, as idas e vindas da narrativa, provocam uma volta de 360º. Isto é, no final, o 

filme voltou para o seu início. Reencontramos então, o casal, Pumpkin e Honey Bunny, 

anunciando o assalto na lanchonete, situação que havia sido mostrada na primeira cena 

do filme e que havia sido interrompida por um corte brusco. Dessa forma todos os 

fragmentos do filme se interligam. E verifica-se que essa linha que costura todas as 

partes de Pulp Fiction é formada pela presença e ação dos gangsteres Jules e Vincent. 

Enquanto o casal discutia suas estratégias criminosas na mesa, foi Vincent quem passou 

indo em direção ao banheiro e lhes lançou um olhar displicente. Até então, não havia 

sido registrada a presença do seu cúmplice sentado em outra mesa. 

A tensão do assalto continuava impregnando o ar da lanchonete. Honey Bunny 

em cima de uma mesa ameaçando a todos, enquanto seu comparsa recolhia os bens dos 

frequentadores. Aproveitando-se de um descuido, Jules conseguiu desarmá-lo e passou 

a apontar a arma para ele e Honey. Logo em seguida, Vincent volta do banheiro e 

também aponta sua arma para ela e começa um jogo de tensão que todos esperam acabe 

em mais um banho de sangue, principalmente, porque Jules recita o seu costumeiro 

salmo que antecede às chacinas. Outra surpresa, então? Claro que sim. Mesmo depois 

de recitar o salmo, em vez de acionar o gatilho de sua pistola, Jules convence os dois a 

desistir do assalto. 

Pulp Fiction é uma obra representativa do cinema mundial. Embora trate a 

violência de forma estilizada, Tarantino consegue causar, com sua obra, mais impacto 

do que a maioria dos filmes que mostram um banho de sangue de forma explícita, 

mesmo quando esses filmes modernos utilizam a sofisticação dos efeitos especiais tão 

presentes no cinema atual. Algumas críticas que são dirigidas ao diretor dizem respeito 

à banalização da violência e à inutilidade de suas referências à cultura pop. Em sua 

defesa há de se argumentar que a violência foi sendo explorada pela indústria cultural 

como um elemento do espetáculo pop. Essa associação entre ficção e realidade já se 

transformou em uma norma dos mass media. A própria sociedade busca acontecimentos 

que quebrem suas expectativas. Os telejornais então procuram apresentar suas notícias 

voltadas para a informação e, ao mesmo tempo, sensibilização das pessoas. Tudo é 

mostrado de modo a que possa emocionar a quem está assistindo. Essa representação do 

cotidiano sempre esteve presente nos meios de comunicação. Não há definitivamente 

como afirmar se há alguma responsabilidade neles pela escalada da violência nas 
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grandes cidades ou se são os fatos do cotidiano que impregnam a mídia com a 

veiculação da violência sem limites. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 “A dor é a irmã feia do prazer”, essa fala do Barão de Laubardemont, 

personagem do filme Os demônios, sintetiza a essência da maioria das imagens 

analisadas em todo o percurso feito por este trabalho na tentativa de entender por que a 

representação cinematográfica da violência fascina de modo quase irresistível aos 

amantes da sétima arte. Esse fascínio parece ter uma forte ligação com os medos 

interiores do homem e com os mitos que acordam os temores adormecidos da alma 

humana. O cinema transpõe para a tela, os temores e as angústias humanas que 

interagem numa narrativa capaz de atormentar o espectador, fazer com que ele se depare 

com os elementos formadores de sua visão do mundo em que ele está inserido, mas que, 

por ser ficcional, diverte mais do que aterroriza. 

Por ser uma experiência cotidiana, hoje a mídia é parâmetro de conduta e uma 

das principais mediadoras de nossas relações com o mundo. Os meios de comunicação 

veiculam representações e valores como moda e hábitos de consumo e, no que tange à 

violência, ensinando o medo. Fazer referência a essa pedagogia do medo não é, no 

entanto, o mesmo que dizer que a superexposição da violência nas telas de cinema 

incentive ou, o que ainda seria pior, condicione atitudes violentas. A pesquisadora Ivana 

Bentes (2003) diz que “a violência já foi pensada por teóricos e cineastas como uma 

experiência fundamental do cinema, uma experiência intimamente ligada à própria 

estrutura do fluxo audiovisual” (p. 217). O cinema, a partir da década de 1920, segundo 

ela, vai perseguir a construção de um pensamento audiovisual em estado puro em que 

por meio de associações de imagens, fusões, superposições em que figurações de 

violência são usadas para produzir um estranhamento e um desconforto sensorial no 

espectador. 

As observações da pesquisadora da UFRJ são perfeitamente perceptíveis nos 

recursos utilizados pelo cinema mesmo em obras antigas como Freaks (1932), por 

exemplo. Na última cena do filme, a vilã Cleópatra se transforma num ser surreal, 

mistura de mulher e de pata, numa alusão irônica ao seu codinome artístico “A pavoa do 

ar”. Logicamente, os efeitos especiais utilizados nessas obras chegam a ser prosaicos 
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comparados ao aparato tecnológico utilizado para a filmagem de Matrix (1999), dirigido 

pelos irmãos Andy e Larry Wachowski. Mas o impacto provocado na plateia em 1932 

pela visualização daquela bela mulher cujo corpo agora era metade pata, metade gente, 

certamente, certamente equivale ao efeito produzido pela filmagem em uma super 

câmera lenta, da trajetória das balas passando rente ao corpo dos personagens. É essa 

descarga de adrenalina que as imagens buscam provocar no espectador que, por sua vez, 

está exatamente em busca dessas emoções. Mas essa troca só vai ocorrer se a obra 

preencher os vazios abertos criados pela expectativa do espectador que podem ou não 

criar um sentimento de identificação com a obra de arte. 

As questões de identificação do espectador com as diversas situações 

representadas nas telas de cinema vão muito além dos processos tecnológicos 

empregados pelo meio. Elas estão ligadas a uma vasta dimensão antropológica onde são 

exploradas as afinidades entre cinema e magia, cinema e sonho, cinema e imaginário. 

As necessidades, aspirações, desejos, obsessão dos seres humanos projetam-se para fora 

de si mesmo e impregnam tudo que está ao seu redor num processo que Edgar Morin (in 

Xavier 1983 p.12) identifica como “projeção-identificação” e de “participação afetiva” 

do espectador. Segundo ele, é o complexo projeção-identificação que comanda todos os 

chamados fenômenos psicológicos subjetivos. Eles também podem trair e deformar a 

realidade objetiva das coisas. 

Mas não é em busca dessa realidade objetiva que se vai a uma sala de projeção, 

ao contrário, é o encontro com o extraordinário, com a magia, com todas as 

possibilidades de “real” que o cinema pode oferecer que leva o telespectador a sentar-se 

numa poltrona e se deixar conduzir para dentro da fantasia. Nesse aspecto, a obra pode 

estar longe da realidade vivida pelo espectador, podendo, por outro lado, estar muito 

próxima da sua fantasia. O filme pode acionar o mecanismo que permite o devaneio de 

ser o herói, o rei, a mocinha, o milionário, ou mesmo o vilão. As aventuras, o turbilhão 

das paixões, o amor, a beleza são ingredientes que estarão sempre presentes nas 

narrativas cinematográficas, representando um forte atrativo para as plateias de cinema 

do mundo inteiro. 

Todos esses sentimentos listados no parágrafo acima representam o que há de 

melhor na aventura humana. Estranhamente, no entanto, o mal parece produzir o mesmo 

fascínio quando representado pelos objetos artísticos. A violência, a feiura, a crueldade, 

o nojo, a dor estarão também sempre presentes nas representações artísticas. Sua 

contemplação provoca prazer. A violência em todas as suas formas de manifestação 
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materializadas nas telas de cinema por meio do emprego dos punhos, armas, crimes, 

medo do outro, medo da autodestruição é matéria de intenso impacto visual, tendo 

produzido tanto campeões de bilheteria quanto cult movies. 

Os oito objetos de análise dessa dissertação estão classificados na condição de 

cult movies. São verdadeiros ícones da história do cinema mundial. A causa dessa 

idolatria é, sem dúvida, a profunda identificação que essas obras passaram a ter com o 

espectador ao explorar em suas narrativas questões caras à sociedade como o medo da 

destruição do meio ambiente e da espécie humana, vista em Blade Runner. A ojeriza ao 

feio e sua associação ao mal podem ser vistas na transformação sofrida pelo 

personagem Golun, da trilogia O Senhor dos Anéis. O pecado, o medo do castigo 

divino, assim como a exploração política da religião, são temas de Os demônios, já O 

Corcunda de Notre Dame e Freaks representam a violência cometida contra e pelo 

grotesco e pelo monstruoso. Essas características estão profundamente marcadas no 

inconsciente humano e quando nos são apresentadas  nas telas de cinema criam, ao 

mesmo tempo, repulsa e atração. 

As obras mais atuais criam um sobressalto de sensações no espectador. Para 

Ivana Bentes (2003), esse choque é causado pela associação de imagens líricas e 

poéticas com imagens absolutamente violentas e inesperadas. A pesquisadora acredita 

que essa postura de cineastas como Tarantino, Kubrick e David Fincher é capaz de 

tornar o cinema um lugar de: 

 

[...] sujeitos e não de assujeitamento, produção de pensamento e não de 

paralisia do pensamento. Um choque sensorial, um soco visual capaz de levar 

a um entendimento […] A violência necessária para sairmos da inércia do 
hábito, dos pensamentos habituais (BENTES, 2003, p. 217).  

 

A autora considera simples demais condenar a espetacularização da violência no 

cinema ao relacioná-la com o estado de violência presente nos grandes centros urbanos. 

De fato, o cinema se encontra (desde sempre) no centro de uma encruzilhada. De um 

lado, o caminho da denúncia, a necessidade de mostrar o sofrimento das pessoas, 

supostamente com a intenção da não repetição de erros históricos como a criação de 

regimes totalitários, por exemplo. Do outro lado, a questão estética de como criar um 

modo de expressão que seja capaz de levar o espectador esteticamente a compreender e 

experimentar a radicalidade da violência. 
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As três últimas obras (Pulp Fiction, Clube da Luta e Laranja Mecânica) 

analisadas nessa dissertação levam o espectador ao limiar da dor e do sofrimento 

humano, ao mesmo tempo em que apontam o dedo diretamente à nossa paralisia diante 

dos padrões de comportamento e consumo que os “donos do poder” impõem ao restante 

da sociedade. Vive-se na era da indiferença e do cinismo, em que impera o fingimento 

de estar-se engajado nas causas humanitárias, quando a maioria quer apenas encontrar o 

seu lugar no mundo. As obras de arte (não poderiam ser de outra forma) estão repletas 

dessas características. A ironia está presente na maioria das ações. O riso alivia as 

tensões das ações violentas para, no instante seguinte, incomodar. Nesse movimento do 

sério para o cômico e vice-versa, esse cinema gera um desconforto. O choque existe, a 

barbárie está presente, o mal-estar é percebido, mas o riso persiste ao assistir-se à 

mutilação dos corpos, o derramamento de sangue. O espectador passa de voyeur a 

cúmplice. Na contemporaneidade, de certa forma, as obras ironizam o próprio 

espectador que sente prazer em estar diante da violência, sem culpa e sem medo. 
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