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RESUMO 

 

A evolução do cinema sempre acompanhou a sociedade em seus momentos históricos, 

tendências e mudança de valores. É natural que essa forma midiática se tornasse, com o passar 

do tempo, uma grande indústria que visa o lucro, uma vez que nasceu na mesma época que o 

capitalismo e se desenvolveu lado a lado com esse sistema econômico. Essa busca por lucro 

de maneira rápida tem se apurado com o passar dos anos na grande indústria cinematográfica 

americana. Em meio a todo o processo circulatório de roteiros de fácil decodificação, efeitos 

especiais de última geração e consumo rápido, surge o diretor Quentin Tarantino em meados 

da década de 90. O diretor se apresenta como alguém a se notar, indo na contramão da 

indústria sem deixar de alcançar grandes lucros com o cinema. Trazendo narrativas longas e 

verborrágicas, referências a diversos gêneros diferentes e uma forte influência da cultura pop, 

Tarantino produz conteúdo crítico e palatável ao mesmo tempo, tornando-se ícone como 

diretor e marcando seu nome no então tímido cinema pós-moderno. Esse trabalho visa 

analisar os três primeiros filmes da carreira do diretor, Cães de Aluguel (1992), Pulp Fiction 

(1994) e Jackie Brown (1997), no intuito de verificar as configurações do cinema pós-

moderno através da construção do estilo adotado e desenvolvido por Quentin Tarantino ao 

longo de sua carreira. Ao imprimir na tela um jogo de aproximação e afastamento do 

espectador em relação à trama, Tarantino equilibra suas tendências para reafirmar a nova 

forma de fazer fílmico do cinema pós-moderno, um cinema que enaltece, ao mesmo tempo 

em que ironiza, a sociedade que lhe deu origem. 

 

Palavras Chave: Tarantino; cinema; pós-moderno; cultura pop. 
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ABSTRACT 
 

The cinema’s evolution has always followed the society on its historical moments, tendencies 

and change of values. It’s natural that this media became, with the pass of time, a big industry 

pursuing profit, once it was born at the same time as the capitalistic system. This pursuit of 

quick profit has been perfected on the big American industry. Amid all this circulatory 

process of easy decoding scripts, ultimate generation special effects and fast consume, rises 

Quentin Tarantino in the middle 90’s. The director presents himself as someone to notice, 

going against the grain industry while achieving huge profits from the movies. Bringing long 

and verbose narratives, various genres references and a strong influence of pop culture, 

Tarantino produces critical and palatable content at the same time, becoming an icon as a 

director and writing his name on the post-modern cinema. This essay proposes itself to 

analyze the first three movies of the director’s career, Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction 

(1994) and Jackie Brown (1997), with intent to verify the post-modern cinema configurations 

through the building of the style adopted and developed from Quentin Tarantino throughout 

his career. When printing on the screen the set of approach and retraction of the spectator in 

relation of the story, Tarantino balances his tendencies to reaffirm the new form of making 

films present on the pos-modern cinema, a self-conscious cinema that enhances, while 

ironizes, the society that gave rise to it. 

 

Key Words: Tarantino; cinema; postmodern; pop culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

Saindo de um controverso conceito, o cinema pós-moderno surge em meados da 

década de 80, quando a subversão de gênero de alguns filmes se torna indiscutível, fazendo 

com que as classificações aceitas anteriormente passem a não mais representar essas 

narrativas. A montagem, as referências a gêneros consagrados e a mistura de cinema clássico 

e moderno em alguma instância, são algumas das características desses filmes realizados face 

às escolhas autoconscientes de seus diretores. Escolhas que são premeditadas para produzirem 

determinados efeitos. 

Estudar o cinema pós-moderno é conhecer por tabela todos os gêneros anteriores, 

buscar em cada película aquelas que lhe deram origem e exigir do pesquisador um 

conhecimento avançado da sociedade de consumo. Exatamente por essa diversidade de 

temáticas, o pesquisador e analista de filmes encontra uma dificuldade extra nos filmes pós-

modernos: a individualidade de cada um. Tendo em seu próprio conceito a intenção de não 

seguir regras ou dualismos, o pós-moderno mantém uma ordem em meio à desordem 

ideológica e estrutural que propõe. O cinema pós-moderno não poderia ser diferente, cada 

filme constitui um universo próprio que deve ser analisado como um todo e também em 

partes para a apreensão de todas as suas possibilidades.  

Diante de um conceito que não possui moldes e que permite aos diretores infinitas 

possibilidades, o que os coloca sob a mesma denominação de pós-modernos é o fato de cada 

um possuir um estilo pessoal bem delineado. Nas muitas possibilidades de construção de uma 

narrativa que não precisa seguir moldes e que não possui limitações, os diretores pós-

modernos encontram a sua forma de fazer história na criatividade e na construção de marcos 

em suas carreiras.  

Reside ai a grande necessidade de estudar os diretores pós-modernos, uma vez 

que, mais do que um novo gênero fílmico, estes estão dando forma a uma nova vertente 

cinematográfica que não corresponde nem ao cinema clássico, nem ao moderno, mas que 

caminha ao lado destes, incorporando suas principais características e reinterpretando-as. O 

cinema pós-moderno, apesar de parecer caótico, também possui características recorrentes nos 

filmes que dele fazem parte e também segue gêneros, subvertendo a sua variada rede de 

influências, mas tendo um deles como carro-chefe da trama. A nós pesquisadores cabe 

delimitar essas características, flexibilizando-as de acordo com a obra a ser analisada, para 

melhor compreender o cinema de nossa época e a sociedade que o cria e consome. 
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Dentre os nomes que figuram no cenário cinematográfico pós-moderno, 

provavelmente o que possui maior projeção internacional seja Quentin Tarantino. O diretor 

alia a subversão de gênero, a cultura pop e a violência em tramas que promovem tanto uma 

reflexão acerca da sociedade quanto um maior interesse comercial por filmes independentes 

por parte de atores, produtores ou espectadores. Essa característica de Tarantino faz com que 

o diretor constitua objeto interessante de análise, uma vez que, de alguma maneira, reunindo 

elementos fragmentários em suas histórias, o diretor consegue agradar a público e crítica. 

Além disso, ele consiste em um dos diretores com estilo mais consistentes dentro da vertente 

pós-moderna, o que facilita a análise dos elementos utilizados e das reações que provocam no 

espectador. 

A carreira de Tarantino como diretor e roteirista conta apenas com sete filmes, 

dentre os quais alguns são considerados marcos do cinema pós-moderno, outros são vistos 

com maior desconfiança quanto à sua originalidade e relevância. No entanto, independente de 

como a crítica tenha avaliado seus filmes, durante essa dissertação analisaremos o estilo de 

Tarantino e os desdobramentos que ele constrói em suas narrativas ao longo de sua carreira 

tendo como base o pós-moderno e a cultura pop. 

Apesar de citarmos e, em vários momentos compararmos os filmes de Tarantino 

entre si, serão analisados a fundo apenas os três primeiros filmes do diretor: Cães de Aluguel, 

Pulp Fiction e Jackie Brown. A escolha destes três títulos se justifica por deixarem 

transparecer a evolução do estilo do diretor, suas referências de base e a forma como constrói 

seus filmes. Delimitando as principais características do estilo de direção de Tarantino em 

seus primeiros filmes, poderemos entender o motivo pelo qual o diretor é ícone quando se fala 

em cinema pós-moderno, bem como os caminhos seguidos por ele na constante adaptação e 

reinvenção de si próprio. 

Além disso, ao delimitarmos o estilo do diretor e como o seu estilo se enquadra na 

categoria de pós-moderno, estaremos traçando pontos importantes no estudo desta vertente 

cinematográfica e aplicando a teoria deste controverso termo à prática do fazer fílmico. Dessa 

forma, algumas das conclusões alcançadas neste trabalho podem servir para o estudo do 

cinema pós-moderno em geral, as suas principais facetas e como este se representa no ramo 

da arte. 

Para manter o estudo do cinema pós-moderno no âmbito dos marcos teóricos e 

dos filmes de Tarantino, a metodologia utilizada nesta dissertação consistirá na análise, 

descrição e reflexão acerca de Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Jackie Brown. Inserindo aos 

poucos a teoria e a trama de cada um dos filmes, poderemos propor um paralelo de como os 
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estudos de grandes nomes enxergam o cinema pós-moderno e o que de fato ele é. 

Principalmente, utilizaremos como método de análise imagens retiradas dos filmes, 

construções de cena, ângulos de câmera e etc, a fim de tratar a obra do diretor com 

objetividade.  

O primeiro capítulo traz uma breve discussão sobre o que é a cultura pop, tão 

importante para o trabalho de Tarantino, bem como o seu surgimento e impacto na sociedade. 

O diretor, apesar de não ter vivido a sua juventude junto com a ascensão da cultura pop, 

apresenta o seu contato íntimo com muitos filmes da época, desde os grandes clássicos aos 

filmes menos aclamados pela crítica e o público. Tarantino deixa que a evolução do seu estilo 

como diretor mescle essas referências (muitas vezes controversas entre si) com a presença 

forte do cotidiano de uma sociedade do espetáculo, regida pelo consumo. 

A análise de Cães de Aluguel forma o segundo capítulo desta dissertação, 

mostrando como o diretor desponta no cenário cinematográfico do início dos anos 90 com 

uma narrativa diferenciada. Utilizando de baixo orçamento, Tarantino apresenta soluções 

criativas para as limitações que este problema traz à trama, e insere elementos não usuais 

dentro de um filme de crime. Analisaremos como se inicia a construção das marcas 

registradas do diretor e como, desde o seu primeiro filme, já podemos classificá-lo como pós-

moderno, bem como o seu posicionamento dentro dessa nova vertente cinematográfica. 

O terceiro capítulo é focado na análise de Pulp Fiction, segundo e mais famoso 

filme de Tarantino, onde o diretor leva o seu estilo um passo à frente do que tinha sido em 

Cães de Aluguel. Pulp Fiction é o marco na carreira do diretor que define muito do seu estilo 

em trabalhos futuros. Utilizando-se de grande ousadia na construção de sua narrativa, 

Tarantino projeta seu nome internacionalmente e evolui, na tela do cinema, seu famoso e 

característico jogo de aproximação e afastamento do espectador em relação à trama.  

Jackie Brown é talvez um dos filmes menos conhecidos de Tarantino, certamente 

não sendo o primeiro que vem à mente quando se fala no diretor, porém é o filme que melhor 

representa sua maturidade na construção do estilo. O foco do quarto e último capítulo dessa 

dissertação é exatamente a forma como o diretor conduz a trama na construção de seus 

personagens e insere a cultura pop de maneira sutil, alcançando um equilíbrio entre a timidez 

de Cães de Aluguel e a explosão de Pulp Fiction. É em Jackie Brown que culminam as 

marcas de Tarantino enquanto diretor, reinventando fórmulas que deram certo nos dois filmes 

anteriores e acrescentando elementos que o acompanhariam por toda a sua carreira até hoje. 

Essas três análises nos darão suporte para delimitar aquilo que permite classificar 

o diretor como pós-moderno, bem como a cíclica relação entre estilo e pós-moderno, como 
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um influencia o outro. Tratando-se de filmes que devem ser analisados individualmente por 

constituírem universos inteiros isolados, mas que apresentam características comuns, é 

possível projetar as nossas descobertas em perspectiva macro, buscando o conhecimento mais 

aprofundado do que é o cinema pós-moderno. 

Tendo concluído esse estudo poderemos compreender o que faz o cinema pós-

moderno ser intrigante como é e como se desdobra sobre o comercial para criticá-lo ao 

mesmo tempo em que dele sobrevive. Chegaremos aos pilares mais recorrentes dessa vertente 

cinematográfica uma vez que tivermos desvendado suas verdades e falácias nas narrativas de 

Quentin Tarantino. 
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1 O POP E O CONSUMO PÓS-MODERNO 

 

Elemento chave para o bom embasamento deste trabalho e a perfeita colocação 

dos termos dentro das produções cinematográficas de Quentin Tarantino, nos confrontamos 

com o que conhecemos hoje como cultura pop. A cultura pop é algo que nasceu junto com os 

movimentos contraculturais e o pós-moderno, mas que tomou uma forma facilmente 

identificável e que perdurou ao longo dos anos como forma de arte e modo de vida, para 

culminar na sociedade que cultua o espetáculo e o consumo que conhecemos hoje. 

Para melhor compreender a cultura pop, devemos antes nos colocar frente-a-frente 

com o cenário que favoreceu o surgimento de seu movimento mais importante: a pop art. 

“Pop Art no es un término estilístico, sino un término genérico para fenómenos artísticos que 

tiene que ver de forma muy concreta con el estado de ánimo de una época.” (OSTERWOLD, 

2007, p.6)
1
. 

A diferença básica entre arte erudita e arte popular, em um contexto mais didático 

do que real, diz respeito à sua origem. A arte erudita nasce da aristocracia e se pretende como 

algo superior e refinado (quase como o antigo conceito de cultura), trazendo consigo todos os 

valores de dominação das demais classes. Já a arte popular nasce do povo “nativo” de cada 

país e também possui um valor cultural altíssimo com relação a suas origens, preservação e 

cultura, mas é vista como inferior ao que Robert Stam (2006) chamou de eurocentrismo. A 

arte popular também não se encontra adequada aos valores do refinamento da arte erudita, 

mas é bastante preservada (mesmo com a hipocrisia dualística de dizimar os povos nativos, 

vender seus ritos como atrações turísticas, mas preservar suas realizações artísticas). 

No meio dessas duas formas de arte encontramos, a partir da formação da 

burguesia, uma nova forma artística que nasce com a nova classe social. A arte burguesa 

passa a ser então uma cópia da erudita, com uma “roupagem” diferente. 

Essas novas formas culturais se encontram voltadas para as pessoas que vivem em 

meios urbanos, consomem produtos culturais e estão à margem de uma cultura “rebaixada”. 

Esse pensamento evolui desde a Escola de Frankfurt, quando Theodor Adorno coloca que “A 

abolição do privilégio cultural por liquidação e venda a baixo preço não introduz as massas 

nos domínios já a elas anteriormente fechados, mas contribui, nas condições atuais, à própria 

ruína da cultura [...]” (2002, p. 207); em outras palavras e adaptando a visão apocalíptica de 

Frankfurt para os dias de hoje, a cultura erudita hoje é vendida em “embalagens” populares, 

                                                 
1
 “Pop Art não é um termo estilístico, mas sim um termo genérico que tem a ver, de forma muito concreta, com o 

estado de espírito de uma época.” (tradução livre). 
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para serem consumidas por todos através dos meios de comunicação de massa, incentivados 

pela globalização e circulação de capital. Toda essa cultura espetacular pôde ser reformulada 

e reinventada de acordo com os valores sociais da segunda metade do século XX. As pessoas 

passaram a procurar sua liberdade de criação e a fazer de si mesmas produtoras de arte. A 

ideia era provar que não importa quem você seja, pode ser um indivíduo consciente da sua 

classe social e com isso, produzir a arte que lhe agrada. 

A partir da segunda metade do século XX, a comunicação passa por profundas 

transformações com o surgimento dos meios de comunicação de massa, como jornais de 

maior distribuição, revistas com altas tiragens, o cinema e, posteriormente, a TV. Passamos 

então à chamada “Era das Imagens” onde, “[...] a imagem é imediata, ela não oferece mais a 

possibilidade de se representar o que se passa. Ela também é imperativa pois, sem ela, nada 

parece poder existir.” (JEUDY, 2001, p. 24/25). Em outras palavras, o consumo de imagens 

se torna legítimo e tudo que nela é representado se torna real, desejável, vivo. 

Essa nova ordem comunicacional começa a refletir diretamente sobre a relação 

das pessoas com aquilo que elas consomem. Com a circulação de informação cada vez mais 

rápida e eficiente, as novidades passam a representar a personalidade de cada um e como 

essas pessoas se encontram dentro de uma sociedade com valores e bens cada vez mais 

descartáveis. Como nos deixa claro Abraham Moles: 

 

Consumir é muito mais que a simples aquisição [...]; consumir significa antes 

exercer uma função que faz desfilar pela vida cotidiana um fluxo acelerado de 

objetos entre a fábrica e lata do lixo [...] numa condenação necessária ao transitório 

[...] o objeto é perpetuamente provisório, torna-se produto [...]. (2001, p.24) 

 

Partindo da afirmação de Moles, é possível refletir que a cultura nas grandes 

cidades é o consumo e o consumo é a cultura. O que consumimos permite uma leitura de 

nossas preferências e “níveis” culturais e assim somos medidos não mais pelo grau de 

instrução ou educação que possuímos, mas por aquilo que conseguimos representar. 

Tornamos-nos imagens de nós mesmos de acordo com a comunidade na qual procuramos nos 

enquadrar, e essa imagem é real para os outros e dificilmente contradita. Esse é o princípio 

básico da cultura pop, onde consumo, imagem e status giram em torno de um mesmo eixo, 

guiando os seres humanos inseridos nessa sociedade a uma confusão ideológica ordenada 

principalmente pela sua representatividade junto aos demais. 

A Pop Art surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial em uma Inglaterra que, 

como o restante da Europa, lutava para se reconstruir economicamente após o ocorrido. 
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Advinda de grandes escolas artísticas como o expressionismo e o dadaísmo, a Pop Art nasceu 

como uma resposta a uma sociedade vazia, que vivia não mais daquilo que era, mas daquilo 

que aparentava ser. Colocada muitas vezes como uma brincadeira, na verdade ela surgiu como 

uma grande ironia para com a publicidade e a política dos desejos promovida por ela, onde os 

ideais de beleza e consumo se tornaram objetivos de vida, em vez de representarem 

recompensas. 

Com as enormes mudanças sofridas pelo globo após a guerra e, mais 

expressamente, a partir da década de 60, presenciamos uma corrida pela reconstrução das 

economias devastadas e a incrível ascensão da publicidade como difusora de uma nova ideia 

de vida e de cotidiano. O consumo era estimulado constantemente e as informações se 

tornaram cada vez mais rápidas a ponto de quase não serem apreendidas, criando assim os 

modismos passageiros, as coleções de roupas e objetos e o lançamento contínuo de produtos 

que se superam sucessivamente, tão característicos da cultura pop. 

O consumo desenfreado da metade do século XX se torna a nova regência social 

de acordo com os novos padrões estabelecidos como ideais de beleza, estilo de vida e opções 

de lazer de acordo com a classe social à qual o ser humano consumidor pertence ou gostaria 

de pertencer. Essa regência colocou (e ainda coloca de certa forma) o ser humano como um 

simples elemento propulsor do sistema capitalista, fazendo com que toda a economia gire em 

torno do que é espetacular, de um mito expresso pelos meios de comunicação que jamais será 

alcançado.  

Ao migrar seus valores para os Estados Unidos, a Pop Art alcançou seu apogeu na 

década de 60, encontrando terreno fértil para satirizar o que os americanos têm ainda hoje por 

“american way of life”. Nessa fase ícones de outras formas de arte, como a música e o 

cinema, invadiram o âmbito da arte tradicional e, associados à publicidade, carregaram a 

expressividade desse movimento artístico de forma dúbia: ao mesmo tempo em que a massa 

que lhe deu origem a cultuava por representar seus ídolos, a ironia presente em suas entranhas 

era arremessada sobre as massas de forma descarada, disfarçada de produto. Essa dinâmica 

estabelece o que chamamos de cultura pop, na qual o consumo rápido e toda a carga irônica 

intrincada em seu discurso remetem sempre à sociedade que lhe deu origem. Uma questão que 

devemos levar em conta é que, apesar da sociedade ter mudado e do enfraquecimento do 

chamado “american way of life”, o que nos restou da Pop Art da época contestatória que a 

deu origem foi o consumo irracional e passivo. 

Da mesma maneira, a Pop Art não procura ser mais do que na verdade é. A 

verdadeira Pop Art se faz conscientemente para a venda e na verdade não se importa com o 
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rótulo, pelo contrário, faz questão de possuí-lo. Combinando arte e vida cotidiana, a Pop Art 

consistiu em retratar o consumo, ou melhor, o baixo consumo, a futilidade e a propaganda; ou 

seja, a Pop Art era (e ainda é) o retrato do pós-moderno estampado nos grandes museus 

globais.  

 
Um movimento duplo sugere a derrocada de algumas das fronteiras entre arte e vida 

cotidiana, bem como a erosão da condição especial da arte como mercadoria 

protegida. [...] A Pop Art e o pós-modernismo da década de 60 culminaram no foco 

nas mercadorias cotidianas enquanto arte (as latas de sopa Campbell, de Warhol), 

uma reprodução irônica da cultura de consumo nela mesma, e numa atitude 

antiacadêmica e antimuseu, por meio da performance e a arte no corpo (body art). 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 45/46). 

 

Acima de tudo, a Pop Art possuía o sentimento que existia no pós-moderno: a 

rejeição a tudo que era estabelecido, às ordens sociais dominadoras e ao modernismo com 

suas teorias totalizantes. Nas palavras de David MacCarthy, “[...] a arte pop não era um 

movimento singular nem isolado, mas de fato representava uma das várias possibilidades dos 

anos 60 para contornar uma sensibilidade modernista baseada na separação entre arte e vida.” 

(2004, p. 22). Interessante notar que a Pop Art tentava, com sucesso, suplantar a própria 

condição sociológica da arte; o que era para poucos (produzido e consumido por poucos) e se 

manifestava sob a forma de exclusão, passou a representar a inclusão, tanto de artistas como 

de entendedores de arte. 

A partir desse momento histórico, surge o conceito de cultura pop. Um conceito 

que não era, em absoluto, algo novo, mas que representava as várias esferas da vida humana 

que estavam sendo tocadas pelo sentimento libertário trazido pelo fim da Segunda Guerra 

Mundial. As novas formas de interpretação do mundo trouxeram consigo uma sociedade 

fascinada pelo espetáculo e de essência extremamente hedonista. A liberação sexual e as 

manifestações pelos direitos femininos, dentre muitos outros protestos contra o poder formal, 

traziam sua marca nas artes, de forma que “Materiais sexualmente explícitos estavam cada 

vez mais disponíveis nos anos do pós-guerra e eram presença obrigatória na arte popular, na 

ficção científica, na propaganda, na música pop e no cinema [...]” (McCARTHY, 2004, p. 

46). 

 

El escritor Allen Ginsberg ejerció en los EEUU una fuerte influencia en algunos 

sectores de las nuevas generaciones, cuya nueva consciencia se manifestaba en el 

deseo de suprimir los valores culturales establecidos, la jerarquía social y la tutela 

moral. Elvis Presley y James Dean fueron ya nos años cincuenta ídolos de una 

emancipación – también sexual – de la juventud, de una liberación del culto a las 
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estrellas que se abandonaba a los tópicos de las películas de Hollywood. 

(OSTERWOLD, 2007, p. 7)
2
. 

 

De acordo com os dois autores, podemos perceber que, com a cultura pop se 

espalhando com a facilidade da troca de informações promovida pela globalização, os astros 

da música pop e do cinema, como Marilyn Monroe e James Dean se tornaram estrelas 

multimilionárias e ícones da nova ordem espetacular vivenciada pela cultura desde então. 

Esses novos artistas seguiam a ordem da subversão social, tornando-se estrelas maiores não só 

em suas áreas de origem, mas conquistando várias outras esferas artísticas e invadindo o 

cotidiano dos cidadãos comuns com suas imagens estampadas em todas as áreas de suas 

vidas. 

A cultura pop é hoje o que nos coloca em vias de consumo desenfreado, que busca 

no espetáculo de Debord (1997) e nos produtos informacionais de Sodré (1985), o respaldo 

necessário para modificar o nosso papel de consumidores. A publicidade impulsiona um eixo 

de consumo sob a forma de sonho, de ideal, onde aqueles valores inerentes à Pop Art como o 

voyeur e o hedonismo, encontra terreno no espectador alheio (ou alienado, como coloca 

Debord) ao seu papel na manutenção desse eixo. A cultura pop vende a ideia de uma vida 

prática, prezando o rápido consumo, em detrimento da qualidade (cultural ou fisiológica) 

daquilo que é consumido, visando o máximo lucro. 

Por sermos constantemente bombardeados com todo tipo de produto cultural, seja 

nacional ou estrangeiro, vivemos em uma sociedade que se baseia no presente, no agora. As 

sensações causadas pelos inúmeros produtos culturais nos compelem a um presente perpétuo, 

onde o que passou há mais de um segundo já não é novidade.  

Esse paradigma incide sobre nosso papel como espectadores, visto que hoje 

somos consumidores em todos os sentidos, inclusive no âmbito das imagens. A questão que se 

coloca à nossa frente é a de descobrir como e em quê se transformou a relação 

consumo/experiência estética. Estaríamos hoje mais inclinados à percepção fácil daquilo que 

vem da cultura pop sob a forma de produto em detrimento do olhar de contemplação tão 

valorizado nos dias de outrora? O estranhamento que presenciamos no espectador de hoje 

surge principalmente do que o desconcerta, levando-o à um repúdio natural daquilo que não 

segue os padrões estabelecidos de felicidade, beleza e contentamento. 

                                                 
2
 “O escritor Allen Ginsberg exerceu nos EUA uma forte influência em alguns setores das novas gerações, cuja 

nova consciência se manifestava no desejo de suprimir os valores culturais estabelecidos, a hierarquia social e a 

moral. Elvis Presley e James Dean foram já nos anos cinquenta ídolos de uma emancipação – também sexual – 

da juventude, de uma liberação do culto às estrelas que fugia dos temas dos filmes de Hollywood.” (tradução 

livre). 
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O sistema da comunicação de massa não instaurou, portanto, uma cultura 

estruturalmente diferente da tradicional (o código é o mesmo, apenas mais 

maleável), porém, uma extensão, mais sintonizada com a existência do homem 

médio, da cultura tradicional. Preparada para o consumo de massa, essa extensão 

participa da sociedade capitalista por seu caráter industrial: é a cultura que se vende, 

a cultura de mercado. (IBIDEM, p. 17) 

 

A velocidade da informação atual e o surgimento da internet no meio doméstico 

têm proporcionado uma mudança de perspectiva do conceito de indústria cultural concebido 

anteriormente. Podemos perceber hoje uma busca cada ver maior pela identidade, pela 

vontade de se tornar único ou pertencente a pequenos grupos. Formas de comunicação como 

blogs, redes sociais e a interatividade com o meio de comunicação, fazem com que a voz de 

uma pessoa só, passe a ser ouvida por muitos, fazendo com que a busca pela aceitação seja de 

tal forma especial/diferente que lhe permita ser notado pelos outros.  

Talvez essa busca por individualização seja um fôlego que vá culminar em novas 

ordens sociais e políticas, ou talvez seja apenas uma maneira a mais de praticar o efeito 

tensão/alívio, pois aquele que se destacou passa a ser copiado e não é mais único. O que 

vemos hoje é uma tentativa de resgatar uma identidade perdida, jovens que possuem um 

sentimento de extremo saudosismo para com aqueles que fizeram revoluções e uma quebra 

dos estereótipos. 

Essa mudança de atitude na sociedade, especialmente nos mais jovens, e a busca 

cada vez mais frequente por novidades, se associa diretamente à cultura pop, no sentido de 

que essas formas de expressão nascem de pessoas conscientes de sua posição no mundo e que 

não tem a pretensão de serem “vítimas do sistema”. As novas formas culturais são 

descartáveis sim, mas são conscientemente descartáveis. Bandas de uma música só, filmes de 

baixo orçamento e o mesmíssimo roteiro de sucesso, bem como as gigantescas cadeias de fast 

food, fazem com que a nossa busca por identidade se volte para aquilo que um dia Terry 

Eagleton (2005) chamou de modos de vida. 

A associação que cada um faz de si mesmo reflete-se em todas as esferas de suas 

vidas, deixando a cultura a cargo das opções. Os indivíduos se encontram em tal grau de 

velocidade informacional que não mais necessitam seguir um padrão, podem seguir um dos 

inúmeros padrões ou criar um próprio. É a cultura como modo de vida elevada à máxima 

potência, onde os seres humanos conscientes de suas escolhas as fazem de maneira 

condescendente com o que elas são ou querem ser. Toda essa dinâmica dá lugar à sociedade 

do instante, ou seja, uma sociedade que busca o presente como forma de apaziguamento da 

angústia de não seguir os padrões estabelecidos. Os escândalos são esquecidos em poucos 
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dias, quando um novo “furo” aparece para dar lugar a uma nova gama de comentários por 

parte daqueles que fazem dinheiro (e aqui colocamos a televisão como meio de articulação do 

espetáculo por excelência) com a venda de imagens e notícias sensacionalistas.  

Da mesma forma, ao emprestar sua imagem para alguma propaganda, a 

celebridade ou ídolo global coloca sua assinatura em um produto, fazendo a sociedade do 

espetáculo girar um capital exorbitante baseada na sua imagem enquanto figura pública. Algo 

semelhante acontecia na época de ouro da Pop Art, onde os artistas emprestavam suas figuras 

para as obras de arte multicoloridas e focadas no cotidiano de então. 

Esse fenômeno que começou na Pop Art continua presente na cultura pop até os 

dias de hoje. Presenciamos uma grande mudança na posição do receptor e na forma de 

interpretação da cultura. Aquilo que Walter Benjamin (2000) chamou de “Valor de 

Exposição” encontra nesse ponto o seu exemplo claro, uma vez que a massificação da cultura 

muda sua dinâmica em relação à sociedade e aos seres humanos. O autor foca seus estudos na 

morte da “aura” da obra de arte original, na qual a sua reprodução contínua e massiva elimina 

o efeito de “acontecimento” que um evento único carrega consigo. Nas palavras do autor: 

 

Ela [a decadência da aura] resulta de duas circunstâncias, ambas em correlação com 

o crescente papel desempenhado pelas massas na vida presente. Encontramos hoje, 

nas massas, duas tendências de igual força: elas exigem, por um lado, que as coisas 

se lhes tornem, espacial e humanamente, “mais próximas”, e tendem, por outro, a 

acolher as reproduções, a depreciar o caráter daquilo que só é dado uma vez. 

(BENJAMIN, 2000, p. 227-228). 

 

Benjamin coloca em poucas palavras o que temos observado no grande campo 

que é o comportamento humano do consumo, especificamente o consumo advindo da 

sensação do instante, do gozo rápido, da publicidade, o consumo que é pop. O pop é a parte 

do modo de vida dos seres humanos pós-modernos que os coloca a consumir 

desenfreadamente, que toma o momento seguinte como novidade, desvaloriza o presente e o 

passado, ao mesmo tempo em que busca refúgio no saudosismo. É exatamente nesses 

desdobramentos da cultura pop que encontramos o espetáculo, o happening.  

O espetáculo é aquilo que coloca o fascínio como princípio de venda, que toca 

diretamente na emoção do impulso para se fazer magnífico. É o grotesco social, como diriam 

Muniz Sodré e Raquel Paiva (2002), algo que coloca todas as características do passado em 

roupagens próprias para encantar o “consumidor”. O espetáculo busca (e é muito eficiente 

nesse ponto) provocar o prazer no consumo, modificando a ordem da utilidade dos produtos 

culturais para a vida cotidiana e trazendo à tona apenas o gozo, o que é divertimento. 
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Seguindo essa lógica, os seres humanos não mais consomem pela sua necessidade, mas pelo 

valor agregado aos produtos, pelo prazer de possuir, seja informação, objetos, imagens, etc. 

 

Da sociedade do consumo [...] passamos à cultura do consumo (Featherston, 1982, 

1990), que vai se difundindo na vida quotidiana e que transformou a ordem 

simbólica, em parte prescindindo e em parte condicionando a expansão das 

mercadorias a serem vendidas no mercado. A cultura do consumo busca o empenho 

em transformar o eu e o próprio estilo de vida, enriquecendo agradavelmente o 

âmbito privado. (CANEVACCI, 2001, p.154) 

 

O Valor de Exposição de Benjamin e a venda de cultura de Canevacci, traduzem 

as novas funções na vida do ser humano e trazem, além do prazer do consumo, aquilo que os 

faz se transformarem em representações de si mesmos: o status. O que importa para os 

indivíduos não está mais presente no que eles são, mas no que eles parecem ser perante os 

outros. Andamos em cenários preparados para nossas atuações como personagens de nós 

mesmos, na busca por aceitação, admiração e apaziguamento da nossa angústia de sermos tão 

distantes dos padrões vigentes. Essa questão se faz muito presente no cinema pós-moderno, 

visto que cada vez mais vemos personagens que são conscientes de si mesmos e de seus 

papéis na sociedade. Como analisaremos nos capítulos seguintes, Tarantino dirige seus atores 

de forma a fazê-los demonstrar exatamente essa sociedade embebida em espetáculo que é a 

contemporânea. 

Por fim, o último ponto que devemos esclarecer para podermos tratar do cinema e 

seus desdobramentos diz respeito à posição do artista na produção da arte após a década de 

50. 

Desde o trabalho de grandes pensadores do século XX como Mikhail Bakthin 

(1999), o papel de artistas e espectadores é analisado como aquilo que separa os primeiros dos 

segundos, colocando nas mãos dos atores aquilo capaz de fascinar espectadores e 

proporcionar-lhes o gozo rápido que tanto necessitam. No entanto, com todas as mudanças 

ocorridas desde a metade do século XX, a posição artista/espectador se inverteu. Cansados da 

ordem dominante, as pessoas comuns criaram a sua própria arte e foram reconhecidos por ela. 

Retrataram em suas obras, sejam elas da música, da pintura ou do cinema, não mais do que 

aquilo que viviam cotidianamente enquanto classe média ascendente em um regime de 

abundante propaganda e produtos culturais. 

Por isso, todo o surgimento da cultura pop e, paralelamente, da sociedade do 

espetáculo, consiste em uma grande ironia, onde a sociedade traduz em arte aquilo que lhe 



 24 

aprisiona. Brinca com os produtos, fazendo com que o consumo se volte sobre si mesmo, 

refletindo e, ao mesmo tempo, consolidando a sua existência. 

 

Daniel Bell, por exemplo, descreve o pós-modernismo como a exaustão do 

modernismo através da institucionalização dos impulsos criativos e rebeldes por 

aquilo que ele chama de ‘a massa cultural’ (os milhões de pessoas que trabalham nos 

meios de comunicação, no cinema, no teatro, nas universidades, nas editoras, nas 

indústrias de propaganda e comunicações e etc. e que processam e influenciam a 

recepção de produtos culturais sérios, e produzem os materiais populares para o 

público de massa mais amplo). A degeneração da autoridade intelectual sobre o 

gosto cultural dos anos 60 e a sua substituição pela pop arte, pela cultura pop, pela 

moda efêmera e pelo gosto da massa são vistas como um sinal de hedonismo 

inconsciente do consumo capitalista. (HARVEY, 2008, p. 62). 

 

Podemos então, concluir que as transformações sofridas pela sociedade a partir do 

pós-guerra levam a uma nova ordem na produção e recepção de imagens. Não sendo mais 

passivo, o espectador se encontra em posição de julgar a arte de igual para igual, o que nos 

leva à vivência clara da efemeridade do pós-moderno que nos fala David Harvey e vários 

outros estudiosos. 

No desenvolvimento do cinema, esses conceitos estão presentes de forma bem 

delineada e culminam em novas formas de representação da vida através da grande tela; 

repercutindo de forma cada vez mais arrebatadora, oscilando entre produções que se fazem 

exclusivamente para consumo rápido e produções elaboradas de forma a nos fazerem pensar a 

nossa própria existência. 

 

1.1 O CINEMA PÓS-MODERNO 

 

Esta parte do presente trabalho não consiste, absolutamente, em buscar conceituar 

o cinema como um todo; muito menos colocar em pauta todos os gêneros existentes dentro 

dessa forma de arte. O objetivo deste subitem consiste apenas em aplicar os conceitos acima 

definidos em divisões específicas do cinema, para assim ficar claro o recorte feito sobre a 

trajetória cinematográfica e melhor elucidar os pontos a que queremos chegar ao final dessa 

dissertação. Contudo, uma breve explicação sobre o cinema e suas características básicas se 

faz necessária para situar o período analisado nos próximos capítulos e os elementos que 

usaremos nessas análises. 

O cinema já foi visto como entretenimento, produto de massa, superficialidade, 

arte, dentre outras denominações, e hoje o cinema faz parte da vida da grande maioria dos 

seres humanos viventes em centros urbanos. Falar de cinema é também falar de história, de 
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contexto e de representação. “É apenas na medida em que a obra é capaz de estabelecer um tal 

vínculo orgânico e ininterrupto com a ideologia do cotidiano de uma determinada época, que 

ela é capaz de viver nessa época [...]” (BAKTHIN, 1999, p. 119). Ao longo dos anos o cinema 

evoluiu de modo a deixar transparecer o momento intelectual e político-social em que o 

mundo se encontrava; “[...] o cinema tornou-se [...] um meio de comunicação, informação e 

propaganda, o que não contradiz, absolutamente, sua qualidade de arte.” (MARTIN, 2005, p. 

16). 

Não diferente das demais formas de arte, o cinema também segue tendências de 

sua época, se divide em escolas cinematográficas e pode, didaticamente, ser colocado em duas 

grandes partes: o cinema clássico e o cinema moderno.  

O cinema clássico surge com as primeiras narrativas cinematográficas e tem como 

objetivo principal contar histórias significativas que buscam passar alguma lição aos 

espectadores. Tem como principais características: 

 

(1) os personagens bem-definidos e com objetivos claros; (2) as ações linearmente 

organizadas no que tange a causa e feito; (3) a unidade de ação, tempo e espaço no 

interior de cenas sequências; (4) a subserviência do estilo às necessidades de 

exposição da história; e (5) a comunicabilidade e redundância. (MASCARELLO, 

2009, p. 340). 

 

Esse tipo de cinema é ainda hoje o mais produzido no mundo
3
, por consistir em 

narrativas de fácil assimilação e conforto para os espectadores. Conduzindo geralmente a 

finais felizes, o cinema clássico coloca o prazer da superação de obstáculos como 

representação das idas e vindas da vida cotidiana, sem, na maioria das vezes, conduzir a uma 

reflexão aprofundada das ações humanas e suas causas. 

Representando grandes fatias do mercado cinematográfico dos grandes estúdios, o 

cinema clássico é o responsável pela maior parte do faturamento do cinema hoje em dia. Suas 

tramas sem grandes surpresas consistem em boas histórias, daquelas que não incomodam o 

espectador, pelo contrário, o confortam, renovam suas esperanças no mundo decadente das 

imagens sociais. O que, de forma alguma, o coloca em um patamar inferior ao cinema 

moderno, apenas o limita com relação a temas mais tensos, dramas psicológicos e angústias.  

O cinema clássico carrega consigo o trunfo de ser extremamente maleável quando 

se trata dos hábitos e costumes da sociedade, mudando com ela e se deixando moldar pela 

mesma. Dessa forma, essa manifestação artística é aquela que muda com a sociedade, 

                                                 
3
 Claro que com algumas adaptações, visto que a sociedade e os valores morais mudam com o passar das 

gerações. 
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introduzindo vagarosamente novos conceitos em suas tramas, conforme as pessoas de sua 

época se mostram mais ou menos compelidas a investirem em determinadas mudanças. 

Um exemplo claro que podemos citar dessa relação cinema clássico/sociedade são 

os filmes da década de 50 e 60, quando o cigarro era considerado artigo de luxo e compelia 

certo charme às suas personagens. Mulheres que eram símbolos de sensualidade e beleza 

frequentemente apareciam fumando em cena, como é o caso de Audrey Hepburn em 

Bonequinha de Luxo (Breakfast at Tiffany's, 1961) e Marylin Monroe em O Pecado Mora ao 

Lado (The Seven Year Itch, 1955). Já no cinema produzido a partir da década de 80, com o 

crescimento da “geração saúde” e das academias de ginástica, o cigarro é realocado para as 

mãos e lábios das mulheres rebeldes e inescrupulosas; nessa época, as mocinhas que tentam 

ser rebeldes e experimentam o cigarro, tossem e o jogam fora de imediato, como é o caso da 

icônica personagem Sandy em Grease – Nos Tempos da Brilhantina (Grease,1978). 

A transformação e a flexibilidade do cinema clássico permitiram que essa 

vertente, se reinventando de acordo com a sua época, sobrevivesse até hoje. É no cinema 

clássico que as emoções falam mais alto, às vezes até comprometendo elementos importantes 

como enredo, criatividade e inovação, consistindo na conotação que muitas pessoas têm por 

cinema e entretenimento. 

Tendo como berço para sua ascensão a Hollywood dos anos 40, o cinema clássico 

vê surgir nos Estados Unidos e na Europa uma vertente que romperia com a fórmula que 

Edgar Morin (1989) chamou de Star System, o sistema cíclico pela qual Hollywood criava e 

destruía suas estrelas e gêneros cinematográficos. O cinema moderno dá seus primeiros 

passos ainda na década de 40 nos Estados Unidos com Orson Welles e alcança seu apogeu 

com a aclamada Nouvelle Vague de Truffaut, Rohmer e Godard, além disso, o cinema 

moderno compreende ainda gêneros surgidos em diversas partes do mundo como o 

Neorrealismo Italiano de Rossellini, o Cinema Novo Alemão e Cinema Novo Brasileiro de 

Glauber Rocha. Todos esses gêneros cinematográficos, mesmo tendo sido concebidos em 

diferentes partes do globo, cultivavam entre si características comuns que os colocavam sob a 

ótica da não conformidade social e cinematográfica de sua época. 

Utilizando-se de diversas referências cinematográfica diferentes, o cinema 

moderno buscava uma reflexão crítica acerca da sociedade, das pessoas e do consumo. A 

partir deste momento os diretores (que muitas vezes eram também críticos de cinema), 

buscavam exprimir a sua perspectiva em relação a determinados valores, construindo marcas 

em suas películas que as identificassem como pertencentes a este ou aquele diretor. Nesse 

momento, passa-se a identificar primeiro a trama e o seu conteúdo, em vez dos grandes nomes 
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que estrelam o filme. Os diretores do cinema moderno conduziram o chamado “cinema de 

autor”, e tinham como características: 

 

uma forte presença do autor, de suas marcas estilísticas, de sua visão sobre os 

personagens e sobre a história que conta: comentário narrativo (as vozes off de 

Truffaut), movimentos do aparelho, rupturas estilísticas bruscas (Godard), primeiros 

planos insistentes, longos planos fixos (Bergman, Eustache). (VANOYE; GOLIOT-

LÉTÉ, 2005, p. 36). 

 

Aclamado por representar uma imagem crítica da sociedade da época, o cinema 

moderno trazia consigo o descontentamento com as formas de cinema como produto. Os 

diretores pertencentes a essa vertente cinematográfica tinham convicção (ou a pretensão) de 

serem artistas coerentes, que faziam filmes para retratar o mundo sob uma ótica peculiar de 

contestação e possuíam a ambição de deixarem a sua marca própria na indústria do cinema, 

construindo um estilo único e facilmente identificável na produção de seus filmes. 

Talvez por seu caráter anti-consumo, o cinema moderno não compartilhe dos 

mesmos valores da cultura pop; ao mesmo tempo que se aproxima da Pop Art no que compete 

à ironia. Na superfície, a cultura pop e o cinema moderno se afastam por buscarem objetivos 

diferentes, porém, quando pensado criticamente e de forma consciente, a cultura pop pode 

encontrar respaldo em alguns elementos do cinema moderno, servindo de ironia à uma 

sociedade que não pensa sobre si mesma. 

O cinema moderno carrega até os dias de hoje o estigma de não ser comercial, de 

nascer e morrer como cinema independente, fora dos grandes estúdios hollywoodianos. De 

maneira alguma isso quer dizer que o cinema moderno não tenha valor ou apelo junto ao 

público, a questão é que não se tratando de filmes massivos, seu faturamento geralmente é 

pequeno e os investidores são escassos; em um mundo capitalista como o que vivemos, 

presenciamos a sobrevida de características do cinema moderno em outras formas 

cinematográficas, uma vez que os filmes produzidos em sua época de ouro são hoje 

aclamados por poucos
4
 e fiéis espectadores. 

Os gêneros cinematográficos, de maneira bastante simplificada, nada mais são do 

que escolas ou tendências de uma época seguidas por vários cineastas. “Os gêneros não são 

formas isoladas, homogêneas, mas processos que sofrem transformações periódicas.” 

(BAPTISTA, 2010, p. 14). Geralmente, os gêneros cinematográficos são reinterpretados e 

revisitados pelas escolas cinematográficas futuras, e, a partir de seu surgimento, eles não 

deixam de possuir algum impacto sobre a maneira de fazer filmes em geral.  

                                                 
4
 Em relação ao cinema clássico. 
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O cinema pós-moderno é exatamente aquele que nega um gênero único e enaltece 

muitos ao mesmo tempo, possui uma enorme influência de diversos gêneros fílmicos 

anteriores ao seu surgimento, seguindo as mesmas características pós-modernas apresentadas 

anteriormente. Tendo seu começo ainda em discussão pelos estudiosos de cinema, a vertente 

pós-moderna, acredito, se inicia na década de 70, com filmes que quebram as regras do 

tradicional e que se mostram difíceis de conceituar em apenas um gênero ou estilo 

predominante; consiste em um cinema “[...] que foge às classificações tradicionais da teoria.” 

(PUCCI JR., 2009, p. 363).  

Existe uma larga discussão entre estudiosos de cinema sobre a existência ou não 

do cinema pós-moderno; muitos dizem que o cinema pós-moderno não é cinema de verdade 

ou não existe, consistindo apenas na paródia de outros filmes. Porém, quando analisamos a 

fundo os filmes pertencentes a este estilo narrativo, percebemos que é muito mais do que isso. 

Os filmes pós-modernos possuem influências de outros gêneros e não fazem questão de 

escondê-las, mas o que o leva a se diferenciar da paródia é a ironia constante dentro das 

tramas
5
, acrescentando um elemento contestatório dentro do filme, reinterpretando o original, 

para enaltecê-lo ou criticá-lo; a subversão dos gêneros para gerar efeitos inesperados e, 

principalmente, a construção consciente da relação entre a trama e a mídia (que pode 

representar os dispositivos presentes na construção, edição e veiculação do filme ou no seu 

papel social de reinvenção e reafirmação de valores). 

 

O pós-modernismo, como matriz discursiva/estilística, enriqueceu a teoria do 

cinema e a análise fílmica ao chamar a atenção para um câmbio estilístico na direção 

de um cinema midiaticamente consciente, de múltiplos estilos e reciclagem irônica 

[...]. Muitas das obras do pós-modernismo em cinema envolvem a proposição de 

uma estética pós-moderna, exemplificada em filmes influentes como Veludo Azul, 

Blade Runner, o caçador de andróides e Pulp Fiction, tempo de violência. [...]. Para 

esse cinema híbrido pós-moderno, tanto os modos vanguardistas modernistas de 

análise – com o cinema como instigador de rupturas epistemológicas – quanto os 

modos de análise elaborados para o “cinema clássico” não mais “funcionam”. 

(STAM; SHORAT, 2005, p. 407) 

 

Na passagem acima, os autores resumem o que seria o cinema pós-moderno. Ao 

mesmo tempo em que essa vertente é facilmente identificável por sua construção, o resultado 

é de películas bastante distintas ente si, com tramas diferentes em virtude de seus temas. A 

riqueza da história do cinema tem no pós-moderno sua influência direta, trazendo gêneros 

distintos de acordo com os efeitos que o diretor do filme busca causar; todos eles se 

aproximam em intenção e se afastam em estilo. 

                                                 
5
 Vide capítulo 2 desta dissertação, página 44. 
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Grandes nomes considerados pós-modernos como Quentin Tarantino, Pedro 

Almodóvar, Ridley Scott, Danny Boyle, entre tantos outros, trazem a sua marca direta 

perceptível em todas as referências que incluem em seus filmes. O que vale no cinema pós-

moderno não é tratar de um novo gênero, mas sim, reformular os antigos de acordo com uma 

marca própria. Seja abordando filmes de crime, melodramas, grotescos, ficção científica, ou 

qualquer outro gênero, o diretor pós-moderno é o que se destaca por não estar satisfeito com 

fórmulas pré-definidas para fazer sucesso e, apesar da dedicação que tem para com seus 

filmes, eles não se eximem do lucro, mas buscam-no por outras vias. 

Dessa forma, percebemos que a maneira de analisar cada um dos filmes 

pertencentes à vertente pós-moderna é única, tendo que se iniciar primeiro no estilo de direção 

e nas referências às quais esse filme faz. Cada trama que se insere nessa categoria pós-

moderna deve ser tratada como um universo próprio inteiro e singular, pois, por não seguir 

fórmulas em geral, sua história começa e termina (de certa maneira) sem precedentes. 

Assim, por meio de uma amostragem dos primeiros filmes de Quentin Tarantino, 

podemos observar a sua evolução estilística enquanto diretor e traçar um paralelo entre esse 

estilo e a cultura pop que o mesmo insere em suas tramas. Uma vez que o traço estilístico do 

diretor esteja delineado, poderemos perceber os instrumentos que ele utiliza para subverter os 

gêneros, as influências que o levaram a montar uma trama de determinada maneira e o uso 

que o diretor faz de seus personagens, bem como as limitações que esses três aspectos 

apresentam. 

O próprio Robert Stam citado acima, coloca Pulp Fiction como um ícone do 

cinema pós-moderno, junto com outros nomes consagrados dessa nova vertente 

cinematográfica. No caso de Quentin Tarantino essa junção de vários gêneros 

cinematográficos na construção de uma película só é bastante clara. Percebemos que é difícil 

classificar seus filmes em apenas um gênero cinematográfico e é perceptível a referência 

histórica a diversos outros gêneros. Nas palavras de Mauro Baptista: 

 

Tarantino faz cinema de gênero pós-moderno, não clássico. Ele incorpora estratégias 

narrativas do filme noir e do cinema moderno, a paródia de filmes de gênero e a 

diversidade de estilos que se inicia na década de 1960. É um autor cinéfilo e eclético 

que parte da tradição pulp e se nutre de um amplo leque de formas de fazer cinema, 

de Howard Hawks a Sergio Leone, dos exploitation films estadunidenses dos anos 

1970 ao primeiro Jean-Luc Godard (1959-1965). (BAPTISTA, 2010, p. 25/26). 

 

Mauro Baptista evidencia as principais referências de Tarantino para a elaboração 

de seus filmes. Tendo trabalhado por muitos anos em uma vídeo-locadora, o diretor cinéfilo 
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que é Quentin Tarantino busca construir suas películas a partir de vários gêneros diferentes e 

inserir a cultura pop de forma marcante dentro de suas narrativas. Todos os filmes do diretor 

possuem suas influências e referências particulares, como é o caso dos animes e quadrinhos 

japoneses em Kill Bill 1 e 2 e dos filmes de guerra em Bastardos Inglórios. No entanto, todos 

eles possuem, em algum momento da trama, referências comuns que representam o gosto 

pessoal do diretor e os gêneros que mais admira como o noir, o spaghetti western e etc.  

O filme noir é um gênero cinematográfico controverso. Muito discutido até hoje 

sobre a sua real existência, o filme noir trazia consigo várias características marcantes, como 

o uso de flashbacks, a narrativa geralmente centrada em um crime, o cenário prioritariamente 

noturno e a figura da femme fatalle. Filmes como A dama do lago (Roberto Montgomery, 

1947) e À beira do abismo (Howard Hawks, 1946) são considerados bons exemplos do 

gênero noir, transmitidos em um clima de tensão constante, onde os personagens desconfiam 

da própria sombra e agem como representações de si mesmos.  

Vários dos elementos do filme noir são utilizados por Tarantino na construção de 

suas narrativas. A presença do flashback e do flashforward (para o futuro) é um traço 

marcante em quase todos os filmes do diretor e são elementos primordiais para a construção 

acronológica das narrativas. Outro aspecto incorporado do noir por Tarantino é a existência 

do crime; mesmo não podendo colocar o crime como exclusividade do noir, obviamente, o 

clima tenso que envolve o crime em filmes como Cães de Aluguel, por exemplo, pode ser 

considerada uma referência a esse gênero fílmico. 

Os exploitation films são filmes B criados para ser exibidos em drive-ins nos EUA 

dos anos 70. Consistindo em narrativas com roteiros fracos, recheados de ação, sexo e 

violência, os exploitation trazem essas marcas para dentro do cinema pós-moderno de 

Tarantino. De acordo com Edgar Morin, “[...] as produções baratas são materialmente 

obrigadas a privar-se desse luxo chamado estrela (filmes B nos Estados Unidos, filmes de 

menos de 50 milhões na França)” (1989, p. 74/75), uma máxima que o diretor segue em quase 

todos os seus filmes, primeiro por orçamento limitado e posteriormente para diferenciação de 

público de seus filmes, consolidando-os como produções independentes. Com o 

amadurecimento de seu estilo de direção, Tarantino passou a utilizar figuras mais conhecidas 

no cenário cinematográfico mundial, no entanto, é clara a preferência do diretor por atores 

que personifiquem os papéis de forma realista, em vez de personalidades que acrescentariam 

sua imagem pública à fama do filme antes da sua atuação. Um exemplo dessa preferência do 

diretor é o uso de Brad Pitt em seu último filme, Bastardos Inglórios; o ator, famoso por sua 
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beleza e pelas boas atuações é o único ator realmente conhecido da grande indústria na 

película e nem por isso ele ganhou mais destaque na divulgação do filme. 

Utilizando da violência e da ironia para subverter os gêneros de crime, o diretor 

apresenta uma forma de fazer cinema utilizando de gêneros cinematográficos rejeitados pela 

crítica e tidos como cinema para as massas. O sangue abundante e hiper-real que Tarantino 

insere nos seus filmes é uma referência clara ao gênero exploitation. 

Trazendo para seus filmes uma influência muito peculiar, Tarantino coloca a 

literatura pulp como forma de montagem dos mesmos. Explico. A literatura pulp consiste em 

pequenas revistas muito populares nas décadas anteriores à Segunda Guerra, que possuem 

uma leitura rápida e ligeiramente caótica, quase como as atuais histórias em quadrinhos. O 

diretor coloca o pulp em evidência quando divide seus filmes em capítulos e desconstrói a 

cronologia do filme, para que ele seja montado na cabeça do espectador apenas ao final do 

mesmo. Dessa maneira, a “leitura” do filme torna-se também dinâmica, caótica e alínea. 

Por fim, uma das grandes influências sobre os filmes de Tarantino diz respeito aos 

westerns. Inserindo em seus filmes traços clássicos dos antigos filmes de “bangue-bangue” 

como os confrontos de duelo e a tensão que precede o primeiro tiro, o diretor traz ainda uma 

marca social dos westerns para dentro das suas narrativas, colocando a camaradagem e a 

amizade entre os comparsas como principal elemento para suas ações e escolhas. Apesar de 

todo o jogo a que somos submetidos ao assistir os filmes de Tarantino, no final das contas é 

sempre a confiança (ou não) e o companheirismo que colocam os sucessos e fracassos dos 

personagens como consequências de suas escolhas. 

Apesar de colocar em suas películas uma marca do cinema moderno, que é a 

crítica social e a visão do mundo pela sua ótica enquanto diretor, ele também nos leva às 

origens básicas do cinema clássico, consolidando elementos morais (como a confiança) e 

fazendo seus filmes ficarem também comerciais. Dessa maneira, Tarantino consegue garantir 

um público vasto, tornando-se um diretor largamente discutido e, muitas vezes, aclamado por 

aqueles que apreciam o cinema. 

Toda essa “salada cinematográfica” inserida dentro dos filmes de Tarantino leva a 

um efeito diferenciado: a subversão de gênero. Marca registrada do cinema pós-moderno, a 

subversão faz com que as expectativas acerca de determinado gênero fílmico sejam 

quebradas, fazendo com que este se torne mais do que uma mera paródia, mas uma 

representação e uma reinterpretação do mesmo. 

Como diretor pós-moderno moderado, Tarantino coloca um jogo dentro dos 

filmes de crime, onde western, noir e exploitation culminam inesperadamente em comédia. A 
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observação dos espectadores dentro da sala de cinema assistindo a um filme como Pulp 

Fiction ou Cães de Aluguel mostra claramente quando o diretor subverte o gênero, fazendo 

com que uma cena de extrema violência faça a plateia irromper em estrondosas gargalhadas. 

Baseado na quebra da expectativa e na ironia à flor da pele, temos a comicidade colocada 

“como uma anestesia momentânea do coração.” (BERGSON, 2007, p. 4). 

Para subverter os gêneros cinematográficos clássicos, Tarantino os mistura à 

cultura pop, nos trazendo de volta ao que foi colocado em seu conceito original. O diretor 

busca atingir o máximo de espectadores possíveis, facilitando a decodificação de seus filmes, 

ao mesmo tempo em que inverte os valores de cultura elevada e rebaixada, colocando duas ou 

mais escolas cinematográficas tão diferentes convivendo em uma mesma linha de montagem. 

Por fim, Tarantino insere nas suas narrativas um elemento primordial tanto para o 

pós-moderno quanto para a cultura pop, ao colocar seus personagens conscientes de si 

mesmos. Dessa forma, o diretor nos apresenta uma nova perspectiva que reflete a sociedade 

atual, onde buscamos antes a imagem que queremos passar para os outros do que a essência 

da alma humana.  

Sempre lançando mão da ironia, “as personagens já não contemplam como 

desvendar ou desmascarar um mistério central, sendo em vez disso forçadas a perguntar ‘Que 

mundo é este? Que se deve fazer nele? Qual dos meus eus deve fazê-lo?’” (HARVEY, 2008, 

p. 52). Seguindo a tendência do efêmero, Tarantino nos mostra as várias faces que seus 

personagens podem ter enquanto seres humanos e, na verdade, não delimita claramente quem 

são os mocinhos e os bandidos dentro de seus filmes; todos ali se encontram à prova e agem 

como bons ou maus de acordo com as circunstâncias que se colocam. Prova maior disso é 

que, apesar de se tratarem de gângsteres, não conseguimos dispensar a Vincent Vega (Pulp 

Fiction) e Mr. White (Cães de Aluguel) o mesmo sentimento antagônico que dispomos, por 

exemplo, para personagens como Alex DeLarge, protagonista de Laranja Mecânica (Stanley 

Kubrick, 1971). 

No caso de Quentin Tarantino, tanto a sua construção de personagens como a 

montagem de seus filmes, evoluíram com o tempo para construir o característico estilo do 

diretor. Ele usa da cultura pop e as referências a outros gêneros para permitir um jogo na tela 

onde o espectador desliza por um eixo de aproximação a afastamento, apreendendo todas as 

nuances do filme, sem pender de todo para a emoção ou a razão.  Essa construção é palpável 

conforme estudamos seus filmes a fundo e o que começa com Cães de Aluguel (1992), 

culmina em Bastardos Inglórios (2009) como um estilo maduro, consolidado e 

essencialmente pós-moderno. 
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2 CÃES DE ALUGUEL: RUMO A UM NOVO ESTILO DE DIREÇÃO 

 

Quentin Tarantino iniciou sua carreira de diretor e roteirista aos 28 anos, com o 

filme Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, 1992), que não foi um sucesso estrondoso de início, 

mas lançou uma carreira promissora na história do cinema. O filme é um projeto ambicioso, 

produzido com pouquíssimo orçamento
6
, onde a experimentação das possibilidades do cinema 

pós-moderno e a subversão de gêneros, tão características do diretor posteriormente, 

começam a se firmar. 

De forma geral, Cães de Aluguel é um filme de crime/golpe que se baseia 

especialmente nas relações pessoais dentro de um grupo de assaltante, no qual um deles é um 

policial disfarçado prestes a colocar tudo a perder. Marcado pela firme presença do narrador 

onipresente e pela construção em flashbacks (verdadeiros e falsos), o filme nos apresenta um 

grupo de seis assaltantes (Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. Orange, Mr. Brown e Mr. 

Blue) comandados por Joe Cabot e seu filho Nice Guy Eddie. 

O filme nos conta a história do policial Freddy Newandyke (Mr. Orange), que, 

para tentar deter Joe Cabot, consegue se infiltrar em seu grupo seleto de confiáveis 

assaltantes. Este se prepara da melhor forma possível e o tempo todo está ciente dos perigos 

da operação de trabalhar disfarçado. Aos poucos, Freddy conquista a confiança dos 

companheiros e passa a ser visto também como parte do grupo. 

Por semanas Joe, Eddie e os seis assaltantes se preparam para roubar um 

carregamento de diamantes que está prestes a chegar a uma pequena joalheria. Joe se 

apresenta sempre como inflexível e se impõe para os demais apelidando-os com nomes de 

cores e se irritando com facilidade. Os apelidos têm a função crucial de evitar que os 

assaltantes do grupo se conheçam por nome, caso algum deles seja emboscado e forçado a 

entregar os demais colegas de profissão. 

O roubo à joalheria acaba se transformando em uma grande confusão quando os 

seis assaltantes se desesperam com o soar do alarme. Mr. Blonde atira nas pessoas, 

desencadeando a confusão, mas consegue fugir; Mr. White e Mr. Orange, baleado por uma 

mulher de quem eles roubam um carro, fogem juntos; Mr. Pink consegue fugir com a maleta 

de diamantes em meio a um tiroteio com a polícia e Mr. Brown e Mr. Blue morrem. A 

discussão vigente no filme passa a ser então sobre a existência ou não de um traidor entre o 

                                                 
6
 Cães de Aluguel foi produzido com orçamento médio de um milhão de dólares. Valor irrisório para os atuais 

trabalhos de Tarantino. 
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grupo, o chamado rato na casa (‘a rat in the house’, nas palavras de Mr. Pink), dada à rápida 

ação da polícia assim que os tiros começaram, e quem poderia ser tal sujeito. 

Mr. White, Mr. Orange e Mr. Pink são os primeiros a chegar ao galpão de 

encontro do grupo (Mr. Pink um pouquinho depois). Mr. Blonde chega ao galpão em seguida 

com uma atitude extremamente relaxada, trazendo consigo um policial capturado e a notícia 

de que Nice Guy Eddie está a caminho. 

Quando Eddie chega ao galpão, vê os três batendo no policial (Marvin), e, 

irritado, sai com Mr. White e Mr. Pink para remover os carros da frente do galpão. Enquanto 

fazem isso, Mr. Blonde é deixado a sós com Marvin, e passa a torturá-lo de forma brutal, 

sendo impedido de queimar o policial vivo quando Mr. Orange, até então desmaiado e 

esquecido em um canto, se levanta e mata Mr. Blonde. 

Assim que retorna e vê o amigo morto, Nice Guy Eddie fica mais irritado ainda e 

mata Marvin. Joe chega ao galpão anunciando que Mr. Orange (Freddy) é o policial infiltrado 

e que eles devem matá-lo; Mr. White não acredita em Joe e defende Freddy. Joe aponta a 

arma para Mr. Orange, Mr. White aponta sua arma para Joe e Nice Guy Eddie, em defesa do 

pai, aponta sua arma para Mr. White (Larry). A tensão aumenta e todos disparam suas armas, 

Joe e Eddie caem mortos, Larry sai ferido e se coloca a consolar Orange moribundo no chão.  

Mr. Pink sai debaixo da escada com a maleta de diamantes e deixa o local; o 

barulho de sirenes de polícia dão a entender que o mesmo foi pego. Freddy, nos braços de 

Larry, confessa a este que é um policial; ferido, Larry aponta a arma para a cabeça de Freddy. 

Os policiais chegam, mandam Larry abaixar a arma, mas este dispara contra Freddy e é morto 

instantaneamente pelos policiais. 

O tempo mostrado pelo filme corresponde desde algumas semanas antes da 

execução do crime, dos preparativos para o mesmo, até algumas horas depois do ocorrido. 

Logo de cara, podemos perceber a ousadia de Tarantino ao optar por não mostrar o assalto de 

fato, os personagens discutem sobre o evento o tempo todo e podemos ter uma ideia geral, 

mas a significação e visualização do crime ficam por conta do espectador. 

Com a estréia de Cães de Aluguel, Tarantino inicia um processo que culminaria 

mais tarde no seu estilo de direção, construindo suas marcas registradas dentro do espaço 

diegético. “O estilo é a textura tangível do filme, a superfície perceptual com a qual nos 

deparamos ao escutar e olhar: é a porta de entrada para penetrarmos e nos movermos na 

trama, no tema, no sentimento – e tudo mais que é importante para nós.” (BORDWELL, 

2008, p. 58).  
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A mistura de elementos promovida pelo diretor é propositalmente notável dentro 

das tramas que este escreve; desde a apresentação dos personagens, física e moralmente, até a 

construção da profundidade de campo, podemos perceber que Tarantino busca em escolas e 

gêneros cinematográficos diferentes, ícones que não seguem a linha tradicional. Os ângulos 

de câmera, a longa duração das cenas e o tom moroso do filme, contrastam enormemente com 

as produções de crime de sua época, onde cenas muito curtas são intercaladas com inúmeros 

cortes e mortes.  

Apesar de ser um filme bastante sangrento, em Cães de Aluguel o número de 

mortes é relativamente pequeno se compararmos com o boom dos filmes de matança dos anos 

80 e início dos 90 (como Rambo – Programado para Matar, 1982; O Exterminador do 

Futuro, 1984; etc.); toda a atenção que dispensamos ao sangue, ao assistir Cães de Aluguel se 

encontra no fato de este ser o que Mauro Baptista chamou de sangue “hiper-real”, com a cor 

tendo sido deliberadamente ressaltada para aparecer no cenário cinza que compõe a película. 

Mas, se o número de mortes em Cães de Aluguel é baixo, por que o consideramos um filme 

violento? 

Diversos fatores contribuem para essa classificação do filme como uma trama 

violenta. O primeiro é o fato de nos envolvermos emocionalmente com os personagens, uma 

vez que o diretor não coloca seus valores baseados na posição que ocupam na sociedade, e 

sim nos valores que ocupam no grupo. O personagem “bom” ou “ruim” em Cães de Aluguel 

tem o seu perfil traçado de acordo com a forma como lida com os outros membros da 

quadrilha em sua relação de confiança. Ao gerar toda essa identificação no espectador, o 

diretor nos coloca em posição desconfortável quando aquele personagem que considerávamos 

como uma pessoa decente mata um companheiro ou morre de forma brutal. O assalto violento 

compelido no filme é bastante diferente daquele dos filmes já citados da década de 80, uma 

vez que nesses morrem os anônimos e morrem muitos, e no segundo morrem aqueles que 

acompanhamos por mais de uma hora, que conhecemos e nos afeiçoamos. O assalto passa a 

ser aos nossos sentimentos e, mesmo classificando tanto Rambo quanto Cães de Aluguel 

como filmes violentos, o último nos marca mais nesse sentido. 

O segundo fator que nos leva a colocar Cães de Aluguel no hall dos filmes 

violentos são as cenas em si, enquanto câmera, enquadramento e recorte. Tarantino não nos 

poupa de grotescas doses de sangue, cortes, espancamentos e tiros. Dessa forma, ao assaltar as 

nossas afeições pelos personagens de forma tão marcante, o diretor o faz de maneira explícita, 

prolongando o sofrimento dos personagens e também a nossa angústia (quase sempre 

misturada com o asco) de presenciar a sua tortura. Um detalhe peculiar se destaca no filme 
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nesse sentido: todos morrem, sem exceções; dessa forma, Tarantino reforça sua ideia de não 

tratar o filme de crime tradicionalmente, colocando mocinhos e bandidos para se digladiarem, 

mas sim provando que, mesmo que a nossa simpatia, enquanto espectadores, penda por um ou 

outro personagem, no final das contas todos eles são iguais. 

Outro elemento que faz com que Cães de Aluguel se diferencie dos filmes de sua 

época é a utilização de longos planos-sequência, o que chama a atenção para o tempo do filme 

e das cenas – não o tempo diegético (inserido na trama), mas sim o tempo físico (o tempo que 

o diretor leva para mostrar tal ação). Durante todo o filme podemos ver o estilo de filmagem 

de Tarantino se desenrolando à medida que o diretor deixa a cena correr, sem muitos cortes ou 

closes, nos aproximando da trama enquanto realidade temporal, mas nos afastando do olhar 

dos personagens, mantendo-nos a uma distância segura e crítica da cena vista. Esse 

comportamento do diretor nos coloca diante das primeiras pistas da inserção da cultura pop 

dentro de seus filmes, uma vez que somos colocados na posição do voyeur, daquele que 

observa sem se envolver na ação. 

 

[...] o plano-sequência, o movimento de câmera e a composição em profundidade de 

campo (profounder de champ). Os diretores com foco na realidade tendem a recorrer 

a essas técnicas, mais do que às trucagens da montagem e aos closes, já que querem 

captar a continuidade espaço-temporal do mundo em que vivemos. (IBIDEM, p. 

32/33) 

 

A essas técnicas de filmagem e composição de cena o diretor alia a temática 

despretensiosa do filme, fazendo com que a realidade se torne mais próxima. O traço pós-

moderno fica expresso na inserção de um plano-sequência em meio ao ambiente fragmentário 

do filme. Ao colocar a maioria dos gângsteres em posições extremamente relaxadas para 

pessoas que estão prestes a realizar um assalto, Tarantino nos apresenta a sua visão de como 

seria a preparação e as consequências de um crime de bairro, de pequenas proporções, onde os 

criminosos estão tão acostumados com a prática que adotam uma postura “cool” 
7
, 

despreocupada. Esse elemento “cool” é considerado hoje uma marca de Tarantino
8
, onde os 

personagens são conscientes de sua situação e criam personagens de si mesmos dentro das 

                                                 
7
 “Cool” pode ser tradicionalmente traduzido como “Legal”, porém conota uma atitude despreocupada e 

ligeiramente indiferente. Em uma tradução um pouco mais assertiva do que literal, “Cool” pode ser colocado 

como “Descolado”. 
8
 Comentários sobre a posição de Quentin Tarantino, enquanto diretor, sobre a nova definição de “cool” que ele 

passou a referendar no cinema podem ser conferidos nos Extras de Cães de Aluguel – Edição de 15º aniversário, 

sob o título de “Jogo Rápido”. 
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tramas, são personagens de personagens. Esse assunto será mais largamente abordado na 

análise do filme Pulp Fiction – Tempo de Violência.  

Ainda mantendo o intuito de quebrar as regras do fazer fílmico, o diretor trabalha 

a técnica da mise-en-scène dentro de suas tramas, utilizando de elementos 

contemporaneamente esquecidos dentro dos grandes filmes comerciais de Hollywood. 

Fazendo uso constante de amplas encenações, onde personagens, cores e posicionamento de 

câmera se complementam, Tarantino estabelece um estilo de direção e filmagem onde é 

possível perceber sua tendência à organização e aos pequenos detalhes da trama. Vemos a 

seguir, um exemplo onde a mise-en-scène do diretor pode ser contemplada, trazendo à tona 

sentimentos desconfortáveis e, ao mesmo tempo, perturbadores ao espectador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - 00:27:34 - Flashback "Mr. White" 

 

Na cena acima, vemos o primeiro flashback que trata da preparação do crime, 

intitulado “Mr. White”. Através do fotograma é possível perceber que o tom da cena é 

descontraído e que contrasta muito com o início do filme, no qual temos o galpão e o tom de 

urgência nos personagens que buscam saber quem é o traidor e a tensão de um integrante 

baleado. O fato de os dois personagens beberem uísque e conversarem sobre golpes passados 

e antigos colegas de profissão nos mostra a intimidade que Joe tem com Larry (Mr. White), 

adotando um tom paternalista quando, no fim desta cena, vemos Joe chamar Larry de 

“Júnior”.  
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Podemos perceber que a construção da mise-en-scène de Tarantino, toda a 

composição de cores, o tom baixo e descontraído da voz dos personagens e a posição de 

leitura da cena devido à câmera, enfatizam o paternalismo de Joe para com Larry. Os tons 

amadeirados do escritório de Joe são extremamente acolhedores, especialmente se 

confrontados com a frieza branco-esverdeada do ambiente do galpão onde Larry foi deixado 

sozinho na cena anterior.  

Quando analisamos a cena pela segunda ou terceira vez após o final do filme, 

quando já sabemos seus destinos e personalidades, alguns detalhes que passariam 

despercebidos começam a ser enxergados de forma diferente, como uma pista do que está por 

vir. A construção dos dois personagens que vem sendo feita desde o início do filme, toma 

formas concretas quando colocamos em perspectiva os elementos compositores da cena e a 

atuação dos atores em um mesmo espaço. 

Isolando Larry, percebemos que o tom que o personagem usa na presença do 

chefe é completamente relaxado e confiante. Mr. White brinca com o assunto frequentemente, 

fazendo piadinhas e se auto-afirmando na frente de Joe. Durante todo o filme, Larry se coloca 

extremamente confiante em seu trabalho e na sua amizade com Joe, porém essa confiança o 

trai, uma vez que ele acredita não ser capaz de cometer erros tendo muitos anos de trabalho e 

conhecendo o patrão há tanto tempo.  

Esse traço confiante da personalidade de Mr. White, por ser de crucial 

importância para a trama, é bastante ressaltado nesse flashback e na primeira cena do filme, 

quando os ladrões discutem sobre a Madonna. Ao contrário do flashback de Mr. Blonde, onde 

este demonstra humildade para com Joe e é recebido com abraços paternais, no flashback de 

Mr. White, apesar do tom ligeiramente paternalista de Joe e do aspecto acolhedor de seu 

escritório, ele não deixa de transparecer um pouco de afastamento com relação ao outro. No 

entanto, a confiança de Larry não o permite se sentir como um intruso no escritório do outro, 

muito menos como um empregado, deixando certa presunção nas entrelinhas que é percebida 

por Joe. 

No momento de seu encontro com Joe, Larry traja uma camisa comum em estilo 

pólo vermelha, algo pouco formal para tratar de negócios, e que deixa em evidência a sua 

incapacidade de separar as coisas quando se trata de sua vida pessoal e profissional. A escolha 

de seu figurino nos confirma algo que Mr. White vem se mostrando ser desde o começo do 

filme: um homem bom no que faz que consegue se desapegar do trabalho quando precisa, mas 

que não consegue se destituir de suas emoções fortes tão facilmente. O tom de vermelho na 

camisa de Larry e a sua forma de lidar com a autoridade de Joe nos remetem à sua 
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passionalidade impulsiva ao lidar com situações conflituosas, como contar seu nome 

verdadeiro ao comparsa que foi baleado, mesmo sendo contra as regras, por não querer negar 

essa informação a um moribundo. 

No caso de Joe, seu traço marcante é exatamente o contrário de Larry, o 

personagem é desconfiado e separa bem as suas emoções do seu trabalho. Em todos os 

momentos que ele aparece na trama, apresenta uma expressão séria, contrariada e, mesmo nos 

momentos em que ri, Joe não o faz com emoção; sua gargalhada lembra um rosnado, 

quebrada rapidamente para dar lugar à sua habitual seriedade.  

O afeto de Joe é demonstrado por alguns ladrões mais do que por outros, em 

especial por Mr. Blonde, em quem ele de fato dá um abraço quando este chega ao seu 

escritório. Na cena analisada do flashback de Larry, Joe expressa sua simpatia pelo outro ao 

chamá-lo de “Júnior” e perguntar por sua vida pessoal e pela situação de pessoas em comum. 

No entanto, o final desta cena nos revela um olhar desconfiado de Joe, que pode, inclusive, 

demonstrar a sua desconfiança diante da presunção de Mr. White. Quando este pergunta: 

“Qual é a minha parcela, papi?”
9
, Joe responde: “Gorda, Júnior. Muito gorda.”

10
 e se vira para 

tomar um gole do seu whisky, ainda com os olhos em Larry, para depois desviá-los. 

A passagem se mostra pertinente na análise da relação entre Joe e Larry quando, 

mesmo confiando neste, Joe tem com ele certa relutância em tratá-lo afetuosamente como 

acontece com Mr. Blonde (Vic), talvez por conhecê-lo o suficiente para saber que ele 

sucumbe em situações de conflito. A palavra “júnior” não sai naturalmente como no caso de 

Mr. Blonde (Joe o chama de “filho” – son), mas é uma resposta ao “Poppa” (papi) proferido 

por este na pergunta. 

Joe se veste quase da mesma maneira durante todo o filme, sempre com roupas 

sociais que aspiram ao profissionalismo do personagem. No caso dessa passagem do filme, há 

um contraste grande entre o figurino dos dois personagens, o que nos leva a inferir suas 

características com relação ao crime e ao trato com os outros assaltantes do grupo. Enquanto 

Larry está com sua camisa pólo vermelha, Joe se mantém alinhado de camisa e calça social, 

mesmo estando em sua casa e conversando com seu amigo de longa data enquanto aprecia 

uma bebida, o que nos leva à inconsciente respeitabilidade do personagem e enaltece a sua 

preocupação com o trabalho, mesmo em horas de lazer. A cor da camisa de Joe é branca, 

neutra, sem expressar claramente as suas preferências, o que acontece durante todo o filme, 

onde o personagem geralmente é visto de terno. 

                                                 
9
 What’s the cut, poppa? 

10
 Juicy, Junior. Real juicy. 
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Podemos verificar que o direcionamento de leitura diagonal do flashback de Mr. 

White nos apresenta o nível hierárquico dos personagens em questão. O olhar do espectador é 

direcionado da esquerda para a direita e de baixo para cima, se detendo em Joe Cabot e sua 

superioridade em relação a Larry. O nível em que os personagens se encontram coloca Joe 

como prioridade e, mais uma vez, reforça seu tom paternalista e autoritário em relação à 

Larry. 

A forma de enunciação dos dois personagens também traduz essa grande 

diferença entre eles quando se trata de trabalho. Joe não se liberta do tom sério e ligeiramente 

autoritário de sua voz, ao passo que Larry trata com casualidade mesmo os detalhes 

importantes do golpe que está por vir.  

Durante toda a trama, Joe é ríspido, durão, e não perde uma oportunidade de 

colocar os assaltantes em seus devidos lugares. Apesar de dizer, na passagem onde lhe dá os 

apelidos que usarão na presença uns dos outros, que após o golpe todos eles irão para o Havaí 

e rirão juntos, Joe mantém o discurso que diz se tratarem de negócios, que por enquanto 

nenhum deles será amigo de ninguém. Dessa maneira, a única “face” do personagem que nos 

é mostrada é a profissional, desde a combinação do golpe, a avaliação velada dos 

participantes até o desfecho que o leva ao galpão onde todos morrem. Mesmo no momento do 

“apontar de armas” Joe não demonstra suas emoções, vemos que ele está bastante irritado 

com a traição de Mr. Orange, mas o seu tom de voz não se altera além da seriedade anterior. 

Quando é desafiado por Mr. White, que defende Freddy, o personagem se limita a um olhar 

de incredulidade para Larry, duvidando que este faça o prometido se matar Mr. Orange. Joe 

aceita a afronta como um desafio, deixando subentendido que está pagando para ver Larry 

matá-lo, enquanto o filho, mais passional, se descontrola com Larry, elevando os ânimos dos 

personagens até o ponto do desespero. 

O que começa a se desenvolver em Cães de Aluguel e, posteriormente nos outros 

filmes de Tarantino com a consolidação de seu estilo, é que todas as cenas do filme são 

construídas da mesma forma minuciosa, para facilitar a construção de marcos na cena caso ela 

seja mostrada de outro ângulo posteriormente ou, simplesmente, para que o espectador não se 

perca no meio da trama. Aliás, por uma brincadeira sórdida ou por pura ironia, Tarantino 

insere no galpão do lado esquerdo seis caixões embalados em plástico, colocando o destino 

dos personagens estampado na trama o tempo todo sem que percebamos.  

Com pequenas marcas aqui e ali, Tarantino inicia em Cães de Aluguel, outra de 

suas marcas registradas: o jogo na tela. Jogo esse que inclui tanto os personagens, quanto os 
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espectadores, os primeiros quando estão plenamente à mercê do acaso e os segundos com a 

quebra de expectativas, as referências a outros gêneros e a ironia presentes na trama.  

Os dois pontos-chave deste filme, que passam a desencadear os problemas no 

roubo são o tiroteio promovido por Mr. Blonde, que se apresenta como um psicopata, mas é o 

preferido de Joe e Nice Guy Eddie, e a fuga descontrolada de Mr. White e Mr. Orange, 

quando este é baleado pela vítima da qual eles roubam o carro para fugir, consistindo em uma 

obra do azar. 

No primeiro caso, o jogo na tela se apresenta na ironia de o preferido de Joe ser 

aquele que lhe causa todos os problemas subsequentes e a sua morte no final da trama, pois se 

este não tivesse atirado nos civis a polícia não teria intervindo imediatamente, o que não 

causaria a fuga desenfreada e, por consequência, o tiro que atinge Freddy e a suspeita de 

traição no grupo. A questão é que, apesar de ser tratado como o que mais detém a confiança e 

simpatia dos patrões, Mr. Blonde possui duas faces, a máscara calada e fiel, e a máscara 

torturadora e exibicionista. A amizade entre Vic e Eddie é tão forte que os dois possuem uma 

relação que beira a sexualidade em alguns momentos, como quando os dois se engalfinham no 

escritório de Joe, as insinuações de homossexualidade nas brincadeiras verbais de ambos, ou o 

descontrole de Eddie quando descobre que o outro está morto. A frieza do personagem é 

direcionada para alguns grupos e pessoas; Vic se mantém fiel apenas àqueles que o 

beneficiam de alguma maneira, mas tem problemas em aceitar qualquer tipo de autoridade ou 

desafio dela, por isso abre fogo contra os funcionários da joalheria quando eles desobedecem 

a sua ordem de não acionarem o alarme do estabelecimento. 

O segundo ponto-chave do filme é o tiro que atinge Mr. Orange na barriga, 

fazendo com que ele morra lentamente e plante a desavença dentro do grupo. Após a fuga da 

joalheria, Mr. White e Mr. Orange roubam o carro de uma mulher, que por azar do policial 

disfarçado, possui uma arma no porta-luvas e, em vez de entregar o carro sem reagir, atira no 

único “bom caráter” do grupo e o obriga a revidar para manter o disfarce. Esse ponto 

representa a dificuldade de Freddy em continuar com a farsa e a intimidade que se consolida 

entre ele e Larry, desencadeando os demais problemas na trama. Mr. White exclui a 

possibilidade de ser Freddy o traidor por vaidade, por não admitir que não percebeu antes e 

que errou ao revelar sua identidade ao colega que mal conhecia, quando este é baleado, Larry 

encontra sua desculpa para manter a credulidade na intimidade que cresce entre os dois. 

A construção da mise-en-scène para jogar conosco e com os personagens é um 

traço de Tarantino que se consolida com o tempo, mas que já acontece timidamente em Cães 

de Aluguel, indo na contramão dos filmes de crime de sua época. Por se tratar de um filme 
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com essas características diversas, o diretor coloca um reforço dos principais aspectos 

emocionais e psicológicos de cada personagem e cenário em todas as sequências, nos 

trazendo sempre de volta para a trama. Dessa forma, o espectador não se vê tão disperso, mas 

também não consegue penetrar inteiramente na história, ou seja, Tarantino não nos coloca 

nem diante da ausência causada pelo cinema moderno, nem embebido na história como 

estaríamos diante do cinema clássico, ajudando a consolidar uma nova forma de direção e 

montagem cinematográfica: a pós-moderna. 

 

2.1 A NARRATIVA PÓS-MODERNA: O DESFILE DE GÊNEROS 

 

O traço marcante de Tarantino é destacado como a inserção de elementos que 

caracterizam tanto o cinema clássico quanto o moderno em um mesmo filme, além de 

acrescentar traços que consagraram gêneros diferentes e elementos culturais diversos. Cães de 

Aluguel apresenta em sua essência referências claras a gêneros cinematográficos como o 

western, o exploitation e o filme noir, além de apresentar elementos característicos do cinema 

moderno em seu universo diegético, de forma sutil ou não. 

Seguindo as principais marcas da arte pós-moderna, o diretor se adequa às novas 

formas de fazer cinema de sua época, trazendo para a tela elementos construtores diferentes, o 

que resulta em uma grande brincadeira com os gêneros anteriores e, especialmente, com o 

espectador. Nas palavras de Mike Featherstone, o pós-moderno, no âmbito cultural, pode ser 

caracterizado da seguinte forma: 

 
Em primeiro lugar, o pós-modernismo envolve um ataque à arte institucionalizada e 

autônoma, para negar seus fundamentos e objetivos. [...] Tudo já foi visto e escrito, 

o artista não pode mais atingir a originalidade, mas está fadado a produzir repetições 

e deveria fazê-las sem pretensão. [...] 

Em segundo lugar, o pós-modernismo desenvolve uma estética da sensação, uma 

estética do corpo que enfatiza a ausência de mediações e a irreflexividade dos 

processos primários, o que Lyotard designa o “figurado”, em oposição ao 

“discursivo”, baseado em processos secundários (Lash, 1988). [...] 

Em terceiro lugar, nos campos literário, crítico e acadêmico, o pós-modernismo 

implica uma crítica antifundacionalista de todas as metanarrativas, seja na ciência, 

religião, filosofia, humanismo, marxismo, seja em qualquer outro corpo sistemático 

de conhecimento. [...] 

Em quarto lugar, no plano das experiências culturais cotidianas, o pós-modernismo 

implica a transformação da realidade em imagens e a fragmentação do tempo numa 

série de presentes perpétuos (Jameson, 1984a:15). A cultura cotidiana pós-moderna 

é, portanto, uma cultura da diversidade e heterogeneidade estilísticas, de uma 

sobrecarga de imagens e simulações que resultam numa perda do referente ou do 

senso de realidade. [...] 

Em quinto lugar, o pós-modernismo favorece uma estetização do modo de 

percepção e a estetização da vida cotidiana. Arte e experiências estéticas tornaram-
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se, assim, os paradigmas dominantes do conhecimento, da experiência e do sentido 

da vida. (1995, p. 171/172). 

 

Desde o início desta dissertação partimos da premissa de que Quentin Tarantino 

se trata de um diretor pós-moderno, sem nos adentrarmos na vasta discussão que esse termo 

acarreta. No entanto, é importante situá-lo dentro do conceito de pós-moderno e refletir sobre 

a autenticidade deste título para o diretor, quando ele não parece segui-lo à risca. A citação de 

Mike Featherstone, dentre as tantas já teorizadas para o termo, é a que nos parece mais 

adequada para este fim, além de consistir em termos bastante gerais, possibilitando uma 

amplitude maior no momento de identificar Tarantino dentro das tendências pós-modernas. 

O primeiro dos princípios identificadores do pós-moderno de Featherstone diz que 

este nega os fundamentos da arte institucionalizada, mas basta nos demorarmos um pouco 

mais sobre Cães de Aluguel ou qualquer dos demais filmes de Tarantino, para perceber que 

esta alegação não se adequa rigidamente a eles. O diretor traz novos elementos às suas tramas, 

ironizando a sociedade de consumo, mas ao mesmo tempo, presta-lhe uma homenagem, 

consciente de que as primeiras não seriam possíveis sem a segunda. 

Tarantino nos leva a uma reflexão irônica dos nossos hábitos e valores, sem julgá-

los como fazia o cinema moderno. Ou seja, até na ironia pós-moderna do diretor existe um 

limite, o do comercial. Em nenhum momento o consumo, a venda de valores e a cultura pop 

são negados, mas calculados para serem tanto reflexivos, quanto rentáveis. Os diretores pós-

modernos, apesar de serem considerados como criadores de uma nova forma de fazer cinema, 

estão inseridos dentro do mundo capitalista, e hoje não se dão mais ao luxo de serem 

espontâneos ou fazerem filmes apenas para satisfazer sua necessidade de algo diferente, como 

acontecia na Nouvelle Vague ou no Neorrealismo Italiano. O cinema pós-moderno pode até 

começar marginal, mas não permanece ali por muito tempo, por ser ele também mercadoria e 

ter a sua parcela de vaidade no que toca ao reconhecimento. 

No caso específico de Cães de Aluguel, podemos perceber que, apesar dos 

recursos inusitados para o seu gênero de filme, trata-se de uma película limitada, que promete 

muito e no final cumpre pouco. Toda a reflexão do filme acerca da sociedade, os ângulos de 

câmera incômodos e a montagem fora dos padrões consistem em uma máscara para apresentar 

um enredo bastante comum: a amizade e a confiança. No final das contas, o filme consolida 

os valores da sociedade em vez de negá-los, quando coloca o foco nas relações interpessoais e 

mata todos os personagens por se traírem dentro do grupo. Colocando as coisas dessa forma, 

reafirmamos o que Stam e Shorat (2005) analisaram sobre o cinema pós-moderno quando 
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dizem que ele é midiaticamente consciente, uma vez que a sua execução é calculada para criar 

diferentes sensações no espectador. 

Essa afirmação nos leva a refletir sobre outro ponto apontado por Featherstone 

ainda nesse primeiro princípio, que diz que o artista pós-moderno está fadado às repetições, 

sendo privado da originalidade. Tarantino como objeto de análise e o cinema pós-moderno de 

forma genérica, podem ser enquadrados em parte dentro dessa afirmação, uma vez que a 

originalidade desses diretores não se encontra em criar novos gêneros ou escolas 

cinematográficas, mas sim em reinterpretá-las e reintroduzi-las nas tramas de maneira 

original, conferindo um toque pessoal a elas. O cerne da discussão sobre a arte pós-moderna, 

sempre foi o fato de se tratar ou não de uma paródia, visto que essa nova forma de fazer 

artístico está voltada para a sensação provocada nos espectadores e a fragmentação e 

reconstituição de formas artísticas anteriores. 

Entramos então no segundo e quarto princípios expostos por Featherstone, a 

estética da sensação e a fragmentação do tempo em presentes perpétuos
11

. Como colocado no 

Capítulo 1 desta dissertação, a cultura pop constitui a cultura da castração do indivíduo, a 

busca por um ideal que não se consegue alcançar; prevê um consumo de sonho, onde existe a 

excitação, mas jamais o gozo pleno com aquilo que é consumido. As narrativas pós-modernas 

de Tarantino podem ser consideradas então duplamente castradoras quando obedecem tanto as 

características do pós-moderno como os princípios que envolvem a cultura pop inserida em 

seus filmes. 

Colocando em perspectiva a sua obra em geral, o diretor constrói uma política de 

sensações eficiente no jogo da tela. São emoções constantes, intercaladas por momentos de 

tensão e, às vezes, de calmaria. No caso de Cães de Aluguel, esse movimento cíclico ainda 

não se encontra maduro no estilo do diretor e a montagem ainda não trata da cultura pop, do 

passado e do presente de maneira igualitária, tendo umas partes mais destaque do que as 

outras.  

Tomemos como exemplo os primeiros trinta minutos do filme, onde a montagem 

nos leva a diferentes momentos da trama. O filme se inicia na lanchonete, com a discussão 

sobre a Madonna em aproximadamente oito minutos de cultura pop, passa por dois minutos 

de créditos, dois minutos tensos no carro ensanguentado com Freddy baleado, dez minutos no 

galpão com Mr. Orange baleado, Mr. White e Mr. Pink discutindo, 1 minuto de flashback de 

Mr. Pink e sua fuga, de volta ao galpão e à discussão dos dois personagens por mais cinco 

                                                 
11

 O terceiro princípio de Featherstone não será analisado, uma vez que se refere aos campos literário, crítico e 

acadêmico, não se adequando ao objeto analisado nesta dissertação. 
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minutos e, por fim, dois minutos de calmaria com o flashback de Larry. Seguindo essa ordem, 

teremos uma sequência de descontração, calmaria, tensão extrema, calmaria, tensão breve, 

calmaria, calmaria; o que faz com que, os momentos de expectativa e verborragia sejam muito 

extensos (cerca de vinte e sete minutos dos trinta primeiros do filme, se contarmos a parte 

descontraída da lanchonete), fazendo o espectador acostumado à ação dos filmes 

contemporâneos e à cultura pop perder o interesse na trama logo nos primeiros momentos. 

Com isso, não queremos dizer em absoluto que as cenas mostradas em todo esse 

tempo sejam desnecessárias, apenas que o equilíbrio de sensações tão bem elaborado pelo 

cinema pós-moderno é falho em Cães de Aluguel. A castração do indivíduo, tão necessária 

para manter sua atenção e desejo em determinado sentido, foi diminuída ao ponto de seguir na 

direção contrária. Esse fator é minimizado no decorrer do filme, mas continua presente 

conforme avançamos na trama, tornando-a um pouco cansativa com o passar do tempo. 

Essa falha do primeiro filme de Tarantino se corrige com o tempo, e o equilíbrio 

de sensações que uma trama é capaz de nos trazer é plenamente alcançado apenas com seu 

último filme, Bastardos Inglórios. À medida que estudamos a obra completa do diretor, essa 

evolução se torna visível com a montagem, o uso da atmosfera hedonista de seus filmes 

(muito pouco explorada em Cães de Aluguel) e a identificação gerada entre espectadores e 

personagens. 

Por fim, o quinto e último princípio exposto por Featherstone é aquele ao qual 

Tarantino se adequa perfeitamente, uma vez que promove a estetização da vida a todo 

momento dentro de suas tramas, tratando das vidas dos personagens no ambiente em que 

vivem e como isso influencia suas personalidades individuais. No filme Cães de Aluguel, é 

difícil nos sentirmos intimidados ou enraivecidos com os mesmos, uma vez que as situações 

prosaicas colocadas entre uma cena e outra nos deixam perceber aqueles gângsteres como 

cumpridores de suas funções, exatamente iguais a qualquer outro trabalhador atual. O jogo de 

imagens que o diretor apresenta faz com que o espectador, além de não sentir aversão aos 

personagens, consiga enxergar dentro do pequeno grupo os protagonistas e antagonistas da 

trama, baseado apenas nas relações pessoais entre eles. Nada mais natural do que sentirmos 

um forte antagonismo pelo personagem de Mr. Blonde e sua frieza e indiferença para com os 

sentimentos dos outros gângsteres, quando na verdade, ele exerce exatamente a mesma função 

dos outros em termos de trabalho. 

Outro ponto a ser observado em Cães de Aluguel, como dito anteriormente é a 

“heterogeneidade estilística” de que fala Featherstone. A trama segue por vários gêneros 

específicos, sem se afixar com rigor a nenhum deles. Podemos perceber elementos claros de 
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escolas cinematográficas totalmente distintas se juntando para a formação de um híbrido, no 

qual o diretor começa a transparecer a ironia tão presente em seu trabalho seguinte: Pulp 

Fiction. Ao colocar elementos dos mais diversos gêneros convivendo em uma mesma 

cena/sequência, Tarantino mostra que a fluidez pós-moderna se apresenta não só para 

construir críticas sociais, mas também para agregar apelo comercial a um filme irônico e 

autoral, característica bastante presente na Pop Art. 

Se aplicarmos aqui o conceito de paródia, que é “uma ode que perverte o sentido 

de outra ode” (SANT’ANNA, 2007, p. 12), veremos que o cinema de Tarantino se aproxima 

muito dessa definição, acrescido de certa ironia. Nesse caso, quando o diretor coloca 

referências cinematográficas em seus filmes ele não está produzindo uma paródia de fato, mas 

sim uma paródia da paródia, uma vez que o diretor se mostra consciente dos gêneros que lhe 

inspiraram e nos apresenta a subversão dos mesmos; o que inspira Tarantino não são apenas 

os gêneros puramente concebidos, mas também seus subprodutos de classe B. Por isso 

mesmo, não podemos dizer que seu trabalho é completamente original, nem completamente 

paródia; o que o diretor faz é transformar gêneros (muitas vezes já parodiados, como é o caso 

do western spaghetti) em algo diferente, que tenha a sua marca: o trato do cotidiano e a ironia 

para com a sociedade. Exatamente por essa característica pós-moderna de indefinição e de 

organização caótica é que torna tão difícil a comparação de Quentin Tarantino com seus 

mestres, em termos de arrebatamento, fama e reconhecimento. No entanto, é importante 

salientar que, até por pertencerem a linhas de trabalho diferentes, tanto o diretor, quanto os 

mestres que lhe inspiraram, trouxeram algo novo para a história do cinema e se tornaram 

ícones em suas escolas cinematográficas e respectivos gêneros. 

“[...] mesmo autores mais contemporâneos definem a paródia também por 

contiguidade, considerando-a um mero sinônimo de pastiche, ou seja, um trabalho de ajuntar 

pedaços de diferentes partes de obra de um ou de vários artistas.” (IBIDEM, p. 13). Quando o 

diretor, ao se apossar de alguns elementos de um gênero cinematográfico, que por sua vez já 

são considerados pastiches, e subverte esses subprodutos, ele consolida o chamado cinema 

pós-moderno.  

A diversidade de referências que influenciam o trabalho de Quentin Tarantino 

pode ser sentida nessa lista nomeada em 2002 pelo próprio diretor como os 12 melhores 

filmes de todos os tempos: 

 

1. The Good, the Bad and the Ugly (Três Homens em Conflito, Sergio Leone, 1966) 

2. Rio Bravo (Onde Começa o Inferno, Howard Hawks, 1959) 
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3. Taxi Driver (Taxi Driver, Martin Scorsese, 1976) 

4. His Girl Friday (Jejum de Amor, Howard Hawks, 1940) 

5. Rolling Thunder (A Outra Face da Violência, John Flynn, 1977) 

6. They All Laughed (Muito Riso ou Muita Alegria, Peter Bogdanovich, 1981) 

7. The Great Scape (Fugindo do Inferno, John Sturges, 1963) 

8. Carrie (Carrie, A Estranha, Brian de Palma, 1976) 

9. Coffy
12

 (Jack Hill, 1973) 

10. Dazed and Confused (Jovens, Loucos e Rebeldes, Richard Linklater, 1993) 

11. Five Fingers of Death (Cinco Dedos de Violência, Jeng Cheong-Who, 1972) 

12. Hi Diddle Diddle
13

 (Andrew L. Stone, 1943) 

 

Essa lista, publicada na revista Sight and Sound Directors, ilustra perfeitamente as 

origens da bricolagem promovida por Tarantino em seus filmes, uma vez que temos aqui de 

comédias românticas a filmes de guerra e os chamados blaxploitations, filmes B americanos 

voltados para o público negro da década de 70. Muito do que será discutido a seguir necessita 

da menção dessa lista, uma vez que todas essas influências vez ou outra se apresentam em 

Cães de Aluguel e nos demais filmes do diretor. 

Um desses gêneros com fortes referências dentro de Cães de Aluguel é o noir
14

, 

que podem ser percebidas através dos flashbacks do filme, além de, claro, ser um filme de 

crime/golpe. No caso do filme em questão, os flashbacks são parte crucial do entendimento da 

narrativa e da manutenção do interesse do espectador, uma vez que o roubo em si não é 

mostrado. Baseado sempre nas relações entre os assaltantes, Tarantino insere seus flashbacks 

pouco a pouco, mostrando a construção e preparação do crime, além da infiltração de Freddy 

no grupo através do flashback mais extenso (aproximadamente 23 minutos). 

Todos os flashbacks do filme interferem diretamente na posição do narrador, de 

maneira que parte da significação é mostrada e o restante fica por nossa conta. No caso de 

Cães Aluguel, diferentemente de Pulp Fiction, que a história é contada em fragmentos e a 

ordem cronológica é restabelecida na cabeça do espectador apenas após o término da película, 

a fragmentação do filme só ocorre através de flashbacks, tudo que não é mostrado logo após o 

                                                 
12

 Filme do gênero blaxpliotation, uma variação do gênero exploitation estrelados por negros e dirigido 

especificamente para esse público. O nome em português para o filme não foi encontrado, tão pouco 

informações sobre um lançamento no Brasil ou o sucesso alcançado por esse filme junto ao público brasileiro. 
13

 Não foram encontradas referências sobre o lançamento deste filme em português, tampouco sobre sua relação 

com o público brasileiro. 
14

 Para maiores discussões sobre o gênero do filme noir, sua real existência e principais características, vide livro 

História do Cinema Mundial de Fernando Mascarello na bibliografia desta dissertação. 
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roubo da joalheria é flashback; ou seja, o filme não é uma sequência fragmentada e 

reorganizada, mas sim uma trama central com várias memórias paralelas para a compreensão 

das relações entre os gângsteres. “O cinema clássico justifica a irrupção de um flashback se e 

oriundo da subjetividade de um personagem” (BAPTISTA, 2010, p. 59), por isso, em Cães de 

Aluguel, sempre que a trama nos apresenta uma volta ao passado, o faz do ponto e vista do 

personagem, entrando em sua memória e nos apresentando os fatos conforme a lembrança do 

mesmo. Uma passagem que nos remete a esse ponto de vista sempre presente é o flashback 

falso de Freddy, um flashback dentro do flashback. 

 Para conquistar a confiança do grupo Freddy é aconselhado por Holdaway 

(colega policial de Freddy) a contar uma história para Joe e sua equipe de forma a mostrar que 

seus valores se assemelham com os que Joe busca em seus assaltantes. Dessa forma, após 

ensaiar por um tempo (ação também mostrada no flashback), Freddy conta sua mentira para 

Mr. White, Joe e Eddie em um bar. No decorrer da história somos levados à cena descrita por 

Freddy, um banheiro de uma estação de trem onde Freddy, levando uma bolsa com maconha, 

se depara com quatro policiais e um cão farejador. A voz over de Freddy permanece por um 

tempo dentro do flashback falso (Figura 2) e depois o próprio personagem fala de dentro do 

banheiro como se ainda estivesse no bar (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - 01:11:16 - O flashback falso: Freddy narrando fora de quadro 
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Figura 3 - 01:11:51 - O flashback falso: Freddy narrando dentro do quadro 

 

Dentre as características cruciais do cinema noir “cumpre destacar a 

complexidade das tramas e o uso do flashback (concorrendo para desorientar o espectador), 

além da voz em over do protagonista masculino” (MASCARELLO, 2009, p. 181). No caso 

dessa sequência em particular, as semelhanças com o cinema noir são bastante evidentes, nos 

remetendo a filmes como A Dama do Lago (Robert Montgomery, 1947), onde o personagem 

Phillip Marlowe nos conduz pela trama o tempo todo, no intuito de mostrar o crime ocorrido 

de acordo com a sua perspectiva, analisando os fatos unilateralmente. 

Se Tarantino pretendia deixar clara durante o filme a presença de um narrador que 

manipula o que será mostrado ou não, nesse flashback falso ele o faz de fato, mostrando que 

na verdade a história que você ouve sempre é editada por alguém, consciente ou 

inconscientemente. Essa máxima pode ser aplicada em todo o filme, na própria maneira do 

diretor contar a história, considerando que o narrador se faz presente em cada um dos 

flashbacks, capítulos e narrações do programa de rádio que envolve a trama. 

Em Cães de Aluguel a frequência das referências ao exploitation é enorme, uma 

vez que o filme é extremamente violento e não nos poupa de uns bons tiros à queima a roupa, 

ou de sangue esparramado por todos os lados. “[...] torna-se necessário precisar o que é 

cinema exploitation. Numa definição abrangente, são filmes de baixo orçamento feitos fora da 

indústria em que o objetivo principal é obter lucro da maneira mais rápida possível.” 

(BAPTISTA, 2010, p. 38). 
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Essa definição de Mauro Baptista serve como um ponto de partida para 

analisarmos os elementos que podem ser classificados como exploitation dentro de Cães de 

Aluguel, uma vez que o filme não é preso severamente ao gênero como À Prova de Morte 

(Death Proof, 2007), filme produzido e dirigido por Quentin Tarantino em 2007 em uma 

proposta de recriação das grindhouses
15

. Como todos os outros gêneros cinematográficos com 

os quais Tarantino brinca dentro de seus filmes, o exploitation não se encontra em sua forma 

pura em Cães de Aluguel e é também subvertido em suas passagens, especialmente com a 

inserção do grotesco e da ironia. Uma das passagens mais marcantes no filme é exatamente a 

de um momento exploitation por excelência: a cena da tortura do policial Marvin Nash. 

A cena se inicia logo após a chegada de Nice-Guy Eddie no local de encontro dos 

ladrões após o assalto, Eddie esteve conversando com Dov, um nome que aparece pela 

primeira vez na trama e permanece uma incógnita por todo o filme, e chega ao galpão 

extremamente irritado. Ao perceber que White e Pink andaram espancando o policial, Eddie 

fica ainda mais irritado e, ao ser confrontado com a possibilidade de uma armadilha, este 

refuta terminantemente essa ideia, baseado na confiança inabalável que seu pai possui em 

cada um dos ladrões. Os ânimos de todos se exaltam, especialmente de Eddie e de White, os 

mais passionais entre os cinco integrantes da quadrilha presentes, e Eddie ordena que White e 

Pink saiam com ele para remover os carros da frente do galpão, deixando Blonde (que até 

então estava sentado sobre um carro agindo com indiferença perante a briga dos outros três) 

de olho no policial Marvin ensanguentado e amarrado na cadeira e de Mr. Orange desmaiado 

e moribundo no chão. 

Logo em seguida podemos perceber a primeira diferença clara entre os filmes 

exploitations originais e a releitura de Tarantino, uma vez que o personagem de Mr. Blonde, 

consciente de si, se torna um personagem de si mesmo. Ao remover a jaqueta e proferir a 

frase “Enfim sós” (“Alone, at least”), Mr. Blonde assume o caráter frio e debochado que um 

torturador deve ter. Não que isso já não seja um traço da personalidade de Blonde, mas se 

antes desse momento ele se abalou ao ser dedurado por Mr. White a Eddie, agora ele assume a 

máscara impenetrável do carrasco. 

Desse momento em diante vemos toda a bagagem pós-moderna do diretor se 

desenrolar diante dos nossos olhos, uma vez que Blonde, por puro prazer na dor do outro
16

, 

                                                 
15

 Grindhouse foi um projeto dos diretores Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, onde cada um deles dirigiu 

um filme próprio, respectivamente Death Proof e Planet Terror, em homenagem aos cinemas especializados em 

filmes B nos EUA, geralmente exibidos um após o outro em formato multiplex. 
16

 Como podemos observar através do diálogo: 

 “Olha, eu não vou mentir pra você, ok?” 
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liga o rádio para torturar o policial e percebemos então que o programa de rádio que está 

passando é exatamente o mesmo que rege todo o filme de Cães de Aluguel, o K-Billy Super 

Sounds of The 70’s (“Super Hits dos Anos 70 do K-Billy”, em tradução livre). A condição de 

afastamento que o diretor coloca em um primeiro momento apresentando o filme como um 

programa de rádio se quebra para nos fazer entrar na cena e sentir a dor de Marvin e o asco 

que o personagem de Mr. Blonde impele. O que antes observávamos de longe passa então a 

ser-nos muito próximo, uma vez que estamos agora envolvidos na musicalidade da trama. 

Desse momento em diante vemos um dos casos mais claros de subversão dentro 

de Cães de Aluguel, quando o rádio toca um hit de sucesso e ritmo contagiante dos anos 70 

(mesma época dos mais famosos exploitations) e Mr. Blonde começa a dançar em frente ao 

policial. Não que a cena provoque uma gargalhada em todos os espectadores que se deparam 

com ela, até porque o clima é muito tenso entre os dois personagens, mas o fato de Blonde 

dançar não deixa de ser ligeiramente cômico e um tanto quando sádico também. Nesse 

momento, percebemos claramente a cultura pop subvertendo o gênero exploitation, uma vez 

que a cena se passa com um jogo na tela onde a cultura pop parece ter sido inserida com o 

intuito de ironizar a sociedade, humilhando o policial em detrimento dos indivíduos criados 

dentro da cultura pop e do espetáculo representados na figura de Mr. Blonde, o típico “garoto-

problema” americano, que busca a violência como forma de satisfação e tira os 

conhecimentos adquiridos da tela da TV. 

Essa comicidade nervosa que a cena nos impõe é produto da ironia inserida aqui 

contra a sociedade do espetáculo e o próprio gênero exploitation, visto que a forma pré-

concebida de torturador se desfaz quando este começa a dançar em frente ao torturado. “Ter 

humor é ser capaz de rir de si mesmo. A ironia parece mais maldosa, mais pérfida; ela é antes 

de tudo uma arma voltada contra os outros.” (JEUDY, 2001, p. 75) – neste caso uma arma 

contra as nossas concepções e estereótipos, nos deixando desconfortáveis antes de qualquer 

coisa. Sentimento esse que perdura até o final desta cena perturbadora, uma vez que o 

                                                                                                                                                         
 “Eu, na verdade, não dou a mínima para o que você sabe ou não sabe, mas eu vou torturar você mesmo assim.” 

 “Vingança. Não para obter informação.” 

 “É prazeroso pra mim torturar um tira. Você pode dizer o que quiser porque eu já ouvi antes. Tudo que você 

pode fazer é rezar por uma morte rápida, que você não vai ter.” 

 

“Look, I’m not gonna bullshit you, okay?” 

“I don’t really give a good fuck of what you know or don’t know, but I’m gonna torture you anyway.”  

“Regardless. Not to get information.” 

“It’s amusing to me to torture a cop. You can say anything you want ‘cause I’ve heard it all before. All you can 

do is pray for a quick death, which you ain’t gonna get.” 
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grotesco classificado por Muniz Sodré e Raquel Paiva (2002) como chocante
17

 não abandona 

a ação nem por um momento, trazendo consigo o seu efeito mais marcante: 

 

O grotesco não se define, entretanto, pura e simplesmente pelo monstruoso ou pelas 

aberrações. É preciso que, no contexto do espetáculo ou da literatura [e, no caso, do 

cinema], estas produzam efeitos de medo ou de riso nervoso, para que se crie 

“estranhamento” do mundo, uma sensação de absurdo ou de inexplicável, que 

corresponde propriamente ao grotesco. (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 56). 

 

Essa cena pode ser considerada como o momento mais forte de antagonismo com 

relação a um personagem dentro do filme, onde Tarantino demonstra sua pós-modernidade ao 

subverter o gênero com elementos culturais, mas reafirmar a moral e os bons costumes dentro 

da sociedade. Explico: após o grotesco corte da orelha do policial, Mr. Blonde sai do galpão 

para buscar querosene, a fim de colocar fogo em Marvin, ao retornar ao galpão e embeber o 

outro com o líquido inflamável. Mr. Orange, até então completamente esquecido pela cena 

tensa que se desenrola, se levanta e atira em Mr. Blonde várias vezes, matando-o de imediato; 

só então quando o personagem de Marvin e o de Mr. Orange conversam descobrimos que 

Orange é o policial disfarçado e que Marvin sabia disso. Apresentando os fatos dessa maneira, 

vemos aqui que o grupo de gângsteres se desfaz com a mera ameaça de um traidor entre eles, 

enquanto os dois policiais são fiéis um ao outro mesmo sob tortura; ou seja, o diretor coloca 

uma ironia pesada contra a sociedade criada no âmago da sociedade de consumo ao inserir 

uma música pop atrelada ao personagem psicopata de Mr. Blonde, mas o faz de forma sutil, 

deixando que a lealdade de Marvin se sobressaia ao final da cena, punindo o “bandido” e 

glorificando o “mocinho”. Na verdade o que acaba em cheque no final da cena são as escolhas 

feitas pelos personagens, elemento esse que nada mais é do que a clássica “moral da história”, 

vemos Mr. Blonde convivendo com sua escolha pacificamente, vivendo da profissão de 

ladrão como outro cidadão qualquer, mas podemos perceber também o quanto suas escolhas e 

criação fizeram dele uma pessoa fria e no final das contas ele paga o preço por isso. 

Outro elemento que nos faz perceber como aqueles ladrões foram criados e a 

disparidade que estes possuem para com Mr. Orange, que é um “homem de bem”, está no uso 

indiscriminado da violência gratuita e da linguagem escrachada. Podemos ver, através do 

flashback que se passa logo depois da cena da tortura, o treinamento que Mr. Orange impõe a 

si mesmo para conseguir se expressar como os outros membros do grupo de assaltantes. A 

violência explícita no filme é tratada como normal pelos personagens e o uso da linguagem de 

                                                 
17

 O grotesco chocante é aquele que possui um cunho sensacionalista, que geralmente abusa de sangue, cortes de 

cabeça afins na esperança de provocar um “choque perceptivo” (SODRÉ; PAIVA, 2002,  p. 69) naquele que o 

presencia.   
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baixo calão utilizada por eles é sentida como elemento representativo das relações de poder 

entre o grupo. “A ‘atomização do social em redes flexíveis de jogos de linguagem’ sugere que 

cada um pode recorrer a um conjunto bem distinto de códigos, a depender da situação em que 

se encontrar [...]” (HARVEY, 2008, p. 51). No filme Cães de Aluguel e, de acordo com a 

passagem de David Harvey, podemos perceber a mudança na linguagem dos personagens de 

acordo com as emoções ou situações a que estão compelidos. Quando estão na lanchonete, 

logo na primeira cena do filme, o clima é descontraído, a linguagem é chula e todos se tratam 

ali de igual para igual, exceto na relação com Joe Cabot.  

Ao longo de todo o filme o tratamento que os assaltantes destinam a Joe é 

respeitoso, ele é ríspido, usa de linguagem chula, mas impõe no tom de voz, enquanto que os 

outros o escutam e aceitam suas opiniões, além de se referirem a ele sempre com uma 

submissão velada e a contragosto (como na cena da escolha dos apelidos em que Mr. Pink 

protesta contra o seu). O único que enfrenta Joe no filme é Mr. White, talvez por confiar 

demais na amizade de longa data que existe entre os dois; vemos já na cena da lanchonete que 

Mr. White é o único que considera Joe como igual e que não se submete a ele. No final das 

contas, é exatamente essa relação entre Joe e Mr. White que desencadeia as mortes de todos. 

Em vários momentos vemos os personagens se enfrentando para provar seu valor. 

A honra e o profissionalismo para esses oito homens se torna maior do que a própria vida e, 

na iminência de terem sido traídos por um do grupo, eles passam a ter seus valores 

contestados, se vêm obrigados a desconfiar de um (ou de todos) companheiro e se 

desestruturam psicologicamente de tal forma que acabam todos mortos, com exceção de Mr. 

Pink, o único realmente profissional na trama. 

Esses confrontos podem ser sentidos em todo o filme. Cada um dos personagens 

principais aponta a arma para outro pelo menos uma vez, o que nos faz lembrar os célebres 

duelos dos filmes de western, nos quais os homens se vêm em posição de matar ou morrer e 

morrer pela honra. Na cena em que Pink acusa White de não ser profissional quando este 

último conta que disse seu nome à Orange, temos uma clara cena de duelo, onde Pink está no 

chão apontando sua arma para White e este, por sua vez aponta a sua para Pink. A tensão da 

cena, a solução do duelo é a chegada de Mr. Blonde, que passa a ser o foco da discussão, alvo 

de novas suspeitas e que quebra a tensão da cena ao aparecer com uma atitude completamente 

relaxada, com um refrigerante na mão.  

Outra clássica cena do duelo é a cena do triângulo formado por Mr. White/ Mr. 

Orange, Joe e Nice Guy Eddie no final do filme. A tensão da cena permanece nos segundos 

precedentes à ação e aos tiros, em uma forte lembrança a filmes de faroeste como “Três 
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Homens em Conflito” (The Good, The Bad and The Ugly, 1966), onde os duelos sempre 

permitiam ao espaço anterior à sequência de tiros um tempo maior do que o habitual, 

elevando a tensão ao máximo nos espectadores. Em ambas as cenas de duelos em Cães de 

Aluguel, os personagens defendem seus pontos de vista e sua moral, dispostos a levar às 

últimas consequências quem ousar desafiá-las. 

O que vemos aqui de mais importante para o sucesso ou a ruína do assalto são 

exatamente as relações de camaradagem e amizade dentro do grupo de ladrões. Toda a 

racionalidade dos personagens da trama começa a ruir quando é descoberta a traição de um 

deles, e ruir não apenas pela iminente possibilidade de serem todos presos, mas também pela 

humilhação de ter confiado em um colega que não era digno de tal confiança. Neste ponto, 

Mr. White é o pivô de uma briga em defesa de sua própria honra quando se coloca entre Mr. 

Orange e Joe, mesmo não conhecendo Orange direito. Ao revelar seu nome ao colega que está 

morrendo, Mr. White (Larry) quebra o código que unia o grupo enquanto anônimos uns para 

os outros e se vê sendo julgado por ter confiado em Freddy; sendo assim, sente-se obrigado a 

defendê-lo até o final para não admitir que errou perante os outros, o que o leva a apontar uma 

arma ao amigo de longa data, Joe Cabot, e a matá-lo em seguida. 

Ao inserir sua vasta rede de referências aos westerns americanos, vemos 

Tarantino fazer com o espectador o mesmo jogo que realiza com os momentos exploitation. O 

diretor revisita o gênero, clássico na cultura pop, em especial a americana e italiana, 

recolocando-o dentro de um limite subversivo imposto pelos demais elementos inseridos na 

trama. A bricolagem de gêneros que influenciam o diretor na construção de sua obra faz com 

que vejamos novamente seu efeito pós-moderno. Os westerns que mais influenciaram 

Tarantino, de acordo com o próprio diretor
18

 são aqueles dirigidos por nomes como Sergio 

Leone e Howard Hawks e estrelados por ícones como Clint Eastwood, John Wayne e 

Giuliano Gemma, lançados a partir da década de 60 e que, por si só já consistiam em uma 

releitura do gênero clássico surgido no início do século XX. 

Nesses filmes, produzidos após a Segunda Guerra Mundial e, por isso mesmo, 

contemporâneos ao nascimento da Pop Art e do conceito de pós-moderno, podemos perceber 

toda uma transformação na estrutura fílmica e na figura do herói de western: 

 

Com os EUA agora organizados no trabalho hierarquizado e coletivo das linhas de 

montagem e das repartições, diminui a valorização do macho individualista, que 

                                                 
18

 Quentin Tarantino expressou sua admiração por Sergio Leone e Howard Hawks e os colocou como duas de 

suas principais influências no Charlie Rose’s Show em uma extensa entrevista concedida no dia 14 de outubro de 

1994, pouco depois do lançamento de Pulp Fiction. Fontes: http://www.charlierose.com/ e www.youtube.com.br  

http://www.charlierose.com/
http://www.youtube.com.br/
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resolve as situações de acordo com suas próprias regras (na verdade, esse papel se 

aplica de maneira bem mais “confortável” ao herói de outro gênero: o gângster). Do 

mesmo modo, para as comunidades da fronteira, a presença do cowboy inflexível e 

individualista torna-se cada vez mais inconveniente. A mesma figura que tornara 

possível a nova organização social em um ambiente selvagem se revela, agora, 

desnecessária e indesejável; a essa altura, a “honra dos ladrões” que ele pode 

encontrar com outros tipos fora da lei passa a ser preferível a submeter-se às 

exigências de domesticação e feminilização das comunidades. Consequentemente, 

muitos Westerns passam a incorporar um grupo liderado por um herói envelhecido, 

mas ainda carismático, cuja exigência por um pagamento (como matadores de 

aluguel ou foras da lei) enfraquece o código moral do westerner clássico. 

(VUGMAN, 2009, p. 173) 

 

The Western movie, for example, often quoted as timeless and ritualistic, has since 

the end of World War II been highly flexible. There have been cycles of 

psychological Westerns (complicated characters, both the heroes and the villains), 

anthropological Westerns (attentive to Indian right and rites), weapon Westerns 

(Colt revolvers and repeating Winchesters as analogues of the present armament 

race). The protagonist has changed greatly, too: the typical hero of the American 

depression who married the boss’s daughter and so entered the bright archaic world 

of the gentleman has vanished. The ideal of the gentleman has expired, too, and with 

it evening dress which is no longer part of the typical hero-garb. (ALLOWAY, 

1997, p. 7)
19

 

 

As duas citações acima nos permitem observar nitidamente o que acontece dentro 

de Cães de Aluguel e como, ao mesclar dois gêneros cinematográficos diferentes, Tarantino 

consegue subverter os dois de uma vez, nos apresentando uma nova releitura da história do 

cinema. Uma vez que não coloca o gângster (Joe Cabot) como um macho que age por conta 

própria, mas sim como o líder de um grupo de assaltantes, ele não pende para a forma pré-

definida nem do western, nem do filme de crime. Apesar de se aproximar do faroeste 

produzido na década de 60, como descrito acima, o diretor insere a lógica do “grupo liderado 

por um herói envelhecido” dentro de outro gênero, e o faz de forma que em momento algum 

sintamos a falta de uma figura de gângster como a de Don Corleone, personagem de Marlon 

Brando no filme-ícone do gênero de gângsteres O Poderoso Chefão (The Godfather, Francis 

Ford Coppola, 1972). 

Aliás, apesar de aparentar ser um cara durão, Joe Cabot não passa a firmeza que 

um personagem liderando uma quadrilha de ladrões deve ter. Assim como o roubo e os 

profissionais que este contrata, Joe é um gângster medíocre, realizador de pequenos furtos e 

nada comparado à complexa máfia presente no filme de Coppola, por exemplo. Por esse 

                                                 
19

 “O filme western, frequentemente citado como atemporal e ritualístico, tem se tornado, desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, extremamente flexível. Houve ciclos de westerns psicológicos (personagens 

complicados, tanto vilões quanto heróis), westerns antropológicos (atentos aos direitos e ritos indígenas), 

westerns de armas (Revólveres Colt e Winchesters de repetição como analogias da presente corrida 

armamentista). O protagonista também mudou muito: o típico herói da depressão americana que se casava com a 

filha do patrão e adentrava o brilhante e arcaico mundo dos cavalheiros se desvaneceu. O ideal de cavalheiro 

expirou também, e com ele a roupa de gala que não mais faz parte do típico traje do herói. (tradução livre) 
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motivo, a autoridade de Joe é contestada durante o filme por Mr. White e, de fato, a impressão 

que temos enquanto espectadores é que Larry é o chefe da quadrilha, o mais contestador, 

brigão passional e defensor de seu ponto de vista. Essa característica pós-moderna de diminuir 

o papel do herói (ou anti-herói) cria dinâmicas interessantes dentro da trama, mas é uma faca 

de dois gumes e implica na reflexão e ironia social, mas não arrebata como o filme icônico 

que lhe inspirou. 

Outra influência clara dentro do filme é a do cinema moderno dos anos 50 e 60 

em elementos como a forma peculiar de contar a história, além de perguntas que não são 

completamente respondidas ao final de película. É como se nem todas as pontas do filme 

fossem amarradas, deixando parte da construção da narrativa por conta do espectador, além de 

nos colocar em nível de distanciamento da narrativa. 

Muitas vezes apontado como aquele que resgatou o cinema de autor, Tarantino 

não segue a linha estrita daqueles que fizeram desse estilo de filme um sucesso, mas incorpora 

pequenas anedotas dentro da trama que nos permitem identificar a semelhança com este estilo 

tão característico. O afastamento do espectador inerente ao cinema moderno de autor está 

presente em diversos momentos bem como a forte presença do narrador e a profundidade de 

campo acentuada. 

 
[A] “política dos autores” consiste na afirmação da existência de dois gêneros de 

filmes: aqueles em que uma personalidade marcante soube impor a sua marca 

pessoal e os que são produzidos no anonimato dos estúdios. Os primeiros traduzem 

de forma essencial, independentemente da participação de outros colaboradores do 

filme, o projecto, o talento e a espiritualidade de um verdadeiro artista. (GARDIES, 

2008, p. 132) 

 

Um bom exemplo dessa influência moderna está na cena que Nice Guy Eddie se 

dirige ao galpão conversando pelo celular com alguém chamado Dov, que não nos é 

apresentado durante o filme, mas cujo nome faz sentido para os membros da quadrilha 

presentes no galpão (Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blonde e Mr. Orange) e que parece estar a par 

dos acontecimentos dentro da joalheria. Ao optar por não dizer claramente quem é esse 

personagem, Tarantino coloca o espectador em posição de distanciamento em relação à 

história assim que este percebe que o mundo diegético criado pelo filme é um recorte e não 

está totalmente explícito na película; na verdade, é muito maior e envolve mais pessoas do 

que temos ciência. Dessa forma, o diretor reforça a posição do narrador da história, ao 

evidenciar o recorte feito do “mundo real” em evidência, deixando personagens de fora. 

Talvez por se tratar de seu primeiro filme, Tarantino ainda não tenha ousado o 

bastante na questão da ironia social e do afastamento crítico do espectador em relação à 
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história (a imersão promovida pelo filme é rompida em algum momento) que são marcas 

inerentes do cinema moderno, algo que ele viria a fazer com seus dois próximos filmes: Pulp 

Fiction e Jackie Brown. No entanto, um elemento que não podemos deixar de destacar é a 

enorme profundidade de campo e os longos diálogos presentes em Cães de Aluguel, algo 

bastante raro para filmes pertencentes à vertente do cinema clássico. 

O fato de se tratar de um filme bastante verborrágico, o que posteriormente se 

mostraria marca registrada do diretor, Cães de Aluguel obedece seu próprio ritmo e é óbvia a 

intenção de Tarantino de deixar a cena correr e o diálogo se desenrolar. Ao optar por diálogos 

longos, (como o diálogo de quase 5 minutos entre Mr. White e Mr. Pink logo no começo do 

filme) o diretor foge completamente à rápida troca de informações presentes nos filmes de sua 

época, mas ao mesmo tempo deixa ainda mais explícita a questão do cotidiano. O jogo na tela 

aparece aqui mais uma vez e em determinados momentos nos afastamos da trama, cientes que 

existe uma edição brusca por trás da película, expondo o narrador (o próprio Tarantino); mas 

a sensação incômoda de afastamento é neutralizada quando nos aproximamos para ouvir mais 

do que aqueles personagens tanto falam, com diálogos que, em termos de entendimento dos 

acontecimentos, parecem desnecessários, mas que nos transportam para a tensão que é ser um 

assaltante e conviver com a possibilidade de ter caído em uma armadilha sem enlouquecer. 

Em se tratando de um filme de crime, os diálogos se sobressaem em muito às cenas de tiros a 

matanças; muito é ameaçado, mas pouco se concretiza até a cena final onde todos morrem. 

No caso da profundidade de campo, podemos ver que o diretor não se atém a 

cenas rasas, ainda buscando uma proximidade da trama com a realidade de uma situação vista 

através dos olhos da câmera. Logo após conversar com Dov, Eddie chega ao galpão para 

tomar parte em uma cena bastante peculiar no filme em termos técnicos: uma cena que passa 

a acontecer em quatro níveis de atuação. 

Como podemos observar no fotograma abaixo, a leitura da cena é bastante 

diferente em Cães de Aluguel, considerando que temos quatro níveis de atuação dos 

personagens, e três focos de ação ocorrendo ao mesmo tempo. Essa disposição cenográfica é 

desconfortável para o espectador, estamos em uma posição de “onipresença” ao olharmos o 

desenrolar da ação desse ângulo, pois não enxergamos a cena por nenhum olhar específico de 

personagem, apenas o do narrador, e com isso podemos perceber inúmeros detalhes que 

passariam despercebidos em uma cena com apenas dois níveis, que é o mais comum na 

indústria. Por exemplo, através desse simples fotograma, podemos observar que White (1) 

ainda está alheio à chegada de Eddie e está irritado; Pink (2) se encontra ansioso, andando de 

um lado para outro e, apesar de ter ajudado White a bater no policial, não está inteiramente 
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preparado para defender seus atos diante da explosão que irrompe pela porta junto com Nice-

Guy Eddie; por fim, Blonde (3) está em estado de total relaxamento, observa Eddie (4) entrar 

e espera pacientemente o seu momento com o policial Marvin, talvez até se mostrando frio 

diante de Eddie para que este confie em deixá-lo no galpão com Marvin enquanto os outros 

removem os carros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - 00:47:34 - Profundidade de campo em quatro níveis 

 

[...] conduzir a atenção é central aos objetivos denotativos da encenação. [...] As 

técnicas de iluminação, composição e interpretação reforçam nossa deriva natural 

em direção aos corpos, olhares e expressões faciais. E o diretor que coloca muita 

coisa competindo pela nossa atenção, provavelmente, nos guiará cuidadosamente 

para os lugares mais importantes. Muitas táticas de encenação, portanto, podem ser 

encaradas como maneiras de administrar a busca visual do espectador – não 

necessariamente “forçá-lo”, [...], mas guiá-lo ou proporcionar uma linha de menor 

resistência, que, pelas pressões inerentes à sala de cinema, arrastará a maioria dos 

espectadores. (BORDWELL, 2008, p. 68/69) 

 

Na cena em questão, Tarantino parece incorporar literalmente as palavras de 

Bordwell, colocando a iluminação e o diálogo sobre o núcleo de Mr. White e Marvin. Tendo o 

olhar atraído para a entrada de Eddie, logo somos compelidos a voltar para o local onde a 

pancadaria se desenrola, uma vez que o personagem de Eddie fica imerso nas sombras, assim 

como Mr. Blonde. Temos então mais um indício da formação do estilo do diretor, que utiliza 

de recursos diferenciados para quebrar os paradigmas tradicionais da indústria 

cinematográfica deste gênero fílmico. Ao colocar a encenação em 4 níveis, Tarantino constrói 

uma mise-en-scène complexo dentro de um filme de crime de baixo orçamento. 



 59 

Podemos então perceber que em suas referências, Tarantino expressa de forma 

coerente e inegável a sua pós-modernidade, uma vez que temos elementos típicos do 

aclamado cinema de autor e elementos que nos remontam instantaneamente aos produtos 

culturais cinematográficos da mais baixa estirpe. Ao inserir em Cães de Aluguel anedotas 

representativas da cultura pop e da cultura do consumo, o diretor traz o grotesco inerente 

dessas duas formas de expressão cultural e consegue transformar o sentido de algumas 

passagens do filme em seu contrário: é a ironia utilizada pelo diretor para subverter os gêneros 

consagrados. “O grotesco implica um compromisso do riso e de suas eventuais categorizações 

estéticas com tudo aquilo que normalmente se classifica como cruel, vulgar ou grosseiro [...].” 

(SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 62). Vale explicitar que os momentos de manifestação do 

grotesco presentes nos filmes do Tarantino são ligados quase que exclusivamente à ironia e o 

riso que provém deles não é o mesmo atribuído à comédia, mas sim um riso de correção, de 

escárnio, um riso que “[...] para produzir efeito pleno, [...] exige enfim algo como uma 

anestesia momentânea do coração. [Ele] [...] se dirige à inteligência pura.” (BERGSON, 2007, 

p.4). 

Quando nos deparamos com uma cena como a que se segue à chegada de Mr. 

Blonde ao galpão, onde todos que lá se encontram estão já indignados com a sua ação 

precipitada de iniciar o tiroteio na joalheria que desencadeou na chegada dos policiais, temos 

de imediato uma situação tensa entre Mr. White e Mr. Blonde. Os dois personagens começam 

a discutir e Mr. Pink interfere, mais uma vez podemos ver as personalidades de cada um se 

materializando na tela como na primeira cena do filme, onde temos a discussão sobre duas 

músicas da Madonna e a questão da gorjeta
20

; Mr. Pink segue a linha profissional racional, 

Mr. White é bom no que faz, mas deixa as emoções o abaterem e Mr. Blonde possui uma 

frieza de sentimentos que beira a crueldade. A tensão da cena só é quebrada de fato quando 

Mr. Blonde, após presenciar a explosão de Mr. White com indisfarçada indiferença, solta uma 

gargalhada e comenta: “Cara, aposto que você é um grande fã do Lee Marvin, certo?”
21

. A 

referência ao ator Lee Marvin, extremamente popular na década de 60 e 70 leva tanto 

personagens, quanto espectadores a rir da cena, mesmo estando em um momento tenso, onde 

Mr. Orange está morrendo e ninguém sabe quem armou a cilada para a quadrilha. 

Com esse exemplo podemos perceber a forma como o diretor compõe suas 

referências, para quebrar a tensão do que poderia ser mais uma cena de duelo dentro do filme 

(Mr. White chega a puxar a sua arma para Mr. Blonde), ele insere uma piadinha sobre um 

                                                 
20

 Ambos os assuntos tratados no item 2.2 desta dissertação. 
21

 “Man, I bet you are a big Lee Marvin fan, right?” 
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ícone da cultura pop do pós-guerra
22

 e transforma o clima da cena completamente. Vira 

comédia por um momento. Além disso, não por acaso, Lee Marvin é um dos grandes nomes 

do western americano da década de 60, tendo sua fama alavancada pelo filme O Homem Que 

Matou o Facínora (John Wayne, 1962), clássico do gênero e que na época em que foi 

produzido, já fazia parte de uma segunda geração do western, que parodiava a primeira, 

mudando seu sentido conforme a sociedade se transformava a seu redor
23

. 

Paralelamente a todos esses traços de gêneros consagrados dentro de Cães de 

Aluguel podemos ainda distinguir claramente o efeito que a inserção do cotidiano e do 

prosaico da vida dos gângsteres provoca no filme. A parte onde reside toda a ironia da 

película e que mantém todos os elementos juntos é exatamente a exposição da cultura pop e 

do consumo em relação aos personagens. 

Ao aliar o mundo pós-moderno em que todos nós estamos inseridos e a posição do 

narrador extremamente presente, Tarantino ilustra sua ironia com a sociedade ao mesmo 

tempo em que reafirma seus princípios. Fazendo com que o jogo na tela nos coloque, 

enquanto espectadores, em uma posição constante de afastamento e aproximação da trama, 

oscilando em uma diegese que traz tanto elementos reconhecíveis e confortáveis aos nossos 

olhos, quanto passagens estranhas e inusitadas. 

Colocando dessa forma, vemos que Cães de Aluguel acompanha seu momento 

histórico na indústria cinematográfica, seguindo a tendência fluida da época em que vivemos. 

A miscelânea de elementos aqui nos mostra o motivo pelo qual o estilo de Tarantino ficou 

demarcado e facilmente reconhecível, uma vez que em qualquer momento do filme podemos 

perceber a influência do diretor enquanto cinéfilo e pós-moderno. 

 

2.2 A POSIÇÃO DO NARRADOR E O POP 

 

Talvez o maior rompimento de Quentin Tarantino com a indústria do gênero tenha 

sido a sua maneira desconexa de contar histórias. Indo na contramão dos filmes de sua época 

e tomando para si o título de um diretor que faz filmes cults, Tarantino exerce sobre crítica e 

                                                 
22

 O próprio Lee Marvin foi integrante da Marinha americana e, após um ferimento em combate, resolveu se 

dedicar a carreira de ator, tendo feito muitos filmes em que representava papéis de soldado. Porém o estrelato 

veio como personagem de faroeste em 62 e em 65, quando foi condecorado com o Oscar de melhor ator por sua 

atuação em Dívida de Sangue (Elliot Silverstein, 1965). 
23

 Para melhor contextualizar o western americano e suas diversas fases, ver o livro História do Cinema Mundial 

de Fernando Mascarello na bibliografia desta dissertação. 
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público uma simpatia indiscutível, uma vez que o diretor consegue agradar a gregos e 

troianos, trazendo os filmes de autor com uma roupagem comercial.  

Na construção de seu estilo de direção, Tarantino transformou a clássica 

imparcialidade do narrador em algo que é, ao mesmo tempo, óbvio e incômodo. Hoje em dia, 

quando nos deparamos com algum filme do diretor temos geralmente uma trama dividida em 

capítulos e interferências externas do narrador. Essa leitura fasciculada e manipuladora faz 

com que seus filmes fiquem facilmente identificáveis e transformaram Tarantino em 

referência, uma vez que a utilização desses mesmos recursos por outro diretor que ainda não 

possua seu estilo próprio corre sério risco de ser intitulada como imitação. 

Isso não quer dizer em absoluto que Tarantino tenha trazido algo inédito para o 

cinema, mas que a posição do narrador, herdada provavelmente do cinema moderno, expressa 

em seus filmes, é, como todos os outros elementos, reinventada. Primeiro, por se tratar de 

elementos de narração diferenciada inseridos em filmes que tem sua inegável fonte em filmes 

B americanos; segundo, por não querer representar, na maioria das vezes, as emoções que se 

passam entre os personagens, mas sim as que se passam entre os espectadores. 

Em Cães de Aluguel, esse traço característico do estilo de Tarantino ainda não se 

encontra completamente formado. A evolução de sua forma de narrar pode ser sentida com 

grande impacto em Pulp Fiction e em todos os seus filmes seguintes, atingindo seu ponto 

máximo em Bastardos Inglórios, lançado em 2009. 

Cães de Aluguel, apesar de ter chamado a atenção para o trabalho pós-moderno do 

diretor, representa ainda uma forma bastante tímida de expressão do narrador, mas, como 

veremos a seguir, os primeiros vestígios estão lá. Já podemos perceber que o filme possui 

capítulos, todos contendo flashbacks, e que o narrador se divide em duas partes: o diretor em 

edição e o narrador do programa de rádio “Super Sounds of The 70’s”. 

 

“Para a questão ‘Quem vê?, há três respostas possíveis: 

1. um narrador omnisciente que diz mais do que as personagens sabem; 

2. um narrador que só diz o que vê uma dada personagem (narrativa “com ponto de 

vista”, “visão com”); 

3. um narrador que diz menos do que a personagem (...). 

As narrativas do tipo 1 são não-focalizadas (...) 

As narrativas do tipo 2 são de focalização interna, fixa (não deixamos o ponto de 

vista de uma personagem [...]), variável (passamos de uma personagem para outra) 

ou múltipla (os mesmos acontecimentos são contados várias vezes segundo os 

pontos de vista de personagens diferentes). 

As narrativas do tipo 3 são de focalização externa”. (VANOYE, 1989, p. 147 apud 

AUMONT; MARIE, 2009, p. 96) 
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Essa citação, apresentada por Vanoye (1989) e discutida por Jacques Aumont e 

Michel Marie em seu livro A Análise do Filme, consiste em um esquema bastante rígido, visto 

que dificilmente (para não dizer impossível) um filme narrativo seguirá uma mesma forma e 

narrativa do começo ao fim. O próprio uso do campo/contracampo como forma narrativa que 

mostra aquilo que o personagem de fato vê colocaria todos eles dentro de uma única 

categoria. No entanto, para ilustrar a forma como Tarantino trabalha o seu narrador dentro de 

Cães de Aluguel, essa citação se mostra bastante válida, pois leva em conta a participação do 

narrador dentro da trama e de que maneira este interage com os personagens.  

À medida que a trama do filme se desenrola, a pergunta que nos acomete dentro 

de Cães de Aluguel é: “Afinal, quem é o narrador?” Pergunta essa que não é difícil de 

responder, mas que talvez ao colocar de pronto que o narrador é onipresente, deixemos passar 

um elemento importante dentro da narrativa deste filme, que é a presença do locutor de rádio 

que coloca a cultura pop dos anos 70 como condutora da trama, hora dentro, hora fora da 

diegese. 

 Se fosse para classificar esse tipo de narração no esquema acima, colocaríamos 

que Cães de Aluguel responde às narrativas do tipo 1 e do tipo 3, uma vez que a mão 

manipuladora (não no sentido pejorativo e maldoso do termo) do diretor estampa na tela que 

este está mostrando apenas o que ele quer que vejamos, temos o locutor de rádio que não 

manipula, mas faz a conexão espectador/personagem, nos inserindo dentro da trama com 

aquilo que é corriqueiro, identificador. O jogo na tela promovido por Tarantino fica mais uma 

vez evidente na construção da narração, quando a câmera e a montagem nos tiram elementos 

em aproximação, para permitir que o locutor de rádio nos reponha em pop. 

A primeira forma de narrativa analisada é exatamente aquela que fez do estilo de 

Tarantino sua marca registrada e que busca na montagem, divisão de capítulos e ângulos de 

câmera sua ancoragem para a produção de efeitos diferentes. Temos em Cães de Aluguel uma 

grande quantidade de efeitos diferenciados com a câmera, bem como montagens incomuns 

para o estilo de filme proposto pelo diretor. O filme passa a impressão de experimentação, 

inerente àqueles que buscam construir algo novo no âmbito da arte; não se trata ainda uma 

obra-prima do diretor, mas sim de um forçar de limites, alcançar novos patamares no fazer 

fílmico.  

A primeira característica notável dessa forma de narração é a montagem. O filme 

todo é dividido por intertextos que introduzem suas partes principais. Qualquer mudança 

brusca de cenário, tempo e situação é antes apresentada por um intertexto. No caso de Cães de 

Aluguel temos três intertextos que apresentam os flashbacks dos personagens que fazem a 
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trama girar e o problema com o roubo da joalheria tomar as proporções que toma; são eles: 

Mr. White (00:27:01), Mr. Blonde (00:37:45) e Mr. Orange (01:03:46). Todos esses 

intertextos são inseridos por uma tela preta, onde o apelido de cada um dos personagens 

aparece em branco sublinhado. 

Ao contrário dos outros dois flashbacks seguintes, o de Mr. White é o único que 

tem seu intertexto apresentado depois que a cena da conversa com Joe Cabot já se iniciou. 

Uma vez desorientados pela mudança de cenário e pela perda da noção espaço/tempo em que 

a cena ocorre, se antes ou depois do roubo, o diretor inclui o intertexto para explicar que se 

trata então da preparação do crime. A conversa dos dois personagens, como dito 

anteriormente, expressa uma grande afetuosidade entre os dois e deixa claro que Mr. White 

foi um dos primeiros a ser chamado, provavelmente pela confiança que Joe deposita nele. 

Diferente do que veio a se firmar nos filmes seguintes de Tarantino, em Cães de 

Aluguel, o tempo é bem definido entre passado e presente. A cena do galpão é intercalada por 

flashbacks e nem todos são apresentados por intertextos. No caso deste filme, diferente de 

Pulp Fiction e Kill Bill 1 e 2, os intertextos surgem para explicar a ação e não para desorientar 

o espectador. No entanto esse fato não deixa menos explícita a aparente intenção do diretor de 

demonstrar que aquela história é recortada, ela representa a visão de uma pessoa, fazendo com 

que o espectador veja a trama através do olhar de alguém de fora para dentro e não de dentro 

para fora através do olhar do personagem. 

Outra característica dessa parte narrativa do filme diz respeito ao olho da câmera e 

ao fato de que nem sempre temos a cena vista da perspectiva do personagem, mas sim de fora, 

como um voyeur que observa sem se envolver. Nesse ponto temos então, a expressão da 

influência da cultura pop e da Pop Art sobre o diretor e a questão do observador não é 

colocada para os personagens, mas para os espectadores. Os personagens não observam, como 

em Janela Indiscreta (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954), somos nós os aficionados pela 

imagem e pela história. 

Exemplos de ângulos de câmera desconfortáveis são recorrentes em Cães de 

Aluguel e em toda a obra posterior do diretor. São movimentos e posições explícitos, fazendo 

com que possamos notar a presença do narrador em diversos momentos, interferindo naquilo 

que é típico da diegese. Dois exemplos ilustram bem essa situação de interferência imposta 

por Tarantino, bem como a manipulação das emoções do espectador advindas dela. 

A primeira delas se passa logo após a chegada de Mr. Pink ao galpão, bastante 

estressado com a ideia de terem sido traídos. Ao ver Mr. Orange baleado ele se desespera e 

começa a discutir com Mr. White. Quando os ânimos começam a se exaltar, Mr. White sugere 



 64 

que eles conversem sobre o suposto traidor na sala ao lado. A cena se passa com 

pouquíssimos cortes e antes de presenciarmos o quadro abaixo, podemos ver um travelling da 

câmera da sala anterior, passando por trás da parede ao lado de onde ela se posiciona; em 

outras palavras, é como se olhássemos por um buraco de fechadura uma cena que não temos 

autorização para assistir, saindo sorrateiramente de trás de uma parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - 00:17:32 - O narrador que observa 

 

A parte destacada no fotograma acima é, sem sombra de dúvidas, a mais 

intrigante de todo esse plano-sequência, onde podemos perceber que quem fala é Mr. Pink, 

extremamente exaltado, fora de quadro, enquanto Mr. White arruma sua camisa com a 

expressão mais relaxada. Nesse momento a câmera se posiciona no chão, não coincidindo 

com o olhar de nenhum dos personagens, apenas o do diretor; naquele momento não somos 

nós fazendo parte da trama pelo lado de dentro, mas sim, observando a ação por fora.  

 

Hoje o estilo de Hollywood é sempre de movimento – se não for pela montagem, 

será pelo movimento de câmera. O que passou praticamente despercebido foi o 

plano-sequência fixo. [...] Hoje, talvez a coisa mais radical que se possa fazer em 

Hollywood é colocar a câmera num tripé, posicioná-la a uma distância razoável da 

ação e deixar toda a cena se desenrolar. (BORDWELL, 2008, p. 54) 

 

Nessa cena, Tarantino busca a contramão da indústria, deixando a cena se 

desenrolar diante de um olhar tímido por um lado, por não estar autorizado a ver a cena por 

completo, com o personagem que fala fora de quadro; mas ousada na tentativa de nos 
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desconcertar enquanto espectadores. Nossas expectativas são frustradas com a câmera 

restritiva e a curiosidade sobre o que Mr. Pink está fazendo faz com que nossos olhos se 

mantenham na ação. 

A cena nos afeta de tal forma enquanto espectadores que podemos sentir a tensão 

de Mr. White crescendo conforme Mr. Pink se desespera, a ideia de uma traição não tinha lhe 

passado pela cabeça e ao mencionar a loucura de Mr. Blonde atirando nas pessoas na loja, Mr. 

Pink planta no colega de profissão uma raiva incontida. Na busca por um culpado pelo 

ferimento de Mr. Orange, Larry acaba por deixar o emocional tomar conta e canaliza sua raiva 

para a figura de Vic. 

Outro ponto em que o diretor manipula nossas emoções é que, apesar de não o 

vermos, podemos visualizar mentalmente a cena do desespero de Mr. Pink. Imaginar o 

personagem andando de um lado para o outro, chutando coisas e gesticulando loucamente, é 

tarefa fácil quando temos um tom de voz tão urgente e uma câmera afastada o suficiente da 

ação para fazer com que possamos divagar pela diegese sem de fato nos envolver nela. 

O segundo exemplo nos mostra um recurso que Tarantino utiliza em pelo menos 

mais dois de seus filmes: o de colocar o personagem que fala fora de quadro enquanto o que 

escuta em close se transforma em uma janela cristalina de emoções. Esse mesmo recurso foi 

usado pelo diretor em Pulp Fiction, em uma cena com Bruce Willis (Butch) e Vingh Rhames 

(Marcellus Wallace), e em Bastardos Inglórios, no diálogo de Melanie Laurent (Shoshanna) e 

Christoph Waltz (Cel. Landa). Como coloca Edgar Morin, “A voz do ator, enquanto a câmera 

se fixa em outra coisa - acontecimento, personagem, objeto – não só sugere a sua presença, 

mas pode ser mais expressiva que sua própria presença.” (1989, p. 85). 

A cena mostrada a seguir não se passa muito depois da cena acima (Figura 5), os 

personagens de Mr. Pink e Mr. White ainda discutem a questão do traidor e da situação de 

Mr. Orange. Com o foco na expressão de Mr. White, podemos perceber seu conflito interno 

enquanto Mr. Pink fala de como Joe ficará irritado quando souber que o roubo deu errado e 

que um deles foi baleado. Fica claro então que Larry carrega consigo a culpa pela situação de 

Freddy e por ter-lhe revelado detalhes de sua vida pessoal. 
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Figura 6 - 00:29:35 - A culpa de Mr. White 

 

A câmera que se aproxima de Larry nos mostra que a sua calma do começo do 

filme se foi e que, à menção da fúria de Joe, Mr. White fica ainda mais preocupado com o 

roubo mal-sucedido. Fica óbvio então que o ângulo pelo qual estamos olhando novamente não 

pertence a nenhum personagem pelo tom de voz de Mr. Pink e pela aproximação da câmera. 

Por quase 1 minuto temos apenas a fala de Mr. Pink fora de quadro, enquanto o olhar 

manipulador da câmera não nos permite escolha de direção do nosso próprio olhar, somos 

então levados a percepção de que aquele que se aproxima não é um personagem, mas nós 

mesmos que tentamos compreender os sentimentos que se passam na mente de Larry nesse 

momento. Ao colocar o quadro em close por tanto tempo, mesmo que o personagem não 

esteja falando, Tarantino coloca as emoções de Mr. White antes das preocupações de Mr. Pink 

e mais uma vez enfatiza que o problema que culmina na morte de todos não é o fracasso do 

roubo, mas as reações emocionais violentas de Mr. White, que não consegue lidar com a 

situação. 

Tanto menos complexa quanto menos frequente nos filmes de Tarantino, temos 

em Cães de Aluguel uma narração externa feita por um personagem que é citado na trama, 

mas que não aparece: o locutor do programa de rádio com o qual todos os ladrões se 

identificam, o “Super Sounds of The 70’s” (Super Hits dos Anos 70, em tradução livre), 

comandado pelo locutor intitulado K-Billy. Em uma voz de tom extremamente entediado, K-

Billy se coloca como aquele que constitui o elo entre os personagens, e entre os personagens 

com os espectadores, enquanto consumidores de cultura pop. Ao conduzir o filme narrado 
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esporadicamente por um programa de rádio, Tarantino traça um paralelo entre as músicas que 

podem ser ouvidas no programa e as emoções dentro do grupo de assaltantes, bem como 

ilustra a forma como os personagens foram criados, sua classe social e o status que possuem. 

Longe de termos aqui gângsters bem apresentados e instruídos que ouvem música 

clássica, o filme de Tarantino apresenta a cultura do espetáculo como condutora da classe 

média, média baixa que aqueles homens se criaram. Característica essa que condiz com as 

proporções do roubo que eles estão prestes a fazer e que contradiz a idéia com a qual Mr. Pink 

insiste em se iludir na trama, a de que se tratam de ladrões profissionais. O que se apresenta 

na verdade, não é uma quadrilha que trata de grandes somas de dinheiro, ou que enriquecem 

com seus roubos e ações criminosas como em filmes hollywoodianos famosos (11 Homens e 

Um Segredo – Ocean’s Eleven, 2001; Os Bons Companheiros – The Goodfellas, 1990; 

Scarface, 1983; etc.), mas sim de ladrões de bairro, que passam períodos na cadeia e que, até 

procuram agir como “profissionais”, mas na verdade se atém mais aos valores morais dentro 

do grupo do que à lucratividade do assalto. 

Ao colocar o programa de rádio conduzindo a trama, Tarantino reforça os laços 

identificadores entre os personagens, uma vez que os momentos em que eles de fato se 

entendem e conversam amigavelmente são os momentos que falam de cultura pop. A cultura 

pop e a música em especial, representam o ponto comum entre aqueles homens tão diferentes 

em personalidade e, uma vez que não estão autorizados a conversarem sobre suas vidas 

pessoais ou profissionais anteriores àquele assalto, a cultura pop, as piadas e a música se 

tornam assunto recorrente entre eles. Um exemplo desse ponto de junção dos personagens 

pode ser encontrado na primeira cena do filme, onde os oito homens presentes tomam café-

da-manhã poucos momentos antes do assalto (como podemos perceber pelas roupas que 

trajam) e discutem as mensagens subliminares que podem existir nas músicas da Madonna.  

Talvez umas das cenas mais famosas do filme, a primeira cena é carregada de 

cultura pop, iniciando o filme de forma bastante peculiar: em quase oito minutos, temos doses 

generosas de linguagem chula, pop e ironia; além do que, até o momento que começam os 

créditos do filme (00:07:48), não fazemos a mínima ideia de que se trata de um filme de 

crime. Apesar do fato de que seis homens dos oito presentes estão vestidos da mesma 

maneira, não sabemos com certeza de que se trata de uma quadrilha de ladrões. 

O que de fato chama a atenção para a cena é que o tom da mesma proporciona um 

efeito cômico aos diálogos. Ao nos depararmos com a discussão sobre a música Like a Virgin 

e seu teor erótico, usando de linguagem de baixíssimo calão, nos convencemos de fato de que 

aqueles homens são amigos, conversando tranquilamente em uma lanchonete sobre um 
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assunto totalmente trivial e não podemos evitar umas boas risadas das falas de cada um. O 

fato de que dificilmente um espectador não saberá de que música se trata constrói um fator 

identificador entre espectador e personagens antes mesmo de saber quem são, o que faz com 

que tenhamos tanta dificuldade em nomear mocinhos e bandidos, uma vez que aquelas 

pessoas parecem pessoas como nós, não gângsteres riquíssimos e inatingíveis. 

Esse ponto de identificação é o que faz da Pop Art algo tão popular. A 

identificação do público com aquilo que é denominado “arte”, faz com que nos sintamos 

incluídos dentro do hall dos entendedores de arte, visto que se trata de algo aparentemente 

vazio e de fácil decodificação. 

 

Los artistas del Pop Art juegan con la percepción directa e efímera del observador. 

La legibilidad del lenguaje visual, la nueva y concreta coincidencia de la forma y el 

contenido, es una consecuencia de las condiciones productivas de las nuevas 

imágenes visuales. El vocabulario de los artistas no apunta en primer término al 

acceso del consumidor a los productos sino que más bien juegan con él y lo 

perturban a través del consumo efímero y el efecto. (OSTERWALD, 2007, p. 42)
24

 

 

Tendo como base as palavras de Osterwald, podemos perceber como a inserção do 

narrador e das discussões sobre música aproximam a obra de Tarantino da Pop Art, no sentido 

de que a identificação do público com as mesmas depende primeiramente de uma bagagem 

anterior do espectador e que esta bagagem dificilmente não será encontrada em seu público-

alvo. Por isso, considerando que o filme foi lançado em 1992, a escolha estética das músicas 

típicas dos anos 70 busca identificação no público consumidor de filme de crime 

(prioritariamente pessoas acima de 25 anos).   

A câmera de Tarantino representa ainda um elemento à parte na composição do 

ponto comum ente os personagens. Dois assuntos são discutidos na mesa do café-da-manhã: 

as músicas da Madonna e a relutância de Mr. Pink em contribuir com a gorjeta da garçonete, 

bem como suas implicações morais. Ao se aterem à discussão das músicas da Madonna, a 

câmera de Tarantino circula ao redor dos personagens, unindo-os; no entanto, quando a 

questão da gorjeta é colocada e todos reprovam a posição de Pink, a câmera passa para cortes 

secos e closes em cada um dos personagens, separando-os. 

Na primeira parte da cena, com a câmera circulante, o diretor contorna o problema 

recorrente da filmagem na sala de jantar, como explica Bordwell em seu livro Figuras 

                                                 
24

 “Os artistas da Pop Art jogam com a percepção direta e efêmera do observador. A legibilidade da linguagem 

visual, a nova e concreta coincidência da forma e do conteúdo, é uma consequência das novas condições 

produtivas das novas imagens visuais. O vocabulário dos artistas não aponta em primeira instância ao acesso do 

consumidor aos produtos, mas sim jogar com ele através do consumo efêmero e seu efeito.” (tradução livre). 
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Traçadas na Luz (2008), e apresenta um fator incômodo com a câmera circulante, “Tarantino 

explicou que usou o travelling para que o espectador perca um pouco as referências e fique 

levemente desorientado, sem saber quem está falando ou quem são aquelas pessoas” 

(BORDWELL, 2008, p. 24). Aplicando essa técnica, o diretor, de certa forma, “funde” os 

personagens, colocando-os em situação de igualdade quando o assunto é cultura pop, 

podemos ver aqui os seus rostos, mas também a parte de trás da cabeça de outros (Figura 7), o 

movimento rápido de passagem ente eles, fazendo com que suas feições não fiquem gravadas 

por muito tempo em nossas mentes. 

No fotograma abaixo, podemos perceber que a fala é de Mr. Orange, porém esse 

está de costas para a câmera, deixando claras as expressões de Mr. Blue, Mr. Pink e Nice-Guy 

Eddie, do lado esquerdo da tela é perceptível o ombro de Mr. White. Esse frame deixa 

explícita a posição de câmera e a sua intenção de unificar e desorientar, considerando que ela 

não pára em nenhum momento e que não necessariamente mostra de frente o personagem que 

está falando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - 00:00:44 - A câmera circulante e a Madonna 

 

Na passagem sobre as músicas da cantora Madonna, Tarantino ainda 

complementa seu diálogo com uma dose de ironia, ao colocar que a música Like a Virgin é 

uma metáfora, arrancando boas gargalhadas de quem assiste a cena. Colocando dessa forma, o 

personagem interpretado pelo próprio Tarantino, Mr. Brown, se coloca na posição daquele 

que reflete sobre a arte e o que consegue dos colegas de profissão não passa de indiferença ou 
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tédio, com exceção de Mr. Pink, o mais racional do grupo; os outros não querem na verdade 

saber do que se trata a música, desde que seja contagiante e gostosa de ouvir. Essa ironia pode 

ainda ser expandida para todo o universo da cultura pop, uma vez que, ao não pretender ser 

mais do que é, essa manifestação cultural se abstém de grandes reflexões feitas por 

intelectuais, ao mesmo tempo em que traz como mensagem subliminar a sua inconfessa 

situação ironizante, estampando o vazio dentro da cultura do consumo e a automatização das 

pessoas que consomem sem refletir sobre isso. 

Nessa cena, o diretor ainda deixa clara a relação dos assaltantes com a cultura pop 

ao expressar em seus rostos o entendimento do assunto, com a exceção de Mr. Orange, que 

questiona sobre qual música eles estão falando, uma vez que não é fã da Madonna. Tarantino 

então consolida os valores morais da sociedade, quando coloca aquele que não conhece as 

músicas da Madonna e, consequentemente, não foi criado dentro dos valores da sociedade do 

espetáculo, como o infiltrado no grupo, o policial que “segue a vida pelo caminho certo”.  

Talvez até como uma dica para que possamos adivinhar mais tarde quem é o 

traidor, a posição de outsider de Mr. Orange fica explícita de forma sutil em vários momentos 

do filme quando se trata de cultura pop, ao mesmo tempo em que presenciamos seu esforço 

para incluir-se no grupo. Outro exemplo do esforço que Freddy faz para se manter no 

personagem que precisa representar é quando, já no flashback de Freddy, o vemos saindo com 

Mr. Pink, Mr. White e Nice-Guy Eddie para encontrar Joe no galpão e planejarem o golpe; 

dentro do carro os assaltantes contam piadas e riem uns com os outros. Eddie então começa a 

contar um caso de uma mulher negra que trabalhava para o seu pai e que se enfureceu com o 

marido, colando seu pênis na barriga enquanto ele dormia. No meio do assunto Eddie diz que 

a mulher parecia Christie Love de um seriado policial, o que se segue então é uma discussão 

sobre qual atriz teria feito tal papel e se ela era branca ou negra. No meio desse desvio da 

história original surge o nome de Pam Grier (atriz que mais tarde protagonizaria Jackie 

Brown), e pela primeira vez ouvimos Freddy tentar entrar no assunto e se entrosar na 

discussão, porém sua fala é breve e ao ser confrontado por Mr. Pink sobre quem seria Christie 

Love, ele termina com um: “Como é que eu vou saber?”
25

. Dessa forma fica claro que Freddy, 

em seu treinamento para se infiltrar no grupo, se esforça para alcançar o mesmo nível de 

conhecimento em cultura pop que os outros possuem, fato que é reforçado pela música que 

ouvimos no apartamento de Freddy minutos antes dele sair de casa: Fool for Love, de Sandy 

                                                 
25

 “How the fuck should I know?” 
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Rogers, clássico dos anos 70, provavelmente sendo tocada no programa de K-Billy, Super 

Sounds of The 70’s. 

Na segunda parte da cena da lanchonete presenciamos os cortes rápidos assim que 

o assunto da gorjeta surge e a tensão sobe entre os personagens. Essa parte da cena se inicia 

com uma ruptura na atmosfera tranquila e descontraída de antes quando Mr. White toma uma 

agenda das mãos de Joe, que estava totalmente alheio aos comentários sobre a Madonna e 

repetia consigo mesmo nomes que estavam na agenda. A partir de então começamos a 

delinear a personalidade de cada um deles em pistas que o diretor insere apenas com uma 

discussão moral sobre dar ou não gorjeta em lanchonetes. A câmera passa a individualizar os 

personagens, mostrando um close de cada vez, fazendo com que sejamos compelidos a prestar 

mais atenção em “quem fala o que” e como eles agem em situações de tensão. 

Nice-Guy Eddie se manifesta pela primeira vez, tentando recuperar o tom de 

brincadeira perdido com o pequeno conflito de Larry e Joe, e é a primeira vez que ouvimos 

falar do programa de rádio que conduzirá a trama. Ainda discutindo músicas, os ladrões riem 

da interpretação errada de Eddie em relação à música “The Night When The Lights Went Out 

In Georgia”, e podemos perceber o consentimento entre os personagens de que de fato se trata 

de um programa de rádio muito bom, onde os esquecidos hits dos anos 70 podem ser ouvidos 

com frequência. Essa é a primeira vez que o programa de rádio se mostra dentro da trama, 

onde aparecerá mais uma vez na cena de tortura de Marvin; as outras duas vezes que ouvimos 

falar no programa é na voz do próprio locutor ao final da primeira cena e após o flashback de 

Mr. Blonde. 

Após se irritar com Mr. White por ter tomado sua agenda, Joe se levanta para 

pagar a conta do café da manhã de todos, deixando claro que quer sua agenda de volta quando 

voltar e estabelecendo que cada um dos personagens dê um dólar para contribuir com a 

gorjeta da garçonete. Todos os seis personagens restantes incluem imediatamente seu dólar na 

mesa, mas Mr. Pink faz cara de desentendido e explica que não dá gorjetas por não acreditar 

nisso. Com a indignação de todos, Mr. Pink argumenta que as garçonetes podem sempre 

largar os empregos e procurar algo melhor se lhes falta dinheiro, percebemos então que Mr. 

Pink é o racional do grupo. Não julgando se sua atitude é certa ou errada, o que não cabe a 

este trabalho, Mr. Pink se mostra nesse momento como alguém analítico, que busca observar 

um fato de todos os lados e que consegue deixar as emoções de lado no intuito de defender 

aquilo em que acredita, porém ele se curva ante a autoridade, mostrando ameaçar mais do que 

cumprir, uma vez que quando Joe engrossa com ele, chamando-o de sovina por não ter dado a 

gorjeta, Mr. Pink não mais mantém sua posição. Talvez essa racionalidade de Mr. Pink seja a 
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razão pela qual ele fica vivo por mais tempo, fugindo do apontar de armas que se estabelece 

no galpão quando se esconde debaixo da escada e saindo com a vida e os diamantes, até que o 

barulho de sirenes de carros de polícia e tiros indiquem que ele foi pego e morto também no 

final do filme. 

A personalidade de cada um dos principais personagens também pode ser sentida 

com esse breve diálogo sobre a gorjeta, Nice-Guy Eddie procura apaziguar a situação, 

enquanto Mr. Blonde ri com indiferença do colega contestador e Mr. Orange, oscilando 

sempre entre agradar o grupo e se firmar convincentemente como um deles diz que Mr. Pink o 

convenceu e tenta pegar seu dólar de volta; além, é claro, de já podermos observar a natureza 

desafiadora de Mr. White, talvez até com certa arrogância, confiando demais na amizade que 

tem com o “patrão”. 

Com exceção de Mr. Pink, todos os ladrões defendem o trabalho duro das 

garçonetes e a falta de opção em que se encontram para aceitar tal emprego com salários tão 

baixos. Podemos perceber então uma ironia muito bem colocada, uma vez que aqueles que 

ganham a vida de modo fácil, roubando os que trabalham duro, defendem a justiça para com a 

garçonete (que não aparece no filme), fazendo deles hipócritas sem perceber. Novamente 

colocando os ladrões como pessoas comuns, não conseguimos sentir um antagonismo muito 

forte para com eles, uma vez que possuem valores morais como os nossos, mesmo sendo 

bandidos.  

Ao final da cena, enquanto todos se levantam para sair da lanchonete, a imagem 

vai escurecendo em fade out e a voz tediosa de K-Billy aparece com uma colocação nada 

menos do que oportuna, quando diz: “That was The Partridge Family – Doesn’t Somebody 

Want To Be Wanted, followed by Edison Lighthouse’s – My Love Grows Where My 

Rosemary Goes as The K-Billy’s Super Sounds of The 70’s weekend just keeps 

on...trucking”
26

. Essa passagem do programa de rádio introduz o filme e carrega mais ainda o 

lado prosaico da vida que a película pretende passar, deixando clara a relação dos personagens 

com a sociedade do espetáculo, sendo que esse foi o programa citado por Eddie 

anteriormente. Além disso, podemos perceber o que os personagens escutam e consideram o 

programa como parte de suas vidas, como música boa as baladinhas com letras açucaradas e 

melodia contagiante, algo que Adorno (2002) e Muniz Sodré (1985) colocariam 

imediatamente em seus conceitos de produto de massa:  

                                                 
26

 “Essa foi The Partridge Family – Doesn’t Somebody Wants To Be Wanted (‘Quem não quer ser amado’), 

seguida por Love Grows Where My Rosemary Goes (‘O amor nasce por onde minha Rosemary passa’) enquanto 

o final de semana do Super Hits dos Anos 70 do K-Billy continua...detonando”. (Tradução Livre). 
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O sistema da comunicação de massa não instaurou, portanto, uma cultura 

estruturalmente diferente da tradicional (o código é o mesmo, apenas mais 

maleável), porém, uma extensão, mais sintonizada com a existência do homem 

médio, da cultura tradicional. Preparada para o consumo de massa, essa extensão 

participa da sociedade capitalista por seu caráter industrial: é a cultura que se vende, 

a cultura de mercado. (SODRÉ, 1985, p. 17) 

 

Dessa forma, o diretor demonstra que se trata de homens comuns, que ouvem e 

gostam das mesmas coisas que os espectadores que estão assistindo o filme e a identificação 

se fortalece, tornando mais fácil não condenar aqueles homens pelo crime que estão prestes a 

cometer. Esse fator é intensificado quando o diretor opta por não mostrar o roubo, pois, não 

vendo os bandidos agirem temos a imagem dos ladrões em atividade apenas na nossa 

imaginação conforme eles conversam sobre o ocorrido, uma imagem que logo desaparece 

com os acontecimentos do filme, tornando-se mais fraca do que se de fato presenciássemos a 

sequência do crime. 

Além disso, a escolha das músicas não deve ter sido aleatória, quando K-Billy diz 

que tocaram a música Doesn’t Somebody Want To Be Wanted (Quem não quer ser amado) 

este faz uma ironia com a situação de cada um dos personagens presentes que de alguma 

forma demonstraram sua opinião, Mr. Orange na tentativa de agradar, Mr. White e Mr. Blue 

com seus discursos politicamente corretos sobre a questão da gorjeta e Mr. Pink que, mesmo 

relutando a dar a gorjeta, acaba cedendo. A ligação do nome da música com essa situação 

representa a tentativa dos integrantes do grupo de manterem o clima de trabalho agradável, 

uma vez que dependem um do outro e que, tendo personalidades fortes e difíceis de lidar, 

buscam evitar que as emoções desandem, uma vez que, não se conhecendo a fundo, eles não 

tenham como fazer dar certo de outra forma.  

O único outro momento que a narração do locutor de rádio aparece externamente 

no filme é ao final do flashback de Mr. Blonde e antes da cena da tortura de Marvin. Após 

presenciarmos a maneira como Vic entra na proposta do roubo da joalheria e constatarmos 

pela conversa que Joe foi o motivo pelo qual Mr. Blonde estava preso, além de seu contido 

ressentimento, temos novamente um fade out da cena e a tela preta retorna com a voz tediosa 

de K-Billy novamente: “K-Billy Super Sounds of The 70’s continues. And if you are the 

twelth caller, you’ll win two tickets to The Monster Truck Extravaganza
27

 being held tonight 

                                                 
27

 “The Monster Truck Extravaganza é um tipo de show realizado nos EUA onde picapes com pneus e 

suspensões de proporções incomuns realizam manobras radicais como passar por cima de carros pequenos 

amontoados, atolar na lama e pular obstáculos altos e difíceis”. 
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at the Carson Fairgrounds featuring Big Daddy’s Don Bodine’s truck “The Behemoth”. The 

twelth caller wins on the station where the 70’s survived”
28

. 

As apresentações do Monster Truck são comumente associadas ao estereótipo de 

pessoas que não usam muito de seu tempo livre com artes consideradas nobres ou 

enriquecedoras. Nessa passagem do filme com o locutor de rádio fica clara a referência à 

forma como os personagens cresceram dentro da sociedade do espetáculo, sem o 

desenvolvimento de atividades intelectuais e, colocando todos eles em um estereótipo do 

ladrão de bairro: provavelmente não terminaram a escola e começaram a vida de pequenos 

furtos muito cedo, sendo todos fichados em suas cidades natais e com passagens esporádicas 

pela cadeia. Aliás, esse fato é confirmado por Larry, que diz a Mr. Pink que é fichado em sua 

cidade quando este lhe dá uma bronca por ter revelado seu nome e cidade natal a Mr. Orange.  

Ainda utilizando da locução, podemos fazer uma analogia ao próprio filme. Ao 

colocar que “_O Super Hits dos Anos 70 do K-Billy continua”, vemos que o diretor associa a 

ideia ao que ocorre dentro da trama, como se quisesse dizer “Fiquem ligados, que o show 

continua”. Essa ideia se fortalece quando temos como próxima cena do filme a que é 

considerada a mais chocante de toda a trama, a tortura de Marvin. 

Dentro da cena da tortura, Mr. Blonde liga o rádio alegando que o programa do K-

Billy é o seu favorito, logo em seguida K-Billy anuncia do rádio: “Joe Egan e Gerry Rafferty 

were a duo known as Stealer’s Wheel
29

, when they recorded this Dylanesque pop, bubble-

gum favorite from April of 1974. That reached up to number five as K-Billy’s Super Sounds 

of The 70’s continues”
30

. Com essa passagem, Tarantino insere o que antes era uma locução 

externa dentro da trama, fazendo com que a evidente influência da cultura pop sobre aquele 

grupo de assaltantes possa ser sentida também pelos espectadores, talvez até associando essa 

influência a algo negativo como a personalidade de Mr. Blonde. 

O que o diretor nos mostra em seu filme é uma gradativa formação de 

personalidade de seus personagens de acordo com suas habilidades críticas diante da 

sociedade e do que ela nos oferece para consumir. Aqueles que buscam a racionalidade e 

tentam refletir sobre seus atos e consequências, se mostram como os mais focados no objetivo 

                                                 
28

 “O Super Hits dos Anos 70 do K-Billy continua. E se você for o décimo segundo a ligar, você irá ganhar dois 

ingressos para o The Monster Truck Extravaganza hoje à noite no ginásio Carson, apresentando a picape do 

Paizão Don Bodine, ‘The Behemoth’. O décimo segundo a ligar ganha na estação onde os anos 70 

sobreviveram”. (Tradução livre) 
29

 Deliberadamente ou não, Tarantino insere uma grande ironia dentro da trama com o nome da banda Stealer’s 

Wheel (A Roda do Ladrão), que de fato existiu entre os anos de 1972 a 1975. 
30

 “Joe Egan e Gerry Raffertty eram uma dupla conhecida como Stealer’s Wheel, quando eles gravaram esse 

sucesso pop de Bob Dylan em abril de 1974. Isso nos traz ao número cinco enquanto os Super Hits dos Anos 70 

do K-Billy continua”. (tradução livre) 
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primeiro do assalto, ganhar dinheiro. Dessa forma, temos aqui aqueles que se mostram mais 

contestadores, como Mr. Pink e Mr. Orange e aqueles menos contestadores, como Mr. Blonde 

e Mr. White, esse último pendendo mais para o lado emocional do que o primeiro, que é frio 

na maioria das vezes. 

Aliás, traço importante da personalidade de Mr. Blonde é que os únicos momentos 

em que este abandona sua máscara de indiferença é em contato com Nice-Guy Eddie, 

demonstrando entre os dois uma amizade que beira o relacionamento amoroso. Podemos 

perceber que Vic se sente à vontade com Eddie e vice-versa, uma vez que Eddie só perde a 

cabeça de verdade quando vê Vic morto no chão e não aceita a mentira que Mr. Orange conta 

como explicação para o assassinato, matando Marvin com um tiro à queima a roupa. 

Mr. Blonde tem no filme a maior carga de cultura pop entre todos os assaltantes, 

sendo o que cita atores e personagens de filmes antigos, o que aparece no galpão com um 

enorme refrigerante típico de fast-food e o que utiliza a sua posição de voyeur para sentir 

prazer torturando Marvin e vendo seu sangue se esvair. Além disso, Vic é ainda apresentado 

pelo diálogo entre Mr. White e Mr. Pink como aquele que desencadeou a crise dentro da 

joalheria quando ordena que os funcionários não acionem o alarme e, ao ser desobedecido, 

inicia um tiroteio dentro do estabelecimento, matando civis e obrigando a intervenção dos 

policiais que aguardavam próximos ao local. Esse fato nos leva ainda a crer que o prazer que 

Vic tem em matar e torturar pessoas não segue o princípio da razão, mas que obedece às suas 

emoções apenas, visto que, ao ameaçar atirar caso o alarme fosse acionado, ele provavelmente 

já sabia que seria desobedecido e o fez assim mesmo. 

Quentin Tarantino é hoje um nome conhecido por inserir a cultura pop em seus 

filmes, de uma maneira ou de outra, porém toda essa fama surgiu posteriormente ao filme 

Cães de Aluguel. A grande maioria de seus fãs e entusiastas conheceu o diretor a partir de sua 

obra subsequente, Pulp Fiction, de 1994, no entanto, o estilo inovador de contar histórias 

despertou enorme interesse de público e crítica sobre a maneira como teriam surgido todas 

aquelas ideias diferentes. 

Cães de Aluguel não pode ser considerado o grande trabalho da carreira de 

Tarantino, por apresentar algumas falhas estruturais e estilísticas, mas carrega consigo o 

trunfo de ter chamado a atenção para novas formas de construção fílmica que, apesar de 

fugirem à regra dos grande estúdios hollywoodianos, continuam sendo bastante comerciais. A 

timidez do estilo de Tarantino neste filme nos remete à sua engenhosidade enquanto diretor de 

filmes independentes, limitado constantemente por cortes orçamentários e se vendo obrigado 

a encontrar soluções práticas para os problemas que esse limite acarreta. 
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Esses problemas orçamentários vão se desvanecendo com o passar dos anos, e o 

próximo trabalho de Tarantino, Pulp Fiction, já apresenta uma variação maior de efeitos e 

locações. No entanto, aquilo que Tarantino começou a construir em Cães de Aluguel como 

estilo de direção e fazer fílmico continuam a se desenvolver dentro de suas narrativas. O 

diretor eleva, então, a sua fluidez de filmagem a um novo nível, rumo à consolidação do seu 

estilo próprio. 
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3 PULP FICTION: CONHECENDO A FAMA, MARCANDO O TEMPO 

 

Conhecido ainda hoje como o filme que projetou Quentin Tarantino no cenário 

cinematográfico mundial, Pulp Fiction é bastante aclamado por público e crítica por sua 

trama desconstruída e irônica. Lançado em 1994 e premiado com o Oscar
31

 de Melhor Roteiro 

Original e a Palma de Ouro em Cannes do mesmo ano, o filme conta a história de pessoas que 

sobrevivem do crime e as situações que os cercam. 

De longe o filme mais famoso do diretor, Pulp Fiction surge quebrando 

paradigmas clássicos do cinema, afirmando o estilo tarantinesco de direção e desprendendo 

dos filmes independentes a ideia de que estes não podem ser também comerciais. Em 

oposição a Cães de Aluguel, que surge como modelo de experimentação, em Pulp Fiction 

podemos enxergar um Tarantino mais consciente de suas ousadias e escolhas na hora de 

dirigir, produzir e montar o filme, bem como a construção de personagens auto-críticos e a 

proximidade paródica com os gêneros a que faz referência. 

Assim como Cães de Aluguel e muitos dos filmes seguintes do diretor, Pulp 

Fiction é um filme de crime, relatando o cotidiano de pessoas do submundo de Los Angeles 

que vivem da habilidade de enganar e matar os outros. Porém, ao nos depararmos com o filme 

pela primeira vez, podemos notar grandes diferenças com relação aos outros filmes do gênero 

de crime, uma vez que Pulp Fiction é quase uma comédia e consiste em uma ironia 

exacerbada da sociedade e dos valores morais vigentes hoje em dia. Por isso, temos grande 

dificuldade em classificá-lo como um filme de gênero puro, mas podemos identificá-lo de 

imediato como pós-moderno. 

À época de seu lançamento, e tendo se mostrado muito diferente de Cães de 

Aluguel, Pulp Fiction levantou polêmicas sobre o estilo de Tarantino. Apesar de já terem 

presenciado filmes de outros diretores pós-modernos, a trama fasciculada do novo filme e sua 

inerente ironia fez com que muito se perguntassem (ou acusassem) estar diante de uma nova 

forma de fazer filmes ou de pura paródia. Poderia a falta de estilo ser um estilo? A verdade é 

que Pulp Fiction mais agradou do que desagradou, mesmo com o exagero do diretor em usar 

de suas recém-descobertas ferramentas pós-modernas, e definiu o estilo de direção que 

Tarantino carrega consigo até hoje, porém de forma um pouco mais comedida. 

                                                 
31

 Pulp Fitcion foi indicado a 7 categorias do Oscar e venceu apenas uma. São elas: Melhor Roteiro Original, 

Melhor Ator (John Travolta), Melhor Ator Coadjuvante (Samuel L. Jackson), Melhor Atriz Coadjuvante (Uma 

Thurman), Melhor Diretor, Melhor Edição (Sally Menke) e Melhor Filme. 
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Pulp Fiction trata de três histórias diferentes que se tocam em alguns pontos: a 

história de Butch e o relógio de ouro, a história da redenção de Jules e a história de Vincent 

Vega e Mia Wallace. As três histórias não são apresentadas em ordem cronológica, nem 

tampouco são expressas na forma de flashbacks, o que o diretor propõe é uma desorientação 

temporal do espectador, fazendo com que o filme só possa ser montado cronologicamente na 

cabeça do espectador após o fim da película. 

Com a narrativa desconexa do filme, aquilo que é mostrado no prólogo, se 

colocado em ordem linear com o restante da trama, estaria mais ou menos na metade da 

sucessão de fatos. O filme se inicia com um pequeno diálogo onde dois personagens, 

Yolanda/Hunny Bunny (Amanda Plummer) e Pumpkin (Tim Roth) conversam 

despreocupadamente em uma lanchonete sobre largar a vida do crime e sobre o caso de um 

homem que assaltou um banco com um celular, apenas ameaçando matar a filha do gerente. 

Percebemos desde o início que se trata de ladrões de bairro de pequeno porte, pois, pelo 

diálogo deles, somos informados que os dois geralmente assaltam lojas de bebidas. Surge 

então a ideia de assaltar a lanchonete e levar as carteiras dos clientes que lá estão. No 

momento em que os dois pulam de seus assentos e anunciam o assalto a cena é cortada para 

os créditos. Essa cena faz parte da história da redenção de Jules e é retomada no epílogo, 

quando o filme completa o seu ciclo tortuoso e finaliza um pouco além da maneira como 

começou. 

Logo após os créditos (tentando colocar o filme na sua forma linear da melhor 

forma possível apenas para a sinopse), se inicia a primeira das três histórias presentes no 

filme: a redenção de Jules. Aqui, quando colocamos a ordem cronológica linear após a 

finalização da película, percebemos que o objetivo primeiro da história que culmina na 

redenção e saída do crime de Jules é apenas a entrega da mala de brilho misterioso para 

Marsellus Wallace. Porém, no decorrer do filme esse objetivo ocupa um papel secundário, 

uma vez que o que importa na narrativa tarantinesca de Pulp Fiction são as relações humanas 

e as consequências delas, bem como o jogo de sorte e azar a que todos estamos submetidos 

todos os dias. 

A primeira parte da redenção de Jules se inicia com Vincent e Jules, dois 

matadores de aluguel, se dirigindo para o apartamento de Brett e seus companheiros de quarto 

para performar uma execução, visto que Brett traiu Marsellus Wallace de alguma maneira que 

não tomamos conhecimento durante o filme. De cara podemos perceber a grande diferença 

entre os dois personagens, Vincent se mostra mais relaxado o tempo todo, confortável com o 

seu trabalho e com a sua posição de consumidor no mundo, já Jules é mais esquentado e 
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exibicionista, como vemos na cena da execução de Brett e seus colegas, enquanto Vincent 

permanece calado e busca logo encontrar a maleta que estão ali para pegar, Jules se pavoneia 

perante os estudantes, sentindo um grande prazer em assustar os garotos.  

Após a execução a cena é cortada para o início da segunda história do filme, a de 

Mia e Vincent; a história da redenção de Jules é retomada um pouco depois da metade do 

filme e permanece conosco até o final do mesmo. O que vemos na segunda parte da redenção 

de Jules é a mesma cena da execução de Brett, porém da perspectiva de um quarto garoto 

escondido dentro de um banheiro; após ouvir Jules recitar a passagem da Bíblia e perceber 

que seus colegas estão mortos, o quarto garoto sai do banheiro atirando, mas erra todos os 

tiros disparados, fazendo com que Jules acredite ter presenciado um milagre. 

O filme segue para o seu final com uma história paralela intitulada “A Situação de 

Bonnie” (The Bonnie Situation), onde Jules e Vincent saem do apartamento dos estudantes 

com seu informante, Marvin, o único dos garotos que não foi morto. Enquanto estão andando 

no carro, Jules comenta sobre o milagre com Vincent e diz que vai largar a vida do crime para 

pregar a palavra de Deus; inconformado Vincent se vira para trás para pedir a opinião de 

Marvin e acidentalmente atira no garoto, esparramando sangue por todo lado no carro de 

Jules. A solução para o problema do carro ensanguentado é escondê-lo na casa de Jimmy 

(interpretado pelo próprio Tarantino), amigo de Jules que mora pelas redondezas. Jimmy, no 

entanto, se preocupa com sua mulher, Bonnie, que chegará em casa em pouco tempo e que 

não vai gostar de ter a casa invadida por dois gângsteres e um cadáver sem cabeça na 

garagem, pedindo o divórcio a Jimmy. 

A partir de então entra em cena “The Wolf”, o gângster que Marsellus envia para 

a casa de Jimmy no intuito de conter a crise com Bonnie. The Wolf chega com habilidade, 

contém os danos dentro do carro e o leva para um desmanche, fazendo com que Vincent e 

Jules, vestidos de forma casual e ligeiramente patética por terem se livrado de suas roupas 

ensangüentadas, decidam tomar um café da manhã depois de tanto estresse. Na lanchonete em 

que vão tomar café, Jules ainda fala sobre a sua saída do crime e a sua vontade de vagar pela 

Terra pregando a palavra de Deus, Vincent desdenha dele. 

Ao ouvirmos a voz de Pumpkin ao fundo da conversa dos dois, dizendo “Garçom, 

café!”, percebemos que se trata então do mesmo local da cena do prólogo e que o assalto está 

prestes a acontecer. Quando de fato acontece, Vincent está no banheiro e Jules lida com a 

situação tensa de maneira fria quando Pumpkin o ameaça. Em um duelo bastante similar ao 

do final de Cães de Aluguel, vemos ali quatro pontas, cada uma com uma arma apontada para 

a outra. Jules recita novamente a passagem da Bíblia e reflete sobre ela com a arma apontada 
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para Punpkin, decidindo deixá-los ir embora sem matá-los, mostrando que a sua missão 

começou ali. Vincent e Jules saem da lanchonete e o filme acaba. 

No entanto, se colocarmos o filme em ordem cronológica, podemos perceber que 

após o ocorrido na lanchonete a sequência dos acontecimentos liga a história da redenção de 

Jules com a de Vincent e Mia, uma vez que esta começa onde a outra termina, com Vincent e 

Jules chegando a um clube noturno com as mesmas roupas para entregar a maleta a Marsellus, 

que por sua vez conversa com Butch, negociando a perda da luta de boxe por parte desse 

último. Fica bem claro que Jules pretende seguir com o intuito de conversar com Marsellus e 

largar a vida do crime, fato que se confirma com a montagem dos acontecimentos após o final 

do filme e a percepção de que, se o filme fosse linear, Jules não apareceria mais em cena. 

Enquanto Vincent se prepara para o encontro com Mia Wallace, a pedido de 

Marsellus que está fora da cidade, um novo personagem é introduzido na trama: o traficante 

de drogas, Lance. Podemos observar que, como os outros personagens ligados ao crime, não 

se trata do típico marginal, pobre e morador da periferia, mas de um homem branco, de 

aproximadamente trinta anos e classe média, que vive em uma casa grande no subúrbio de 

Los Angeles. Vincent compra heroína de Lance e se droga ali mesmo em sua casa, nesse 

momento podemos ver planos alternados entre a injeção da droga por Vincent em seu próprio 

corpo e ele indo buscar Mia drogado dentro do carro. 

O encontro de Vincent e Mia acontece em um restaurante/lanchonete temático 

inspirado nos anos 50/60 e se transforma em um capítulo à parte na vida dos dois, uma vez 

que, os joguinhos de sedução e mistério de Mia e a posição cool de Vincent durante todo o 

tempo, nos levam a crer que um romance está para surgir entre eles. E de fato, eles se sentem 

atraídos um pelo outro quando voltam do Jackrabbit Slim’s, mas, enquanto Vincent relembra 

seus valores no banheiro, Mia confunde heroína com cocaína na sala e cheira, provocando em 

si mesma uma overdose. No final das contas, o resultado do episódio é uma cumplicidade 

velada entre os dois personagens que chega a ser criminosa, visto que os dois juram manter 

segredo do ocorrido para Marsellus.  

A terceira história do filme começa pouco depois do encontro de Mia com 

Vincent e consiste na apresentação e desenvolvimento do personagem Butch Coolidge e sua 

relação com Marsellus Wallace. No início da história do Relógio de Ouro, antes mesmo do 

intertexto surgir entre o espectador e a trama, vemos um militar americano entregar a um 

garotinho de mais ou menos sete anos um relógio de ouro que foi do seu bisavô e passou de 

geração em geração na família de Butch; com seu pai morto na guerra, o Capitão Koons se 

incumbiu de trazer até o menino o relógio que estava com ele quando morreu.  
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Logo na primeira cena do episódio “O Relógio de Ouro” Butch vence a luta que 

estava vendida para Marsellus, matando o oponente, e pula uma janela entrando furtivamente 

em um táxi para fugir. O táxi, cuja motorista se chama Esmeralda Villa-Lobos, o leva até um 

pequeno motel de beira de estrada, onde Butch encontra Fabienne, sua namorada. Fabienne é 

francesa e possui uma personalidade quase infantil, fala baixo e de forma melosa, 

sobrepujando Butch através de lágrimas sempre que é contrariada ou maltratada. 

No entanto, Fabienne, ao fazer as malas para a fuga, esquece o relógio de ouro do 

pai de Butch no apartamento deles, liberando a fúria do pugilista e obrigando-o a voltar pelo 

relógio. Já em seu apartamento Butch pega o relógio e encontra a arma de Vincent sobre o 

balcão, percebendo então que tem alguém em sua casa vigiando. Assim que Vincent sai do 

banheiro com uma revistinha pulp na mão, Butch o mata com vários tiros no peito, fugindo 

em seguida sem deixar vestígios na arma. Quando, já saindo de sua casa, Butch para em um 

cruzamento, ele encontra Marsellus Wallace voltando ao apartamento onde deveria estar 

montando guarda com Vincent com um lanche na mão. 

Seguida a esses fatos inicia-se aquela que certamente é uma das cenas mais 

marcantes e moralmente repulsivas de Pulp Fiction, quando Butch e Marsellus, saem em 

disparada pelas ruas em uma perseguição trôpega e acabam em uma loja onde os donos, 

Maynard e Zed, são dois estupradores homossexuais e sadomasoquistas. Por obra do azar (ou 

da sorte de Butch), Marsellus é o primeiro escolhido para ser violentado, Butch fica esperando 

amarrado do lado de fora da sala de tortura. Quando Butch consegue se soltar ele volta para 

ajudar Marsellus, matando Maynard e deixando Zed a cargo de Marsellus. Os dois, antes 

inimigos, combinam agora a situação em que ficam, Butch é perdoado pelo outro e obrigado a 

deixar a cidade na mesma hora. Dessa forma, Butch se apossa da moto de Zed, busca 

Fabienne no motel e os dois seguem para fora de Los Angeles. 

Se tratássemos aqui de um filme tradicional do cinema clássico, essa última 

história do relógio de ouro e a imagem de Butch deixando a cidade como um herói em fade 

out provavelmente seria o fim da trama, mas em se tratando do estilo de Tarantino, seguimos 

após essa cena para a segunda parte da redenção de Jules exposta anteriormente e o filme 

termina tão cotidiano como começou, com Vincent e Jules saindo da lanchonete. Aqui a 

marca do diretor é colocada exatamente na desconstrução do filme; Tarantino não busca 

heróis e bandidos em suas histórias, mas apenas seres humanos comuns que vivem de 

atividades ilegais. A atmosfera romantizada da sociedade que o cinema clássico prega é 

abandonada em Pulp Fiction, uma vez que não nos deparamos com o enaltecimento dos 
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valores sociais de certo e errado, mas sim com uma ironia constante a uma sociedade que não 

mais pensa sobre si mesma, nem reflete sobre suas ações, sejam elas boas ou más. 

Pulp Fiction é considerado o grande divisor de águas na carreira e na vida de 

Quentin Tarantino, pois foi com o filme que o diretor tomou projeção internacional e se 

tornou referência para os novos diretores de sua geração dispostos a colocar sua criatividade 

em filmes independentes. Tendo consagrado o estilo de direção de Tarantino, o filme ainda é 

considerado o grande responsável por reerguer a carreira de John Travolta e Samuel L. 

Jackson, além de lançar Uma Thurman no cenário cinematográfico de forma consistente
32

. 

Na construção de um filme pós-moderno por excelência, o diretor dá sequência 

em Pulp Fiction ao que se iniciou timidamente em Cães de Aluguel e nos coloca frente a 

inúmeras referências à cultura pop e a subversão de um gênero por completo. Em Pulp 

Fiction os momentos de humor não são mais esporádicos como no primeiro filme do diretor, 

mas uma paródia que alterna entre cenas muito pesadas de violência e gargalhadas 

estrondosas que suavizam momentos de tensão. O filme todo é tratado como uma enorme 

história em quadrinhos, onde o exagero, o acaso e a ironia transitam em um mesmo eixo 

temático de forma desconexa, fazendo com que a narrativa se torne extensa, verborrágica, 

mas nem por isso cansativa. 

No que toca à Pulp Fiction, a percepção de Tarantino da sociedade e seus 

interesses particulares aproximam em muito o diretor daqueles artistas da Pop Art que tinham 

confesso interesse “por revistas em quadrinhos, por revistas de grande circulação e pelo 

cinema de Hollywood, que constituíam elementos importantes na formação da cultura visual 

desses artistas.” (McCARTHY, 2004, p. 14). Aqui a literatura pulp vai muito além do nome 

do filme, mas se apresenta em sua própria construção, trazendo uma trama e uma gama de 

cores que se apresentam na tela como que fluindo das páginas de uma revistinha pulp, de 

comercialização rápida e barata, momentos de extremo espetáculo e uma atmosfera cool 

muito mais arraigada e presente. 

Um exemplo da posição de Tarantino na construção do filme é a cena da injeção 

de adrenalina em Mia, que está tendo uma overdose. Em uma mesma cena somos capazes de 

distinguir claramente a presença dos filmes western, do exploitation e o ar de documentário 

que a sequência passa ao colocar a câmera ora na mão do cinegrafista, ora parada no chão, ora 

em contra-plongeé, ora em close. É como se nos aventurássemos em uma página de 

quadrinhos, onde os segundos que antecedem a apunhalada no coração contam para tirar o 
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 A fama internacional de Uma Thurman viria com outros dois filmes de Tarantino: Kill Bill 1 e Kill Bill 2, 

lançados em 2003 e 2004 respectivamente. 
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nosso fôlego e fazer com que a tensão suba ao seu máximo, culminando no grande pulo que a 

personagem dá quando a injeção funciona, celebrando aqui, como diria Mauro Baptista 

(2010), os filmes de zumbis da década de 80. No caso específico dessa cena, tensão e alívio 

são medidas diretamente proporcionais, quanto maior a tensão anterior à injeção de Mia, 

maior será o alívio sentido por nós espectadores no momento que percebemos que ela não está 

morta. 

No entanto, como no filme anterior do diretor, essas referências não são mantidas 

em sua forma original, mas são revisitadas e reconstruídas para dar lugar a uma nova 

construção cinematográfica, aquela que beira o pastiche, mas que imprime a mão do diretor e 

suas posições sobre o mundo. A questão da câmera aqui se torna então de extrema 

importância para a ênfase do tom de urgência e de agonia, como se observássemos a cena 

correndo atrás dos personagens em seu desespero e elevando a tensão quando, em close, 

somos apresentados à figura de Lance apreensivo com a esposa de Marsellus Wallace 

morrendo em seu carpete, Vincent suado e desesperado por estar matando a esposa do chefe e 

Jody, a esposa de Lance a expressão de quem espera ansioso por um grande show, sorrindo.  

 

O cinema pós-moderno sistematizou este gênero de uso livre dos movimentos da 

câmara [...] tendência forte das cenografias visuais de hoje consiste em abandonar os 

movimentos que acompanham as personagens (câmara que se move em paralelo 

com o actor), em proveito de movimentos que se desenrolam à mesma velocidade, 

mas em direcções diferentes [...]. Estes movimentos são representativos do estilo 

pós-moderno que prefere, usando o vocabulário da psicologia, a introjecção (o 

espectador experiencia a mesma sensação de velocidade que a personagem) à 

projecção (o espectador coloca-se no lugar da personagem). (GARDIES, 2008, p. 

66/67). 

 

Na cena descrita acima, da overdose de Mia, podemos perceber claramente essa 

tendência pós-moderna de que trata René Gardies, pois a mudança no tom da cena coincide 

com a mudança do estilo de câmera. O diretor não segue um rigor na elaboração de seus 

ângulos, mas busca aqueles que lhe parecem mais ousados e emocionais, deixando que toda a 

adrenalina liberada para o corpo de Mia, seja também liberada no espectador, como uma 

forma de nos conectar com a cena e com a trama e de entendermos ali a cumplicidade que 

nasce entre os dois personagens. 

O estilo de Tarantino fica claro na escolha dos elementos componentes dessa 

sequência e, por conseguinte, do filme como um todo; mais uma vez não estamos diante de 

um filme de crime que busca o delito como objeto principal, nem o enriquecimento daqueles 

que o praticam, mas sim das relações entre pessoas comuns e do teste de moralidade à que 

todos estamos sujeitos diariamente, independente do caminho que seguimos na vida. A 
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overdose de Mia, por exemplo, constrói entre ela e Vincent um laço bastante forte e talvez até 

mais significativo do que se eles tivessem um caso amoroso; a traição para com Marsellus 

continua de pé, mas a impressão que temos baseada nos nossos valores sociais, é que essa 

traição é menor do que se os dois tivessem ido para a cama juntos.  

Durante todo o tempo diegético de Pulp Fiction, o diretor nos coloca na posição 

de observador privilegiado, compartilhando pequenos segredos com os personagens e o 

narrador que os demais desconhecem. Essa atmosfera íntima que se coloca entre o espectador 

e a trama, como no caso da overdose de Mia (acordado entre os dois de permanecer em 

segredo), o estupro de Marsellus (acordado entre Marsellus e Butch de permanecer em 

segredo) ou o garoto escondido no banheiro na execução de Brett (acordado entre o narrador e 

o espectador), faz com que duas das principais características da cultura pop e do pós-

moderno se instalem na relação trama/espectador: o culto hedonista e a situação de voyeur. 

 

3.1 O VOYEUR E O HEDONISMO: COMO A NARRATIVA E A CONSTRUÇÃO DE 

PERSONAGENS SE APROXIMA DA CULTURA POP 

 

Mais expressivo do que a violência e a comédia, o traço marcante de Pulp Fiction 

com certeza é a montagem da narrativa e a construção desconexa que esta segue. Tarantino 

nos coloca de frente com “a montagem expressiva, estabelecida sobre as justaposições de 

planos e tendo por finalidade produzir um efeito directo e exacto através do choque de duas 

imagens. Neste caso, a montagem visa exprimir através de si própria um sentimento ou uma 

idéia.” (MARTIN, 2005, p. 167) 

O narrador de Pulp Fiction está presente em todos os momentos e faz disso algo 

perceptível, colocando os espectadores constantemente na posição do voyeur. Quando 

colocamos a palavra voyeur em pauta, trazemos com ela toda uma carga negativa de 

sexualidade proibida e, de fato, sua significação clássica diz que voyeur é aquele que tem 

prazer sexual em observar os outros. No entanto, de uma forma pós-moderna, a palavra 

tomou, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma conotação diferenciada, especialmente no 

caso do cinema. O que antes era reservado unicamente ao prazer sexual, hoje é visto 

simplesmente como prazer, o prazer de observar, de manter distância de um fato e apreciá-lo 

de forma desejosa e ligeiramente obsessiva. 

Essa é a conotação que a palavra voyeur possui hoje no cinema, pois, ao 

assistirmos um filme, somos transportados pelos prazeres da trama e sentimos com ela tal 
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afinidade que somos capazes de expressar emoções genuínas como a gargalhada ou o choro, 

mesmo sabendo que se trata de uma história ficcional. Nas palavras de René Gardies: 

 

O consumo de imagens e de sons enraíza-se no desejo de ver e ouvir. Esta pulsão 

escópica, inconsciente pelo menos das suas origens e do seu fim último, funda a 

actividade voyeurista, que implica a conservação de uma distância entre o sujeito 

que vê e o objeto visto. A imagem realiza uma presença imaginária e uma ausência 

real do objecto visto, permitindo assim o prazer do espectador. Mas este prazer 

funda-se necessariamente na crença na realidade da imagem-simulacro, em todo 

caso na realidade dos efeitos possíveis. (2008, p. 185) 

 

Essa posição voyeurista do espectador é muito explorada em Pulp Fiction, sendo 

parte crucial do jogo produzido na tela pelo diretor e pela trama. Além disso, o narrador do 

filme nos coloca de tal forma afastados da trama que é possível rir das cenas mais grotescas e 

brutais, como o assassinato por acidente de Marvin no terceiro capítulo “A Situação de 

Bonnie”; tendo nos afastado da sequência dos fatos e intercalado com histórias um tanto 

quanto mais indigestas, como o estupro de Marsellus ou a overdose de Mia, o narrador nos 

traz o azar de Vincent como uma forma de alívio para a atmosfera tensa que o filme por hora 

apresenta. Os momentos de humor dentro de Pulp Fiction obedecem a um equilíbrio entre 

tensão e alívio, fazendo com que a oscilação entre aproximação e afastamento da narrativa a 

torne mais atrativa e fácil de assimilar. 

Alguns outros elementos em Pulp Fiction colaboram também para que a posição 

do observador fique mais evidente do que em Cães de Aluguel, é o caso das interferências que 

o narrador coloca dentro da trama e o uso do diálogo em detrimento da cena de ação rápida. 

Nesses dois casos, temos no afastamento da trama o conforto da posição do que vê de longe 

sem se envolver e, a partir de então, podemos perceber que o filme nos leva a pontos de ironia 

que não seriam perceptíveis sem a utilização dessas ferramentas. 

A primeira interferência clara do narrador de Pulp Fiction é, como feita no 

primeiro filme de Tarantino, a presença de intertextos expressos em tela preta que anunciam 

os três diferentes capítulos da história, são eles: Vincent Vega and Marsellus Wallace’s Wife 

(00:21:08), The Gold Watch (01:08:44) e The Bonnie Situation (01:51:32). Com essa 

separação por capítulos bem intitulados, o diretor nos apresenta a sua versão da história e de 

quebra deixa explícito que alguém editou aquela história, colocando o filme não em sua forma 

definitiva, mas sim demonstrando que ele pode ser contado de várias maneira diferentes e essa 

foi a forma que ele escolheu.  

Ao percebermos que a história está sendo manipulada, adquirimos o senso crítico 

necessário para nos desprender da mini-narrativa apresentada e nos mudarmos para a próxima 
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sem a perda do referencial. Explico. Mesmo que as histórias sejam diferentes e tratem de 

assuntos distintos, os personagens referenciais estão lá para nos mostrar o tempo em que uma 

mini-narrativa ocorreu em relação à outra, dessa forma, o que vemos no filme de Tarantino 

não são flashbacks como os que geralmente ocorrem em filmes com várias narrativas, mas 

três histórias, todas contadas em tempo presente, uma vez que não podemos nos situar na 

próxima sem ter visto a anterior. Mesmo a primeira história, que não possuía seu referencial, é 

retomada na terceira parte do filme para fechar o ciclo de significação e finalmente orientar o 

espectador sobre a sequência dos fatos. 

A escolha de Tarantino por colocar a história fragmentada dessa forma vai além 

da simples apresentação dos acontecimentos de forma diferente, mas nos afirma a posição de 

espectador. É como se o diretor deixasse claro o fato de não podermos entrar naquela trama, 

somos apenas espectadores de uma história, sentimos prazer em não termos de nos envolver 

com ela, uma vez que o afastamento nos leva a momentos de insensibilidade que culminam 

em gargalhadas. No caso de Pulp Fiction, o diretor adapta a posição do espectador típica do 

cinema moderno onde “[...] a narrativa cinematográfica é sempre vivida pelo espectador como 

um presente virtual” (MACHADO, 2007, p. 19), ou seja, o espectador de Pulp Fiction é 

imerso no presente duas vezes, uma vez que as histórias não se tratam de flashbacks e que 

acontecem em tempo real diante dos nossos olhos. O presente perpétuo das imagens 

cinematográficas fica consolidado por uma trama que segue a mesma linha e que nos coloca 

na superfície do mergulho que o cinema nos proporciona, nem tão profundo quanto o cinema 

clássico, nem tão raso quanto o cinema moderno. 

Essa característica de Pulp Fiction faz com que o filme se torne repetitivo com o 

passar do tempo, a atenção de uma pessoa que não seja realmente aficionada por cinema, ou 

que não consiga perceber as nuances que o filme nos sugere com esse movimento cíclico, se 

perde com bastante facilidade. O fato de ser-nos oferecido um filme de crime organizado de 

quase 3 horas de duração extremamente verborrágico é uma faca de dois gumes, uma vez que 

segmenta o público que possa se interessar pelo filme, mas aborrece os desavisados e demais 

espectadores que buscavam uma película com mais ação. 

Outros elementos ainda extravasam essa interferência do narrador dentro das 

cenas, como no caso abaixo, onde Mia desenha um quadrado (que não é um quadrado e sim 

um retângulo) no ar e ele de fato aparece para o espectador. 
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Figura 8 - 00.34.27 - O quadrado no ar 

 

Nesse caso o narrador marca a sua presença de forma agressiva, inserindo 

elementos de edição não mais na divisão das histórias, mas de fato dentro da trama. O 

desenho de Mia ainda nos mostra como o narrador interfere quando a expressão que ela usa 

de fato não condiz com a forma geométrica desenhada, pois quando Mia desenha no ar ela 

quer dizer que Vincent é “quadrado”, ultrapassado, chato e o fato da figura mostrada ser um 

retângulo coloca em pauta algo ainda mais perturbador: toda história contada é distorcida e 

falha. A ironia aqui toma um lugar de destaque quando Tarantino de certa maneira “abre os 

olhos” do espectador para aquilo que ele escuta e em que acredita, contestando a falta de 

senso crítico e julgamento da sociedade atual, ponto que é retomado em várias outras 

referências irônicas dentro do filme. 

A interferência do narrador é ainda extravasada quando Tarantino cria algumas 

marcas ficcionais de produtos e coloca dentro de Pulp Fiction
33

, fazendo com que uma 

pequena dose de fantasia de fato penetre a trama. Dessa maneira, os cigarros Red Apple 

fumados por Mia e os sanduíches Big Kahuna de Brett, representam a parte da imaginação do 

diretor que nos tira o referencial de realismo por alguns momentos e nos leva à nítida 

percepção de que se trata de uma história inventada, contada do ponto de vista de alguém da 

maneira que ela quiser. 

No entanto, fato a se notar é que dificilmente um espectador do filme que não é 

um crítico de cinema, perceberá que as marcas são falsas, muito menos os que são residentes 
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de fora dos EUA. Percebemos então uma pequena ironia à sociedade de consumo quando 

demonstra que a oferta de produtos é tamanha que marcas inventadas, travestidas de marcas 

verdadeiras, nos passam despercebidas, são aceitas sem questionamento e consumidas sem 

que sequer saibamos do que se trata. 

A outra forma de colocar o espectador “no seu lugar” que o diretor usa é o diálogo 

extenso em detrimento da ação de cortes rápidos. Nesse caso, Tarantino se aproxima dos 

artistas da Pop Art quando preza o conteúdo simplificado do diálogo em detrimento das 

emoções que podem advir dele. Em vários momentos, vemos o diálogo entre os personagens 

se desenrolar em momentos cotidianos, sem significado (de certa forma) para a compreensão 

da trama. É exatamente nesse efeito que reside o jogo tarantinesco quando, ao manter os 

diálogos simples, o diretor provoca o interesse do espectador pelo novo. 

O que presenciamos em cenas como a que Vincent e Jules se encontram na 

lanchonete e conversam sobre assuntos aparentemente irrelevantes para o filme, é exatamente 

esse efeito, onde o diálogo que pareceria cansativo e vazio se apresenta tão despretensioso que 

nos desperta interesse imediato. Por exemplo, Vincent e Jules decidem tomar café-da-manhã 

na lanchonete e, entre comentários sobre Mr. Wolf e o milagre no apartamento de Brett, surge 

o seguinte diálogo: 

Vincent: “Quer bacon?” 

Jules: “Não, cara. Eu não como porco”. 

Vincent: “Por quê? Você é judeu?” 

Jules: “Não, eu não sou judeu. Só não gosto”. 

Vincent: “Por que não?” 

Jules: “Porcos são animais imundos. Eu não como animais imundos”. 

Vincent: “Mas bacon é gostoso. Costeletas de porco são gostosas”. 

Jules: “Ei, rato de esgoto pode ter gosto de torta de abóbora, mas eu nunca vou 

saber por que eu não vou comer aqueles imundos filhos da puta. Porcos dormem e fuçam na 

merda. Isso é um animal imundo. Não como nada que não tenha senso o suficiente para 

rejeitar as próprias fezes”. 

Vincent: “E cachorros? Cachorros comem as próprias fezes”. 

Jules: “Também não como cachorro”. 

Vincent: “Mas considera os cachorros como animais imundos?” 

Jules: “Não iria tão longe de chamá-los de imundos, mas eles são definitivamente 

sujos. Mas cachorros têm personalidade e personalidade conta muito”. 
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Vincent: “Ah, sendo racional, se porcos tivessem personalidade eles deixariam de 

ser animais imundos, não é?” 

Jules: “Bom, teria que ser um porco filho da puta muito charmoso. Ele teria que 

ser dez vezes mais charmoso do que aquele Arnold de Green Acres
34

, entende o que eu 

digo?”
35

 

O diálogo acima representa essa característica do diálogo ao estilo de Tarantino, 

uma vez que este aparenta sem importância para a boa fruição da narrativa, mas possui uma 

função denotada maior do que a conotada. Dessa forma, “El contenido parece secundario, el 

lenguaje es lo que fascina, es el médio y el mensaje”
36

 (OSTERWALD, 2007, p. 44), fazendo 

com que o diálogo deixe transparecer outros elementos que envolvem os dois personagens, 

como suas personalidades individuais e sua ligação com a cultura pop. Como em Cães de 

Aluguel, o foco do filme permanece nas relações pessoais entre eles e não no crime, sua 

organização e execução, aspectos tratados como meras consequências de um trabalho 

qualquer. 

Com a análise do diálogo acima e observando que após o mesmo Jules e Vincent, 

que antes riam e brincavam um com o outro, começam a falar do milagre dos tiros no 

apartamento de Brett e se desentendem, podemos concluir que o ponto comum entre os dois 

gângsteres é a forma como foram criados e o contato que tiveram com os meios de 

comunicação de massa. Ou seja, enquanto o assunto tratava da cultura pop e banalidades, os 

                                                 
34

 Jules faz referência aqui à uma série de televisão exibida nos EUA entre setembro de 1965 e abril de 1971, 

onde um casal se muda de Nova York para uma fazenda no interior do país. Arnold Ziffel é um personagem 

vivido por um porquinho esperto, que é “adotado” pela família, adora televisão e entende o inglês como um cão 

treinado. Arnold é vivido por um animal de verdade, como o seu sucessor “Babe, o Porquinho Atrapalhado” 

(Chris Noonan, 2005).  
35

 Vincent: “Want some bacon?” 

Jules: “No man, I don't eat pork”.  

Vincent: “Are you Jewish?” 

Jules: “Nah, I ain't Jewish, I just don't dig on swine, that's all”. 

Vincent: “Why not?”  

Jules: “Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals”.  

Vincent: “Bacon tastes gooood. Pork chops taste gooood”.  

Jules: “Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know 'cause I wouldn't eat the filthy 

motherfucker. Pigs sleep and root in shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothin' that ain't got sense enough to 

disregard its own feces”.  

Vincent: “How about a dog? Dogs eats its own feces”.  

Jules: “I don't eat dog either”.  

Vincent: “Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal?”  

Jules: “I wouldn't go so far as to call a dog filthy but they're definitely dirty. But, a dog's got personality. 

Personality goes a long way”.  

Vincent: “Ah, so by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal. Is that 

true?” 

Jules: “Well we'd have to be talkin' about one charming motherfuckin' pig. I mean he'd have to be ten times more 

charmin' than that Arnold on Green Acres, you know what I'm sayin'?” 
36

 O conteúdo parece secundário, a linguagem é o que fascina é o meio e a mensagem (tradução livre). 
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dois personagens se entendiam, mesmo um discordando do outro, era um assunto leve, 

descontraído que os unia em vez de separar; porém quando os dois passam a falar de crenças 

no impossível, eles também discordam, mas agora de forma mais agressiva e Vincent chega a 

ficar realmente irritado com Jules por ele acreditar naquilo que, para Vincent, é uma enorme 

bobagem. O assunto muda o tom após o diálogo sobre o porco e com ele mudam também as 

reações às divergências de opinião. 

Ao colocar a força do diálogo na despretensão do cotidiano, Tarantino usa da 

sedução do humor quase de forma publicitária, fazendo com que o diálogo, mesmo à parte da 

narrativa, seja memorável. A força do diálogo está na contextualização dos personagens 

dentro da sociedade onde vivem, um efeito bastante incomum em filmes de crime, que 

geralmente prezam pela ação contínua e os diálogos significativos para a resolução do 

problema do herói, como é o caso do filme Duro de Matar (Die Hard, 1988), Missão 

Impossível (Mission: Impossible, 1996) e tantos outros. Utilizando dessa fórmula, o diretor 

chama a atenção para o diálogo exatamente porque ele é vazio, fazendo com que a 

identificação com o público seja imediata, uma vez que todos nós, em qualquer profissão que 

sigamos, vez ou outra paramos em uma lanchonete ou bar para “jogar conversa fora”, papear 

sem aspiração de aprender algo com aquilo. 

No caso de Pulp Fiction, Tarantino opta pelos diálogos para representar as 

relações entre os personagens em vez da música, como em Cães de Aluguel. Temos no 

primeiro filme, uma dependência grande da questão da trilha sonora e do programa de rádio 

no que compete à ironia e às personalidades dos indivíduos da trama, e em Pulp Fiction toda 

essa carga emocional que flui de um personagem para outro e a correção social impelida pelo 

diretor ficam a cargo dos diálogos, ou da ausência deles. 

Eis então a grande diferença entre os dois filmes: em Cães de Aluguel, a resolução 

de conflitos fica a cargo da violência e em Pulp Fiction, do diálogo. Sendo assim, o cerne do 

filme de gângster é completamente diferente de um para outro e se os dois possuem tantas 

características que os aproximam, esse traço faz com que se afastem radicalmente; se em Cães 

de Aluguel todos terminam mortos, em Pulp Fiction todos terminam vivos.  O equilíbrio entre 

a fórmula de seus dois primeiros filmes, Tarantino só começa a encontrar no terceiro, Jackie 

Brown. 

Uma mesma temática, no entanto, envolve os três filmes e diz respeito ao valor 

moral de cada um dos personagens. Todos eles lutam durante todo o tempo fílmico para 

provar o seu valor, mesmo sobrevivendo de atividades ilegais, e serem reconhecidos como 

confiáveis dentro do grupo em que se encontram. Os personagens de Pulp Fiction possuem 
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em comum a forma como cresceram dentro da cultura suburbana de Los Angeles e 

considerando que “[...] o modo de ver o mundo, as apreciações e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim [...] o resultado da operação 

de uma determinada cultura” (LARAIA, 1996, p. 70), todos eles se identificam entre si e 

sabem o que esperar dos outros com quem lidam, por isso uma traição como a de Butch não é 

perdoada até que o destino lhe dê a oportunidade de se redimir por quebrar a confiança de 

Marsellus. 

 

Pulp Fiction não procura resgatar valores em figuras tradicionais representativas da 

autoridade, como a polícia, o Estado, a família, e sim em seres marginais na 

contramão da lei e da ordem: assassinos, vendedores de drogas, delinqüentes, chefes 

do crime. Personagens que vivem de atividades ilegais e condenadas pela sociedade, 

mas que defendem a validade do cumprimento de acordos e a amizade e que, por 

isso, enfrentam dilemas de consciência. (BAPTISTA, 2010, p. 93) 

 

A citação de Mauro Baptista leva a outro critério escolhido por Tarantino na 

elaboração de Pulp Fiction, que é a autoconsciência dos personagens e de sua posição no 

mundo e perante aos outros. Essa característica permeia os personagens de todos os filmes do 

diretor, ao colocá-los como representativos de indivíduos complexos e fluidos (ou líquidos, 

como diria Bauman, 2004), que se deslocam e se comportam no mundo de acordo com a 

situação em que estão inseridos. Ao se colocarem como confiáveis, todos os personagens de 

Pulp Fiction sabem de forma velada as consequências de uma quebra de acordo e, por isso 

mesmo, elaboram sua máscara social de forma a transmitir a imagem ideal para o tipo de 

profissão que seguem ou de acordo com o que buscam conseguir do outro. Quando o diretor 

não busca o ideal heróico das instituições hegemônicas (o único policial que aparece no filme 

é homossexual, sadomasoquista e cruel), ele coloca em pauta uma questão importante: em um 

mundo onde ninguém é o que parece, o que sustenta a sociedade? E a resposta é exatamente o 

eixo onde a trama transita durante suas aproximadas duas horas e quarenta minutos de 

duração: a confiança. Butch sabe ao final da cena do estupro que mesmo não possuindo a total 

simpatia de Marsellus, este não vai faltar com a sua palavra de não mais querer matá-lo, 

contanto que ele mantenha a dele de sair da cidade e não contar a ninguém o episódio. 

Mais uma vez temos o diretor se aproximando dos conceitos da Pop Art para 

produzir um filme pós-moderno, uma vez que o tom do filme é despretensioso e não busca 

implicar grandes lições sobre os espectadores, mas retoma ao básico, ao corriqueiro, àquilo 

que deveria ser visto como óbvio pela sociedade. Essa questão lembra em muito a construção 

artística no período da Pop Art, visto que a intenção era exatamente trazer a arte para o 
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cotidiano, retirá-la de sua atmosfera glamourizada de até então, para colocá-la no meio das 

pessoas simples. 

Essa característica do filme condiz com toda a sua construção enquanto arte 

cinematográfica, Pulp Fiction é um filme onde o diretor apresenta ser consciente de suas 

escolhas desde a montagem, os personagens, a trama e a construção de cenas. A construção da 

mise-en-scène no filme é, portanto, melhor elaborada do que em Cães de Aluguel e capaz de 

nos trazer perspectivas diferentes a partir de personagens diferentes, como é o caso da cena da 

execução de Brett e seus colegas. 

A cena da execução de Brett, quando Jules recita a passagem da Bíblia é mostrada 

duas vezes em Pulp Fiction: a primeira vez acontece logo no começo do filme quando 

acompanhamos Vincent e Jules desde o carro se dirigindo para o apartamento de Brett e a 

segunda vez acontece no final do filme, no começo do terceiro capítulo “A Situação de 

Bonnie”, onde a cena é retomada do momento em que Jules começa a se exaltar e passar 

medo em Brett. Na primeira vez em que a cena é mostrada vemos a perspectiva da sala, Jules 

se pavoneando na frente de Brett que está morrendo de medo por ter traído Marsellus e 

Vincent se encontra atrás de Brett calado durante toda a cena, aguardando o momento em que 

Jules finaliza sua citação para atirar no garoto. Já da segunda vez vemos a cena pela 

perspectiva da câmera que acompanha um dos garotos escondido no banheiro com um 

revólver na mão, se preparando para sair e atirar assim que Jules matar Brett, ao fundo 

podemos ouvir a voz de Jules citando novamente a passagem e nos situamos nos 

acontecimentos, identificando a cena vista anteriormente. 

Existe aqui um jogo de leitura que o diretor insere dentro do filme, a identificação 

da cena mostrada pela segunda vez fica por conta da passagem bíblica marcante e do tom de 

voz de Jules ao fundo. Temos então uma nova perspectiva da totalidade da cena e ainda não 

sabemos que aquele garoto escondido na verdade é a chave para a redenção de Jules. A mise-

en-scène que Tarantino constrói nessa passagem faz com que o espectador se aproxime da 

trama após o afastamento do intertexto visto segundos antes, é como se compartilhássemos de 

um segredo com o narrador. 

A passagem enunciada por Jules três vezes dentro do Pulp Fiction, e que nos 

permite identificar a cena mostrada na segunda vez que a visitamos, corresponde ao 

evangelho de Ezequiel, capítulo 25, versículos 16 e 17:  

 

25:16 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I will stretch out mine hand upon 

the Philistines, and I will cut off the Cherethims, and destroy the remnant of the sea 

coast. 
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25:17 And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and they 

shall know that I am the LORD, when I shall lay my vengeance upon them. (HOLY 

BIBLE, Ezequiel, 25, versículos 16 e 17)
 37

 

 

A citação acima foi retirada da Bíblia Sagrada católica em língua inglesa, para que 

fossem minimizados os riscos de algum erro de tradução nos privar do sentido da passagem. É 

retratada nesta passagem a posição de Deus sobre os filisteus, povos que agiam 

vingativamente de acordo com as escrituras. No entanto, seja para se adequar à temática do 

filme ou para nos mostrar a posição do narrador-diretor enquanto detentor da história, a 

passagem citada por Jules é diferente da encontrada na Bíblia: 

“The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish 

and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, 

shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the 

finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious 

anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is 

the Lord when I lay my vengeance upon thee!" 
38

 

Na cena da execução de Brett a atuação de Samuel L. Jackson chama a atenção 

pelo tom de voz furioso que o personagem usa, marcando a memória do espectador ao ponto 

de ele se lembrar da cena em questão quando esta é retomada aproximadamente 1 hora e meia 

depois. Neste caso, a adequação da passagem bíblica (que na realidade corresponde a dois 

versículos e não apenas um) serve para desconcertar aqueles que a conhecem, afastando-os da 

cena, e aproximar os que não a conhecem pelo teor emocional que o ator impele em sua voz 

no momento que a profere. 

A terceira vez que esta passagem é proferida, no entanto, ela não é mais a mesma. 

Posicionada na cena final do filme na lanchonete, após a redenção de Jules, a última frase se 

altera para “And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you!"
39

. Em 

tom muitas vezes mais brando, Jules se coloca a refletir sobre a passagem após proferi-la, com 

a arma apontada para Pumpkin e decide deixá-lo ir, pela primeira vez (de acordo com o 

personagem) após proferir as palavras que dizia antes de matar alguém. 

                                                 
37

 25:16 Portanto, assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu estendo a minha mão contra os filisteus, e arrancarei os 

quereteus, e destruirei o restante da costa do mar. 

25:17 E executarei neles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o SENHOR, quando eu 

tiver exercido a minha vingança sobre eles. (BÍBLIA SAGRADA, Ezequiel, 25, versículos 16 e 17) 
38

 “O caminho do homem justo está cercado por todos os lados pela inequidade dos egoístas e a tirania dos 

homens maus. Abençoado aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, pastoreia os fracos pelo vale da 

escuridão, pois ele é verdadeiramente o guardião de seus irmãos e o salvados de crianças perdidas. E descerei 

com vingança e raiva furiosa sobre aqueles que tentarem envenenar e destruir meus irmãos. E vocês saberão que 

meu nome é o Senhor, quando eu exercer sobre eles a minha vingança”. (tradução livre) 
39

 “E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu exercer minha vingança sobre vocês!” 



 94 

Nesta passagem nos cabe verificar que o sujeito muda conforme o estado de 

espírito de Jules. O que antes era em terceira pessoa e se direcionava a “eles”, passa a ser em 

segunda pessoa com a vingança direcionada a “vocês”. Dessa forma, além de deixar clara a 

interferência do narrador no momento de traduzir uma ideia e mudança de forma de acordo 

com o momento que ela é contada, o diretor insere uma sutil diferença nas frases para nos 

mostrar que essa edição obedece aos interesses de quem fala e da sensação que busca 

provocar. 

Na primeira e segunda vez que Jules repete a passagem bíblica ele o faz com 

raiva, ameaçadoramente e (de acordo com ele) sem pensar no que ela realmente queria dizer. 

Dessa forma, a ameaça na passagem se torna vazia, uma vez que ele fala com as palavras de 

Deus, sem tomá-las para si. É apenas uma forma de Jules fazer a tensão subir antes de matar a 

suas vítimas, fazendo com que elas morram amedrontadas. 

Já a terceira vez que a passagem é citada, mesmo com o tom de voz mais baixo, a 

fala se torna mais ameaçadora, quando Jules diz que “eles saberão que eu SOU o Senhor”. 

Uma vez que torna as palavras em primeira pessoa, Jules já se coloca na posição de sacerdote 

de Deus, de enviado, e deixa transparecer a ameaça na passagem de forma explícita colocando 

“quando eu exercer minha vingança sobre vocês”. Logo após a fala, Jules reflete sobre ela e 

vê que a mesma possui pelo menos três formas diferentes de interpretação, percebendo que a 

escolhida é sempre a que melhor couber em seu objetivo, que a mesma passagem pode 

significar várias coisas ao mesmo tempo, de acordo com o olhar que se coloca sobre ela. 

Analisemos a construção da cena da execução de Brett em cada uma de suas 

perspectivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - 00:19:54 - A Execução de Brett (Parte 1) 

 
Figura 10 - 00:20:26 - A Execução de Brett (Parte 1) 
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Os fotogramas acima mostram a perspectiva que vivenciamos na primeira vez em 

que a execução de Brett é mostrada, aqui a mise-en-scène apresenta elementos sob a ótica de 

alguém que está na sala e presencia as consequências de trair Marsellus Wallace, como a 

intimidação de Jules (Figura 9), o informante Marvin desesperado no canto (Figura 12) e a 

atitude cool de Vincent (Figura 13). Em todos os momentos Brett permanece sentado, 

demonstrando sua submissão para com aqueles matadores, a única vez em que ele tenta se 

levantar e impor alguma presença, Jules com um simples movimento de mão faz com que ele 

se sente de novo e começa seu discurso. 

Vejamos a Figura 9, que representa perfeitamente a atitude de Jules com relação 

ao estudante Brett, a câmera em contra-plongeé e o fato de Jules estar em pé fazem com que o 

personagem aparente ser enorme em detrimento do pequeno e amedrontado Brett, como um 

gigante prestes a devorar sua presa. É possível perceber ainda a luta de Jules para se mostrar 

cool, pois, ao manter as mãos no bolso, o personagem tenta passar um ar de casualidade e 

despreocupação como o de Vincent, porém suas palavras e o poder furioso que ele possui 

sobre Brett (cada vez mais crescente conforme a tensão aumenta) o traem, fazendo com que o 

personagem apresente um desejo inconfesso de humilhar bastante similar com o de Mr. 

Blonde de Cães de Aluguel. A diferença aqui é que Jules, por mais esquentado que seja, não é 

sádico, sua personalidade se assemelha mais com o brigão que gosta de humilhar os menores, 

Figura 11 - 00:20:39 - A Execução de Brett (Parte 1) 

 
Figura 12 - 00:20:54 - A Execução de Brett (Parte 1) 

 

Figura 13 - 00:20:58 - A Execução de Brett (Parte 1) 

 
Figura 14 - 00:21:06 - A Execução de Brett (Parte 1) 
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orgulhoso de sua grandeza, do que com aquele que aguarda sua vingança friamente; Jules é 

furioso, irritado, não maquiavélico e torturador. Jules apresenta-nos uma caricatura em sua 

performance, encarnando sempre o personagem que ele acredita condizer com a posição de 

assassino de aluguel. 

Em oposição, Vincent aguarda pacientemente Jules amedrontar os garotos, 

provavelmente para não “cortar o barato” do amigo que gosta tanto de repetir a passagem da 

Bíblia como forma de humilhar, mas sua expressão e atitudes representam alguém frio, 

despreocupado, e nesse ponto o personagem também se assemelha a Mr. Blonde. Novamente, 

Vincent é frio, mas não é sádico, quando Vincent atira em Brett após a fala de Jules (Figura 

13) sua expressão está mais para entediado do que extasiado. Fica claro a partir desse 

momento do filme que Vincent leva o seu trabalho como outro qualquer, ele não nos mostra 

uma caricatura como Jules. O personagem interpretado por Vincent diz respeito à sua forma 

de lidar com o seu trabalho, talvez afastando-o emocionalmente do crime para poder executá-

lo; já Jules vê em seu personagem não só uma maneira de lidar com o trabalho mas, 

principalmente, uma forma de tornar-se superior, o ego de Jules inflama quando ele está com 

uma arma na mão e ele se torna espetáculo. 

A atuação de cada um dos personagens resulta em uma cena bastante engraçada: a 

posição dos personagens, a contraposição das personalidades de Jules e Vincent e o diálogo 

extremamente falso de Jules, fazem com que a cena que antecede um assassinato se 

transforme em comédia. Comédia essa que advém diretamente da ironia impressa nas palavras 

de Jules e que falaremos mais a frente neste capítulo. 

Logo após os tiros, a cena é cortada para o início da história do encontro de 

Vincent e Mia e não mais acompanhamos a sequência de fatos, que só vai acontecer na 

segunda vez em que a cena é mostrada. Podemos observar que na construção da mise-en-

scène o diretor não nos dá nenhuma dica de que há alguém no banheiro (ou mesmo se há uma 

porta do lado direito de Brett), somos pegos de surpresa no restante da sequência quase como 

Vincent e Jules foram quando o garoto saiu do banheiro atirando. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - 01:51:35 - A Execução de Brett (Parte 2) 

 
Figura 16 - 01:52:05 - A Execução de Brett (Parte 2) 
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A segunda vez que assistimos à cena da execução de Brett, percebemos que ela 

não começa com a imagem de Jules, apenas com a sua voz sobre a tela de intertítulo “A 

Situação de Bonnie” (Figura 15), a primeira imagem que temos dos personagens é de alguém 

que até então não tinha sido apresentado para o espectador e que, de fato, ficamos sem saber 

seu nome até a sua morte próxima. O garoto escondido no banheiro ouve a intimidação de 

Jules na sala com um medo crescente (Figura 16) e o reconhecimento das falas de Jules nos 

situam na cena já exibida anteriormente. Após o início da fala de Jules, a cena é cortada e 

vemos de fato a imagem da execução de Brett novamente (Figuras 17 e 18). Após o início dos 

tiros, vemos planos alternados dos tiros de Jules e Vincent na sala e do garoto no banheiro 

tomando coragem para sair e atirar (Figura 19). O momento em que a cena foi cortada da 

primeira vez que a vimos, agora presenciamos Marvin em um canto perplexo com a violência 

e morte que a sua espionagem trouxe aos colegas (Figura 20). Daqui o filme segue para o seu 

final, o garoto no banheiro sai atirando e é morto instantaneamente quando suas balas acabam 

e ele não acerta nenhuma nos dois assassinos. É nesse ponto que a redenção de Jules se 

concretiza e que a trama dá sequência para a morte acidental de Marvin e o assalto na 

lanchonete do prólogo. 

Figura 17 - 01:52:18 - A Execução de Brett (Parte 2) 

 
Figura 18 - 01:52:34 - A Execução de Brett (Parte 2) 

 

Figura 19 - 01:52:38 - A Execução de Brett (Parte 2) 

 

Figura 20 - 01:52:46 - A Execução de Brett (Parte 2) 
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Na segunda parte da cena da execução de Brett podemos ver o mesmo timing que 

a primeira, porém, as imagens mudam da primeira para a segunda vez que a cena é mostrada, 

de modo que o foco agora não seja mais os dois assassinos de aluguel, mas o garoto 

escondido no banheiro apavorado. A mise-en-scène nesse caso apresenta a ação da 

perspectiva de dentro do banheiro e mescla a apreensão do garoto escondido com a tensão que 

acontece na sala.  

As partes que presenciamos dentro do banheiro mostram o atirador, como o 

chamarei daqui pra frente, tomando coragem para sair e matar nos assassinos de Brett, ao 

mesmo tempo em que, no momento em que Jules recita a passagem bíblica, o garoto estampa 

no rosto uma expressão extremamente cômica de incredulidade debochada, como se quisesse 

dizer “que diabos esse cara está falando?”. Presenciamos então mais um momento de 

distanciamento do espectador da história e a possibilidade de rir de algo através da quebra da 

expectativa, confirmando que Pulp Fiction é um filme que não se leva muito a sério, que 

busca exagerar em certos elementos para fazer ironia com a sociedade que vivemos. Uma 

pessoa que está prestes a ficar cara-a-cara com dois assassinos de aluguel jamais teria frieza 

emocional suficiente para debochar da citação de um perigoso gângster que está ali para matar 

um amigo. 

Essa construção de cena demonstra aquilo que falamos anteriormente, o 

espectador é o voyeur, distanciado o suficiente para rir de uma cena brutal como essa, e se vê 

na posição daquele que está à mercê do narrador da história. Quando Tarantino resolve 

colocar a citação de Jules novamente no filme, ele não o faz com outro intuito senão o de 

mostrar uma nova perspectiva do que presenciamos, exacerbando novamente sua posição de 

contador da história e de detentor de qualquer ponto de vista que queira. O “segredinho” que o 

espectador compartilha com o narrador vem exatamente contrabalancear esse afastamento 

para que, mesmo percebendo a trama como alguém de fora, eles ainda se sintam presos a ela. 

A ingenuidade do atirador é mostrada no momento em que esse faz uma entrada 

triunfal na sala, abrindo a porta com um rompante, em vez de se esgueirar pela sala e matar os 

assassinos de surpresa. O atirador busca, na sua referência pop, aquilo que mostra como agir 

em uma situação daquela, exatamente como nos filmes de faroeste, onde o herói aparece em 

frente aos bandidos e saca sua arma no momento certo. Claro, não fosse sua falta de sorte ou 

mira ruim (ou o milagre de Jules), provavelmente o garoto teria acertado pelo menos um tiro 

em cada um, mas o seu rompante de sair do banheiro colocaria os assassinos em alerta e ele 

morreria de qualquer maneira. 
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Ao buscar as referências de atirador nos filmes de bang-bang, o garoto escondido 

no banheiro nos mostra, assim como Jules, uma caricatura, quase um cartoon (como o 

Eufrazino Puxa-Briga, da Warner), algo que condiz mais com a mágica surreal dos filmes, 

onde tudo dá certo, do que com o uso da razão que o faria entrar de fininho na sala, por 

exemplo. Estamos novamente de frente com os personagens de personagens criados por 

Tarantino, indivíduos que buscam agir de acordo com a imagem que pretendem passar para os 

outros. 

Claro, a aparição do garoto escondido no banheiro (o atirador) é bastante pequena 

para analisarmos muito sobre a sua personalidade, porém essa criação de máscaras está 

presente em quase todos os personagens centrais da trama. O diretor transporta sua 

autoconsciência enquanto narrador para dentro do filme, nos proporciona uma gama enorme 

de personagens que pensam sobre si e sobre suas atitudes e consequências, e que passam 

grande parte da trama tentando demonstrar aquilo que não são. 

Como comentado anteriormente, Vincent assume durante todo o filme uma 

posição cool, despreocupada, casual, fazendo com que a indiferença seja a sua arma para 

manter as pessoas afastadas. Vincent busca sempre uma atitude relaxada diante do trabalho 

que possui, é tranquilo, mata como forma de garantir sua sobrevivência, não porque gosta. Os 

momentos em que Vincent abandona o seu personagem e tem sua fachada descoberta são 

aqueles em que a opinião dos outros chocam com a sua, ou no desespero de ver Mia tendo 

uma overdose.  

Na tentativa de deixar sua opinião prevalecer diante dos outros, Vincent se 

envolve em duas discussões com Jules, uma no começo do filme sobre a massagem nos pés 

que seria a suposta causa do assassinato de um dos empregados de Marsellus por parte deste, 

e outra no final do filme quando Jules resolve abandonar o crime pelo milagre que acredita ter 

presenciado. Na primeira discussão, Vincent convence Jules e na segunda, não; isso faz com 

que Vincent, por ser cabeça-dura, se enfureça com Jules quando este não aceita sua teoria de 

que as balas não os acertaram por sorte. Outro momento em que Vincent se desconcerta por 

um instante é com Mia, primeiro no Jackrabbit Slim’s, em um breve momento de intimidade 

quando ambos compartilham de maconha no bar e quando a própria Mia se desapega de seu 

personagem por um momento. O segundo momento é quando presenciamos Vincent em uma 

situação de emergência que novamente o desconcerta, dessa vez por medo do que Marsellus 

pode fazer ao descobrir que Vincent matou sua mulher. Em todos os outros momentos do 

filme, o personagem age como se todas aquelas mazelas não fossem com ele, adotando uma 

posição muitas vezes silenciosa e sempre observadora. 
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Jules, por outro lado, é um personagem mais esquentado, porém também 

autoconsciente, à sua maneira, de sua profissão e das máscaras às quais deve lançar mão na 

realização de seu trabalho. Mauro Baptista (2010) considera a atuação de Samuel L. Jackson 

um pouco falha no ponto de demonstrar a atmosfera cool que Tarantino quer passar em Pulp 

Fiction, fazendo com que o personagem fique muito mais brigão do que o pedido no roteiro 

original do filme. No entanto, o que devemos observar é que se Jules fosse um personagem 

diferente e mais aproximado de Vincent em sua atitude cool, teríamos aqui um outro cabeça-

dura, que de forma alguma aceitaria o milagre que lhe ocorreu no apartamento de Brett. Sem 

querer promover o julgamento irrelevante de se tratar ou não de um milagre de fato, 

acreditamos que a atuação de Jackson não peca no intuito de apresentar um personagem 

suscetível à mudança que está por vir; Jules é muitas vezes mais brigão do que Vincent, mas 

mais maleável na mesma proporção. 

Essa é a diferença clara entre Jules e Vincent, talvez consistindo até no motivo 

pelo qual, ao final do filme, posto em ordem cronológica, um está vivo e o outro está morto; 

os dois personagens representam formas diferentes de atuação arraigada perante seus 

empregadores e vítimas. Jules é aquele que se mostra claramente ligado à cultura pop, à 

televisão e chega a se considerar vencido na discussão sobre a massagem nos pés, enquanto 

Vincent afirma não assistir TV logo no começo do filme, no entanto, demonstra entender de 

cultura pop no decorrer da trama tanto quanto Jules. Dessa maneira, os personagens se 

afastam quando um extrapola o papel que quer interpretar, como em um filme, uma 

caricatura, e o outro introjeta seu papel transformando-o em um traço de personalidade 

legítimo de Vincent. 

Da mesma forma podemos comparar as duas únicas mulheres realmente 

importantes na trama: Mia Wallace e Fabienne. É na imagem das duas personagens femininas 

e em suas personalidades que Tarantino extrapola a atmosfera hedonista de Pulp Fiction, 

aproximando a temática do filme das obras advindas da publicidade pertencentes aos anos 

áureos da Pop Art. As duas performam maneiras diferentes de dominação feminina, fazendo 

com que no final das contas, Mia e Fabienne, mesmo tendo papéis secundários que giram em 

torno de algum homem, sejam elementos-chave na trama, sobressaindo-se em dois dos 

momentos mais chocantes do filme, a overdose e o estupro. 

A personagem Mia é em Pulp Fiction a representação daquilo que já foi visto 

antes, a fórmula pós-moderna de Tarantino e suas referências cinematográficas anteriores 

ficam mais evidentes conforme conhecemos as características de Mia. Consciente de si e de 

sua superioridade em relação a Vincent, Mia toma para si as características das clássicas 
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femmes fatalles do cinema noir dos anos 40 e 50, além de representar o hedonismo para com 

o feminino e nos colocar mais uma vez na posição do voyeur. Dessa forma, o diretor 

reinterpreta o papel da femme fatalle e a traz para o cenário suburbano de Pulp Fiction, 

transformando-a em uma pessoa que busca a sedução e o consumo como forma de poder. 

A clássica cena em que o empregado leva a mulher do chefe para sair e se sente 

atraído por ela, é reinterpretada por Tarantino quando este acrescenta a ela a realidade e o 

prosaico, saem as piteiras e os paetês e entram a cocaína e os pés descalços; o jogo continua o 

mesmo, mas os elementos que os cercam bebem em fontes diferentes da história do cinema. A 

construção da cena do encontro de Vincent e Mia nos coloca diante de um restaurante 

temático, o Jackrabbit Slim’s, onde tudo faz referência à cultura pop dos anos 50 e 60, ao 

mesmo tempo em que traz a personagem usando um corte de cabelo datado do começo do 

século e consumindo produtos acessíveis à massa, além de apresentar uma referência clara aos 

filmes disco dos anos 70 quando coloca John Travolta dançando em cima de um palco 

novamente. 

Durante todo o período em que Vincent chega para buscar Mia até pouco antes da 

overdose, quando eles já estão de volta à casa, ela joga com ele, brinca com a sua posição de 

mulher do chefe e exacerba o poder que possui com palavras e gestos. A câmera de Tarantino 

acentua os efeitos de mistério que a atuação de Mia pretende alcançar enquanto mulher fatal e 

segura de si. 

A primeira parte desses joguinhos de Mia acontece logo que Vincent chega à 

porta da casa de Marsellus e Mia e encontra um bilhete dizendo: “Oi Vincent, estou me 

vestindo. A porta está aberta. Entre e prepare um drinque para você. Mia” 
40

. Quando Vincent 

entra, ela se comunica com ele pelo interfone da casa, não vemos o seu rosto até que eles 

cheguem ao restaurante, observamos Mia de costas diante de monitores de segurança e os 

seus lábios que falam no interfone. Ao perceber que Vincent está perdido e não sabe o lugar 

do interfone, ela lhe diz que está perto da parede e Vincent se dirige para o local, enquanto 

Mia brinca com ele no interfone (“quente... mais quente... queimou”
41

) a cada passo que ele 

dá na direção correta, tratando-o como um inferior. Por mais alguns segundos após a breve 

conversa com ele pelo interfone (Vincent fala apenas “hello” e “ok”) podemos acompanhar 

Mia observando Vincent pela câmera em preto e branco, movendo-a conforme ele anda pela 

sala do andar de baixo. Seguem-se planos alternados entre Vincent preparando um drinque e 

                                                 
40

 Hi, Vincent, I’m getting dressed. The door is open. Come inside and make yourself a drink. Mia. 
41

 Warm... warmer.... Just go. 
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Mia cheirando cocaína, pouco depois seguimos os pés descalços de Mia até que ela chegue à 

sala de visitas e ordene que eles saiam. 

Nessa sequência é interessante observar como Mia joga com o mistério que ela 

busca compelir desde o princípio a Vincent, não se mostrando de imediato, conversando com 

ele pelo interfone e deixando que ele perceba que ela o observa. Aqui a própria Mia encarna o 

personagem do voyeur e tem prazer em percorrer o recinto da sala de visitas no mesmo passo 

que Vincent anda.  

A ênfase que Tarantino coloca com a câmera muito próxima dos lábios de Mia e 

de seus pés descalços faz com que vejamos de cara que se trata de uma personagem sedutora, 

e nos deixa espaço para sentirmos a luxúria que o diretor quis expressar em sua personagem. 

Aqui a Pop Art coloca sua marca em Pulp Fiction, quando os lábios vermelhos de Mia são 

facilmente remontáveis às obras de arte da década de 60 e à fascinação dos artistas da Pop 

Art, em especial Andy Warhol, para com os lábios e a silhueta de Marilyn Monroe
42

. Como 

diria Edgar Morin, “[...] não há nada no erotismo moderno que não tenha sofrido a influência, 

direta ou indireta, das estrelas de cinema” (1989, p. 99) e nesse pequeno trecho do filme, o 

hedonismo característico da época busca seu espaço dentro da narrativa pós-moderna de Pulp 

Fiction, representado aqui no proibido, no desejo e nas cores. 

 
É claro que o tema do hedonismo não era novo; era velho e venerado como a própria 

arte ocidental. 

O que era novo era a atenção dada ao assunto, e o dinheiro que as pessoas gastavam 

para senti-lo no cinema, na literatura, mas revistas masculinas, nos discos ou nas 

obras de arte. (McCARTHY, 2004, p. 56) 

 

Porém, a atmosfera hedônica da personagem de Mia é abandonada completamente 

quando essa acidentalmente confunde heroína com cocaína e cheira, levando a si mesma a 

uma overdose. A fachada de mistério de Mia se desfaz quando ela tem a vida salva por 

Vincent, se tornando nada mais do que um zumbi, com olheiras fundas, voltando para casa 

completamente calada e desiludida. Na porta da casa de Mia, os dois se despedem com uma 

cumplicidade quase criminosa e combinam não contar nada do ocorrido a Marsellus. Nesse 

momento, Mia resolve contar a piada sem graça de seu fracassado programa de TV a Vincent, 

enfatizando ainda mais o laço que se forma entre eles e abandonando de uma vez por todas os 

seus joguinhos. 

                                                 
42

 Vide obras de arte como Marilyn Monroe’s Lips, 1962 e The Twenty-Five Marilyn’s, 1962 de Andy Warhol; 

Marilyn Monroe I, 1962 de James Rosenquist; My Marilyn, 1964 de Richard Hamilton.  
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A overdose de Mia tem ainda uma consequência paralela importante, Vincent não 

trai a confiança de Marsellus. Quando os dois voltam de seu encontro, surge uma fagulha de 

desejo entre eles, mas Vincent pede licença para ir ao banheiro, onde ele relembra seus 

valores morais e o seu compromisso com o patrão repetindo a si mesmo que deve aceitar a 

bebida que ela lhe ofereceu e ir embora o mais rápido possível. Quando chega na sala 

começando a recitar o discurso ensaiado no banheiro para ir embora, Vincent vê Mia tendo 

uma overdose e não mais se preocupa com o caso amoroso que o colocaria em maus lençóis. 

Ou seja, de certa maneira, a overdose de Mia salva Vincent de seu momento de tentação e ele, 

após o susto, fica aliviado por tudo ter acabado “bem”, sem que houvesse maiores 

complicações para os dois. 

Ao se despedirem, Vincent e Mia abandonam completamente suas máscaras e a 

intimidade dos dois nasce do fato de que agora são só Vincent e Mia, não mais o empregado e 

a mulher do patrão. Colocando as coisas dessa maneira, a história lembra estruturalmente um 

melodrama de grandes proporções e de fato, mesmo com o consumo de drogas e a overdose, 

no final das contas percebemos que esse melodrama às avessas impresso por Tarantino nos 

toca na torcida pelo romance dos dois. Mesmo com consequências sérias, o hedonismo 

impresso pelo filme deixa em nossa quebra de expectativa uma vontade de seguir adiante com 

o proibido entre os dois, de presenciar um romance incontrolável. Nesse ponto somos 

frustrados novamente, uma vez que Mia e Vincent sequer se falam direito novamente. 

A nossa sede de romance é levemente suprida com a outra personagem feminina 

do filme, Fabienne, a namorada de Butch. Interpretada por Maria de Medeiros, Fabienne dá 

vida a uma mulher francesa e sentimental, que domina Butch através da culpa, em vez da 

humilhação, como faz Mia. Fabienne fala como uma criança, delicadamente e baixo, 

contrabalanceando a posição de machão dominador de Butch; posição essa que é 

completamente destruída toda vez que as primeiras lágrimas de Fabienne aparecem. 

O hedonismo advindo de Fabienne vai na contramão de Mia, Tarantino apresenta 

na personagem uma mulher que tenta chamar a atenção de forma mais sutil, mas nem por isso 

menos eficiente do que Mia. O diretor apresenta com Fabienne e Butch o amor entre duas 

pessoas, tanto o amor sexual, quanto o lúdico, e os dois fazem planos juntos. Porém, como 

Pulp Fiction não tem a mínima intenção de ser um romance, o amor de Fabienne e Butch é 

rapidamente apresentado, apesar de a intimidade entre os dois ser cativante, ela cai em ruínas 

por alguns momentos quando Fabienne esquece o imprescindível relógio de ouro de Butch no 

apartamento dele e o faz voltar para buscá-lo.  
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No momento em que Butch percebe que o relógio não está na mala, ele explode 

com a namorada, a xinga e joga coisas para o ar, demonstrando a sua frustração. Fabienne o 

enfrenta por um momento, dizendo ter pego o relógio de ouro, mas quando percebe que ele 

não vai se acalmar, ela parte para sua estratégia eficiente de se encolher em um canto como se 

sentisse medo dele e começar a chorar. Butch se acalma pela culpa de ter transtornado a 

namorada, conforta Fabienne e sai do motel. A cena seguinte mostra o personagem de Bruce 

Willis falando sozinho no carro, xingando e batendo no volante como se ainda brigasse com 

Fabienne. A raiva contida que ele demonstrou no motel vêm à tona, e notamos o quanto a 

namorada tem influência sobre o pugilista e que é ela que, na verdade, controla o machão. 

 

3.2 O COTIDIANO E O JOGO DE SORTE E AZAR 

 

A atmosfera hedonista de Pulp Fiction tem ainda outra fonte, mais importante 

para a narrativa do que o uso das personagens femininas e que permeia todas as suas 

sequências: o consumo. Tarantino nos coloca constantemente diante de cenas cotidianas, 

prosaicas e de ritmo desacelerado para apresentar o consumo que advém dos personagens e 

ironizar a sociedade em geral. 

A primeira questão de consumo que podemos perceber ao assistir Pulp Fiction é 

que os personagens não são pobres, nem são ricos (com exceção de Marsellus e Mia), mas 

pertencentes a uma classe média, média baixa americana que cresceram em contato com a 

ascensão da televisão, da Pop Art e do american way of life
43

 da década de 60 e 70. Aqui o 

tráfico e o consumo de drogas, bem como as matanças em plena luz do dia saem da 

marginalidade dos bairros pobres e invadem as ruas de Los Angeles, apresentando pessoas 

comuns que simplesmente acontecem de estar ligadas a alguma atividade criminosa. “O 

consumo em Pulp Fiction é apresentado como uma atmosfera cultural geral e parte do 

cotidiano. Consumo e cultura de massas, que definem a personalidade dos indivíduos, ao 

obrigá-los a fazer opções.” (BAPTISTA, 2010, p. 95). 

O consumo e seus desdobramentos em Pulp Fiction funcionam quase como um 

personagem à parte, impelindo seus valores na vida dos personagens e guiando suas atitudes 

no sentido de satisfazê-los momentaneamente. O personagem consumo não representa apenas 

                                                 
43

 “American Way of Life” é uma expressão muito utilizada pelos americanos desde o começo do século XX e 

que representa os princípios de vida americanos como liberdade, fraternidade e felicidade. Tomou grandes 

proporções após a presidência de Kennedy e durante a Guerra Fria. 
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aquilo que é objeto, mas também o que é sensação; os personagens reais regem suas vidas em 

torno do que pode gerar ou ser trocado por dinheiro.  

O diretor apresenta todas essas passagens às quais Mauro Baptista se refere como 

consumo e cultura de massa dentro de diálogos significativos para a percepção dos 

personagens e de suas preferências. É o que acontece quando Vincent compra drogas de 

Lance e, enquanto o traficante pesa a heroína para o cliente, os dois conversam sobre o carro 

de Vincent que ele havia deixado guardado por três anos e em apenas cinco dias fora da 

garagem, alguém o risca. O diálogo é bastante longo e aparentemente sem importância para o 

bom entendimento da narrativa, mas aqui podemos ver que o diretor buscou em Pulp Fiction 

mostrar como é a vida daquelas pessoas no seu dia-a-dia. Ao optar por não desligar a câmera 

após a compra e venda da droga, Tarantino nos implica um dilema inconsciente, ao mesmo 

tempo em que sabemos o que Vincent faz para sobreviver, não podemos evitar a identificação 

com o mesmo pela raiva que ele sente por alguém ter riscado o seu carro.  

Tarantino coloca seu estilo em Pulp Fiction reafirmando “[...] a linha grotesco-

crítica do cineasta, na medida em que produz no espectador a perturbadora consciência da 

mutação identitária no mundo contemporâneo e da dúvida quanto ao estatuto da patologia 

social.” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 101). Em outras palavras, o diretor desmistifica o papel 

de bandidos e heróis para nos mostrar que todos possuímos faces boas e más e que, na 

verdade, elas não se identificam pela criação de cada um, ou do ambiente em que crescemos, 

mas pela escolhas que somos obrigados a fazer no percurso. 

O diretor não busca um herói ideológico que carrega em si a esperança dos 

americanos de ainda possuírem uma nação agregada aos valores morais aprendidos na Igreja, 

família e escola tão característicos do cinema clássico; mas sim uma crítica férrea às 

atividades dos sujeitos que vivem nas sociedades dos dias atuais, ou seja, Pulp Fiction não 

segue a linha dos heróis, nem dos anti-heróis, mas apresenta personagens complexos, com 

pontos negativos e positivos em proporções variadas. Todos os personagens, sem exceção, 

possuem alguma poeira escondida debaixo do tapete e, hora ou outra, agem de forma egoísta 

no intuito de proteger seus interesses. Fica claro então o motivo pelo qual Jules e Vincent, 

apesar de assassinos, não são completamente condenáveis pelo espectador. 

Colocando dessa forma, o filme nos faz pensar sobre a sociedade e a cultura de 

consumo em que estamos inseridos, visto que as pessoas usam de personagens para parecerem 

melhores do que são. Além disso, essa ironia velada de Pulp Fiction coloca a relatividade das 

relações como o principal critério com o qual julgamos as pessoas ao nosso redor. Para 

aquelas pessoas que estavam sendo roubadas na lanchonete, Jules e Vincent de fato atuaram 
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como dois heróis quando enfrentaram os assaltantes e os deixaram sair apenas com as 

carteiras e o dinheiro, sem ferir ninguém. Mesmo que a intenção de Pumpkin e Honey Bunny 

não fosse matar uma daquelas pessoas, a intervenção de Jules, acalmando os ânimos e dando 

uma bela lição de moral nos dois, passa a impressão de que ele está negociando a vida dos 

presentes. No entanto, para o grupo de Brett (se algum deles tivesse permanecido vivo) os 

dois seriam vistos como dois assassinos frios com os quais não existe diálogo, são homens 

cruéis que matam por dinheiro. Ironicamente, aqueles que veem a face maléfica desses 

personagens terminam mortos. 

Ao colocar os personagens como seres complexos – nem bons, nem maus – 

Tarantino prima pela ironia social, em detrimento do preenchimento emocional do espectador 

ao assistir um filme. O jogo na tela de aproximação e afastamento faz com que não tenhamos 

sentimentos antagônicos para com os personagens, nem tampouco sentimentos simpáticos a 

eles. Dessa forma, o diretor pende a balança pelo lado reflexivo e nos priva do conforto do 

cinema clássico, onde a identificação de mocinhos e bandidos nos preenche o vazio de não 

poder culpar ninguém pelas mazelas da vida. 

Com essa abordagem sendo feita, o “pensar a vida” se inicia com a identificação e 

os personagens complexos, mas não se concretiza com a punição dos maus e triunfo dos bons, 

uma vez que eles não existem. O sentimento de vazio permanece, em virtude do 

estranhamento causado pela trama, característica bastante enfatizada pela montagem, onde o 

final do filme (considerando a história) está no meio do tempo real do filme. A moral da 

história existe, mas se encontra tão escondida quanto o objetivo dos personagens de entregar a 

maleta a Marsellus, tornando-se tarefa para os mais analíticos perceber o que Tarantino quis 

mostrar com a elaboração de Pulp Fiction. 

No que compete à cultura pop, dois elementos nos chamam a atenção em Pulp 

Fiction: o uso do fast-food e as cores vibrantes no cenário do filme. Esses dois elementos 

trazem à tona a identificação, agora consciente, dos personagens com os espectadores, visto 

que consomem as mesmas coisas que estes. Por consumo, nos referimos especialmente à 

comida, literatura, filmes, enfim cultura de massa, cultura pop. 

De forma bastante simplista podemos dizer que o fast-food surge mais ou menos 

na mesma época que a Pop Art, em um momento onde as pessoas buscavam poupar tempo 

com almoço para se concentrar no trabalho. Símbolo inegável da Pop Art, o fast-food se 

tornou um representativo da cultura de massa, tendo seus preços baixos e consumo exagerado 

repercutidos na forma como as pessoas se relacionam com as refeições e com os momentos de 

socialização que elas proporcionam. 
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Ícones como sopas Campbell e bebidas, especialmente a Coca-Cola, se tornaram 

símbolo de uma sociedade consumidora, que trata de suas emoções com base no que 

compram e por isso também são julgadas pelos outros membros da sociedade. No que 

compete à Pop Art e aos itens de consumo, podemos nos basear nos escritos de Tilman 

Osterwald para analisar a inserção desses elementos em Pulp Fiction: 

 

[...] se inicia la tendencia de incluir al consumidor en la publicidad del artículo; es 

decir, la Coca-Cola se convierte en objeto de adorno, en poster o camiseta. Surge un 

mundo de artículos Coca-Cola inspirado e influenciado por el Pop Art, un mundo 

que abarca desde el llavero hasta el cubo de la basura. La relación entre oferta y 

demanda, producto, productor y consumidor alcanza aquí su estadio más absurdo y 

extremo. 

Los elementos creativos de los cuadros, esculturas y objetos que traducen 

semejantes artículos de consumo y mundos de productos, tienen algunas 

particularidades que muestran con claridad la necesidad de los artistas de provocar 

irritación y de invertir las visiones del mundo y los hábitos corrientes ligados a los 

productos.
44

 (2007, p. 25). 

 

Os elementos de fast-food dentro de Pulp Fiction traduzem o sentimento surgido 

com a Pop Art de transformar a própria publicidade e os produtos de consumo rápido em 

ironia social. A velocidade do fast-food e a sua pobreza nutricional surgem como 

representativos de uma sociedade vazia, alienada e que sente prazer apenas 

momentaneamente. Como tudo o mais que influencia Tarantino, esse sentimento irônico 

inerente da Pop Art, é reinterpretado e recolocado dentro do filme, para que seja reconhecido, 

mas que não se torne panfletário. Inseridos sempre dentro de conversas informais, a comida e 

bebida de consumo rápido aparecem em pelo menos três importantes momentos do filme. 

Sempre que algum dos personagens fala de comida, ou está de fato comendo, trata-se de 

comida rápida. 

A primeira delas é logo na primeira cena do filme após os créditos, quando Jules e 

Vincent se dirigem para o apartamento de Brett e comentam dentro do carro as diferenças 

entre os EUA e a Europa no que diz respeito aos bares de haxixe em Amsterdã, e o nome dos 

sanduíches do McDonald’s na França; quando Jules pergunta como se chama um Whopper na 

França, Vincent responde que não foi ao Burguer King para saber.  

                                                 
44

 [...] se inicia a tendência de incluir o consumidor na publicidade do produto; a saber, a Coca-Cola se converte 

em objeto de adorno, em cartaz ou camiseta. Surge um mundo de artigos Coca-Cola inspirados e influenciados 

pela Pop Art, um mundo que alcança desde o chaveiro até a lata de lixo. A reação entre oferta e procura, produto, 

produtor e consumidor alcança aqui seu estado mais absurdo e extremo. 

Os elementos criativos dos quadros, esculturas e objetos que traduzem semelhantes artigos de consumo e 

produtos, tem algumas particularidades que mostram com clareza a necessidade dos artistas de provocar irritação 

e de inverter as visões de mundo e os hábitos correntes ligados aos produtos. (tradução livre) 
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O grau de consumo e identificação com os espectadores fica evidente nesse 

primeiro momento quando os personagens tratam os sanduíches pelos nomes atribuídos a eles 

e que, hoje, são universais. A personificação dos objetos expressa a grande influência da 

publicidade e o consumo de sensação advindo de cada um dos sanduíches, Vincent não trata 

os produtos do McDonald’s ou do Burguer King como meros alimentos, são Big Mac e 

Whopper, nomes próprios, sensações diferentes. 

O segundo momento onde temos a inserção do fast-food no filme é logo após a 

cena descrita acima, quando Jules começa a se irritar com Brett, assustando o garoto em tom 

crescente. Ao tentar manter uma conversa casual com ele sobre o lanche que está em sua 

frente, um combinado de sanduíche e refrigerante Big Kahuna Burguer (uma das marcas 

criadas por Tarantino), Jules e sua falsa simpatia soam ainda mais perigosas do que quando 

ele está gritando. O tom de ironia clara desta cena é que Brett está com pacote de fast-food na 

sua frente, sendo que são apenas 7:30 da manhã; quando percebe o fato, Jules traduz 

sarcasticamente aquilo que se passa na mente do espectador:  “Hambúrgueres! A pedra-

angular de qualquer café da manhã nutritivo. Que tipo de hambúrgueres?”
45

 

A terceira vez que presenciamos a inserção de fast-food no filme é quando 

Vincent e Mia saem juntos. Os dois estão sentados no Jackrabbit Slim’s e pedem para si 

hambúrgueres, milk-shakes e, como não poderia deixar de ser, Coca-Cola. Aqui a comida 

passa um pouco despercebida, uma vez que o nosso foco permanece na conversa entre os 

dois, no entanto, mesmo não sendo o foco, os dois personagens fazem comentários 

esporádicos sobre a comida, como a discussão sobre o valor do milk-shake, a escolha dos 

pratos cujos nomes remetem a grandes nomes da cultura pop dos anos 50 e 60, e quando Mia 

volta do banheiro onde foi cheirar cocaína e comenta que adora voltar do banheiro e encontrar 

a comida esperando. 

Nesta passagem, podemos perceber a mesma ironia social inerente à Pop Art 

presente em Pulp Fiction. A mudança social impressa pelo consumo de fast-food, como a 

perda dos momentos de sociabilização com outras pessoas, passa agora para outros pontos do 

cotidiano da sociedade. Não mais falamos durante a refeição, mas sobre ela e sobre a sensação 

que ela nos proporciona, seja pelo sabor ou pelo prazer de consumir. Tarantino reforça nesse 

ponto a ironia que faz do lado prosaico da vida, os diálogos acrescentam na narrativa uma 

ideia de vazio, falta de assunto, pessoas que não mais pensam sobre si ou sobre o mundo, mas 

vivem nele de forma superficial e estão bem com isso. Aliás, a única discussão realmente 

                                                 
45

“Hamburgers! The cornerstone of any nutritious breakfast. What kind of hamburgers?” 
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profunda que o filme propõe dentro da diegese é a redenção de Jules e a sua credulidade ou 

não em um milagre, discussão essa que é veementemente rechaçada por Vincent.  

Voltando ao Jackrabbit Slim’s temos o exemplo perfeito do uso das cores que se 

apresentam como segundo elemento remetente à Pop Art em Pulp Fiction. Na verdade, todo o 

filme é bastante colorido, especialmente por se tratar em sua maioria de um filme diurno. 

Como dito no Capítulo 1 dessa dissertação, o uso das cores vibrantes é de suma 

importância para a Pop Art, uma vez que, advindas da publicidade, elas podem ser aplicadas 

em diferentes materiais e produzir efeitos diversos na construção da grande ironia que é a Pop 

Art. Cães de Aluguel consiste em um filme mais acinzentado, onde o contraste entre as cores 

frias do galpão e as cores quentes dos flashbacks representa a situação de desespero ou 

felicidade em que se encontram os gângsteres; já em Pulp Fiction e, posteriormente, Jackie 

Brown, a cor interfere na personalidade dos indivíduos, elas não mais precisam ser frias para 

representar os sentimentos deles, mas são quentes durante todo o filme, demonstrando que o 

que rege Pulp Fiction não são as emoções, mas as estratégias e escolhas de cada um deles 

diante das situações a que são submetidos. 

Dessa forma, Pulp Fiction discute o destino sem de fato tocar no assunto. 

Conforme a história se desenrola, a trama nos mostra que a vida na verdade é comandada pelo 

jogo de sorte e azar a que todos estamos submetidos e que esse jogo pode mudar o rumo dos 

caminhos que escolhemos a qualquer instante. Os exemplos da regência do acaso são muitos, 

como a morte de Marvin, o estupro de Marsellus, a overdose de Mia, o esquecimento de 

Fabienne e etc; porém nos ateremos a analisar apenas os dois acontecimentos presentes na 

história do relógio de ouro: a morte de Vincent e o estupro de Marsellus. 

A primeira incidência do acaso, ou destino, no episódio do relógio de ouro, 

acontece logo no começo quando Butch, ao ganhar a luta que tinha vendido para Marsellus, 

mata o oponente sem querer. O pupilo de Marsellus foi morto e Butch traiu a confiança do 

mesmo quando preferiu sucumbir à ganância relacionada ao dinheiro arrecadado com as 

apostas. Tarantino associa a primeira escolha de Butch com um golpe de azar, pois ele escolhe 

ganhar a luta, mas não tinha a intenção de matar o oponente e de fato nem sabia que o tinha 

feito até Esmeralda lhe dizer dentro do táxi; porém, ele não demonstra remorso por muito 

tempo, nem mesmo surpresa por ter matado o outro pugilista, mas no momento que descobre 

que o outro morreu, podemos perceber em sua expressão que ele sabe que Marsellus não vai 

deixar a traição passar barato.  

Quando Butch volta ao seu apartamento para buscar o relógio, ele tem a sorte de 

não encontrar ninguém à vista e conseguir pegar o relógio sem maiores complicações, no 
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entanto, quando acredita estar sozinho em casa e resolve comer uma torrada, Butch percebe 

que existe uma arma em cima do balcão, sorte para Butch, azar para Vincent que se encontra 

no banheiro lendo uma revistinha pulp. Mesmo quando Vincent sai do banheiro e vê Butch 

empunhando a arma que ele acidentalmente esqueceu na bancada, ele não abandona sua 

atitude cool, não se desespera e aguarda pelo melhor momento de conversar com Butch para 

resolverem a situação de forma amigável. No entanto, o destino age contra Vincent 

novamente e, quando a torrada de Butch fica pronta e a torradeira emite uma campainha, 

Butch se assusta e mata Vincent com vários tiros de uma vez. 

A última parte desse jogo que o diretor coloca no episódio diz respeito a 

Marsellus e Butch, que se encontram por acaso na rua, quando o primeiro volta de uma 

lanchonete com comida (fast-food novamente) para ele e Vincent e o segundo está parado no 

sinal de trânsito. Após a perseguição trôpega dos dois pelas ruas de Los Angeles, Butch e 

Marsellus dão o azar de cair dentro de uma loja onde o proprietário e seu companheiro são 

dois homossexuais estupradores e sadomasoquistas. Por sorte de Butch (e azar de Marsellus), 

o chefão do crime é escolhido para ser o primeiro a ser estuprado, através de um joguinho de 

sorte, que traz consigo uma veia cômica: o “uni duni tê”; dessa forma o pugilista tem a chance 

de fugir, mas escolhe voltar para socorrer Marsellus e, de quebra, resolver sua situação com 

ele. 

O que Tarantino nos leva a pensar quando escolhe do acaso para reger as ações do 

filme é que, não importa a ocupação ou origem, todos estamos submetidos às mesmas 

guinadas da vida, que podem levá-la em direções muito diferentes das planejadas a princípio. 

Ainda desmistificando heróis e bandidos, o diretor mostra que nenhum dos planos elaborados 

por eles são infalíveis e que, a própria condição de seres humanos que os personagens 

possuem, faz com que cometam erros com consequências graves. Além disso, fica claro 

através da passagem acima que a única coisa que podemos controlar são as escolhas que 

fazemos com as situações que nos são dadas. 

 

3.3 SANGUE, GROTESCO E COMÉDIA 

 

Talvez dos três filmes analisados nessa dissertação, Pulp Fiction seja o que leva 

sua posição de cinema pós-moderno mais a sério, uma vez que todo o filme se passa em um 

clima de subversão. Tanto Cães de Aluguel, quanto Jackie Brown possuem seus momentos, 

mas a impressão que temos é que o diretor amadureceu o seu estilo com o tempo, iniciando 
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timidamente no seu primeiro filme, tomando formas no segundo e se aproximando de um 

equilíbrio em Jackie Brown, seu terceiro filme. 

De acordo com Mike Featherstone,  

 
Dentre as características centrais associadas ao pós-modernismo nas artes estão: a 

abolição da fronteira entre arte e vida cotidiana; a derrocada da distinção hierárquica 

entre alta-cultura e cultura de massa/popular; uma promiscuidade estilística, 

favorecendo o ecletismo e a mistura de códigos; a paródia, pastiche, ironia, diversão 

e a celebração da “ausência de profundidade” da cultura; o declínio da 

originalidade/genialidade do produtor artístico e a suposição de que a arte pode ser 

somente repetição. (1995, p. 25) 

 

Tendo como base a citação de Featherstone, podemos perceber a validade de Pulp 

Fiction enquanto pertencente a uma cultura artística pós-moderna. A diferença é que o filme 

dirigido por Tarantino soube orientar toda a sua atmosfera cult para uma trama rentável 

financeiramente. O sucesso de Pulp Fiction cresceu aos poucos pelo mundo, tendo estreado 

em muitos países somente após vencer o Oscar, e, de uma forma geral, os maiores críticos de 

cinema da atualidade consideram-no uma obra-prima em termos de montagem, ousadia e 

narrativa. Dessa forma, a dúbia mensagem da Pop Art de que tratamos no primeiro capítulo 

desta dissertação se transfere apropriadamente para a intenção que o filme possui de ironizar a 

sociedade que lhe deu origem, ao mesmo tempo em que é cultuado por ela. 

Grande parte da identificação do público para com Pulp Fiction vem do fato de 

que ambos falam a mesma língua, tanto os personagens quanto os espectadores consomem as 

mesmas coisas e, fora as ações criminosas, agem mais ou menos da mesma maneira nas dadas 

situações do acaso em que são inseridos. No entanto, outros fatores colaboram com a boa 

aceitação de público que o filme teve, como o grotesco e os atores escolhidos. 

No caso dos atores, Tarantino explora suas referências para fora da diegese ao 

colocar figuras ícones de épocas distintas, como John Travolta e Bruce Willis, em um mesmo 

set de filmagem e encarnando mais ou menos os mesmos personagens que os colocaram em 

evidência na produção cinematográfica nos anos 70. De acordo com o próprio diretor, em 

entrevista para o programa Charlie Rose’s Show, o fato de termos John Travolta dançando no 

filme, em uma cena de referência inevitável ao filme Os Embalos de Sábado à Noite 

(Saturday Night Fever, John Badham, 1977), aconteceu por acaso; o papel de Vincent já 

estava escrito e a cena já estava no roteiro quando surgiu a oportunidade de ter John Travolta 

estrelando Pulp Fiction. 
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Figura 21 - 00:48:21 - John Travolta dança 

 

Se a escolha de ter John Travolta com o fato do personagem Vincent dançar em 

Pulp Fiction aconteceu por sorte, certamente a ênfase em estender o momento em que o ator 

dança e a fixação dos fãs cativos de Os Embalos de Sábado a Noite, não o foi. A cena da 

dança dura cerca de dois minutos, aproximadamente o mesmo tempo da famosa cena dos anos 

70, e tempo suficiente para que o espectador presencie um flashback extra-diegético em sua 

memória, baseado na figura do ator.  

A escolha de Bruce Willis para o papel de Butch Coolidge também foi um pouco 

aleatória, Tarantino conta que queria ter um ator daqueles brigões dos anos 80 e a figura do 

protagonista de Duro de Matar (Die Hard, 1988) caiu como uma luva dentro de seus planos. 

Essa fórmula que o diretor usa para referenciar filmes baseado no ator é repetida em Jackie 

Brown com Pam Grier como protagonista, remetendo aos filmes exploitation dos quais a atriz 

foi a maior estrela nos anos 70. 

As inserções de cenas grotescas e de ironia dentro do filme dão origem a um 

humor negro latente em Pulp Fiction, tornando a subversão de gêneros tão característica do 

diretor em algo apurado no filme. Há quem diga que Pulp Fiction é uma comédia, mas a 

verdade é que a película se insere em uma categoria um tanto mais complicada do que isso, 

uma vez que a comicidade advinda do filme não faz parte de um riso puro, mas de um riso 

irônico, corretor e aliviado. 

É sabido que o humor “[...] muda de sentido dependendo do contexto que 

empregamos esta palavra.” (MARTINS, A., 1988, p 12). No caso especial de Pulp Fiction o 



 113 

riso se manifesta como forma primordial de correção e provém essencialmente da comicidade, 

para resolver a situação que causou tal efeito cômico, sem se dar conta de que o mesmo que o 

faz vivo denigre a imagem do outro, lhe causa constrangimento e humilhação mesmo sem que 

o alvo das risadas perceba tal fato. 

Para Bergson, “[...] o prazer de rir não é um prazer puro [...]. A ele se mistura [...] 

a intenção inconfessa de humilhar, portanto, é verdade, de corrigir pelo menos exteriormente” 

(2007, p. 102), ou seja, para que possamos rir de cenas como a da execução de Brett, 

precisamos estar a uma distância emocional segura da trama e nisso se justificam os jogos de 

aproximação e afastamento inseridos por Tarantino dentro de Pulp Fiction.  

Toda forma de riso, consciente ou não, se faz sob um mesmo alicerce: o que diz 

respeito à insensibilidade. “O riso é incompatível com a emoção” (BERGSON, 2007, p. 104), 

ou seja, um fato é risível a partir do momento que não desperta sentimentos, que não causa 

efeito de sensibilização ou reflexão por parte do espectador, esse é o papel da tragédia. Um 

riso eternecido de sentimentos simplesmente não existe, pois o que nos comove nos faz 

refletir sobre nós mesmos, nos aproxima do personagem que nos provoca tal sentimento e nos 

desperta a compaixão, sentimento esse que impede o espectador de rir do que se apresenta à 

sua frente. De acordo com Henry Bergson, mesmo aquilo que para nós é uma virtude pode se 

tornar risível se contada de tal forma que nos faça ver o personagem como inteiramente 

insociável ou defeituoso em sua maneira (física ou mentalmente) e que nos cause uma parcela 

considerável de insensibilidade. 

No caso de Pulp Fiction, o riso advém, na maioria dos casos, da quebra da 

expectativa por parte do público, rompendo a ligação que a nossa mente faz com 

determinados elementos tradicionais de gêneros consagrados. O diretor então nos priva do 

“prazer de reconhecimento” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2005, p. 27) de um gênero quando 

trabalha com o acaso e o grotesco desviando o caminho dos personagens daquilo a que eles 

estariam fadados em outra época. 

Um exemplo desse tipo de humor inusitado e insensível se encontra no final do 

filme, logo no começo do capítulo A Situação de Bonnie, quando Jules e Vincent discutem 

sobre o milagre presenciado no apartamento de Brett. Jules e Vincent voltam no carro, com 

Marvin no banco de trás apenas ouvindo a conversa dos dois, sem interferir. 

Vincent: “Você já viu aquele seriado Cops? Eu estava assistindo um dia e um 

policial estava falando... ele estava falando de um tiroteio em um corredor com um cara, 

certo? E ele descarregou a arma nesse cara e nada aconteceu. Ele não bateu em nada, ok? Era 

só ele e esse cara. Quer dizer, você sabe… é estranho, mas acontece”. 
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 Jules: “Olha, se você quiser ser cego, cara, fique à vontade. Mas eu estou com os 

olhos bem abertos, porra”.  

Vincent: “Que diabos isso significa?” 

Jules: “Significa que acabou pra mim. De agora em diante considere minha bunda 

aposentada”. 

Vincent: “Jesus Cristo!” 

Jules: “Não blasfeme”. 

Vincent: “Deus me livre, Jules!” 

Jules: “Eu disse não faça isso!” 

Vincent: “Você está curtindo conosco, porra?” 

Jules: “Olha, eu vou falar com o Marsellus hoje, estou fora”. 

Vincent: “Por que você não conta pra ele por quê?” 

Jules: “Não se preocupe, eu vou contar”.  

Vincent: “Sim. Aposto dez mil dólares que ele vai morrer de rir”. 

 Jules: “Não estou nem ai se rir”. 

Vincent: “Marvin, o que você acha de tudo isso?” 

Marvin: “Cara, eu nem tenho uma opinião”. 

Vincent: “Mas você tem que ter uma opinião! Quer dizer, você acha que Deus 

desceu do céu e parou...”
46

 

Neste exato momento a arma de Vincent dispara e um corte na cena nos leva para 

uma visão da traseira do carro do lado de fora, onde o vidro traseiro fica manchado com o 

                                                 
46

 Vincent: “Have you ever seen that show cops? I was watching it one time, and there was this cop on and he 

was talking about…he was talking about this gunfight he had in a hallway, with this, this guy, right? And he just 

unloaded on this guy, and nothing happened. He didn’t hit nothing, ok? It was just him and this guy. I mean, you 

know, its... its freaky, but it happens”. 

Jules: “Look, you wanna play blind, man, go walk with the sheppard. But me, my eyes are wide fucking open.  

Vincent: “What the fuck does that mean?” 

Jules: “Mean that’s it for me. From now on, you consider my ass retired”.  

Vincent: “Jesus Christ!” 

Jules: “Don’t blaspheme”. 

Vincent: “God dammit, Jules!” 

Jules: “I said don’t do that!” 

Vincent: “You’re fucking freaking out on us?” 

Jules: “Look, I’m telling Marsellus today, I’m out”. 

Vincent: “Why don’t you tell him at the same time why?” 

Jules: “Don’t worry, I will”.  

Vincent: “Yeah. I bet you tem thousand dollars he’ll laugh his ass off”. 

Jules: “I don’t give a damm if he does”. 

Vincent: “Marvin, what do you think of all this?” 

Marvin: “Man, I don’t even have an opinion”. 

Vincent: “Well, you gotta have an opinion! I mean, do you think that God came down from heaven and 

stopped…” 
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sangue da cabeça de Marvin. A cena quebra todas as expectativas de quem está assistindo o 

filme, uma vez que de uma discussão acalorada, passamos a um susto com o tiro e um súbito 

acesso de risadas com o tom urgente que Vincent e Jules passam a ter em seguida. O diálogo 

entre os dois muda completamente, e o afastamento que a cena nos proporciona quando 

coloca uma discussão dentro do carro, na qual a câmera não está em campo/contracampo 

(portanto não assumimos o olhar do personagem), nos permite rir de Vincent e do azar de 

apertar o gatilho sem querer. 

Um elemento bastante utilizado para provocar o riso no espectador de Pulp 

Fiction é a inserção do grotesco em suas mais variadas formas dentro da trama. O grotesco da 

trama nos mostra o rebaixamento de personagens que deveriam ser estereotipados, nos coloca 

diante de suas mais escatológicas e chocantes maneiras
47

, como Vincent anunciando a Jules 

logo após a discussão dos dois na lanchonete sobre o milagre: “Vou cagar”
48

, ou os pedaços 

de cérebro de Marvin grudados no rosto de Jules após a cena descrita anteriormente acontecer. 

Em passagens como essas, o grotesco encarna “[...] algo que ameaça continuamente qualquer 

representação (escrita, visual) ou comportamento marcado pela excessiva idealização. Pelo 

ridículo ou pela estranheza, pode fazer descer ao chão tudo aquilo que a idéia eleva alto 

demais.” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 38). 

Tarantino usa o banheiro em inúmeras cenas, invadindo o que há de mais íntimo 

nos personagens, pela afirmativa óbvia de que se refere geralmente a um momento solitário, 

onde a pessoa executa funções das mais humilhantes. O banheiro representa o momento de 

dar um tempo do mundo, de refletir, ou de ler, como é o caso de Vincent. O personagem de 

John Travolta encontra dentro de um banheiro pelo menos três vezes durante a trama e em 

todas elas é como se o tempo parasse para recomeçar completamente diferente quando ele sai; 

é o caso da cena em que ele fala sozinho no banheiro da casa de Mia, enquanto ela tem uma 

overdose na sala, ou de quando ele está no banheiro lendo e Butch encontra sua arma no 

balcão, ou ainda quando Vincent está no banheiro na lanchonete enquanto Honey-Bunny e 

Pumpkin assaltam a mesma e dão de cara com Jules. 

No entanto, as cenas em que os personagens estão no banheiro, com exceção da 

que Vincent fala consigo mesmo, em geral não são engraçadas, mas são precedidas ou 

sucedidas por elas. A questão é que o grotesco nem sempre fomenta o riso, causa também o 

                                                 
47

 Os elementos que levam uma produção artística a se destacar como grotesca podem ser classificados em pelo 

menos quatro espécies: a) o escatológico, que se refere às regiões íntimas do corpo, excrementos e dejetos 

humanos, etc; b) teratológico, que torna risíveis aberrações e defeitos físicos; c) chocante, que se faz com a 

intenção inconfessa de ser sensacionalista e d) crítico, que possui um cunho reeducativo e social para formação 

ou mudança de opinião pública desmascarando tradições e classes estabelecidas. 
48

 “I’m gonna take a shit”. (tradução livre) 
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asco ou a piedade, e “[...] o riso é incompatível com uma grande e autêntica dor. Do mesmo 

modo. O riso torna-se impossível quando percebemos no próximo um sofrimento verdadeiro. 

E se apesar disso alguém ri, sentimos indignação, esse riso atestaria a monstruosidade moral 

de quem ri.” (PROPP, 1992, p. 36). Por essa razão que, apesar de extremamente grotesca, não 

conseguimos rir com a cena do estupro de Marsellus, ou da overdose de Mia; rir de uma cena 

assim seria considerar um assunto tão sério com uma leviandade condenável, o grotesco aqui 

pende para o outro lado, se encontra tão apurado que se transforma em asco. 

O jogo de Tarantino ainda nos permite observar dentro do filme como as situações 

grotescas ironizam a sociedade, fazendo com que esta pense sobre si mesma enquanto ri dos 

personagens. Uma ironia gritante que o diretor coloca dentro de Pulp Fiction é a redenção de 

Jules, um assassino de aluguel que resolve virar pastor e pregar a palavra de Deus por 

acreditar em um milagre. O diretor coloca uma crítica social quando faz Jules mudar da água 

para o vinho como quem muda de roupa, mostrando que o personagem é mentalmente mais 

vulnerável do que Vincent e por isso mesmo levado com a corrente do acaso. Não que isso 

seja julgado como algo ruim, pelo contrário, o que presenciamos no final do filme se o 

colocarmos em ordem correta é que Jules escolheu o caminho da redenção e continuou vivo, 

enquanto Vincent se recusou a perceber o milagre e morreu. Pensando a passagem do filme 

dessa maneira é que percebemos o humor negro que o diretor insere na trama, quando 

apresenta uma crítica social, travestida de redenção. 

Como todo filme que aparece para quebrar paradigmas, Pulp Fiction apareceu 

como uma grande promessa, consolidando ao mesmo tempo o cinema pós-moderno e o estilo 

de direção de Tarantino. Foi a partir deste filme que o traço marcante do diretor se delineou e 

aquilo que deu certo com esse filme foi repetido nas películas subsequentes do diretor, 

reinventadas conforme o seu estilo amadurecia. 

A proposta de Pulp Fiction se tornou bastante ousada para a época e transformou 

o filme em um sucesso estrondoso dos anos 90. O exagero com que o diretor trata suas 

referências e reinvenções no filme, fez com que os prêmios e indicações advindos desse 

tratamento projetassem Tarantino no hall das promessas do cinema. Até hoje a sua fama de 

um diretor amalucado guia milhares de pessoas aos cinemas para ver uma estreia do diretor. O 

fato é que, após Pulp Fiction, o estilo tarantinesco de direção começa a tomar formas 

definidas, o tempo e a experimentação decorridos desde o lançamento de Cães de Aluguel, 

permitiram que o diretor se aperfeiçoasse em alguns pontos e removesse outros tantos de suas 

tramas. 
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Após o bem-sucedido Pulp Fiction, a expectativa por um filme que consolidasse 

de forma madura todas as marcas do diretor se torna mais presente nos espectadores. Talvez a 

predileção do diretor por trazer tramas polêmicas (seja junto ao público ou à crítica) tenha 

aumentado essa expectativa, uma vez que não seguindo formas definidas, o diretor tende a 

surpreender. Jackie Brown foi lançado em 1997 e chegou para transformar a carreira de 

Tarantino, fazendo com que ele passasse de uma promessa para um nome forte da indústria 

cinematográfica. 
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4 O EQUILIBRADO JACKIE BROWN 

 

O terceiro filme da carreira de Quentin Tarantino carrega consigo o trunfo de ser 

aquele que finalmente delimita o estilo do diretor, o qual ele tem seguido até hoje. Com a 

evolução perceptível de suas técnicas e preferências até aqui, o diretor equilibra o que faltava 

e o que era exagero, para lançar, em 1997, Jackie Brown. 

Baseado em uma obra literária de Elmore Leonard chamada Rum Punch, Jackie 

Brown foi um filme que, apesar de ter agradado público e crítica em sua maioria, não sucedeu 

o estrondoso sucesso de Pulp Fiction. Os atores escolhidos se destacaram mais no hall da 

fama dos grandes prêmios do que a trama em si, tendo indicações ao Globo de Ouro para Pam 

Grier (Jackie Brown) e Samuel L. Jackson (Ordell Robbie), MTV Movie Awards para Samuel 

L. Jackson, Oscar para Robert Forster (Max Cherry) e indicações ao Urso de Ouro de Melhor 

Ator para Samuel L. Jackson no Festival de Berlim, todas em 1998. De todas essas indicações 

a única que foi de fato vencida foi a de Melhor Ator para Samuel L. Jackson no Festival de 

Berlim. 

Jackie Brown inicia um novo capítulo na carreira de Quentin Tarantino, no qual 

ele passa de um amador tentando causar impacto com suas tramas, para um diretor com estilo 

consistente. Essa consistência o acompanha até seu mais recente filme, Bastardos Inglórios, 

permitindo que o diretor se destaque na vertente pós-moderna do cinema como um dos que 

são facilmente identificáveis pelas marcas deixadas em seus filmes. 

Trata-se de um filme policial, onde uma aeromoça de 44 anos de uma pequena 

companhia aérea aplica um golpe na polícia e em um traficante de armas usando apenas de 

sua astúcia com as palavras. Jackie Brown conta a história de pessoas que vivem de atividades 

ilegais, mas não as trata como “anormais”, são atividades cotidianas, que fazem parte da vida 

daquelas pessoas por algum motivo. 

O filme se inicia com Pam Grier, que interpreta Jackie Brown, andando e depois 

correndo pelo aeroporto, enquanto são mostrados os créditos do filme. Toda a cena dos 

créditos se passa ao som da animada música soul “Across 110th Street” de Bobby Womack, 

contrastando com o semblante sério e ligeiramente entediado da personagem. Após os 

créditos passamos à sala de estar da casa que Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) mantém com 

Melanie Ralston (Bridget Fonda), onde também somos apresentados a Louis Gara (Roberto 

De Niro), ex-parceiro de Ordell que acaba de sair da prisão e está de volta ao mundo do 

tráfico com ele. Os dois conversam sobre armas enquanto assistem a um programa com 

mulheres de biquíni manejando armas poderosas. Ordell se apresenta como um personagem 
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presunçoso e Louis como um eterno entediado. Melanie, apesar de ser mantida por Ordell não 

se subjuga facilmente à autoridade dele, contestando-o sempre que algo a aborrece. As 

primeiras referências à cultura pop surgem logo nesta cena, onde a conversa de Ordell e Louis 

(quase um monólogo do primeiro) os leva a citar nomes de séries de TV famosas como Nova 

York Contra o Crime (NYPD Blue – exibida pela ABC de setembro de 1993 a março de 

2005) e filmes violentos produzidos em Hong Kong.  

Assim que Ordell recebe uma ligação de alguém chamado Beaumont, que está 

preso por dirigir alcoolizado com uma pistola no carro, ele e Louis vão até o escritório de 

Max Cherry, agente de fiança para negociar a saída de Beaumont na cadeia. Na tela aparecem 

as palavras “The City of Carson”
49

 no momento que os dois chegam ao local. Enquanto 

Ordell e Max negociam, Louis fica aéreo à conversa e entediado, até que decide esperar por 

Ordell no carro.  

Ordell visita Beaumont em sua casa após retirá-lo da cadeia, na tela lê-se 

“Hollywood – Two blocks up from Hollywood Blvd & Western”
50

. O diálogo entre os dois é 

bastante cômico, Beaumont está eufórico com a sua liberdade, porém Ordell lhe pede um 

favor e ele nega a princípio. Assim que o traficante de armas lembra Beaumont que este lhe 

deve um favor, o garoto cede e decide ajudá-lo, mas para isso precisa entrar no porta-malas de 

Ordell. Ele se recusa a princípio, em um diálogo que é ainda mais engraçado. Assim que entra 

no porta-malas, Ordell sai com o carro, dá uma volta no quarteirão e mata Beaumont com dois 

tiros. 

Após matar Beaumont, Ordell segue para a casa de Simone, outra de suas 

protegidas, onde Louis está hospedado, na tela surge o letreiro: “The City of Compton”
51

. Os 

dois conversam sobre o assassinato e o motivo pelo qual Ordel matou o garoto que tinha 

acabado de livrar da cadeia: medo de que ele fosse pego novamente e revelasse detalhes das 

atividades de Ordell para os policiais em algum acordo pela liberdade condicional. Ordell 

deixa uma ameaça velada para Louis sobre o que acontece com quem o trai, o outro fica 

desconfortável, mas apenas por um instante, antes de retomar à sua habitual abstração dos 

fatos que o cercam. 

A próxima sequência mostra Jackie no estacionamento do aeroporto, indo para 

seu carro (na tela lê-se: “Parking lot – Los Angeles Internacional Airport”
52

), quando é 

                                                 
49

“A Cidade de Carson” – Tarantino coloca letreiros indicativos dos bairros de Los Angeles onde a cena 

acontece. 
50

 “Hollywood – Duas quadras de distância da Hollywood Blvd. & Western”. 
51

 “A Cidade de Compton” 
52

 “Estacionamento – Aeroporto Internacional de Los Angeles” 
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abordada por dois policiais, Ray Nicolette (Michael Keaton) e Mark Dargas (Michael 

Bowen). Os dois policiais se encontram no estacionamento esperando por ela, conforme 

informados por Beaumont, revistam a bolsa de Jackie e encontram os 50.000 dólares que ela 

está trazendo para Ordell e um pouco de cocaína, que a personagem jura não saber de onde 

veio. Após interrogatório, onde os policiais deixam clara a intenção de pegar Ordell e não ela, 

a comissária é presa por porte de drogas. 

Ordell então volta ao escritório de Max para negociar a fiança de Jackie e Max a 

liberta, se apaixonando por ela no momento que a vê. Os dois saem para um bar antes de Max 

a deixar em casa, na tela está escrito: “The City of Hawthorne”
53

. Assim que chega em casa, 

Jackie recebe a visita de Ordell, da mesma maneira que ele fez com Beaumont. A tela se 

divide para mostrar de um lado, Max indo embora pensando em Jackie e depois percebendo 

que a arma que possuía no porta-luvas não está mais lá, e do outro, Ordell ameaçando Jackie 

quando ela aponta uma arma para ele e o rende. 

A partir de então, o jogo de cintura de Jackie na elaboração do golpe que permitirá 

à polícia pegar Ordell se inicia. Ela se encontra com os dois policiais e conta tudo sobre o 

tráfico dos 500.000 dólares que pretende trazer para Ordell nos próximos dias e promete 

ajudar na prisão do mesmo. Porém, quando se encontra com Ordell mais tarde em um bar, ela 

diz que contou tudo aos policiais, explica seus motivos, e consegue convencer o traficante de 

que eles não o pegarão se ele agir de acordo com o plano dela. Os dois negociam a 

porcentagem de Jackie na operação (que, na verdade, quer ficar com todo o dinheiro) e se 

entendem. 

Antes de o golpe acontecer, Jackie propõe um teste com uma pequena quantidade 

de dinheiro. Na tela aparecem os dizeres: “Dell Amo Mall – Torrance, California – largest 

indoor mall in the world”
54

 no shopping onde Jackie discute com Ordell os detalhes do crime 

e, posteriormente, com Max. No momento do teste de fato, o lettering se apresenta como 

“Money Exchange – Trial run”
55

 e encontramos Jackie no mesmo shopping, vigiada por Max 

e pelos policiais. Sheronda, a terceira “namorada” de Ordell se senta de frente à Jackie e as 

duas trocam as sacolas por debaixo da mesa, no entanto, Ordell muda os planos de última 

hora e quem sai com os 10.000 dólares do teste é Simone. Esta foge com o dinheiro na 

primeira oportunidade, fazendo com que Ordell precise usar Melanie na troca verdadeira de 
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 “A Cidade de Hawthorne” 
54

 “Shopping Dell Amo – Torrance, California – maior shopping interno do mundo” 
55

 “Troca do Dinheiro – Versão de teste” 
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dinheiro. Neste momento, Max percebe que o plano de Jackie pode mesmo dar certo e resolve 

ajudá-la. 

Antes do acontecimento da troca de dinheiro de fato, Jackie janta com Ray para 

dar seguimento ao seu plano de ficar com o dinheiro de Ordell. Ela diz ao policial que o 

traficante está com medo da polícia e que resolveu trazer apenas 50.000 dólares do México. 

Em planos alternados, vemos Jackie explicando a Max como o golpe deverá ser feito.  

A sequência seguinte é a que nos apresenta a troca de dinheiro em si e é a cena 

que se destaca pela marcante construção de cena a partir de três olhares diferentes. Na tela, 

aparece a frase “Money Exchange – for real this time”
56

 e constantemente durante os quase 30 

minutos seguintes, as marcações de hora aparecerão na tela para que possamos nos situar 

conforme a cena é contada a partir do ponto de vista de Jackie, Max ou de Louis e Melanie.  

Jackie entra no provador para experimentar um terno, coloca vários livros dentro 

de uma sacola e os 50.000 de notas marcadas pela polícia em cima dos mesmos, cobertos com 

algumas toalhas. Melanie entra no provador ao lado e as duas trocam as sacolas, sendo que, a 

sacola com os livros fica com Melanie e a outra, que antes continha apenas com toalhas, é 

preenchida com o restante dos 500.000 dólares da Ordell. Assim que sai do provador, Jackie 

se afoba pelo shopping, gritando por Ray, dizendo que Melanie entrou no provador, roubou a 

sacola com o dinheiro e fugiu. Enquanto isso, Max comenta com a atendente da loja onde 

Jackie estava que sua esposa esqueceu uma sacola de toalhas no provador, saindo com a 

sacola e o dinheiro de Ordell. 

A mesma cena é presenciada pelo espectador três vezes, se estendendo de forma 

diferente em cada uma delas após a troca no provador. Quando acompanhamos a cena através 

dos personagens Louis e Melanie, vemos os dois se provocando desde antes da chegada ao 

shopping, com Louis não conseguindo conter suas emoções com as provocações da mulher. 

Toda essa implicância culmina no estacionamento, quando Louis não se lembra onde 

estacionou o carro e Melanie ri dele, fazendo com que o ex-presidiário perca a cabeça e atire 

nela duas vezes, matando-a. 

Quando Ordell descobre que Louis matou Melanie, não conferiu o dinheiro e 

trouxe só 40.000 dólares (os outros 10.000 Melanie havia tomado para si) e, mesmo tendo 

visto Max na loja, não percebeu que era um golpe de Jackie, ele mata o comparsa sem hesitar. 

Ordell então foge para a casa de Sheronda e, furioso com Jackie aguarda pelo seu contato; ela, 
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 “Troca do Dinheiro – De verdade dessa vez” 
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por sua vez, envia Max até a casa onde o traficante está para buscá-lo, com a desculpa de 

querer lhe devolver o dinheiro. 

Assim que Ordell chega ao escritório de Max para buscar o seu dinheiro, os 

policiais saem de outro cômodo e matam Ordell. Dessa forma, com Ordell morto e os 

policiais tendo achado as notas marcadas com o corpo de Melanie e o cadáver de Louis, 

Jackie se vê livre para desfrutar do dinheiro ganho com o golpe. Antes de partir para sua 

viagem, Jackie convida Max para ir junto e ele, mesmo apaixonado pela comissária, declina 

do convite. Os dois se beijam, no único momento mostrado no filme em que os dois se tocam 

de forma romântica, e ela vai embora triste a princípio e depois exultante com o que está por 

vir. 

Jackie Brown é o filme que marca o amadurecimento de Tarantino enquanto 

diretor pós-moderno. Como dito anteriormente, é com este filme que o diretor deixa de apenas 

experimentar técnicas e efeitos, para fazê-lo de forma consciente e premeditada de acordo 

com o seu estilo. Longe de alcançar o sucesso de seu antecessor, Jackie Brown se apresenta 

como um filme mais brando, sem a presença de psicopatas (como Mr. Blonde de Cães de 

Aluguel e os dois homossexuais sadomasoquistas de Pulp Fiction) e pautado no cotidiano dos 

personagens. 

Uma vez que “Possuir uma boa cultura artística significa, portanto, conhecer a 

história da evolução da arte através dos seus principais artistas e saber avaliar correctamente 

as suas obras” (GARDIES, 2008, p. 130), o diretor apresenta suas referências baseado na sua 

vasta bagagem cinematográfica e nas experiências com os primeiros filmes. Tarantino suaviza 

a mão subversiva em virtude do aspecto moral do filme quando limita a quantidade de 

referências e ironias a momentos esporádicos da trama. No entanto, os momentos de humor 

ainda estão lá, porém focados agora no diálogo entre personagens, que é o ponto alto de 

Jackie Brown, em vez de inseri-los em cenas violentas. 

A primeira referência explícita em Jackie Brown são os filmes blaxploitations da 

década de 70, filmes exploitations feitos por e para negros nos Estados Unidos. A própria 

escolha de Pam Grier para protagonista do filme representa a grande influência que este 

gênero possui no estilo de Tarantino, uma vez que a atriz é um ícone da época e protagonizou 

pelo menos dois filmes de sucesso do gênero. A sexualidade latente nas duas principais 

personagens femininas também é referência a esse estilo, pois elas não agem como femmes 

fatalles misteriosas e inatingíveis (como é o caso de Mia Wallace), são apenas mulheres de 

personalidade forte, que usam da sua sexualidade para conseguirem o que querem. 
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Apesar de Jackie Brown não conter cenas de sexo explícito ou violência 

exacerbada, esses elementos estão presentes na epiderme da trama, superficialmente eles não 

são mostrados, mas suas causas e consequências continuam causando desconforto. Não é 

porque não vemos a morte de Beaumont de perto como presenciamos a de morte acidental de 

Marvin em Pulp Fiction, que deixamos de nos sentir apreensivos quando Ordell aparece na 

casa de Jackie logo após a sua soltura. Aliás, o efeito que Tarantino coloca em cada um dos 

filmes faz com que a morte de Marvin seja menos sentida, apesar de mais explícita, visto que 

o personagem não aparece muito, possui pouquíssimas falas e não possui grande relevância 

para a trama (ele denuncia Brett, mas esse fato não é ressaltado); já no caso da morte de 

Beaumont, o personagem se mostra como um garoto cômico, com uma linguagem coloquial e 

debochada, além de ser o responsável por todos os acontecimentos subsequentes, sendo citado 

mais algumas vezes durante o filme. 

A segunda referência encontrada em Jackie Brown são os seriados de TV e filmes 

feitos exclusivamente para este tipo de mídia, representação máxima da cultura pop, do 

presente perpétuo que ela representa e da fragmentação do discurso em pequenos episódios e 

pausas. A todo o momento presenciamos algum dos personagens (quase sempre Melanie e 

Louis) assistindo algum seriado antigo e interagindo com ele com perguntas ou citações. A 

cultura pop permeia a vida desses personagens de forma a nutrir o seu sentimento de vazio 

advindo de uma vida sem grandes preocupações. 

A dependência causada pelas séries de TV pode ser comparada com a que é 

proporcionada pelo haxixe que Melanie fuma constantemente e, da mesma maneira que a 

droga, o seriado trabalha com a necessidade humana de satisfação imediata e de busca pelo 

gozo. Geralmente os capítulos terminam em momentos tensos ou decisivos, deixando o 

espectador na tensão de saber os próximos acontecimentos, ansioso pelo episódio da semana 

que vem. Não é a toa que algumas vezes, os episódios finalizem com as palavras “To be 

continued...” 
57

, alguém que tenha visto aquele episódio e quer saber como a história termina, 

dificilmente perderá o capítulo seguinte. A lógica da cultura pop de consumo e castração do 

indivíduo se faz presente no momento em que não oferece uma experiência completa, excita o 

espectador e não lhe proporciona pleno contentamento.  

Constantemente, encontramos Melanie deitada no sofá de sua casa assistindo 

alguma série e fumando seu cachimbo de haxixe. Como o objetivo de sua vida se resume aos 

pequenos momentos onde ela alivia suas tensões em frente à TV, Melanie não busca algo 
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estimulante ou diferente para fazer, e quando o faz, adota uma atitude despreocupada e blasé, 

como se aquele transtorno a estivesse aborrecendo além do limite. 

A própria personagem deixa suas baixas pretensões em evidência na cena em que 

Ordell e Louis chegam à sua casa e a encontram no sofá fumando haxixe e assistindo o filme 

La Belva col Mitra (Sergio Grieco, 1977), um filme ambientado na Itália e praticamente 

desconhecido da década de 70. Os dois homens encontram Melanie de bom humor e 

comentam que compraram roupas novas para Louis que estava parecendo um mendigo, Ordell 

então repara em Melanie: 

Ordell: “Meu Deus, garota. Você já está doidona? São só duas da tarde!” 

Melanie: “Tão tarde assim?” 

Ordell: “Você fuma demais essa merda. Essa merda ainda vao acabar com a sua 

ambição”. 

Melanie: “Não se a sua ambição for ficar doidona e ver TV”. 

(Melanie e Louis riem) 

Ordel: “Ah, vocês são dois Cheechs e Chongs
58

”. 

Nessa passagem, Melanie expõe o que ela gosta de fazer e também a sua 

personalidade, ao mesmo tempo em que nos mostra como se dá a inserção de seu personagem 

dentro da cultura pop. Além disso, no final do diálogo, Ordell cita uma dupla de atores 

famosos na década de 70 e 80 por filmes e séries com temas hippies, que faziam apologia à 

maconha. Nesta passagem, como em muitas outras, Tarantino apela para a bagagem cultural 

do espectador, inserindo uma piadinha interna que só aqueles já presenciaram ou sabem o que 

quer dizer “Cheechs and Chongs” possa compartilhar da comicidade expressa pela mesma. 

Duas referências expressas em Jackie Brown de forma tímida são o desenho 

animado e as histórias em quadrinhos. Quando o diretor mostra em um mapa, o avião de 

Jackie saindo de Cabo San Lucas para Los Angeles em um trajeto de linha pontilhada, ele faz 

referência ao deslocamento geralmente mostrado nos desenhos animados de forma figurada. 

Da mesma maneira, quando ele coloca a tela dividida com duas cenas diferentes no momento 

em que Max percebe que sua arma sumiu de um lado e Ordell ameaça Jackie do outro, o 

diretor promove uma associação de ideias bastante similar às encontradas nas histórias em 

quadrinhos e animes. No entanto, essas duas referências possuem relevância pequena em 
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 Ordell: “God dammit, girl. You getting high already? It’s just two o’clock!” 

Melanie: “Is that late?” 

Ordell: “You smoke too much of that shit. That shit It’s gonna rob of your ambition”. 

Melanie: “Not if your ambition it’s to get high and watch TV”. 

Ordel: “Oh, you’re all a couple of Cheechs and Chongs”. 
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Jackie Brown, que pode ser considerado um filme com temática mais adulta, ao passo que 

encontram seu apogeu na carreira de Tarantino dentro de seus próximos filmes, Kill Bill 1 e 2.  

 

O filme pós-moderno opera com elementos do cinema de entretenimento, do 

videoclipe e da propaganda, mas não se trata de submissão a tudo isso. O ar 

respeitoso para com produtos da mídia não deve ser confundido com “homenagens”, 

uma vez que se empreende também sua subversão. O cinema pós-moderno, mesmo 

ao incorporar traços do noir, dos musicais e de outros gêneros, ou de qualquer mídia 

tida como comercial, joga com eles e faz com que a combinação com elementos 

distanciadores produza a quebra do ilusionismo e a revelação de que os originais 

constituem discursos. (PUCCI JR, 2009, p. 374) 

 

Mesmo tendo inúmeras referências dentro do filme, a distribuição homogênea 

durante a trama e a incorporação das passagens referentes à cultura pop como algo normal, 

fazem com que não prestemos muita atenção no gênero ao qual Tarantino quer remeter, mas 

sim no efeito que essas citações no causam. Com frequência, os nomes de filme, séries, 

personagens e até alguns diálogos “emprestados” de outras narrativas, fazem com que o fator 

de reconhecimento daquilo que está sendo citado nos coloque mais à vontade com a trama, 

nos aproximando da mesma. O fator identificação presente em Jackie Brown é facilitado pelo 

fato de que, apesar de se tratarem de pessoas ligadas ao crime, sequer presenciamos algum 

crime de violência explícita praticada por eles. Quando o diretor nos poupa dos tiros e do 

sangue, ele faz com que a nossa simpatia pelos personagens ocorra de forma natural; dessa 

maneira, o sentimento que cultivamos ao final da película é o de torcida pelo triunfo de Jackie 

e pela concretização de sua história de amor com Max. 

Diferente de Pulp Fiction, Jackie Brown possui tempo diegético bastante linear, 

com a exceção de alguns flashbacks e flashforwards posicionados durante a trama, para 

obtermos uma visão mais ampla do golpe. Esses saltos no tempo são identificados como 

passado ou futuro com algumas dicas colocadas pelo diretor dentro dos mesmos para que o 

espectador não se perca. Geralmente essas dicas estão dentro das cenas, mas acontece em 

alguns casos de só sabermos se aquela cena mostrada é passado ou futuro após o término da 

mesma. 

A narrativa que fez sucesso em Pulp Fiction é parcialmente abandonada para se 

assemelhar a Cães de Aluguel e seus pequenos saltos no tempo. Esse traço de estilo de 

Tarantino o acompanha até hoje, a divisão de seus filmes em capítulos e os letreiros estão 

sempre presentes, com uma diferença pequena de intensidade de um filme para o outro. 

Com duração de aproximadamente 2 horas e meia, Jackie Brown se baseia mais 

na construção dos personagens e no choque de suas características pessoais entre os 
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envolvidos na trama, do que na presença da violência explícita dos dois filmes anteriores. O 

tema moralista que rege a história do começo ao fim continua sendo o mesmo, a confiança e a 

amizade entre as pessoas de um grupo, com a diferença de que agora a morte dos personagens 

não é sentida de forma brusca, por não ser o foco da narrativa. 

Além disso, é a partir de Jackie Brown que Tarantino passa a delinear de forma 

mais clara em seus filmes os protagonistas e antagonistas. Não da maneira clássica onde a 

índole ou a moral dos personagens é de natureza boa ou ruim, mas de acordo com a 

construção de personalidades complexas que possuem as duas faces, diferindo-se uns dos 

outros apenas em suas histórias, motivações e objetivos na vida. O julgamento que o 

espectador faz dos personagens acontece antes pelos motivos que os levaram por esse ou 

aquele caminho, do que por sua ocupação ou pelos atos que cometem. 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS COMPLEXOS 

 

Em uma entrevista ao lado de Robert De Niro encontrada nos extras da edição em 

DVD de Jackie Brown, e outra concedida ao programa The Charlie Rose’s Show em 26 de 

dezembro de 1997
59

, à época do lançamento do filme, Tarantino expõe como faz suas 

escolhas de casting e contesta as afirmações de que seria um “salvador de carreiras”. Como 

aconteceu em Pulp Fiction, Jackie Brown consistiu em um profundo impacto na vida de 

atores que andavam esquecidos da grande indústria como Pam Grier e Robert Forster. Assim 

como aconteceu com John Travolta a Uma Thurman, a boa projeção que o filme alcançou e a 

sua temática centrada nas atuações em detrimento da ação, fizeram com que esses dois atores 

retomassem o reconhecimento que uma vez tiveram e conceberam a Tarantino o rótulo de 

diretor-resgate. 

A verdade é que, de acordo com as palavras do próprio diretor, os grandes 

estúdios possuem uma lista com nomes estelares, capazes de aumentar a lucratividade de um 

filme apenas com a sua imagem agregada. Porém, essa “lista” que Tarantino figurativamente 

sugere, inclui tanto nomes de bons atores, quanto de atores que são puramente “estrelas” (ou 

vedetes) como Edgar Morin as descreve: “A estrela é também como esses produtos 

manufaturados que tem sua multiplicação maciça assegurada pelo capitalismo quando este se 

torna industrial” (1989, p. 77). De acordo com o diretor, em sua própria lista figuram antes 

atores que saibam incorporar os personagens de forma verossímil, do que aqueles que estão 
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 Para assistir o programa na íntegra, visite: http://www.charlierose.com/guest/view/1523 

http://www.charlierose.com/guest/view/1523
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sob os atuais holofotes da mídia; ele diz que possui uma boa memória para se lembrar desses 

bons atores esquecidos e que a escolha dos mesmos constitui parte crucial para a construção 

dos personagens vistos na tela. 

De fato, quando assistimos a um filme como Jackie Brown, podemos perceber que 

o trabalho na construção dos personagens é bastante minucioso e que os atores escolhidos se 

encontram confortáveis no papel que lhes compete. Mesmo tendo um enredo que não é nada 

excepcional, o que rege a narrativa do filme são os personagens, a densidade dos mesmos e as 

complexas relações que surgem do choque de personalidades. 

A construção dos personagens complexos em Jackie Brown pode ser considerada 

a maior influência do cinema moderno nesta terceira película de Quentin Tarantino. Quando 

não coloca os mesmos em papéis tradicionais, o diretor permite que a sua significação e 

julgamento fiquem a cargo dos espectadores de forma livre. A trama não busca uma “moral 

da história” a menos que aquele que assiste ao filme assim o deseje; a morte de Ordell e o 

golpe de Jackie podem muito bem ser interpretados como justos ou injustos de acordo com a 

bagagem de cada espectador. A significação da história, portanto, se inicia no cinema, mas 

transcende os limites da grande tela, indo se instaurar no inconsciente de cada um, 

promovendo uma reflexão que ultrapassa os limites da diegese característica do cinema 

moderno. 

Do pequeno time de atores que compõem a trama de Tarantino, de longe o mais 

famoso é Robert De Niro, premiado ator de Hollywood reconhecido pela atuação (geralmente 

séria) em filmes icônicos como O Poderoso Chefão: Part II (The Godfather: Part II, Francis 

Ford Coppola, 1973), Taxi Driver (Taxi Driver, Martin Scorcese, 1976), entre outros. Apesar 

de toda a sua fama, o diretor não apoia o filme no ator, nem o enaltece em detrimento dos 

demais; pelo contrário, o personagem de De Niro fala pouco e é secundário à trama, se 

encontrando muitas vezes alheio aos acontecimentos que se desdobram perante os seus olhos. 

Em momento algum o ator foi colocado à frente da trama, podendo ser visto mais como uma 

surpresa inserida no filme, do que como o carro chefe para atrair espectadores. A importância 

de Louis na narrativa de Jackie Brown se resume à sua história, características e 

consequências decorrentes dela. 

Ao isolar cada um dos personagens, percebemos que a história poderia ser 

contada apenas elucidando a personalidade de cada um. A trama transita em torno dos 

personagens e não o contrário, os rumos que a história toma são previsíveis, mas não se 

tornam cansativos por tratarem do conhecimento dos personagens pouco a pouco. A astúcia 
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de Jackie ou o tédio de Louis são introduzidos na trama de forma que a intimidade do 

espectador com eles cresça gradativamente, permitindo maior identificação com os mesmos. 

Assim como acontece em Pulp Fiction, o diretor nos apresenta personagens 

multifacetados, em vez de rotulá-los como de boa ou má índole. Esse efeito nos permite 

vislumbrar diferentes aspectos da vida daquelas pessoas e os motivos pelas quais agem de 

determinadas maneiras antes de julgá-las, se é que isso acontece. Um exemplo dessa 

intimidade com o espectador acontece no momento da morte de Ordell, apesar de ser um 

traficante de armas perigoso que matou pelo menos duas pessoas durante o filme, não 

deixamos de sentir certo pesar com a sua morte. Ordell também tem o seu lado cômico e 

prosaico, que faz o espectador rir e se identificar com sua personalidade ao ponto deste 

desejar mais a sua prisão do que a sua morte. 

Todos os personagens em Jackie Brown possuem a cultura pop imbricada em seu 

cotidiano de forma indissociável em menor ou maior grau. A busca pela identidade em cada 

um deles se transforma por vezes em angústia, comicidade ou rispidez, mas o traço comum 

que todos carregam consigo e a relação diretamente proporcional entre consumo e 

saudosismo. Após analisarmos a fundo a construção desses personagens, poderemos perceber 

que a relação dos mesmos com o consumo é “medida” pela forma como se relacionam com o 

passado, fazendo com que aqueles que estão mais presos ao que foram ou viveram em outras 

épocas, aceitem com maior dificuldade os presentes perpétuos propostos pela cultura pop em 

nossa era pós-moderna. 

Talvez a construção dos personagens presenciada em Jackie Brown, e que se 

tornou marca registrada do roteiro de Tarantino posteriormente, tenha sido facilitada por se 

tratar de um filme adaptado de uma obra literária, onde a construção dos personagens 

contribui essencialmente para o sucesso da história. Com isso, não queremos desmerecer o 

trabalho do diretor ao escrever o filme, até porque já tínhamos comprovado a sua iniciativa de 

construir personagens mais complexos desde o seu primeiro filme; mas talvez a consolidação 

desta característica tenha encontrado no livro de Elmore Leonard o respaldo necessário para 

orientar Tarantino nesta empreitada, facilitando a evolução do seu estilo pessoal de direção. 

Nas entrevistas citadas anteriormente, o diretor conta que a adaptação dos 

personagens do livro para o filme aconteceu ao longo de um ano, e só se concretizou com esta 

ou aquela característica quando o elenco estava completamente escalado. O diretor inseriu os 

retoques nos personagens apenas após saber quem iria interpretá-los, fazendo com que 

algumas características dos próprios atores e de suas atuações anteriores fossem mantidas 

como referências. 
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Jackie Brown é uma mulher negra de 44 anos que trabalha em uma pequena 

companhia aérea, fazendo voos internacionais dos EUA para o México. A personagem possui 

este emprego desvalorizado, ganhando pouco, por ter sido presa por porte de drogas e 

aceitado acordo com a polícia para ficar em condicional. Com o salário que tem, Jackie 

complementa sua renda com a porcentagem que recebe trazendo dinheiro não declarado para 

Ordell Robbie. 

A personagem de Pam Grier se apresenta desde o início da trama como uma 

mulher forte e trabalhadora, que leva uma vida regrada. Em nenhum momento temos a 

impressão de que Jackie é uma ladra. Ela de fato está envolvida com uma atividade ilegal, 

mas não rouba como forma de sustento, apenas o faz quando a oportunidade lhe aparece. 

Astuta e observadora, ela antecipa os passos de Ordell e da polícia, criando uma trama onde 

todos saem satisfeitos e Jackie se livra com o dinheiro de Ordell. O filme nos permite 

acompanhar todo o processo de elaboração do golpe por Jackie e a maneira como ela trabalha 

com as circunstâncias do crime à medida que elas aparecem. Partindo de uma mera ideia que 

ela tem em uma conversa com Max, para a ação de fato contando algumas mentiras e 

ludibriando ao mesmo tempo Ordell e a polícia.  

 
Mas uma espécie da vamp, da amorosa e da virgem se processa no glamour para 

produzir a good-bad-girl. A good-bad-girl possui um sex-appeal igual ao da vamp, à 

medida que se apresenta como mulher impura: roupas leves, atitudes ousadas e 

carregadas de insinuações, subentendidos, relações suspeitas. Mas o fim do filme 

nos revelará que ela escondia todas as virtudes da virgem: alma pura, bondade inata, 

coração generoso. (MORIN, 1989, p. 15) 

 

Quando colocamos a citação acima do livro “As Estrelas”, temos quase a 

impressão de que ela foi feita para descrever Jackie. Ela sempre se coloca na posição de 

“vamp” desde o começo do filme, demonstrando força e segurança para conseguir sobreviver 

em uma vida cercada por homens (Jackie não se relaciona com nenhuma mulher durante o 

filme, apenas troca algumas palavras com Melanie no provador). Além disso, essa posição de 

Jackie é reforçada quando ela usa de todas as suas armas para manter Max preso aos seus 

encantos para tê-lo como aliado no golpe que aplicará em Ordell. No entanto, no final do 

filme percebemos que de ela de fato se afeiçoou a Max, chegando ao ponto de lhe convidar 

para viajar com ela e selando a história dos dois com um beijo. 

A personagem cultiva relações de afetividade com todos à sua volta, 

demonstrando simpatia e força ao mesmo tempo. Até mesmo a sua relação com Ordell e com 

Ray é pacífica de certa maneira, pois tanto o traficante, quanto o policial deixam-se levar por 

tudo que a aeromoça trama, como consequência da confiança e frieza que Jackie demonstra ao 
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se expressar. Aliás, são exatamente essas duas características dela que fazem com que saia 

bem sucedida do golpe, uma vez que Jackie não se desespera diante de situações adversas, 

tendo o próprio Tarantino a classificado como uma personagem “totally cool” (totalmente 

descolada). 

O primeiro testemunho da força de Jackie presenciado no filme é a forma como 

ela lida com os policiais que a interrogam sobre o dinheiro denunciado por Beaumont. 

Durante toda a conversa, o policial Mark Dargas a provoca e Jackie mantém a cabeça no 

lugar, falando pausadamente com tom impaciente e um tanto ameaçador. A expressão no 

rosto da personagem demonstra que ela já teve que lidar com aquele tipo de situação e que, 

por isso, não se sente em momento algum acuada pelo policial, mesmo sendo ele o mais 

“exibido” dos dois.  

Desde esse primeiro momento é possível perceber um fator importante para o bom 

entendimento e apreciação do filme, quando, tanto a fala, quanto as expressões e gestos dos 

personagens possuem significação equivalente na composição de suas personalidades. Uma 

vez que “[...] antes de ser um significante do ponto de vista das personagens, [...], um 

enquadramento é também um significante da instância narradora e da enunciação” 

(AUMONT; MARIE, 2004, p.111), os closes impostos por Tarantino sempre nos apresentam 

a expressão facial ou corporal dos personagens de maneira perturbadora, onde conseguimos 

ler muito mais do que o encontrado na superfície.  

Para ilustrar a personalidade de Jackie, usaremos como exemplo a cena do 

interrogatório, quando a personagem ainda não está envolvida com a elaboração de seu golpe 

e, no entanto, não tem nada a temer para os dois policiais. Uma cena que nos coloca frente a 

essa composição de personalidade que o diretor insere, tanto em diálogo quanto em 

linguagem corporal.  

Jackie lida com Ray e Mark com poucas palavras e muitas expressões. As 

sobrancelhas arqueadas, a boca torta em sinal de rebeldia e a frase “Eu não digo mais 

nenhuma palavra”
60

, representam a personalidade forte da comissária, que, mesmo estando 

em interrogatório, não baixa a guarda em nenhum momento. Mark adota uma atitude 

presunçosa com a personagem, que responde à altura. Nenhum dos dois recua no tom de voz, 

porém o policial fala mais e chega a insultá-la em certos momentos, mencionando que ela já 

não é tão jovem, possui muitos anos de serviço e mesmo assim ganha pouco. 
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 “I’m not saying a another goddam word”. 
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Figura 22 - 00.32.52 – A personalidade de Jackie Brown 

 

O único momento nesta cena no qual Jackie Brown se descontrola é quando Ray 

descobre a cocaína dentro do envelope de dinheiro, pois, a partir desse momento, a 

personagem sabe que pode ser presa. O que até então ela tinha construído da sua imagem de 

forte e segura perante os policias desmorona, e Jackie vai para a cadeia imediatamente. 

É a partir desse ponto que a comissária resolve entregar Ordell aos policiais e que 

começa o desenrolar de seu plano para ficar com o dinheiro do traficante. Ao perceber que 

está se arriscando demais, Jackie resolve tomar alguma recompensa maior para si e ela sabe 

que esta não virá das mãos de Ordell de forma passiva. A partir do momento que a 

personagem começa a articular a sua aparente colaboração com a polícia, a atitude dos dois 

policiais, inclusive de Mark que foi mais hostil do que Ray no começo, muda radicalmente, 

bem como as expressões de Jackie, passando a ser mais presunção do que desafio. A 

excitação toma conta da personagem conforme o plano flui em sua cabeça, e ela acredita tanto 

no sucesso deste plano que sequer transparece algum vestígio de desconfiança na voz ou no 

rosto. 

A cultura pop presente na personagem de Jackie Brown pode ser sentida a todo 

momento de forma branda em sua casa, roupas, produtos de consumo e o saudosismo com 

que trata a época em que era mais jovem e bem-sucedida na profissão. A casa de Jackie é a 

típica casa suburbana, sem planejamento de móveis e ambientes, transformando o local por si 

só em uma bricolagem de memórias, passado e presente; na composição da mise-en-scène da 

casa de Jackie, Tarantino insere xícaras descoordenadas, discos de vinil ultrapassados e 
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móveis baratos de alumínio e madeira de compensado. Essas características constroem a 

atmosfera simplória da personagem e contribuem para que o saudosismo presente em todos os 

personagens se transforme em nostalgia em Jackie. A relação da personagem com o consumo 

não é ávida, mas também não passa despercebida, uma vez que a mesma se encontra no 

shopping em vários momentos, demonstra certa vaidade com o consumo de uma enorme 

bolsa de cosméticos (apresentada aos policiais no episódio da cocaína) e se indaga sobre o 

envelhecimento quando se encontra com Max.  

Talvez a consciência de que a vida é um eterno recomeço que a personagem de 

Pam Grier adquire no momento de sua prisão é o que a leva a juntar coragem para aplicar o 

golpe em Ordell. Jackie resolve abandonar a ameaça nostálgica que tenta prendê-la ao 

passado para vislumbrar um novo futuro onde as coisas serão melhores com o dinheiro do 

traficante de armas. Jackie, assim como Max, personifica todo o equilíbrio pós-moderno que 

Tarantino busca exprimir em suas tramas
61

, a diferença é que essa consciência adquirida pela 

personagem no momento da prisão, não acomete Max; Jackie é menos nostálgica que Max, 

conseguindo vislumbrar o futuro como uma possibilidade para si e não para os outros como o 

personagem de Robert Forster faz. Essa diferença é o que impede que os dois fiquem juntos 

no final do filme.  

Também um personagem central na trama, Ordell Robbie é um pequeno traficante 

de armas de Los Angeles que precisa de Jackie para lhe trazer dinheiro ilegalmente do México 

para os EUA. Assim como a personagem feminina, Ordell é um personagem complexo como 

qualquer ser humano, tratado com um realismo que o coloca como um personagem capaz de 

gerar diferentes reações no espectador. Na maior parte do tempo, enquanto assistimos ao 

filme, temos a impressão de que o traficante é um iludido, que confia demais nas pessoas 

(dada a ocupação que tem) e que no fundo não é uma pessoa má. 

Ordell é esquentado, orgulhoso e assassino, mas também é extremamente 

engraçado e até ingênuo em certos momentos, fazendo com que a animosidade que as 

primeiras características causariam, seja quase neutralizada. Assim como o caso de Jackie, 

Ordell possui expressões faciais e corporais bastante expressivas na composição de sua 

personalidade, o olhar vidrado e cômico que presenciamos na face do personagem e que 

geralmente transparece a sua desconfiança, não é mais do que fachada.  
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 A relação de aproximação e afastamento na personagem diz respeito ao passado, Jackie precisa encontrar um 

equilíbrio para poder apreciar a vida em todas as suas nuances; da mesma forma, o diretor busca o equilíbrio 

entre aproximação e afastamento de suas tramas, para total apreensão de seu sentido e possibilidades.  
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Figura 23 - 01.13.11 – A personalidade de Ordell Robbie 

 

O traficante se porta como uma pessoa comum, que gosta de manter três casas 

com três namoradas diferentes e para isso busca seu sustento no tráfico de armas. Ordell é um 

personagem carismático e de fácil identificação com o público, subvertendo a imagem do 

traficante sisudo e perigoso como é o caso, por exemplo, de Nicholas Cage em O Senhor das 

Armas (Lord of War, Andrew Niccol, 2005). 

Uma particularidade do personagem é a sua postura eurocêntrica (Stam, 2005) na 

trama, algo que Tarantino tinha feito primeiro com Marsellus Wallace em Pulp Fiction, e que 

volta em Jackie Brown com uma nova roupagem, um pouco mais branda. No caso do 

segundo, essa postura pode ser percebida nos seus cabelos compridos e lisos, na barbicha 

trançada e na linguagem que usa com os que trabalham consigo. Dessa maneira, Tarantino 

coloca, talvez até de maneira inconsciente, um dualismo na identificação do público negro 

com os personagens: 

 

[...] o contexto colonial de recepção modifica o processo de identificação. A 

consciência das possíveis projeções negativas de outros espectadores denota um 

recuo ansioso dos prazeres programados pelo filme. A identificação convencional 

com o olhar do herói, que implica uma autonegação, a performance indireta de uma 

identidade europeia, é curto-circuitada pela consciência de estar sendo olhado de 

determinada maneira, como se estivesse sendo “projetado” ou “alegorizado” por um 

olhar colonial no interior do cinema (STAM; SHORAT, 2005, p. 401/402) 

 

Ao fazer referência ao gênero blaxploitation, subvertendo-o, o diretor anda por 

uma linha perigosa e tênue entre a identificação e repúdio dos personagens negros por parte 



 134 

deste público. À época do lançamento de Jackie Brown o diretor sofreu duras críticas pelo uso 

dessa forma de subversão de gênero, pela colocação dos personagens negros como os 

criminosos da trama e pelo uso demasiado da palavra “nigger”
62

, uma palavra ofensiva e 

evitada no idioma inglês.  

Quando Tarantino insere, tanto em Pulp Fiction como em Jackie Brown, os 

chefões do crime dirigindo aos seus comparsas a pergunta: “Você é meu crioulo?”
63

, ele 

coloca esses personagens na posição do herói eurocêntrico, com os próprios negros usando 

essa palavra para se referirem a alguém inferior, subordinado, seja este de que raça for. A 

questão é que, na tentativa de construir personagens complexos ao ponto de fazer a trama 

girar em torno deles, o diretor se arrisca na linguagem inerente aos subúrbios de Los Angeles, 

e, o que é traço da personalidade dos mesmos, se torna uma característica falha de subversão 

de gênero. 

Outra diferença entre os dois chefes do crime que pode ser notada nos dois filmes 

é que, enquanto Marsellus é um personagem endinheirado e um tanto mais formal, tendo na 

sua postura aparentemente mais riqueza do que em sua conta bancária, Ordell não passa de 

um traficante mediano, que precisa de apenas meio milhão de dólares para se aposentar da 

forma que considera satisfatória, e é um personagem brega, cafona na sua maneira de se vestir 

e de falar. O personagem de Pulp Fiction inspira cuidado, às vezes medo, já o de Jackie 

Brown é desafiado pela própria namorada que sustenta e subjugado por sua “empregada” sem 

maiores consequências para qualquer uma das duas. 

De todos os personagens, talvez o que possua uma relação menos estreita com o 

saudosismo, depois de Melanie, seja Ordell. Sua nostalgia está presente principalmente na 

figura de Louis, quando a lembrança de furtos passados e bem-sucedidos sustenta uma relação 

que desde o início já mostra sinais de não ser compensatória. Por seu pouco apego ao passado, 

Ordell possui uma relação estreita com o consumo e o presente perpétuo que a cultura pop 

proporciona; o personagem anda sempre bem vestido, frequenta shoppings, cinemas e bares 

apresentáveis, compra roupas para Louis e o leva para sair constantemente. O momento em 

que Ordell permite ser “rebaixado” é quando precisa ficar escondido no momento da troca de 

dinheiro, construindo um álibi em uma casa de strip-tease, um local que ele jamais 

frequentaria e que acredita ser o menos provável de ser encontrado pela polícia. 
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 Algo como “crioulo”, com o mesmo grau ofensivo para os negros. 
63

 “Are you my nigger?” (Em Pulp Fiction aos 23 minutos aproximadamente e em Jackie Brown aos 27 minutos 

de filme) 
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A ruína do personagem Ordell consiste no fato deste ser uma pessoa iludida e 

afobada que, ansiando por conseguir seus objetivos rapidamente, não analisa corretamente as 

pessoas e não segue a sua intuição quando o faz. O fato de ter presenciado Jackie e Max 

conversando no shopping logo após ela se encontrar com ele deveria ter causado mais 

desconfiança no traficante do que o simples trocar de sacolas entre Sheronda e Simone no 

teste da troca de dinheiro. Além disso, desde o primeiro momento, quando Ordell presencia a 

falta de ânimo de Louis, ele deveria ter colocado o ex-comparsa de lado até que pudesse 

confiar nele plenamente de novo. Esses erros de confiança de Ordell culminam na perda de 

tudo que o personagem possui, uma vez que Simone foge com o dinheiro do teste, Louis 

morre pelas mãos do próprio traficante quando este chega ao seu limite com a atitude alheia 

do outro, Jackie lhe trai a confiança e fica com todo o dinheiro para si e ele acaba morto por, 

mesmo depois da comissária lhe roubar, confiar nela novamente e entrar sem reservas no 

escritório de Max. 

Max, por sua vez, é um personagem brando, que possui sempre o mesmo olhar, 

mas cada vez que o faz quer dizer algo diferente. O personagem de Robert Forster é aquele 

pacato homem de meia idade que lida com o mesmo emprego durante anos e está pensando 

em se aposentar. A personalidade do mesmo é tranquila e, assim como Jackie, Max não se 

descontrola em nenhum momento do filme, mantendo a seriedade ao longo da trama e se 

mostrando apreensivo apenas no momento do golpe quando precisa buscar a sacola com o 

dinheiro no provador. O único fator capaz de desconcertar Max é a própria Jackie, pela qual 

ele se apaixona desde o momento em que a vê saindo da cadeia. Mesmo a relação do 

personagem com o envelhecimento, que parece perturbar a personagem, acontece de forma 

tranquila, tendo ele resolvido qualquer problema que o incomodasse com a aparência e 

esquecido o assunto.  

A relação de Max com o passado é equilibrada, bem como a sua relação com o 

presente, o que prejudica suas projeções para o futuro. Explico. Max demonstra certa 

preocupação com a velhice, gosta de músicas antigas e se veste bem, provavelmente se 

encontra enquadrado em uma classe média que consome cultura de massa, mas que também 

se permite momentos de contato com a cultura erudita. O personagem frequenta o cinema e 

“compra” um implante capilar para sanar a sua angústia de ficar calvo, mas seu consumo não 

é desenfreado, ele vive de um presente e passado que andam lado a lado na construção deste 

personagem pós-moderno. A questão é que o pouco saudosismo, que beira a nostalgia, mas 

que não chega a alcançá-la, e o desprendimento do consumo presente, tirando dele raros 

momentos de gozo, fazem com que o personagem carregue certa tristeza dentro de si. Max 
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aceita bem a velhice, mas a sua relação com a cultura pop é pouco desenvolvida ou já se 

encontra de tal forma envelhecida, que este não corre mais atrás de ideais e devaneios de uma 

vida melhor. O momento em que Max demonstra claramente ter sido afetado por Jackie é 

quando ele decide se aposentar, dando um passo pequeno para melhoria de sua vida, mas o 

personagem é de tal forma convencido que a sua época já passou, que se priva da vivência de 

um romance ou uma aventura com Jackie Brown, mesmo estando apaixonado por ela. 

Durante toda a trama fica em suspense o romance de Jackie e Max, o que nos 

rende bons momentos cômicos, especialmente quando percebemos que Max fica obcecado 

pela música que ouviu com Jackie na primeira vez que a visitou em casa: Didn’t I Blow Your 

Mind – The Delfonics. Um momento em especial representa a frieza de Max em uma situação 

de conflito, quando o personagem busca Ordell na casa de Sheronda e o traficante está irado 

com Jackie que o roubou, porém Max mantém a calma e o convence a ir ao seu escritório; o 

orgulho de Ordell faz com que ele lhe peça para ir dirigindo o carro, o que Max concede sem 

pestanejar; no momento que Ordell liga o carro a música icônica do romance começa a tocar; 

em planos alternados vemos Jackie treinando sacar a arma de dentro da gaveta e os dois 

homens dentro do carro com a música tocando. 

Essa passagem do filme representa a clara sensação de tensão/alívio promovida 

pela cultura pop, na qual o silêncio do escritório de Max onde Jackie está tensa com o 

encontra, contrasta com o clima dentro do carro e a música animada tocando. Visto que, se 

fazendo da cultura pop e do pós-moderno o filme também se torna parte deles, podemos sentir 

a influência mútua que esses dois elementos tem sobre o mesmo; ou seja, ao mesmo tempo 

em que utiliza de um princípio básico da cultura pop, o filme se torna referência da mesma. 

Talvez o personagem que mais se apoie na linguagem corporal seja Louis, um 

homem de pouquíssimas palavras que demonstra claramente suas emoções pelos seus gestos e 

expressões. A sua participação, ou a falta dela, no golpe em si é fundamental para 

compreendermos a personalidade de Ordell, que confia demais no comparsa em memória de 

um passado longínquo, quando os dois praticavam pequenos crimes juntos.  

Após ficar preso por quatro anos, Louis não é mais o mesmo, tanto a idade quanto 

o tédio fizeram do ladrão um fantasma, alguém que está em constante estado de inércia e que 

abomina a ideia de lhe dizerem o que fazer. Louis pode ser lido como alguém que era muito 

bom e perdeu o brilho, como se, a título de exemplo, imaginássemos Tony Montana 

(Scarface, Brian De Palma, 1983) saindo da prisão após quatro anos de confinamento, lidando 

diariamente com seu fracasso de ter sido pego pela polícia e de ter perdido tudo, inclusive os 

que diziam seus amigos. Louis se encontra em estágio quase depressivo, se transformando em 
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um vulcão por baixo de uma grossa camada de terra, prestes a explodir se alguém forçá-lo 

demais, o que Melanie prova com suas provocações. 

Durante a sua entrevista ao lado de De Niro, Tarantino diz que muitas pessoas 

acharam que Louis era um idiota, ou que tinha ficado com sequelas mentais após os anos na 

prisão. A questão é que o personagem se encontra em um desafio entre a sua vida na prisão e 

a volta para o crime, talvez até imaginando que estaria melhor se estivesse preso. A 

dificuldade em retornar à ativa e a pouca vontade de fazê-lo, deixam Louis aéreo e 

comunicativo apenas o suficiente para satisfazer a ilusão que Ordell tem do antigo amigo. 

Louis é o futuro de Max, tendo sido consumido inteiramente pela nostalgia dos 

dias passados. O personagem de De Niro não consome, não se importa com o futuro e, em 

consequência disso, quase não existe; Louis transforma o seu desprendimento da cultura pop 

em tristeza, o pouco que consome lhe é doado por Ordell, exprimindo um pequeno sorriso 

quando Melanie menciona suas roupas novas, que logo é substituído por seu tédio depressivo 

habitual. Não encontrando prazer em nenhum momento de sua vida fora da prisão, Louis se 

prende às lembranças, sendo impedido de continuar em busca de qualquer ideal que seja, 

mesmo com o apoio incondicional de Ordell. 

Tendo demonstrado a personalidade dos quatro principais personagens da trama, 

podemos perceber que a história é mostrada em torno dos mesmos e da combinação que deles 

resulta. O universo de Jackie Brown é construído com uma parcela das características de cada 

um e são elas que os levam a agir de tal forma e direcionar a história para o fim que tem. 

Dessa maneira, enaltecemos o pilar principal deste filme de Tarantino: os 

personagens. Elucidando que nenhum deles é herói ou vilão, é fácil concluir o motivo pelo 

qual a identificação com esses personagens se torna natural. A história que flui entre eles 

envolve o espectador porque passamos a conhecê-los a fundo pouco a pouco. 

Assim como em Cães de Aluguel e Pulp Fiction, o movimento das relações entre 

os personagens se baseia na confiança e na amizade que tem um pelo outro. No entanto, 

diferente dos dois primeiros filmes, em Jackie Brown o dinheiro precede a honra, pois eles 

apenas precisam fazer uso dela para chegarem aos seus objetivos, após o que não mais se 

importam se ela for contestada ou não. A flexibilidade dos personagens faz com que o trato 

com a verdade e a mentira e honra e desonra aconteça de forma mais humana do que heróica; 

eles pouco se importam com o que os outros pensem deles, apenas querem a sua parcela no 

dinheiro de Ordell. 

Os dois personagens que talvez fujam um pouco dessa flexibilidade sejam o 

próprio traficante e Louis, um por ser orgulhoso e o outro por saturação do assunto. Ordell é 
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esquentado e segue a linha da defesa da honra em primeiro lugar, é fiel com os amigos mas 

cobra a mesma fidelidade em igual medida e se sente eternamente magoado quando não a 

obtém. Já Louis deixa passar os insultos até certo ponto, mas a constante provocação de 

Melanie faz com que o ex-detento procure voltar à sua paz de antes, quando ele podia ficar 

sem falar ou fazer nada sem que ninguém o perturbasse por isso, é mais uma questão de 

explosão momentânea do que orgulho. 

Todo o filme é regido pelo diálogo em primeira instância; a reconhecida violência 

de Tarantino foi deixada de lado para dar espaço à negociação e à construção de 

personalidades mais profundas. Mesmo quando existe algum assassinato, ele não é mostrado, 

fazendo com que percebamos a intenção do diretor em focar nas relações; com isso ele nos 

poupa do grotesco chocante presente no sangue vivo e abundante de Cães de Aluguel e do 

grotesco escatológico
64

 dos banheiros de Pulp Fiction, fazendo com que a cota de grotesco em 

Jackie Brown desça quase a zero, se limitando ao grotesco social presente nos personagens, 

especialmente em Melanie, e em um ou outro momento sem muito destaque na trama, como a 

dança que Simone promove para Louis logo no começo da trama, um strep-tease ao som de 

Baby Love, do grupo The Supremes. 

O último fator a ser colocado para o bom entendimento da construção dos 

personagens é o hedonismo inerente da cultura pop que figura nas duas personagens 

femininas principais da trama: Jackie Brown e Melanie. Duas personalidades completamente 

diferentes, mas que carregam consigo uma grande carga sexual e usam dela para seduzir os 

personagens masculinos da trama (às vezes sem sucesso). 

A própria denominação de Jackie Brown como uma good-bad-girl como a 

descrita por Morin (1989) implica em uma posição de sex-appeal latente. A voz rouca, as 

expressões que ela usa, o sorriso torto, o figurino e a forma como o diretor explora a beleza 

mundana de Jackie fazem com que a personagem se transforme em uma mulher consciente do 

efeito que causa nos homens, facilitando a manutenção da primeira impressão para atingir 

seus objetivos. 

Jackie não possui uma beleza clássica estereotipada (cabelos louros e lisos, pele 

branca, olhos azuis, feições delicadas), pelo contrário, a personagem demonstra força também 

na forma como se veste e se produz, mas não faz disso tal escravidão que a prive de aparecer 

com um cabelo afro quando Max aparece na sua casa no dia seguinte (inclusive o personagem 

comenta o fato com ela). O fascínio que ela causa em Max advém de sua personalidade e 
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 Para as definições de grotesco, vide nota de rodapé número 47 na página 115. 
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coragem em primeira instância. Mesmo que tenha se sentido atraído por ela desde o início, 

quando a personagem sai da cadeia descabelada com um andar truncado, Max só se apaixona 

por Jackie no momento que os dois compartilham informações, que ela conversa com ele e se 

mostra um pouco mais receptiva aos seus galanteios. A troca de experiências entre os dois e a 

percepção de características em comum, fazem com que os dois se encontrem um no outro 

como oportunidade de companheirismo e cumplicidade, antes de se enxergarem como uma 

possibilidade de relação física e passional. O romance que surge entre Jackie e Max é pós-

moderno e reinventado por Tarantino, uma vez que o contato físico acontece apenas com um 

beijo final de despedida e o amor nunca parte de seu estado de latência para algo palpável, os 

personagens pensam primeiro em si mesmos, para depois pensarem no outro e na relação que 

poderia surgir de seu encontro
65

.  

Dessa forma, Tarantino também reinventa o romance, trazendo-o para a luz do 

mundo pós-moderno. Assim como a construção dos personagens se dá de maneira complexa, 

também a relação entre eles não segue os padrões estabelecidos pelo gênero do romance. 

Tanto Jackie quanto Max se encontram na posição de abrir mão de uma relação que poderia 

dar certo pela simples reviravolta que ela pode trazer às suas assentadas e pacatas vidas. 

Jackie chega a propor ao agente de fianças que ele viaje com ela, porém ele declina o convite 

por medo de arriscar, e Jackie não insiste. No romance clássico, os personagens transporiam 

todas as barreiras em prol do amor, mas na trama madura proposta por Tarantino, esse valor é 

subvertido para dar lugar a uma profunda amizade, carinho e intimidade entre os dois 

personagens, mantendo-os separados. 

O principal momento de exploração dessa atmosfera hedonista da personagem 

acontece com Ray, dentro do carro, pouco antes da troca do dinheiro, quando ela pergunta se 

ele tem vontade de pegar para si uma das notas que está contando. O diálogo dos dois é breve, 

mas Jackie imprime uma dose extra de mistério na voz, encorajada por Ray que mantém a 

conversa, deixando-a acreditar que está surtindo efeito para depois cortá-la bruscamente, 

falando que o seu compromisso com a ATF
66

 (Bureal of Alchohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives) conta mais do que algumas notas de dinheiro ilegal em seu bolso e que, no 

momento em que estas entram no país, passam a ser provas de um crime. 

A cena não deixa de ter certa comicidade na quebra da expectativa do diálogo, por 

um momento realmente acreditamos que Ray está sendo seduzido pela lábia de Jackie, mas 
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 Assemelham-se às chamadas “relações líquidas” de Bauman (2004). 
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 A sigla ATF advém do slogan do Bureal: “At The Frontline of Violent Crime”. De acordo com o site do órgão 

(http://www.atf.gov/) a ATF é uma agência regulamentadora pertencente ao Departamento de Justiça dos 
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quando ele a corta, ela faz uma expressão como se tivesse levado um tapa na cara. 

Provavelmente, a personagem tenha iniciado esse diálogo para testar a honra inabalável que 

Ray aparenta ter e a fidelidade para com o seu emprego quando confrontado com dinheiro e 

suborno. Nesse ponto, a personalidade do policial, que pouco aparece na trama, fica evidente, 

se mostrando como o típico policial americano vaidoso que se preocupa em mostrar seu valor, 

diminuindo a importância dos outros à sua volta. Talvez se Jackie não tivesse tocado no 

assunto ele o trouxesse à tona e os dois sairiam com algumas notas do dinheiro de Ordell no 

bolso, mas no momento que ela o confrontou com a pergunta, a vaidade do policial ávido por 

se mostrar honrado falou mais alto e ela refutou a ideia
67

. Aqui a “cantada” de Jackie não 

funciona, resultando em um momento de subversão do hedonismo da femme fatalle que 

sempre consegue o que quer. 

Ao contrário de Jackie, Melanie não trabalha e nem tem pretensão de fazê-lo. 

Com algumas adaptações, Melanie pode ser descrita como a Garota do Rock da qual fala o 

jornalista britânico Tony Parsons: 

 

Não que a Garota do Rock seja burra. Mas seu hedonismo precede outros interesses 

maiores. Ela acredita em diversão, o tempo todo. A Garota do Rock tende a ser boa 

de corpo e, apesar de às vezes ficar bêbada nunca é chata. A bebedeira é só uma 

desculpa para uma risada áspera e insinuações sexuais. Ela gosta de drogas, mas 

nunca as compra. Ela toma o que quer que esteja à sua volta, mas pode viver feliz 

sem estimulantes artificiais. (2005, p. 141/142). 

 

Melanie é apresentada em Jackie Brown como uma surfista loura bronzeada e 

oportunista, que viveu (e ainda vive) às custas dos homens que a desejam. Adaptando o texto 

de Parsons, Melanie seria como uma Garota do Surfe, compartilhando dos mesmos princípios 

da citação acima, colocando a sua sexualidade acima de qualquer outra característica. Porém, 

Melanie possui a particularidade de representar uma Garota do Rock (ou Garota do Surfe) 

envelhecida. Os ângulos de câmera utilizados para enfocar Melanie enaltecem toda a sua 

atmosfera hedônica, mostrando suas pernas, pés e barriga, mas a câmera que a enaltece, 

também a destrói, uma vez que quebra o fascínio oferecido pela imagem com os diálogos e 

práticas da personalidade de Melanie, ressaltando que de nada adianta a personagem ser 

bonita, se ela não atinge mais os objetivos que deseja. 
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A consequência de toda uma vida sem maiores objetivos é uma maturidade vazia, 

onde a personagem não mais controla o seu vício e se diverte provocando emoções nos 

homens, sejam ela boas ou ruins. Jackie Brown não possui uma beleza clássica, mas é uma 

mulher mais interessante que Melanie, que é uma mulher bonita, porém sem conteúdo ou 

histórias. O único momento em que Melanie sai de sua zona de conforto de drogas, cultura 

pop e provocações é antes de ela e Louis fazerem sexo, quando ela conta ao ex-detento que já 

morou no Japão com um homem que não lembra o nome e com o qual quase não conversava 

por possuírem línguas diferentes. 

A namorada de Ordell está sempre de biquíni e pernas de fora e movimenta os pés 

de maneira sensual, se insinuando para Louis desde o primeiro momento que se viram. 

Mesmo após o desastroso ato sexual, tratado com extrema banalidade pela personagem, ela 

provoca Louis novamente deitada no sofá e colocando um pé sobre ele, porém, a essa altura, o 

personagem de De Niro já criou tal antipatia da personagem que recusa suas insinuações 

bruscamente e é chamado por ela de “Bundão” (Asshole). A partir desse momento, a culpa de 

Louis por ter feito sexo com Melanie, as provocações da personagem e a crescente ansiedade 

do ex-detento por não conseguir fazer nada direito, culminam na explosão momentânea deste 

após a troca de dinheiro e, consequentemente, na morte de Melanie. 

Se a construção dos personagens pós-modernos de Jackie Brown é o que constrói 

a história, existe outro fator significante para que ela tome forma, a posição do narrador. A 

presença forte do olhar da câmera é um traço que Tarantino evolui desde seu primeiro filme, 

como vimos nos capítulos anteriores, e que se encontra mais brando e menos caricatural em 

seu terceiro filme. Esse traço suavizado em Jackie Brown volta a aparecer com violência em 

Kill Bill 1 & 2 e torna a se abrandar em Bastardos Inglórios. 

Consistindo em uma das principais características do estilo do diretor, o olhar da 

câmera no filme alcança seu ápice na cena da troca, com três pontos de vista diferentes, em 

uma sequência muito bem construída. No entanto, durante o restante do filme, exceto em 

momentos específicos e passageiros, os desconfortáveis e instigantes ângulos de câmera 

presentes nos dois primeiros filmes de Tarantino se mostram bastante tímidos. Dessa forma, 

aquela petulância apresentada pelo diretor anteriormente perde um pouco do seu charme nesse 

terceiro filme em prol de uma narrativa mais equilibrada, centrada mais na identificação com 

os personagens do que no afastamento. 
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4.2 O OLHAR DA CÂMERA E A NARRATIVA POLICIAL 

 

Assim como em Cães de Aluguel e Pulp Fiction, o narrador de Jackie Brown 

coloca sua presença marcante em vários momentos da trama. Porém, o terceiro filme de 

Tarantino se assemelha mais com o primeiro do que com o segundo, uma vez que o narrador 

está presente, mas não é agressivo como o de Pulp Fiction. No caso de Jackie Brown, o 

diretor “[...] utiliza técnicas que interrompem o fluxo realista da imagem em movimento [...] 

para evidenciar a presença de um narrador, distanciar e lembrar que o que acontece na tela é 

ficção” (BAPTISTA, 2010, p. 111), no entanto, a montagem acronológica que tanto distancia 

o espectador de Pulp Fiction, não está presente em Jackie Brown. 

Em vez da montagem marcante de seu antecessor que desconstrói a linha do 

tempo diegético, Jackie Brown apresenta legendas para demarcar os bairros em que as ações 

acontecem e as horas na cena da troca de dinheiro. Ao espectador do terceiro filme de 

Tarantino é permitida maior imersão na trama e nas relações entre personagens, do que ao 

espectador dos dois primeiros de sua carreira. A câmera de Jackie Brown por vezes capta o 

olhar do personagem e outras o olhar do diretor/espectador distanciado, por isso, algo que 

antes era constante se torna quase esporádico no filme: o espectador como voyeur. Cenas 

saídas de trás de uma fechadura como a que Mr. White e Mr. Pink conversam no fundo de um 

corredor quase não acontecem em Jackie Brown, e isso faz com que a montagem passe a 

evidenciar a mise-en-scène composta por Tarantino, trazendo elementos diversos para compor 

a significação da cena. 

Um exemplo é a cena em que Max encontra com Jackie no shopping por acaso e 

lhe conta que decidiu se aposentar, ela pergunta quando ele decidiu isso e ele diz que foi na 

quinta-feira. Um corte na cena nos leva de volta ao momento em que Jackie foi solta e 

encontra com Max no portão de um ângulo diferente do mostrado na primeira vez que vemos 

Jackie saindo da prisão. Assim que a cena retorna para o shopping, ela pergunta: “Na noite 

que você me tirou da prisão?”
68

, ele confirma e conta que após deixá-la em casa e ter 

percebido que ela tinha lhe roubado a arma (o momento que ele dá falta da arma é mostrado 

anteriormente, em paralelo com Ordell ameaçando Jackie em sua casa), Max passou em seu 

escritório para pegar outra arma, um neutralizador, e partiu para fazer a prisão de um homem. 

Outro corte na cena nos mostra, enquanto Max fala, o momento que Jackie pegou a arma do 

porta-luvas do carro, bem como Max pegando outra arma e o neutralizador. De volta ao 
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shopping, Max conclui sua história dizendo que ficou sentado no sofá da casa do suspeito a 

noite toda no escuro e ele não apareceu; foi quando Max percebeu que estava cansado daquela 

vida. 

A questão aqui é que os planos alternados nos permitem uma visão mais ampla de 

uma cena que já tinha ocorrido e a sensação de continuidade da vida de Max. Quando 

presenciamos a cena pela primeira vez e nos vemos acompanhando Jackie em sua reviravolta 

com Ordell, nos esquecemos de Max e de como sua vida teria prosseguido após o momento 

que o deixamos. Essa retomada posterior apresenta a mise-en-scène que Tarantino utiliza em 

Jackie Brown para promover a ideia de cotidiano e de recorte. O narrador elucida que o que 

estamos vendo é um recorte da vida de um dos personagens, mas que os outros continuam 

suas atividades; quando o diretor nos permite vislumbrar a cena de forma ampliada, 

geralmente nos oferece mais de um ponto de vista para analisarmos. 

Na cena citada acima, os planos alternados, apesar de não serem necessários para 

o bom entendimento da história que Max está contando, nos permitem construir com maior 

precisão os acontecimentos anteriores. É exatamente nesses momentos que a construção de 

cena promovida por Tarantino se destaca de seus filmes anteriores: o diretor se utiliza daquilo 

que iniciou em Cães de Aluguel, com a composição dos elementos da cena, dos personagens e 

direcionamento de leitura e agrega à bem-sucedida tentativa de representação de mais de um 

ponto de vista que utiliza em Pulp Fiction, constituindo uma cena que balanceia o passado e o 

presente, mantendo o interesse do espectador por estar conseguindo ligar as peças do quebra-

cabeça e construindo uma narrativa completa em sua imaginação. O que Harvey (2008) 

desenvolve em seu livro A Condição Pós-Moderna fica explícito na cena citada acima, uma 

vez que o diretor fornece as ferramentas para a montagem da significação, mas deixa a tarefa 

de “ligar os pontos” por parte do espectador e sua memória. 

 

Derrida considera a colagem/montagem a modalidade primária de discurso pós-

moderno. A heterogeneidade inerente a isso (seja na pintura, na escritura ou na 

arquitetura) nos estimula, como receptores do texto ou imagem, ‘a produzir uma 

significação que não poderia ser unívoca nem estável’. Produtores e consumidores 

de ‘textos’ (artefatos culturais) participam da produção de significações e sentidos 

(daí a ênfase de Hassan no ‘processo’, na ‘performance’, no ‘happening’ e na 

‘participação’ no estilo pós-moderno). [...] De todo modo, o produtor cultural só cria 

matérias-primas (fragmentos e elementos), deixando aberta aos consumidores a 

recombinação desses elementos da maneira que eles quiserem. O efeito é quebrar 

(desconstruir) o poder do autor e impor significados ou de oferecer uma narrativa 

contínua. Cada elemento citado, diz Derrida, “quebra a continuidade ou linearidade 

do discurso e leva necessariamente a uma dupla leitura: a do fragmento percebido 

com relação ao seu texto de origem; a do fragmento incorporado a um novo todo, a 

uma totalidade distinta”. A continuidade só é dada no ‘vestígio’ do fragmento em 

sua passagem entre a produção e o consumo. O efeito disso é o questionamento de 
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todas as ilusões de sistemas fixos de representação (Foster, 1983, 142). (HARVEY, 

2008, p. 55) 

 

Em cenas como essa em que Jackie e Max conversam sobre a aposentadoria no 

shopping é que o narrador deixa explícita a sua consciência do aparato midiático que separa a 

trama do espectador, fazendo com que a significação seja uma construção conjunta entre essas 

duas instâncias, não fornecendo a decodificação da cena de forma fácil e completa. A 

continuidade e o questionamento das ilusões de sistemas fixos de representação de que fala 

Harvey se encaixam nessa construção de cena de Tarantino, uma vez que ultrapassam os 

limites do filme, buscando no espectador a atenção, percepção e conexão necessárias para o 

bom entendimento da história.  

Dessa forma, a releitura e resignificação que fica a cargo do espectador diante de 

uma obra pós-moderna condiz com a narrativa de Jackie Brown, quando Tarantino coloca 

esses planos alternados para que se liguem à memória do espectador de uma cena há muito 

mostrada, permitindo que ele tenha livre interpretação da mesma. As conexões que o diretor 

sugere ao longo do filme, fazem com que o interesse na narrativa seja mantido pela retomada 

constante. Prova disso é que, apesar de ser mais famoso e ter mais ou menos a mesma duração 

de Jackie Brown, Pulp Fiction se apresenta como um filme um pouco repetitivo. O fato de 

vivenciarmos a história dos personagens mais aproximados do que afastados, além de nos 

permitir a já discutida identificação com eles, desperta a curiosidade sobre o que acontece 

depois. O romance de Jackie e Max fica latente durante todo o filme, às vezes nos divertindo, 

outras nos frustrando, porém fica sempre a expectativa de vermos a cena por outro ângulo que 

nos revele um olhar diferente, uma piscadela ou um flerte. Na construção dos fragmentos 

dessa maneira e à maneira de Pulp Fiction, a atenção dispensada pelo espectador aos detalhes 

é significativa e constitui o ponto confortável de compreensão da história. 

A atenção que o espectador dispensa aos detalhes pode ser sentida na cena da 

execução de Beaumont Livingston. Ordell aparece sem avisar para pedir um favor a 

Beaumont, este recusa a princípio, mas o traficante cobra o direito à liberdade concedido ao 

subordinado no momento que pagou sua fiança e este não vê alternativa, senão ajudar. Ordell 

pede para Beaumont entrar no porta-malas de seu carro com uma arma, para surpreender 

alguns coreanos com quem o traficante de armas está indo negociar e após alguns momentos 

de discussão, Beaumont cede. Ordell fecha o porta-malas, se dirige para o banco da frente, 

liga o carro e o som e se afasta. A câmera não segue com ele, permanecendo estática em 

princípio e se deslocando vagarosamente para a esquerda enquanto a música no carro de 

Ordell diminui, chegando ao ponto de o silêncio nos permitir ouvir grilos ao fundo. Passados 
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alguns momentos, o volume da música aumenta, sugerindo que o carro do traficante está 

voltando, percebemos que Ordell deu a volta no quarteirão e vemos o carro de uma distância 

segura. Ordell para o carro, desce, abre o porta-malas e, assim que Beaumont começa a 

tagarelar reclamando, Ordell o mata com dois tiros. 

A mise-en-scène proposta por Tarantino nos distancia da cena, fazendo com que o 

impacto da morte do personagem não seja maior do que a comicidade na tagarelice de 

Beaumont. Além disso, esse afastamento emocional da morte de Beaumont permite-nos 

reparar na cena em si e na sua construção, na significação da música variando o volume e na 

leitura diagonal incômoda que o olhar da câmera nos impõe. Assumimos o papel de voyeur 

tão presente em Pulp Fiction para buscar a significação necessária a esta cena no afastamento 

do ocorrido dentro da diegese. 

No entanto, nenhuma cena de Jackie Brown incorpora tanto as palavras de David 

Harvey, citado anteriormente, como a cena da troca, onde o diretor fragmenta a cena em três 

pontos de vista diferentes, para que possamos ter uma visão geral do golpe, da forma como foi 

executado (que até então não tinha ficado clara como seria) e das suas consequências. A 

significação das expressões nos rostos de cada personagem fica a cargo do espectador, bem 

como a remontagem dessa perspectiva pós-moderna de construção (ou desconstrução) 

cinematográfica. Ao convergir todos os personagens, com exceção de Ordell Robbie, para a 

mesma cena, Tarantino pôde exemplificar suas personalidades e como se dá o choque entre 

elas, bem como o rumo que a história toma devido ao que os personagens são. 

O primeiro ponto de vista colocado para nós é o de Jackie Brown. Em si, apenas 

este bastaria para entendermos a sequência dos eventos e como aconteceu o golpe, porém 

quando Tarantino insere mais dois pontos de vista, o entendimento do motivo pelo qual 

afirmamos que a trama gira em torno dos personagens fica claro. Compreendendo a forma 

como os personagens chegaram àquele ponto comum e o que fizeram depois, podemos 

concluir que a astúcia de Jackie ao planejar o golpe foi maior do que ela mesma desconfiava, 

uma vez que tanto as características dos personagens, quanto o timing em que agem colabora 

para que o golpe seja bem-sucedido. 

O golpe na perspectiva de Jackie: 
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Diferente do que acontece em Pulp Fiction, em Jackie Brown as três perspectivas 

do golpe são mostradas em sequência e, por isso, dispensam o uso de um momento comum 

tão marcante quanto na cena da execução de Brett no filme anterior. Aqui os pequenos marcos 

colocados na cena para situar o espectador consistem em alguns gestos e falas de Jackie e 

também no letreiro que indica as horas em todos os pontos de vista. Dessa forma nos situamos 

Figura 24 - 01.43.36 - A perspectiva de Jackie 1 Figura 25 - 01.45.09 - A perspectiva de Jackie 2 

Figura 26 - 01.45.13 - A perspectiva de Jackie 3 Figura 27 - 01.46.21 - A perspectiva de Jackie 4 

Figura 29 - 01.47.47 - A perspectiva de Jackie 6 Figura 28 - 01.46.56 - A perspectiva de Jackie 5 

Figura 30 - 01.47.58 - A perspectiva de Jackie 7 Figura 31 - 01.49.13 - A perspectiva de Jackie 8 
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no tempo e no espaço diegético sem que o diretor precise mostrar exatamente as mesmas 

cenas nas três perspectivas. 

A perspectiva do crime na visão de Jackie, como observado nos fotogramas 

acima, se inicia às 15:52: a personagem estaciona (Figura 23), entra na loja de nome 

correspondente ao da sacola que Ray disse querer ver nas mãos de Sheronda com os 50.000 

dólares em notas marcadas e pede para experimentar um terno (Figura 24). Assim que sai do 

provador (Figura 25), Jackie diz que vai ficar com o terno e volta para se trocar; poucos 

momentos depois, Melanie entra no provador ao lado e recebe a sacola das mãos de Jackie 

(Figura 26), esta coloca 10.000 dólares por cima das toalhas e diz para Melanie ficar com o 

dinheiro para si. Assim que Melanie sai do provador, Jackie pega a sacola que esta lhe passou 

e enche com todo o dinheiro de Ordell que ela pretende roubar (Figura 27), deixando a sacola 

de propósito para que Max a pegue depois. Jackie paga sua conta (Figura 28), avisa a 

vendedora que alguém esqueceu uma sacola com toalhas no último provador (Figura 29) e sai 

desabalada pelo shopping (Figura 30) à procura de Ray para lhe contar que Melanie roubou a 

sacola com o dinheiro e fugiu. 

Em nenhum momento da perspectiva de Jackie o olhar da cena coincide com o da 

personagem, nem mesmo quando esta organiza o dinheiro dentro da sacola. A câmera se 

encontra de lado, mantendo o espectador ligeiramente afastado e apresentando uma 

perspectiva mais comumente usada no cinema clássico. Talvez para a primeira apresentação 

da cena, Tarantino tenha optado por não atordoar muito o espectador, para que este pudesse 

perceber a diferença nas perspectivas seguintes, ou simplesmente o diretor toma a perspectiva 

de Jackie como a oficial, a que se liga apenas à boa fruição da trama, sem nos colocar no lugar 

da personagem e ressaltar a sua personalidade neste momento. A intimidade do espectador 

com Jackie é minimizada para a constituição dos pilares que formarão a cena como um todo 

após as três perspectivas mostradas. Mesmo no momento que Jackie corre pelo shopping após 

trocar a sacola com Melanie, o diretor não coloca o close no rosto de Jackie (a câmera 

permanece em plano médio, na cintura da personagem), pois não pretende mostrar uma 

emoção verdadeira na personagem e sim ressaltar a sua pequena encenação para os policiais. 

Cabe aqui um parênteses sobre a astúcia (ou sorte) de Jackie por ter dado os 

10.000 dólares para Melanie, uma vez que a personagem foi encontrada morta com as notas 

marcadas na bolsa, Jackie se safou do interrogatório de Ray (que acontece após a troca) e 

sanou qualquer dúvida que ele tivesse sobre a veracidade da sua versão.  

O segundo ponto de vista da cena da troca do dinheiro diz respeito à Melanie e 

Louis: 
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Diferente da perspectiva de Jackie, a de Louis e Melanie é puramente emocional. 

O jogo que acontece entre os dois personagens é mais importante dentro da sequência dos 

fatos do que a troca do dinheiro em si. Entre os dois flui uma constante tensão quase infantil, 

a luta pelo poder entre os dois personagens fica fora de controle no momento em que as 

Figura 33 - 01.49.41 - A perspectiva de Louis e Melanie 2 Figura 32 - 01.41.47 - A perspectiva de Louis e Melanie 1 

Figura 34 - 01.50.18 - A perspectiva de Louis e Melanie 3 Figura 35 - 01.50.39 - A perspectiva de Louis e Melanie 4 

Figura 36 - 01.51.39 - A perspectiva de Louis e Melanie 5 Figura 37 - 01.52.35 - A perspectiva de Louis e Melanie 6 

Figura 38 - 01.53.24 - A perspectiva de Louis e Melanie 7 Figura 39 - 01.53.34 - A perspectiva de Louis e Melanie 8 
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provocações de Melanie passam a culminar em agressões físicas de Louis. Sendo a mulher 

vazia e insensata que é, Melanie se diverte com as agressões de Louis, sabendo que o está 

perturbando, mas não recua diante da fúria que ameaça explodir de Louis. 

O joguinho de poder entre os dois começa antes mesmo da perspectiva de Jackie, 

quando se preparam para sair para o shopping (Figura 31); Melanie está atrasada e Louis 

começa a perder a paciência, mas não a desafia. No momento que este recebe uma ligação de 

Ordell irritado por eles não terem saído ainda e afirmando para Louis que é ele quem está no 

controle, o personagem de Robert De Niro bate na porta e leva Melanie para o carro à força. 

Pelo letreiro das horas no momento que Louis estaciona o carro (16:12 – Figura 32), podemos 

ver que eles chegaram muito depois de Jackie. Louis pega Melanie pelo braço bruscamente e 

a arrasta para dentro da loja (Figura 33), durante todo o trajeto e até o momento da sua morte, 

Melanie dirige insultos e provocações a Louis. Assim que chegam e veem Jackie falando com 

a vendedora que vai ficar com a roupa, Melanie percebe que precisa esperar mais um pouco e 

resolve olhar as coisas da loja, Louis irritado por não conseguir manter o controle da situação, 

a obriga a ficar ao seu lado (Figura 34), mas ela se safa mesmo assim. No momento que 

Melanie entra sorrateiramente no provador para trocar a sacola, Louis fica apreensivo e, ao 

olhar para o lado, vê Max que acena para ele. Melanie sai do provador com a sacola e Louis a 

toma de suas mãos, dizendo que ele que deve carregar a sacola, porém, ele se atrapalha todo 

no caminho, com a saída da loja e o local onde estacionou o carro. Melanie vê uma 

oportunidade de irritar Louis (Figura 36), no entanto, depois de avisar pra ela não dizer mais 

nenhuma palavra, Louis mata Melanie com dois tiros (Figura 37) e vai embora, deixando-a no 

local. Logo após matar Melanie, Louis encontra o carro e sai com a sacola de livros de Jackie 

(Figura 38). 

O primeiro aspecto que deve ser levado em conta na perspectiva de Louis e 

Melanie é a maneira como Louis lida com o fracasso. Desde o momento que Melanie está se 

arrumando, Louis não consegue controlar a situação por completo e, já se colocando na 

posição do fracassado desde o início do filme, o personagem se frustra com isso. A irritação 

que ele sente quando Melanie o provoca em parte provém de si mesmo e da incapacidade de 

lidar com uma mera situação de troca de dinheiro, onde ele apenas deve entrar e sair do 

shopping. A frustração de Louis chega a tal ponto que ele não consegue mais ouvir as 

cobranças de Ordell e as troças de Melanie, pedindo para que ela se cale, senão ele seria capaz 

de explodir, o que de fato o faz. 

O estado de espírito de Louis se encontra tão abalado durante essa cena de 

ansiedade e frustração que ele sequer desconfia que se trate de um golpe de Jackie quando vê 
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Max na loja. O personagem de Max está parado, olhando na direção dos provadores, mas 

Louis não consegue encontrar o significado desse fato naquele momento, preocupado que está 

de simplesmente sair dali com o dinheiro de Ordell e provar para si mesmo que ainda é capaz 

de participar de alguma “operação” com sucesso. A questão da presença de Max passar 

despercebida fica ainda mais evidente quando o único momento em que a câmera representa o 

olhar de Louis é quando ele o vê. O espectador do lado de cá da tela sente o medo de Max por 

ter sido desmascarado, especialmente quando o nosso “olho” dá de cara com ele, porém Louis 

se limita a se voltar para frente e esperar por Melanie. 

O fato de Louis querer levar a sacola mostra essa necessidade que o personagem 

possui em ainda se mostrar útil, ele jamais permitiria que Melanie entregasse a sacola a Ordell 

e ficasse com os louros. Louis busca uma honra perdida no tempo que passou na prisão, 

tentando provar para Ordell a todo momento que ainda é um homem de confiança que dá 

conta do serviço. 

Melanie, por sua vez, não faz mínima questão de levar a sacola, mas quando 

Louis impõe que seja ele a levá-la, a personagem sente o desafio na voz dele e enxerga uma 

chance de irritá-lo ainda mais. Talvez por ser uma das mulheres que Ordell sustenta, ou por 

imaginar que Louis, como todos os outros homens que passaram por sua vida, ainda a deseje, 

a personagem não acredita nas ameaças do ex-detento e se diverte com ele em tom de 

constante deboche. Ironicamente, o único momento que Louis consegue “conversar” com 

Melanie de forma mais descontraída é após a sua morte (Figura 38), quando o alívio de não 

tê-la mais por perto o lembrando de que é um fracassado lhe deixa feliz por um momento. 

Como podemos observar na Figura 37, o assassinato de Melanie não é mostrado 

de fato para que o foco não seja removido da questão psicológica presente na cena. Melanie 

cai no chão quando é baleada, saindo de cena e a câmera não a acompanha, deixando 

transparecer o recorte que Tarantino buscou fazer nessa sequência, enaltecendo a expressão de 

Louis, em vez da morte de Melanie. Nessa passagem o narrador impõe o seu olhar aos 

espectadores, fazendo um recorte que frustra aqueles que buscam as referências clássicas de 

um filme de crime/golpe. 

Ao saber da morte de Melanie, Ordell não se mostra muito preocupado pela moça, 

apenas pela possibilidade de ela ainda estar viva e contar alguma coisa à polícia. O traficante 

exime Louis da culpa pela morte da namorada, mas não consegue perdoá-lo pelo momento de 

distração quando não percebe o golpe, mesmo com Max aparecendo na sua frente. É então 

que, apesar de gostar muito do comparsa, Ordell mata Louis. 

A terceira e última perspectiva é a de Max: 
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A perspectiva que Max tem da cena pode ser dividida em duas partes: a primeira 

quando segue o personagem em terceira pessoa, até o momento em que este já está na loja, e a 

segunda coloca o personagem em primeira pessoa, observando os acontecimentos. A câmera 

Figura 40 - 01.41.28 - A perspectiva de Max 1 Figura 41 - 01.54.14 - A perspectiva de Max 2 

Figura 42 - 01.54.47 - A perspectiva de Max 3 Figura 43 - 01.55.00 - A perspectiva de Max 4 

Figura 44 - 01.55.45 - A perspectiva de Max 5 Figura 45 - 01.55.52 - A perspectiva de Max 6 

Figura 46 - 01.56.28 - A perspectiva de Max 7 Figura 47 - 01.57.07 - A perspectiva de Max 8 
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de Tarantino oscila entre as duas formas de sujeito, mas em geral, essa divisão funciona para 

enfatizar a personalidade observadora e calma de Max. 

O personagem sai pontualmente de seu escritório (Figura 39) com a desculpa de ir 

ao cinema. O trajeto até o shopping é mostrado em alguns momentos, com Max ouvindo a 

mesma música do The Delfonics enquanto está no carro. Após a cena ter sido mostrada duas 

vezes, o personagem de Max e sua perspectiva estão ali para acrescentar a sua personalidade à 

composição da cena da troca de dinheiro. A única função de Max é entrar, pegar o dinheiro e 

sair, porém ele chega cedo (Figura 40), passeia pela loja (Figura 41) e ainda chega a tempo de 

ver Jackie sair do provador com a roupa nova (Figura 42). Max aguarda pacientemente, 

percebe a presença e a briga entre Louis e Melanie e a vê entrar sorrateiramente no provador 

para trocas a sacola com Jackie (Figura 43). Logo após esse momento, presenciamos o 

reconhecimento de Louis pelos olhos de Max (Figura 44), um momento que deveria ser tenso, 

mas o personagem mantém a compostura, acenando para Louis (como vimos na perspectiva 

dela). Jackie paga sua compra, avisa que alguém esqueceu a sacola no último provador e sai. 

Max aguarda mais alguns segundos e diz para a vendedora que sua mulher esqueceu uma 

sacola de toalhas no provador (Figura 46), a atendente lhe dá autorização para ir buscar a 

sacola, já que não tem ninguém no provador. O agente de fiança pega a bolsa e sai 

calmamente do shopping, parando por um momento para verificar se não havia ninguém o 

seguindo e esboçar um sorriso pelo triunfo do plano de Jackie, antes de entrar no carro e sair 

ouvindo The Delfonics. 

Talvez o momento mais perturbador de toda essa construção de cena em três 

perspectivas seja a troca de olhares entre Max e Louis (Figuras 36 e 45), pois, ao nos colocar 

na posição do olhar do personagem, o diretor impele o desconforto de ser descoberto aos 

espectadores. Essa sensação exemplifica novamente o efeito tensão/alívio que a cultura pop 

tem em sua origem, onde prendemos a respiração por um momento, para depois ficarmos 

aliviados por Louis ser avoado como é. Além disso, tendo nos colocado primeiro na posição 

de Louis, a sensação que presenciamos ao assumir o olhar de Max é como se olhássemos no 

espelho. As duas cenas se confrontam, nos desorientando a respeito de qual perspectiva 

assumir, ao mesmo tempo em que nos proporciona um ponto de vista amplo da cena em 

questão. 

Um recurso largamente utilizado por Tarantino desde seu primeiro filme é o de 

colocar um close no rosto de algum personagem que ouve, quando o personagem que fala está 

fora de quadro. Porém, na Figura 47, a intenção do diretor parece diferente da colocada em 
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Cães de Aluguel com Mr. White
69

, uma vez que em Jackie Brown ele o faz para enaltecer a 

visão do personagem e a pouca comoção causada na vendedora quando confrontada com a 

sua calma, enquanto que em seu primeiro filme o foco era a culpa de Mr. White e a apreensão 

do personagem, e não em Mr. Pink, o personagem que fala fora de quadro. A intenção do 

diretor na cena de Max se parece mais com a mostrada em Pulp Fiction, da negociação de 

Marsellus e Butch, com o último fora de quadro para que possamos analisar a visão de 

Marsellus, seu tom de voz autoritário e o efeito causado no pugilista, além de manter certo 

mistério sobre as feições do chefe do crime.  

“A voz do ator, enquanto a câmera se fixa em outra coisa – acontecimento, 

personagem, objeto, não só sugere a sua presença, mas pode ser mais expressiva que sua 

própria presença” (MORIN, 1989, p. 85). No caso da cena mostrada, a expressividade de Max 

e o fato de estarmos assistindo à cena através de seus olhos, faz com que possamos sentir a 

calma do personagem na própria pele, ao mesmo tempo em que sua apreensão por ser 

descoberto cresce após a visão de Louis dentro do estabelecimento. A música evidencia a 

crescente excitação de Max, se tornando rápida e incômoda antes do personagem pegar a 

bolsa, se transformando em uma música mais tranquila após sair do provador, e voltando a ser 

a icônica música do The Delfonics assim que Max se livra de seu medo de ser seguido e entra 

no carro triunfante. 

O efeito causado pela visualização da cena por três vezes é que o espectador 

possui uma onipresença comparável à do narrador na trama, a edição e a montagem nos 

afastam um pouco da ação para contemplar a cena com a frieza necessária para dar atenção 

aos detalhes. A mise-en-scène de Tarantino transparece na condição pós-moderna da cena, 

uma vez que, tendo sido fragmentada, sua significação e junção dos fatos ficam por conta do 

espectador; presenciamos a troca do dinheiro através do olhar de todos os personagens, mas 

somente fazemos a sua ligação pelas pistas deixadas em comum em um ou outro fragmento. 

A convergência das três perspectivas da cena da troca do dinheiro nos permite 

analisar a atuação dos personagens em níveis diferentes, de ângulos diferentes. A atuação em 

profundidade dessa cena específica acontece de forma tridimensional, fazendo com tenhamos 

uma perspectiva geral do perímetro que cerca os atores, quase como um palco arena no 

teatro
70

. As câmeras e o olhar do narrador se encontram por todos os lados, voltados para um 

ponto específico que é o balcão onde a vendedora interage com Jackie e presencia toda a ação 
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 Vide página 66 desta dissertação. 
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 O palco arena é caracterizado por ser um palco circular, onde a plateia fica disposta por todos os lados, 

fazendo com que as atuações dos personagens da peça precisem ser amplas, abrangendo todos os lados da arena 

com igual importância. 
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do golpe sem notar do que se trata. A cena colocada com essa profundidade justifica os gestos 

amplos da personagem de Pam Grier, o andado apressado de Melanie e a rigidez de Louis, 

uma vez que em um espaço tão amplo, a leitura da cena por parte do espectador poderia ficar 

perdida. O personagem de Robert Forster, por sua própria característica observadora, não 

possui uma atuação ampla, fazendo-se necessário o uso mais acentuado da câmera como o 

olhar do personagem, enaltecendo suas emoções para direcionamento de leitura da cena, em 

vez de sua atuação. 

É a primeira vez que Tarantino utiliza de espaços tão amplos (como um shopping, 

um aeroporto, a rua que Beaumont é morto, o bar de encontro de Jackie e Ordell e etc) para a 

construção de cena, tendo antes utilizado de espaços menores, sejam confinados (como o 

galpão em Cães de Aluguel), ou recortados de espaços maiores, onde nos é apresentado o 

espaço amplo, mas a cena acontece apenas no recorte, sem que vejamos muito mais do 

cenário ao redor dos atores (como é o caso do Jackrabbit Slim’s em Pulp Fiction). Em Jackie 

Brown a atenção do espectador se divide entre a cena, a grande quantidade de figurantes e o 

cenário, fazendo-se necessário o envolvimento com os personagens e suas histórias, além de 

permitir uma atuação mais ampla e ligeiramente exagerada por parte dos mesmos. A escolha 

do shopping como cenário principal de importantes acontecimentos do filme provavelmente 

não se deu de forma arbitrária, uma vez que esses estabelecimentos traduzem a cultura pop 

por excelência. O fast-food, representativo da vida cotidiana inserida na cultura pop em Pulp 

Fiction, dá lugar ao shopping com a mesma finalidade em Jackie Brown. O espaço dos pós-

modernos shoppings concentram a vida cotidiana dos indivíduos em poucos metros 

quadrados, a descarga de informações nas vitrines, a miscelânea de fast-food, compras, 

pagamento de contas e utilidades diversas em um só lugar, eleva a rapidez informacional da 

vida pós-moderna à máxima potência, além de nutrir a relação de tensão/alívio do consumidor 

que vive em meio à cultura pop. 

Na cena em que Max conta a Jackie que resolveu se aposentar, também 

presenciamos um recorte do espaço amplo do shopping, porém, tendo a cena se iniciado com 

o ator andando pelo shopping até encontrar a personagem sentada em uma mesa, ficamos 

conscientes do espaço que cerca a ação. Baseado nisso, qualquer ação que se desenrolasse 

casualmente atrás dos personagens seria motivo para desviar o espectador de seu foco de 

leitura; para resolver esse problema, o diretor foca nas expressões faciais dos atores e em seu 

tom de voz para ressaltar a ação no espaço que está inserida. 

Ao longo da história de Jackie Brown, é possível notar a cultura pop incorporada 

em todos esses amplos espaços onde a cena se desenrola, bem como no cotidiano dos 
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personagens. Diferente do que acontece em Pulp Fiction, no terceiro filme de Tarantino a 

cultura pop não fica tanto em evidência, os personagens não discutem sobre ela e não 

enaltecem o seu contato com a mesma, mas esta se encontra presente em todos os momentos; 

o que acontece em Jackie Brown é que a cultura pop está incorporada à personalidade e vida 

de cada um dos personagens. 

As músicas que escutam, os lugares que frequentam e seus hábitos representam as 

pessoas criadas dentro da cultura pop de forma natural, que vivem de acordo com ela e que 

nutrem certo saudosismo com relação ao passado (um conceito presente também no âmbito do 

pós-moderno). A cultura pop fica retratada em Jackie Brown de forma mais realista, sendo 

representada pelo lado prosaico, moroso e desprovido de drama que contrasta com os 

princípios da Pop Art. Mesmo o hedonismo presente nas duas personagens centrais femininas 

é decadente, demonstrando que aquele fetiche apresentado na cultura pop não é real, que, por 

mais bonita que seja, a mulher nem sempre consegue o que quer através da sexualidade; aliás, 

Tarantino subverte o hedonismo da cultura pop quando o associa à personalidade de Jackie e 

não às suas curvas. A personagem se torna atraente para os que a cercam (Max, Ordell e Ray) 

por suas características psicológicas, ao passo que Melanie cativa pouco os homens, mesmo 

estando mais próxima ao ideal de beleza padrão contemporâneo. 

Além de estar presente dentro da narrativa, a cultura pop também demarca a sua 

presença no narrador, quando este insere legendas, ou subtítulos como denomina Mauro 

Baptista (2010) para demarcar os locais e horários das cenas à maneira das séries policiais de 

TV. Tendo referendado as séries policiais em Pulp Fiction no diálogo entre Vincent e Jules, 

reproduzido no Capítulo 3 desta dissertação
71

 e na divisão do filme em capítulos, Tarantino 

incorpora a cultura pop na própria montagem do filme, mostrando ele mesmo ser um 

indivíduo consciente da sua condição de consumidor de mídia de massa no mundo 

contemporâneo. Jackie Brown é o único filme de Tarantino (de sua carreira oficial de diretor e 

roteirista) que não traz a característica divisão de capítulos; o diretor evidencia a influência 

das séries policiais em imagens em movimento, a ação não é “apresentada”, ela é “situada” 

dentro da trama.  

O uso desse recurso facilita a construção da mise-en-scène e deixa claro que se 

trata de uma história, afastando o espectador ao ponto de fazê-lo perceber que se trata de 

ficção. Dessa forma, o diretor tenta balancear um pouco da identificação gerada pelos seus 

personagens, lembrando o espectador de apelar ao seu senso crítico em alguns momentos. 
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 Vide página 113 desta dissertação. 
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Talvez esse recurso seja ainda um momento para submergir o espectador antes da próxima 

imersão na trama, fazendo um movimento cíclico que atenta para as características pós-

modernas de condução das emoções dos indivíduos. 

Por fim, o último traço da construção da narrativa que Tarantino equilibra em 

Jackie Brown é o uso da ironia e do humor. É perceptível a maneira como o diretor suaviza 

suas ironias para com a sociedade e os indivíduos dentro da trama. Esse traço torna o filme 

mais aprazível ao espectador, porém faz com que ele perca grande parte do fascínio causado 

por Pulp Fiction pelo grande público; na expectativa de construir uma narrativa madura, com 

tema adulto, Tarantino obscurece um pouco o brilho da película, permitindo que esta 

permaneça à sombra de seu antecessor até os dias de hoje.  

A ironia mais facilmente percebida em Jackie Brown é a morte de Ordell, quando 

este morre de olhos abertos após levar um tiro de Ray. O traficante, que se manteve fechado 

para enxergar a verdadeira personalidade daqueles à sua volta durante todo o filme, encontra a 

verdade na morte e o “abrir de olhos” de Ordell representa as consequências de perceber uma 

traição tarde demais. Como o personagem descuidado que é, Ordell só coloca Jackie em 

perspectiva no momento que vê os policiais saindo do outro cômodo no escritório de Max, 

pois mesmo após descobrir que Jackie tinha pego seu dinheiro e contava com a ajuda de Max, 

Ordell deixa-se iludir pela conversa de Max, quando este lhe diz que Jackie pegou o dinheiro 

para lhe proteger e que o está esperando no escritório para lhe devolver a quantia. 

Já o humor é uma constante no filme, estando mais relacionado com a repetição 

de elementos, as expressões faciais e a linguagem dos personagens do que com a quebra da 

expectativa pré-concebida de uma sequência. Por agirem de maneira natural com tudo que os 

cercam, os personagens não mantém distância uns dos outros, o fato de Ordell ser o patrão e 

Louis o empregado, não impede que o traficante tome um uísque com o parceiro de igual para 

igual, sem a seriedade e o foco nos negócios que Joe Cabot mantém com seus subordinados 

em Cães de Aluguel, por exemplo. Ordell não vive o crime em todos os momentos da sua 

vida, ele o trata como sua forma de sustento, mas também aprecia piadinhas e bebidas nos 

momentos de lazer. No momento em que estão no bar, Louis preocupado pergunta: “Cara, 

posso te fazer uma pergunta?” Ordell responde: “Ah cara, você não vai ficar sério enquanto 

estamos relaxando, vai?”
72

  

Momentos como o descrito acima representam o humor presente em Jackie 

Brown, um elemento que, assim como tudo o mais na trama de Tarantino, advém dos 
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 Louis: “Hey man, can I ask you a question?” 

    Ordell: “Oh man, you won’t get serious while we’re chillin’ out here, are you?” 
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personagens. O tom de voz de Ordell enfatiza a falta de vontade do mesmo de falar do 

assunto, ao mesmo tempo em que a sua fala mostra que o personagem procura separar as 

coisas, momentos de lazer e trabalho. 

O humor na trama e o fato do diretor não chocar o espectador, elevam Jackie 

Brown ao patamar de um filme confortável e fácil de assimilar, promovendo momentos de 

identificação com os personagens que beiram a amizade. Esse fator, por si só, representa a 

maior subversão de gênero expressa na trama: é um filme de crime com cara de comédia
73

. A 

trama trata de assuntos sérios, como tráfico, traição, assassinato, mas o faz com tal 

naturalidade, baseado na construção de personagens reais e complexos, que os momentos 

retratados da vida desses personagens não se torne apenas o crime; são pessoas comuns, que 

riem, choram, sofrem e sobrevivem da maneira que acham melhor. 

Apesar da pouca repercussão e de ser hoje um filme um pouco esquecido de 

Tarantino, Jackie Brown tem grande importância na carreira do diretor, representando o 

momento em que seu estilo está finalmente delineado para sofrer apenas pequenas alterações 

no futuro. A trama do filme traduz a maturidade do diretor como pertencente à vertente pós-

moderna, uma vez que este dosa suas ousadias para mostrar com mais clareza as suas 

referências e inserir suas principais marcas sem forçar o espectador comum ao ponto da 

exaustão. 

As limitações do pós-moderno ainda existem em Jackie Brown, sendo a principal 

delas a falta de uma fórmula que lhe permita ser um arrebatador filme de determinado gênero. 

As ferramentas para contornar esse problema Tarantino encontra apenas em seu último filme 

Bastardos Inglórios e, mesmo assim, é possível sentir o pós-moderno limitando o diretor vez 

ou outra na película.  

O fato é que, a partir de Jackie Brown, Tarantino passa a ser visto como um 

diretor consistente, em vez de um ousado diretor novo de um sucesso só. A partir de então, 

grandes nomes passam a acreditar no diretor, e o seu trabalho se torna reconhecido como algo 

novo, instigante e digno de nota, fazendo com que seus próximos trabalhos consistissem em 

sucesso absoluto. 
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 A confusão quanto ao gênero de Jackie Brown é tão grande que Pam Grier e Samuel L. Jackson foram 

indicados ao Globo de Ouro nas categorias Melhor Atriz de Cinema – comédia/musical e Melhor Ator de 

Cinema – comédia/musical, respectivamente. 
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CONCLUSÃO 

 

Através da análise do início da carreira de um grande diretor, pudemos perceber 

que as nuances do cinema pós-moderno se mostram individuais e indissociáveis das tramas às 

quais pertencem. Porém, mesmo na liquidez proposta pelo pós-moderno, existe uma ordem a 

ser seguida que varia de diretor para diretor, mas que não pode se ausentar do filme, sob o 

risco de se exprimir no caos desordenado e, em si, não constituir valor para a história do 

cinema. 

Essa ordem é o que chamamos estilo. O diretor pós-moderno é aquele que busca 

um equilíbrio entre as suas referências, suas subversões de gêneros e suas marcas, elaborando 

uma forma de direção própria que o permita transmitir a sua visão de uma trama, mantendo 

foco no lucro que busca gerar com aquela película. Dessa forma, o cinema pós-moderno, ao 

contrário do que muitos possam argumentar, tende ao equilíbrio, a encontrar uma forma de 

contornar os produtos culturais de massa sem refutá-los, elevando o nível intelectual de suas 

produções ao inserir elementos que visam enaltecer e ironizar a sociedade contemporânea, 

sem perder de vista o grande público que impulsiona a indústria cinematográfica. 

Através do estudo de Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Jackie Brown, os três 

primeiros filmes do aclamado diretor pós-moderno Quentin Tarantino, desenvolvemos os 

principais elementos que compõem a articulação inerente à essa nova vertente 

cinematográfica sob a ótica da evolução do estilo de um de seus principais expoentes. O jogo 

impresso na tela, a construção de seus personagens e a inserção de elementos advindos de 

diversas manifestações artísticas, permitem ao diretor brincar com a cultura pop, mantendo 

uma ironia latente permeando seus diálogos e histórias, ao mesmo tempo em que homenageia 

esse modo de vida impresso no cotidiano de todos nós em maior ou menor grau. 

A construção do estilo de Tarantino aconteceu aos poucos, mas de tal forma 

inusitada, que permitiu uma enorme projeção ao diretor já em seu segundo filme. A ousadia 

com que trata as questões cotidianas dos seres humanos permitiu ao diretor a constituição de 

um estilo sólido e facilmente identificável, capaz de gerar identificação logo nos momentos 

iniciais de seus filmes. Tendo cometido muitos acertos e alguns erros durante sua carreira, 

Tarantino resgatou gêneros decadentes, alavancou uma nova vertente cinematográfica e se 

firmou como um dos poucos diretores capazes de se reinventar em cada novo trabalho. A 

expectativa pela estreia de uma de suas obras, por parte de público e crítica, deixa clara a 

popularidade do diretor e a sua importância para o contexto cinematográfico atual. Tarantino 

abre as portas para a aceitação de filmes diferenciados e independentes por parte do 
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espectador casual, mantendo um apelo junto às massas e encorajando experiências por parte 

de outros diretores. 

Talvez uma das principais contribuições de Tarantino à indústria cinematográfica 

seja a transposição de uma barreira que separava alguns gêneros e escolas cinematográficas de 

outros. O diretor e a sua cinefilia incorporaram elementos cotidianos e referências a 

manifestações artísticas menos aclamadas em uma reflexão sutil, porém bastante pertinente, 

da sociedade do espetáculo e da cultura pop utilizando-se de um elemento primordial para a 

construção de grandes filmes: criatividade. 

Essa dissertação visa contribuir para o estudo do cinema pós-moderno, trazendo 

em sua essência as delimitações da cultura pop, do cotidiano e da desmistificação dos papéis 

pré-concebidos pela indústria cinematográfica ao longo dos anos. No entanto, para 

compreender essa nova forma de fazer cinema, ainda em ascensão, é necessário o 

desenvolvimento de mais análises e aprofundamentos acerca dos demais diretores 

pertencentes a ela. A própria carreira de Tarantino, após Jackie Brown, continua merecendo 

destaque e interesse por parte dos pesquisadores de cinema, uma vez que o diretor segue um 

estilo próprio, mas possui a habilidade nata de se reinventar. 

Novas indagações surgirão a respeito do cinema pós-moderno e cabe a nós 

continuar o trabalho iniciado de compreender a cinema, e, por consequência, a sociedade de 

nossa época, em seus variados desdobramentos. Por se tratar de um tema controverso e 

relativamente novo, o cinema pós-moderno ainda necessita de reflexões e possui muito campo 

para tal. Colocado isso, permanece a árdua tarefa de desvendar mais do cinema pós-moderno, 

nacional e internacional, e suas faces para um trabalho posterior, onde novos diretores, filmes 

e histórias certamente constituirão oportunidades interessantes para desenvolver o 

conhecimento acerca do cinema e de nós mesmos. 
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