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PREFÁCIO
“Analisar as personagens femininas na obra do Tarantino? Justamente do
Tarantino, cujos filmes têm tantos personagens masculinos viris (ou virilizados)
muitas vezes falando bobagens e fazendo piadas sobre mulheres enquanto trocam
tiros e socos? Será que isso vai dar certo?” Foi com esses primeiros questionamentos,
digamos, estereotipados e preconceituosos que comecei a pensar naquela corajosa e
instigante ideia apresentada por uma jovem ingressante no Mestrado em
Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, em 2015. Não foi necessário
muito tempo para que a inquieta e incansável Carolina de Oliveira Silva
demonstrasse, para mim, que ali, naquela proposta, havia tudo o que sempre
procuramos no trabalho de pesquisa de nossos orientandos: originalidade,
atualidade, relevância, frescor, ousadia.
Ao longo de dois anos pesquisando o assunto, Carolina conseguiu, através
de uma inesgotável dedicação às leituras sobre cinema independente, cinema
contemporâneo, teorias sobre os gêneros cinematográficos e sobre autoria no
audiovisual, teorias sobre análise fílmica, teorias feministas e pós-feministas, entre
outros assuntos, como se comprova na rica e atualizada bibliografia referenciada no
final deste livro, aprimorar seu olhar crítico em relação a esse conjunto de filmes e
desenvolver uma análise minuciosa dos nove longas escritos e dirigidos por Quentin
Tarantino. Ao final do curso, defendeu uma brilhante dissertação, aprovada com
destaque, em 2017, por uma banca examinadora formada por dois dos pesquisadores
mais renomados no campo de estudos sobre cinema e audiovisual no cenário
brasileiro atualmente: Laura Cánepa, autora de diversos textos, em livros, periódicos
e anais de eventos, sobre autoria e gêneros no cinema contemporâneo,1 e Mauro
Baptista, autor justamente do livro que se tornou referência no país sobre o cinema
de Tarantino.2
Fruto direto daquela dissertação, este livro parece ter sido escrito tanto para
aqueles leitores que nada conhecem da obra de Tarantino como para quem já viu e
reviu várias vezes seus filmes. Carolina apresenta informações básicas sobre o
diretor, mas se dedica também a esmiuçar aspectos pouco trabalhados em sua já
1
2

Agraciada com o Prêmio Liderança Emergente na área da Comunicação pela INTERCOM, em 2018.
BAPTISTA, Mauro. O cinema de Quentin Tarantino. Campinas, SP: Papirus, 2013.

conhecida biografia. Cada detalhe, porém, aparece no texto e é empregado por
Carolina sempre visando seu objetivo principal: observar e analisar como as
personagens femininas são construídas por Tarantino, mostrando como elas vão se
transformando desde o primeiro longa do diretor, Cães de Aluguel (1992), até o último,
Os Oito Odiados (2015).
Para tanto, a autora toma, como ponto de partida, a recorrência aos
elementos do cinema exploitation vista ao longo da obra do cineasta. Mas Carolina
não se prende apenas ao ciclo exploitation, especialmente aquele visto no cinema
estadunidense dos anos 1970, pois ela sabe não se tratar da única referência desse
cineasta. Como já apontado por outros autores, como o próprio Mauro Baptista
(2013), Tarantino, o autor por excelência do chamado cinema pós-moderno, não só
apresenta um conhecimento enciclopédico, que passa pelas mais variadas
cinematografias e formas fílmicas, como rearranja os elementos fílmicos (estilísticos,
narrativos, genéricos, entre outros) a partir de uma visão particular e de uma mise-enscène única. Carolina compreende isso e enxerga o desenvolvimento das personagens
femininas dentro dessa concepção, chegando à interessante e pertinente taxonomia
que dá título a este livro: ausentes, vingativas, irreverentes e infantis.
Cabe agora a vocês, leitores, descobrirem esse rico e complexo universo das
personagens femininas de Quentin Tarantino conforme visto por Carolina de
Oliveira Silva.
Boa leitura!

Rogério Ferraraz
Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade
Anhembi Morumbi (UAM). Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e Mestre em
Multimeios pela Unicamp. Foi um dos organizadores do livro Cultura Pop (EDUFBA, 2015).
Autor de diversos capítulos de livros e artigos em periódicos científicos sobre comunicação, cinema
e televisão. Foi Secretário-Geral da COMPÓS (2015-2017).

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 9
1. Especulando Quentin Jerome Tarantino .................................................................. 17
1.1. Um filho de uma mãe.................................................................................... 17
1.2. O cinema independente, a cultura pop e o exploitation............................... 26
1.3. Escrito e dirigido por Quentin Tarantino .................................................. 36
2. Trajetória feminina em Quentin Tarantino .............................................................. 55
2.1. Ausentes: garotas invisíveis .......................................................................... 63
2.2. A masculinidade em questionamento ......................................................... 66
3. Vingativas: reconstruindo o girl power......................................................................... 81
3.1 Emergências femininas .................................................................................. 83
3.2. Esvaziamento dos gêneros masculino e feminino.................................... 86
3.3 A retaliação pós-feminista ............................................................................. 89
3.4. Uma irmandade feminina ............................................................................. 94
3.5. Em busca das identidades plurais................................................................ 98
4. Irreverentes: explorando a maturidade.................................................................... 107
4.1. Da abjeção feminina .................................................................................... 108
4.2. A insubordinação feminina dá risada........................................................ 110
4.3. Corpo sexualizado e poder consciente ..................................................... 114
4.4. O corpo como salvação .............................................................................. 123
4.5. A opressão catalisadora de identidades .................................................... 143
5. Infantis: Não seja quadrada, querida! ............................................................................ 155
5.1. À sombra da femme fatale.............................................................................. 158
5.2. Paródia e renovação da femme fatale ........................................................... 160
5.3. A recusa da sedução e o preparo para o combate .................................. 170
5.4. Reforçando o olhar feminino..................................................................... 182
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 189
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 195

INTRODUÇÃO

A POLICIAL (OVER)
(respiração ofegante)
Por favor, não faça isso! Oh, meu Deus, parece novela
mexicana.
CORTA PARA
Tela com esguichos de sangue e título em amarelo com a
trilha “Hello, I Love You” – The Doors, 1968.
Cadelas de Aluguel – tortura em xii atos
CORTA PARA TELA PRETA
Capítulo I – Até o fim baby. Até a porra do fim.
CENA 1 – INT./ DIA./ GALPÃO
Galpão grande e cheio de caixas cobertas de plástico e
ferramentas, uma escada de madeira ao fundo e um extintor de
incêndio. As várias portas estão fechadas, nas janelas o pó
dificulta a entrada de luz, as lâmpadas no teto estão acesas,
mas quase não iluminam o lugar. A POLICIAL está sentada,
amarrada e descabelada, veste uma camiseta e saia verde.
SRTA.LOIRA está em pé fumando um cigarro, seu cabelo está
solto e seu olhar é de desprezo, veste uma calça preta, uma
bota e uma camiseta branca de manga comprida, está armada e
com um revólver no coldre.
SRTA. LOIRA
Adivinha? Estacionei em local proibido (risos).
Onde estávamos?
A POLICIAL
(com dificuldade e desespero)
Eu já disse que não sei nada sobre porra nenhuma
de traição. Estou na polícia há oito meses, não me
dizem nada, ninguém me diz nada. Pode me torturar se
quiser...
CORTA PARA
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Nesse espírito de irreverência e diversão, meu interesse pela produção
cinematográfica independente tomava forma há pouco mais de seis anos – entre
roteiros escritos em homenagem aos meus cineastas “de cabeceira” e a euforia de
produzi-los. Um filme de forma experimental e sem orçamento, me pareceu a maior
das ambições em “Cadelas de Aluguel - tortura em xii atos”3 (2011). Os relatos de
Quentin Tarantino e Craig Hermann sobre a produção de “O aniversário do meu
melhor amigo” (My Best Friend’s Birthday, 1987), ainda enquanto funcionários da Video
Archives em Manhattan Beach, Califórnia, são, na verdade, muito próximos da
experiência vivida no modesto Cadelas de Aluguel. Um filme que nascera de um noitão
de Miami Vice (1984-1990) no apartamento de Craig, com direito a muitos Black
Russians4 e encenações de um quase morto Sonny Crockett – um episódio com
grandes chances de ser omitido pelo álcool, tornou-se uma lembrança primorosa
para Tarantino.5

My Best Friend’s Birthday seria um trabalho de amor para todos os envolvidos
- teve que ser, pois não havia nenhum dinheiro nele. Os $5000 de custo do
filme saiu dos bolsos de todos, e as filmagens seriam interrompidas até que o
próximo dia de pagamento da Video Archives chegasse, a loja onde Quentin
trabalhou e que forneceu muito do elenco e da equipe 6 (BERNARD, 1995, p.
53).

Enquanto fã e ainda novata nos estudos sobre cinema, o projeto como um
todo, consistia em eleger uma cena do filme “Cães de Aluguel” (Reservoir Dogs, 1992)
e, a partir dela, fazer uma releitura que associasse a linguagem cinematográfica aos
quadrinhos e à fotonovela. A famosa cena de tortura de Cães de Aluguel em que a
Trabalho de conclusão de módulo para o curso de “Técnico em Processos Fotográficos” produzido
em abril de 2011 na instituição de ensino SENAC, sob a orientação da Prof. Natália Pereira. Este
trabalho consistiu em selecionar uma cena do filme Reservoir Dogs para uma releitura, aliando técnicas
de fotografia, ilustração e cinema, que teve como resultado final um vídeo de 04”27 minutos.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lgpf4L8Kf-I>.
4 Coquetel feito à base de vodca, licor de café e gelo.
5 Segundo a versão de Wensley Clarkson, a ideia para My Best Friend’s Birthday partiu de Craig. Quentin,
na verdade, persuadiu-o para contar, “It’s about a guy who hires a hooker for his best pal’s birthday. But ir all
goes wrong” (CRAIG apud CLARKSON, 1995, p. 74) e Tarantino pareceu convencido, foi quando a
intitulou com o nome original.
6 Tradução livre. Texto original: “My Best Friend’s Birthday would be a labor of love for everyone involved – it had
to be, because there was no money in it. The $5000 the movie cost came out of everyone’s pockets, and filming would be
halted until another payday came around at Video Archives, the store where Quentin worked and that supplied much
of the cast and crew”.
3
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personagem de Mr. Blonde/Vic Vega (Michael Madsen) espontaneamente decide
torturar o policial Marvin Nash (Kirk Baltz), que acabou capturado por bandidos
após um assaltado mal resolvido, é emblemática. Mesmo implorando pela vida,
Marvin não sensibiliza Mr. Blonde que, com sua insensatez maníaca, decide cortar
uma das orelhas do policial, feito que lhe dá muito prazer. Em meio ao sangue e as
retaliações, Mr. Blonde resolve ir mais adiante em sua ousadia violenta queimando
Marvin Nash vivo. Mr. Orange/Freddy Newandyke (Tim Roth) é o policial
disfarçado de bandido, um corpo inválido e baleado no chão do galpão que,
indignado com a situação que presencia, em um sobressalto descarrega brutalmente
sua arma em Mr. Blonde, matando-o.
A premissa de Cães de Aluguel é empolgante, na introdução de Quentin
Tarantino – the film geek files (2012), Paul A. Woods explica as reações ambíguas em
relação ao filme, algumas pessoas saíram chocadas da sala de cinema, enquanto
outras estavam simplesmente empolgadas. Esse estado de perplexidade parece
explicar o sucesso de Tarantino como um autor legítimo.

O que manteve as pessoas notavelmente entretidas, até mesmo as que
torceram o nariz para o derramamento de sangue, foi a percepção de que
aqueles marginais são, de certa forma, como elas. Eles brigam e discutem, eles
xingam e matam, mas ainda têm bom humor suficiente para fazer tiradas bem
sacadas quando a situação se torna cada vez mais desesperadora. Eles podem
ter vivido fora dos confins da sociedade política, mas ainda discutem se “Like
a Virgin”, de Madonna, é um hino sobre a capacidade vaginal de uma garota,
como numa conversa jogada fora de trabalhadoras bêbadas nas noites de
sexta-feira (WOODS, 2012, p. 11).

A sua carga “mais politicamente incorreta possível nos sensíveis anos 1990”
(p. 21) que perdura até hoje, me pareceu a mais “descolada” forma de adequar a um
trabalho experimental uma cena tão exclamatória e preponderante de sua carreira.
Nesse sentido, a percepção acerca da falta de mulheres nesse filme – confesso que
meus primeiros contatos me fizeram desperceber esse fato – com tantas personagens
incomuns e excêntricas, a atenção pareceu se voltar para a construção irreverente da
narrativa. Foi, então, que decidi substituir todas aquelas personagens de Cães de
Aluguel por mulheres, simplesmente pela falta de elenco masculino disponível para o
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meu trabalho e a facilidade em dispor de apenas duas pessoas para levar adiante todo
o projeto.7
Cadelas de Aluguel significou não apenas um experimento artístico ou um
simples projeto para cumprir disciplinas, mas o início de uma reflexão sobre o fazer
cinematográfico. Se para o próprio Tarantino não existe melhor forma de aprender
sobre filmes que assistir a eles ou tentar fazê-los você mesmo, a melhor maneira de
compreendê-los seria mergulhar em seu universo para questioná-los. Sendo assim,
ainda que houvesse despertado “alguma coisa” em mim naquele 2011, o
amadurecimento para uma discussão consistente era ainda escasso e incipiente.
À medida que o interesse pela obra de Quentin Tarantino foi progredindo,
a preocupação em determinar o recorte para a pesquisa acadêmica – iniciada no
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi
em agosto de 2015 – foi tornando-se um fardo, já que muito de sua obra já fora
estudada no âmbito da cultura pop, do pós-moderno e o uso da violência, para citar
algumas dissertações de mestrado, que também serviram como fontes de consulta,
como: “Um prato que se come frio: a dimensão da violência nos filmes de Quentin
Tarantino” (2006) de Lenildo Monteiro Gomes, que aborda a obra do cineasta em
seu redimensionamento estético da problemática da violência, destacando como
característica comum a sublimação do ornamento e da alegoria mediante a
explicitação da violência; já em “O cinema de Quentin Tarantino: A cultura pop e o
pós-moderno” (2012) de Raquel de Paula Ribeiro, a análise dos três primeiros filmes
de Tarantino verificam as configurações do cinema pós-moderno por meio do
reconhecimento de estilo do diretor, como produtor de um conteúdo crítico e
palatável e, finalmente, em “A cinefilia no cinema de Quentin Tarantino” (2013) de
Fabrício Cordeiro dos Santos, o emprego de Tarantino como um cineasta autoral
contemporâneo e sua ligação com o “tudo imagem”, amplia a relação do espectador
com as imagens, agora submetidas ao domínio do espetáculo. As temáticas
sobressalentes nessas pesquisas, de qualquer forma, são indispensáveis para
compreender o trabalho de Tarantino em meio a qualquer recorte pretendido, foi,
Fora escolhida apenas uma pessoa para interpretar as três personagens da cena, no caso, eu mesma,
uma adaptação que se deve ao fato de que, no filme original praticamente todas as personagens – em
relação ao figurino – são examente iguais e suas identidades e distinções são reveladas por seu caráter
e falas. O incômodo causado pela falta de personagens femininas foi, também, um fator importante, já
que por meio desse experimento foi possível, de alguma forma, mesmo que mínima, trazer alguma
presença feminina para a história.
7
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então, que o germe adormecido de Cadelas de Aluguel restituiu-se, iniciando uma série
de questionamentos abordados e aprofundados neste trabalho.
Esta pesquisa, fruto de tais questionamentos, propõe, portanto, uma
discussão e análise das personagens femininas na obra de Quentin Tarantino, a partir
de um tipo de filme extremamente influente na constituição de seu estilo como
autor: o exploitation, em sua índole desafiadora da integração entre convenções e
infrações. Os filmes de exploitation, entre 1950-1970, eram produções realizadas fora
do circuito mainstream, nos EUA, de forma independente e buscando o lucro rápido;
eram exibidos em drive-ins e cinemas deploráveis, proporcionando ao público mais
violência e sexo do que as produções de Hollywood. Para Tarantino e sua propensão
natural à provocação, este fora o cenário perfeito, “o que peguei dos filmes
exploitation em geral é que qualquer coisa pode acontecer” (TARANTINO apud
WOODS, 2012, p. 259).
A ideia é mostrar, por intermédio da análise de elementos textuais,
contextuais, o que tornam as personagens distintas e relevantes dentro do universo
peculiar de cada filme, contemplando uma transformação da figura feminina e uma
divisão que permita oferecer um panorama dos principais tipos utilizados por
Tarantino na constituição de suas personagens. O estudo das teorias pós-feministas,
aliado à análise da forma de representação da mulher nos filmes de exploitation,
servirá para compreender a produção desse cineasta que trabalha as formas antes
transgressoras e marginalizadas de maneira distanciada e paródica – preocupandose com o direcionamento crítico apropriado à sua intenção.
Este livro se derivou de dissertação inserida na Linha de Pesquisa Análises
de Produtos Audiovisuais do Programa de Pós-Graduação da UAM. A sua
relevância e originalidade justificam-se por pretender destacar a questão da figura
feminina na obra de Tarantino, a partir de uma estrutura irônica que lhe permitiu
brincar com as questões feministas, subvertendo muito da construção de suas
personagens. A abordagem pós-feminista que concebe o corpo como um espaço de
construção biopolítica e em constante negociação, repercute o campo do cinema
exploitation no uso que esses filmes faziam do corpo – a objetificação, as atribuições
masculinizadas e o empoderamento feminino pela violência – a princípio tão hostis
perante às mulheres, descartados não apenas como evidência da misoginia imutável
ou como sadismo masculino e masoquismo feminino, mas como uma forma que
ajudou a modificar o pensamento sobre as questões do que significa ser homem ou
(13)

mulher, indicando práticas alternativas para a análise e compreensão de suas
personagens.
Como base, o referencial teórico que discute as questões pertinentes ao
cinema exploitation será pautado, principalmente, em autores como Eric Schaefer
(1999) e seus estudos acerca da história e surgimento desses filmes; para debater a
mulher no cinema e a sua representação, o apoio de autores, como Julia Kristeva
(1982), Teresa de Lauretis (1987), Georges Duby e Michelle Perrot (1991), Camille
Paglia (1996), Helen Hanson (2007) e Beatriz Preciado (2014), serão indispensáveis
para pensar a construção complexa dessas personagens; já a abordagem pósmoderna e sua indicação crítica terá, em Linda Hutcheon (1991), um aporte central
com sua insistência pela poética intrinsicamente paradoxal do pós-modernismo;
seguimos, então, com Mauro Baptista (2013) e sua contribuição acerca da análise
daquilo que é fundamental para entender o estilo de Quentin Tarantino,
profundamente ligado às reflexões desta pesquisa. Dessa forma, nosso objetivo é
apontar as transformações e irreverências dessas personagens, assim como debater
o posicionamento, se crítico ou não, do autor no que concerne ao lugar das
personagens femininas em seu cinema.
De forma a atingir os objetivos apontados, esta pesquisa segue uma
estrutura de análise que permite mapear as personagens femininas na obra de
Tarantino a partir de quatro categorias que visam destacar as principais
características utilizadas pelo diretor para a construção de suas personagens em seus
nove filmes: as mulheres ausentes, as vingativas, as irreverentes e as infantis. Os
filmes componentes deste estudo8 abrangem produções em que Tarantino assina
como diretor e/ou roteirista: “Cães de Aluguel” (Reservoir Dogs, 1992), “Pulp Fiction
– Tempo de Violência” (Pulp Fiction,1994), “Jackie Brown” (Jackie Brown, 1997), “Kill
Bill – Vol. 1” (Kill Bill – Vol.1, 2003), “Kill Bill – Vol. 2” (Kill Bill – Vol.2, 2004), “À
prova de morte” (Death Proof, 2007), “Bastardos Inglórios” (Inglourious Basterds, 2009),
“Django Livre” (Django Unchained, 2012) e “Os Oito Odiados” (The Hateful Eight,
2015).
Para iniciar a reflexão, o capítulo um, “Especulando Quentin Jerome
Tarantino”, visa apresentar um panorama biográfico do diretor Quentin Tarantino,
ressaltando suas principais características enquanto cineasta autor pós-moderno –
Para atingir o máximo de excelência nas análises, é possível que outras obras venham à tona, dentre
elas os roteiros escritos no início de carreira e os filmes realizados em conjunto com outros cineastas.
8
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seu posicionamento como expoente daquilo que Noël Carroll (1998) chamou de “o
futuro da alusão”, somado a um apanhado daquilo que concerne ao movimento do
cinema independente norte-americano – essencial para compreender as produções
nas quais Tarantino surge em meados da década de 1990 e o cenário que conquista
em meio a cultura pop. Além disso, segue-se um apanhado histórico a respeito dos
filmes de exploitation, que tem como principal autor Eric Schaeffer (1999) – para a
compreensão de seu estilo e formas de produção – agregando dados específicos que
expliquem a relevância e a transformação da figura feminina nesses filmes revisitados
por Tarantino. O intuito é criar uma base histórica relativa ao trabalho do cineasta e
suas influências, justificando, assim, a relevância de um estudo dedicado às
personagens femininas em sua obra e, também, iniciar uma discussão acerca da obra
do cineasta que servirão como prerrogativa para as futuras análises desenvolvidas,
procurando buscar e avaliar questões pertinentes a representação da mulher em sua
obra.
A partir do capítulo dois, “Trajetória Feminina em Quentin Tarantino”,
apresentamos uma discussão a respeito das ideias de Julia Kristeva (1986) sobre o
tempo cíclico e linear, como estratégias múltiplas e simultâneas para tornar visível o
feminino e suas coexistências de caminhos, como Tarantino trabalha suas
personagens dentro desse paradoxo? As análises das personagens em suas categorias
propostas serão divididas em quatro partes. Em “Ausentes: garotas invisíveis”
tratamos da ausência e/ou aparente desimportância das personagens femininas em
Cães de Aluguel, procurando discutir o papel da mulher a partir de um modelo
cinematográfico que enaltece o poder e a força física masculina, implicando em
submissão feminina como razão motivadora para o comportamento de
autoafirmação do homem. O capítulo três, “Vingativas: reconstruindo o girl power”,
aborda o reconhecimento das diferenças e a decisão de ignorá-las como forma de
pensar os papéis femininos, as heroínas como orquestradoras das vinganças
compreendem uma ambivalência necessária para a própria desfiguração do
feminismo, usualmente igualadas às personagens masculinas, ainda que de forma
segregada e maniqueísta, experimentam algum tipo de subversão de suas próprias
categorizações. Já no capítulo quatro, “Irreverentes: explorando a maturidade”, a
ideia é demonstrar a exploração do corpo e da mente como componentes
fundamentais para a construção dessas personagens, partindo de uma objetificação
invasiva e brutal, as heroínas passam por uma retribuição, não se tratatando mais de
desvelar ou naturalizar as práticas escondidas ou participar das cotas de
(15)

representação, mas inserir-se em uma situação complexa que batalha nos diferentes
âmbitos de visibilidade. Por último, no capítulo cinco, “Infantis: não seja quadrada,
querida”, as análises demonstram as personagens como frutos de uma idealização a
princípio agradável e satisfatória à visão masculina em suas formas patriarcais,
imputada por uma ideia de feminilidade julgada como fantasia sedutora e dos
desdobramentos da femme fatale – os atributos femininos advém pouco da simbólica
sensualidade do corpo e mais de um tipo comportamental amplamente divulgado
como apreciação masculina: fetichismo e excitação, mas que ainda assim oferecem
um potencial de narrativa múltipla em um espaço de relato para as próprias mulheres.
A partir da estrutura apresentada nesta pesquisa, pretende-se tornar mais
claro o sentido e a importância do trabalho de Quentin Tarantino no tratamento e
construção de suas personagens femininas, por meio de sua compreensão e análise.
Parte-se, então, das premissas designadas às personagens mulheres no ciclo do
exploitation, questionando os recortes e as contribuições do cineasta pós-moderno
para uma discussão em processo de constante transformação da figura feminina no
cinema.
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1. Especulando Quentin Jerome Tarantino
1.1. Um filho de uma mãe

O que ela queria era sua liberdade, e uma das rotas para essa liberdade era a
educação. Para ela, o conhecimento era uma droga e uma forma de escape.
“Eu queria sair daquela família e eu vi a educação como uma maneira de sair
desse ambiente”, diz Connie9 (BERNARD, 1995, p. 23).

Connie McHugh, meio irlandesa e em partes cherokee, nasceu em 3 de
setembro de 1946 no Tennessee e foi uma criança agitada e esperta que passara sua
infância viajando pelo estado de Ohio com pais pouco atenciosos e problemáticos,
além disso, viveu com diversos parentes, preferindo quase sempre a avó do que a
mãe. Uma garota resoluta que aos dezesseis anos, depois de ouvir uma conversa de
adultos que tinha como principal tema a “emancipação de menores”, entende que,
legalmente no estado da Califórnia, viver de forma independente significaria apostar
em um casamento. Tony Tarantino, cinco anos mais velho, foi o jovem italiano, “um
estudante de Direito que queria ser ator e apareceu ocasionalmente em produções
no Pasadena Playhouse”10 (p. 17) que de fato facilitou a emancipação de Connie,
casando-se com ela em Los Angeles no verão de 1961.
Fora uma surpresa – não para a família – quando Connie descobriu aos
dezesseis anos que estava grávida, pois, segundo ela, Tony havia dito que nunca
poderia ter filhos; no entanto, a onda de ódio da garota não anularia o amor que
sentiria pelo filho, é claro, mas as dificuldades seriam grandes. A jovem não
acreditava que Tony seria um bom pai e, nesse caso, não via qualquer razão para
contar a ele de sua gravidez. Em meio às inúmeras noites solitárias apenas
acompanhada pela TV, Connie mergulhava nas fantasias das histórias de diferentes
programas e possuía uma particular inclinação para a série de western chamada
Gunsmoke (1955-1975) que serviu de inspiração para a escolha do nome de seu filho
por conta de uma das personagens, o mestiço Quit Asper, interpretado por Burt
Tradução livre. Texto original: “What she wanted was her freedom, and one of the routes to that freedom was
education. For her, knowledge was a drug and an escape hatch rolled into one. “I wanted out of that family and I saw
education as a way of getting out of that environment”, says Connie”.
10 Tradução livre. Texto original: “[…] a law student who wanted to be an actor and appeared occasionally in
productions at the Pasadena Playhouse”.
9
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Reynolds. Outra importante influência para a escolha do nome fora o livro “O Som
e a Fúria” (The Sound and the Fury, 1929) de William Faulkner, um romance que conta
a história de uma família aristocrática do sul dos Estados Unidos, descendentes do
General Compson – um herói da Guerra Civil – que tem como heroína a selvagem
e promíscua Quentin. É em 27 de março de 1963, em Knoxville, Tennessee, que
nasce Tarantino – a década incumbida de um espírito de liberdade ferrenho – a
contracultura como confronto aos valores institucionalizados e o comportamento
rebelde e frenético, possivelmente influenciara Connie em sua intrepidez: mãe
solteira, sem tempo para a depressão pós-parto, ela tinha que voltar para o trabalho
– a criança serviria de inspiração e um estímulo para o sucesso, como ela mesma
reconhece.
A ausência de um pai biológico resumia-se em uma curiosidade apática,
quando, em 1965, Connie apaixona-se por Curtis Arnold Zastoupil, um músico
boêmio muito versátil que se apresentava em pequenos clubes. E foi em um piano
bar, na Monrovia, no Condado de Los Angeles, que o casal se vira pela primeira vez.
Até então, Connie, que havia trabalhado como enfermeira, estava à procura de uma
carreira mais tradicional, algo como uma gerente de saúde11. Agora casados, viviam
uma nova vida conduzida pelos clubes de jazz e folk e restaurantes “na área central
da cidade racialmente mista de Los Angeles.”12 (CLARKSON, 1995, p. 14). Até mais
ou menos os dez anos de idade, o pequeno Quentin tinha a figura de um pai em sua
vida, Curt o havia adotado oficialmente após o seu quarto aniversário.

Quentin foi muito influenciado por figuras masculinas naquele período da sua
vida – dois tios e seu pai passavam o tempo todo com ele durante o dia,
enquanto eu [Connie] estava trabalhando em minha carreira. Meu irmão disse
que era como ir para a Disneyland. Estávamos totalmente focados na diversão;
é por isso que Quentin foi assistir a muitos filmes13 (BERNARD, 1995, p. 10).

Wensley Clarkson conta em Quentin Tarantino – Shooting From the Hip (1995) que Connie era ainda
muito jovem quando conseguiu seu primeiro emprego na área de gestão, e isso só fora possível pelo
fato de ela ter mentido sua idade no formulário de inscrição.
12 Tradução livre. Texto original: “(...) in the racially mixed downtown area of Los Angeles”.
13 Tradução livre. Texto original: “Quentin had a great deal of male influence at that period of time in his life –
two uncles and his father and they all spent their time together in the daytime while I was working on my career. My
brother said that it was like being raised at Disneyland. We were totally focused on fun; that’s why Quentin went to so
many movies”.
11
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Além disso, a infância de Quentin fora enriquecida por uma série de
histórias que sua mãe fazia questão de ler ao pequeno interessado e Moby Dick (1840),
conta Connie, foi uma das leituras que tomou completamente a imaginação do
menino.

Connie não podia suportar ‘todas as bobagens adocicadas’ que a maioria das
pessoas tendem a ler para seus filhos. As realidades da vida tinham batido com
força nela e ela não podia deixar passar essa abordagem corajosa para o seu
querido filho14 (CLARKSON, 1995, p. 16).

Por esse motivo, Connie não lia apenas histórias fantasiosas com animais
estúpidos e fofinhos, fazia questão de incluir na formação literária do filho obras
como “As Viagens de Gulliver” (Gulliver’s Travel, 1726) de Jonathan Swift e “A Ilha
do Tesouro” (Treasure Island, 1883) de Robert Louis Stenvenson. A teimosia fora uma
característica que Quentin provavelmente havia herdado da mãe, ainda quando
criança, ele passou a entender o poder e a urgência das palavras, repetia então
algumas “baboseiras” que ouvia por aí. A maioria de suas brincadeiras envolvia muita
ação e histórias bastante elaboradas, embaladas por cenas de combates, segundo
Connie, as personagens fictícias do garoto, já realizavam discussões filosóficas muito
próximas daquilo que mais tarde suas personagens fariam no cinema.
A obsessão de Quentin pelo boneco G. I. Joe – conhecido também como o
Action Man – aos quatro anos de idade era algo irônico, seus pais eram bem liberais
quanto à Guerra do Vietnã, apoiadores dos esforços anti-guerra e da política da
contracultura, movimento de mobilização e contestação social e cultural que teve
auge na década de 1960 – também ligadas ao Festival de Woodstock (1969) – prestes
a acontecer. Enquanto isso, Quentin travava grandes lutas com seus pequenos
soldados, um cenário propício para apurar seu linguajar obsceno, “Mantenha a droga
da sua cabeça abaixada, soldado”15 (CLARKSON, 1995, p. 19) era uma ordem
constante em seus diálogos, justificados para a sua mãe como uma fala de G. I. Joe
e não do menino estirado no carpete.
Tradução livre. Texto original: “Connie could not stand 'all the sugary nonsense' that most people tended to read
to their children. The realities of life had hit her hard between the eyes and she couldn't help passing on that gritty
approach to her beloved son”.
15 Tradução livre. Texto original: “Keep your fucking head down, soldier”.
14
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Uma infância sem grandes restrições acabou contribuindo para uma
instância, talvez, moralmente incômoda para os que viam de fora. Entre os seis e
sete anos de idade, Quentin já tomava contato com filmes que não eram
considerados adequados para as crianças. Sua mãe conta que um dos primeiros
filmes que ele assistira fora “Ânsia de Amar” (Carnal Knowledge, 1971) de Mike
Nichols – um drama adulto que conta a história de relacionamentos de dois homens
com mulheres ao longo de 30 anos.16 O interesse por filmes encorajou-o, também,
a tomar contato com a leitura desde muito jovem, pois sempre especulando o que
poderia acontecer, sua atenção voltava-se para a estrutura das histórias. O cineasta,
mais tarde, conta que sua primeira experiência com os filmes de gênero e o que
possibilitou entendê-los, nasceu da paixão pelo Abbott and Costello Meet Frankenstein
(Às Voltas Com Fantasmas, 1948) – “eu me lembro de pensar wow, porque as partes
assustadoras são assustadoras e as partes engraçadas são realmente engraçadas”17
(TARANTINO apud CLARKSON, 1995, p. 27). Um resultado ligeiramente bizarro
dessa autoeducação aconteceu em 1972, quando, com apenas nove anos, ele escreveu
uma história para comemorar o Dia das Mães, em que a personagem de Connie fora
morta na última parte, deixando-a preocupada e, estupefata, recebera como resposta
apenas um “eu me sinto muito mal sobre isso, mas essa é a forma como a história
acontece. Você ainda é uma ótima mãe, mesmo que tenha morrido”18 (CLARKSON,
1995, p. 24).
Os problemas na escola, em especial os com a professora da primeira série,
parecem refletir um pouco do que Tarantino viria a se tornar, pelo menos no que
diz respeito à sua personalidade e individualidade. “Senhora Zastoupil, seu filho é
incontrolável”19 – era normalmente o que se ouvia sobre uma criança considerada
disruptiva e antissocial – “Bom, talvez ele precise de Ritalin”20 (BERNARD, 1995,
Wensley Clarkson conta que, vinte anos depois de assistir a “Ânsia de Amar” Tarantino escreve uma
cena cruel para Natural Born Killers (1994) – cortada por Oliver Stone – que reflete a forma como ele
fora afetado por filmes que abordavam temáticas em torno de aventuras e experiências sexuais. No
entanto, o próprio Tarantino afirma que o seu contato com esses filmes na infância acarretara, na
verdade, em um vasto conhecimento, mas, ao mesmo tempo, Tarantino repensa as consequências de
ter assistido a filmes, que, de modo geral, não eram feitos para garotos de sua idade – uma ousadia
adolescente que seria fundamental em sua formação como cineasta, anos mais tarde.
17 Tradução livre. Texto original: “I remember thinking wow, because the scary parts are scary and the funny parts
are really funny”.
18 Tradução livre. Texto original: “I feel real bad about it, but that’s just the way the story turned out. You’re still
the greatest mom, even if you had to die”.
19 Tradução livre. Texto original: “Mrs. Zastoupil, yout son is uncontrollable”.
20 Tradução livre. Texto original: “Well, maybe your son needs Ritalin”.
16

(20)

p. 16) era o que a professora dizia – uma droga utilizada para o tratamento de
crianças hiperativas. Connie parecia inconformada com tal posicionamento, na
verdade, ela confessa acreditar no talento e energia de seu filho “ele é um gênio,
quem liga se ele pode dizer a hora ou não? Ele pode perguntar a alguém a hora. Se
ele precisar saber, vai descobrir”21 (CONNIE apud BERNARD, 1995, p. 16-17).
Uma infância e juventude desbravada por conteúdos julgados como
inapropriados para a sua idade, desprezados pela maioria dos críticos e considerado
lixo violento, foram, sem dúvida, indispensáveis para encorajar uma certa
independência, às vezes fictícia, com a criação de novas identidades ou passando
horas em frente à TV. Para Quentin até as mudanças de casa, por exemplo, as diversas
vizinhanças com a qual conviveu nos bairros de Los Angeles, ocasionariam em um
posicionamento deveras liberal.

Eu escolhi deliberadamente áreas que eram de classe média, ainda etnicamente
misturadas, porque eu queria que Quentin tivesse essa exposição. Na verdade,
essa era uma das minhas condições para enviá-lo ao Tennessee, porque era
diferente. Eu queria que ele visse que havia um mundo diferente e que não era
tão agradável como aquele em que foi criado22 (CONNIE apud BERNARD,
1995, p. 17).

Essa experiência humana e de convívio influenciara uma atmosfera de
crescimento e incremento relativa à própria individualidade do menino. Dessa
forma, não podemos negar que toda a sua infância e adolescência cooperou para a
ascensão de um caráter essencialmente intransferível refletido em sua obra. O crítico
de cinema Richard Corliss (1944-2015) acredita que Tarantino levara “uma vida de
loucos filmes…Ele parece se lembrar de – e entender – tudo o que viu” (CORLISS
apud WOODS, 2012, p. 141), mas isso não se limitara apenas aos filmes assistidos,
incluía, também, uma boa fração de suas experiências pessoais.
O sentimentalismo – longe de um sentido afetado –, mas naquilo que diz
respeito às preocupações, angústias e anseios do ser humano e sua natureza
Tradução livre. Texto original: “He’s a genius, who gives a shit if he can tell time or not? He can ask somebody
the time. If he needs to know the time, he’ll find out”.
22 Tradução livre. Texto original: “I deliberately chose areas that were middle-class yet ethnically mixed, because I
want Quentin to have that exposure. In fact, that was one of my side agendas for sending him to Tennessee, because it
was a different. I wanted him to see that there was a different world and that it wasn’t so nice as the one he was raised
in”.
21

(21)

aterradora, percorrem exemplos que atravessam a cinematografia de Tarantino. A
satisfação em brincar com Conde Azul – o cão de estimação tão adorado e julgado
como esquisito por sua mãe – confirma uma sensibilidade que, para Connie, parecia
ridícula na época: um bando de crianças na piscina gargalhando freneticamente com
um cachorro parecia irritante, “cães também tem sentimentos, mãe”23
(TARANTINO apud CLARKSON, 1995, p. 38) fora a simplória justificativa para a
bagunça do grupo.

Com a recente popularidade de Quentin surgiu também uma nova consciência
de raça e classe. Ele tinha agora doze anos de idade. Muitas vezes trazia para
casa um grupo misto de amigos e ele sabia que alguns de seus colegas tinham
menos dinheiro que outros. Mais tarde, o posicionamento crítico diante de
negros em seus filmes justifica-se com uma colocação de Connie: “Quentin
compreende as minorias raciais mais do que ninguém em Hollywood. Ele os
filma da forma como via tudo enquanto crescia”24 (CLARKSON, 1995, p. 38).

Com uma infância centrada em passeios para as grindhouses e art houses e seus
filmes baratos e independentes, Quentin também sabia reconhecer o brilhantismo
de bons blockbusters. Como uma escola, ele aprendia e deglutia tudo o quanto era
possível. O famoso papo sobre sexo com o filho, fora também embaraçoso para
Connie tanto quanto para qualquer outra mãe, no entanto, o contato com os filmes
de exploitation já havia feito boa parte do trabalho – muito do que ele sabia provinha
desses filmes. Até o momento, seu caso de amor adolescente mais ardente era com
o cinema, consumidor de quase todo o tempo da sua vida.

Quando eu era moleque, filmes de exploitation [apelativos] em geral realmente
me empolgavam. Eu gostava mesmo. Via de tudo, de filmes de arte
estrangeiros a toda a coisa mainstream. Mas havia uma crueza, um ultraje e uma
malandragem em filmes de exploitation. Fossem filmes de exploitation de negros,
ou de caipiras, os velhos filmes de macho, ou filmes de garotas pom-pom. Os
Tradução livre. Texto original: “Dogs have feelings too, Mom”.
Tradução livre. Texto original: “With Quentin’s new-found popularity came a fresh awareness of race and class.
He was now twelve years old. He would often bring back a mixed group of friends and he knew that some of his
classmates had less Money than others. Later criticism of his attitude towards blacks in his movies brought this response
from Connie: ‘Quentin understands racial minorities more than anyone else in Hollywood. He films it as he sees it and
he saw it all while growing up’”.
23
24
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filmes de exploitation foram um pouco além porque é o que eles tinham a
oferecer (TARANTINO apud WOODS, 2012, p. 259).

Esse convívio com os filmes era parte de um estilo de vida – uma casa
frequentada por vários adultos – todavia, a educação para Connie sempre fora o
melhor caminho, afinal, por meio de árduos e dedicados estudos ela conseguira sair
de casa e conquistar sua independência. Diferente do que pensava Connie, para
Quentin o cinema parecia ser o meio para qualquer conquista. Um dos primeiros
contatos com o franco-suiço Jean Luc-Godard – cineasta que comporta uma imensa
influência para o estilo de Tarantino – fora em uma retrospectiva do diretor em Los
Angeles. Quentin compartilhara com Godard a paixão pelo cinema: o amor pelos
filmes era motivo suficiente para simplesmente fazê-los. Ao contrário de Connie,
ainda que sob perspectivas diferentes, a escola tão importante para a mãe
converteria-se no cinema para o filho. “Você não tem que ir à escola (...) mas se você
estiver com uma câmera nas mãos você pode fazer [um filme] como Godard”25
(TARANTINO apud CLARKSON, 1995, p. 67).
Não obstante, a combinação entre cinema e vida real parecia cada vez mais
evidente, as separações nos casamentos pelas quais Connie passara ao longo da vida
foram custosas para toda a família. Quando ela e Curt decidiram se divorciar,
Quentin pareceu incomodado – claro que fora bem diferente dos outros dois
divórcios de sua mãe. A afetação pela ausência da figura de um pai é ainda bastante
discutível, afinal alguns podem reconhecer personagens que buscam por esse
modelo em seus filmes26, mas o próprio Tarantino não sabe bem ao certo do que
realmente se trata.

Tudo o que sei é que, quando estou fazendo um filme, nunca penso nisso.
Depois do fato, você pode dizer, oh wow, olhe isto, veja o que eu fiz, você
Tradução livre. Texto original: “You don’t have to go to school and you don’t have to know a lens from a bag of
sand, but if you get your hands on a camera you could make one just like Godard”.
26 Harvey Keitel e sua figura preocupada e zelosa em “Cães de Aluguel”; John Travolta e a situação
edipiana diante da esposa do chefe em “Pulp Fiction – Tempo de Violência”; e Bruce Willis salvando
a vida de Marsellus como forma de redenção ao combinado não cumprido anteriormente, também em
“Pulp Fiction – Tempo de Violência”.
25

(23)

sabe? Isso é sempre muito interessante, mas quando eu estou escrevendo está
vindo mais ou menos de um nível subconsciente 27 (BERNARD, 1995, p. 20).

Apesar disso, Quentin – de forma um pouco estranha – confessa que por
ter crescido sem a figura de um pai, a procura paterna fora suprida em outros lugares.
A juventude, sinônimo de uma fase difícil, esquisita e repleta de diferentes caminhos
e dúvidas, exige uma articulação bastante complexa, embalada por questionamentos
e circunstâncias morais extremamente presentes e recorrentes. Fora nesse entremeio
de questões existenciais da juventude rebelde que Quentin recorrera ao versátil e
grande cineasta da narrativa clássica hollywoodiana da década de 1950, Howard
Hawks (1896-1977).

Eu queria encontrar o certo ou errado dentro do meu coração. E eu não tinha
ninguém que admirasse para me mostrar o caminho, eu procurei por isso, e
uma das coisas que encontrei foram os filmes de Howard Hawks. Eu vi a ética
que ele propunha em seus filmes, as relações dos homens uns com os outros
e com as mulheres. E eu acho que reconheci isso em mim mesmo e meio que
adotei isso. Uma menina que estava conversando sobre isso comigo, me disse
que escolhi o cara certo, ele fez um trabalho melhor para mim do que a metade
dos pais lá fora. Eu não quero dizer isso para justificar meus filmes, eu acho
que eles acabam vindo para sobrevalorizá-los28 (TARANTINO apud
BERNARD, 1995, p. 20-21).

As controvérsias morais tonar-se-iam muito comuns na obra do futuro
cineasta, a lógica moral intrínseca aos universos que criaria mais tarde em suas
histórias possui certa particularidade advinda não somente de um Tarantino cineasta,
mas de um Tarantino enquanto indivíduo, que pretendia trazer para os seus filmes
as experiências de sua própria vida. Aos quinze anos, Quentin fora pego por roubar
Tradução livre. Texto original: “All I know is, when I’m making a movie, I’m never thinking about that. After
the fact, you can say, oh wow, look at this, look what I did, you know? That’s always really interesting, but when I’m
writing it’s coming from more or less a subconscious level”.
28 Tradução livre. Texto original: “I wanted to find a right or a wrong inside my own heart. And since I didn’t have
somebody who I admired showing the way, I went looking for it, and in a way I guess I kind of found it with Howard
Hawks’s movies. I saw the ethic that he was proposing in his films, about men and their relationships with each other
and with women. And I guess I recognized it in my own self and kind of adopted that. A girl I was talking to about
this said I picked the right guy, he did a better job for me than a half the fathers out there. I don’t mean to drill this into
my movies, I guess they end up coming to the surfaces”.
27
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uma pulp fiction em uma Kmart, a intitulada The Switch29 (1978) de Elmore Leonard –
autor que ele não conhecia e que mais tarde teria um romance adaptado para filme
pelo próprio Tarantino – um clássico excêntrico e irônico que conta a história de um
sequestro. “Eu queria ler, tudo bem?”30 (QUENTIN apud BERNARD, 1995, p. 23)
fora a justificativa do garoto, ainda que com uma imensa quantidade de livros em
casa e mesmo não negando qualquer livro para o filho, Connie ficara furiosa com a
situação e acabara deixando-o de castigo: trancado-o no quarto com dezenas de
livros, ler seria a única atividade que ele poderia fazer naquele verão – e foi divertido
– uma semana depois do furto malsucedido, Quentin voltou ao Kmart e comprou o
livro que havia tentado furtar.
Com esse incidente, Connie assumia um sentimento de culpa que precisava
ser destruído, era preciso fazer Quentin criar responsabilidades e ser mais rígida. Em
1979, aos dezesseis anos, Tarantino conseguira seu primeiro emprego em um cinema
pornô, o Pussycat Lounge – em Torrance, um trabalho como outro qualquer, mas que
desafiaria a capacidade do garoto – e da mãe – em lidar com um “cinema
degradante”, além da clientela extremamente agressiva e vulgar que frequentava o
local.
Esse desafio materno pareceu ir além de uma preocupação apenas sobre as
responsabilidades de criar um filho, Connie, para alguns críticos e teóricas, como
Marcelinne Block (2008)31, serviria como influência para a obra de seu filho, em “À
Prova de Morte” (Death Proof, 2007), “é a figura da mãe solteira, muito mais do que
a figura paterna masculina, que é o verdadeiro lugar de inspiração; ela é a mãe dentro
e fora nestes filmes, viva neles e através deles”32 (SOARE apud BLOCK, 2009, p.
xxxv). Já para autoras, como Susan Fraiman33 (2003), em sua análise sobre as
corajosas políticas de gênero adotadas por cineastas, como Andrew Ross, Edward
Said e Henry Louis Gates Jr., Quentin Tarantino, Spike Lee e Brian de Palma – as
personagens femininas em “Pulp Fiction – Tempo de Violência” (Pulp Fiction, 1994),
seriam frequentemente dedicadas a pequenos gestos e sob pequenas presenças,
Uma mulher é sequestrada por dois criminosos mesquinhos que tentam conseguir um resgate, no
entanto, o marido da vítima se encontra nas Bahamas, aproveitando seu dinheiro ilegal e amante, não
parece se importar muito com a situação de sua mulher, já que acabara de pedir o divórcio.
30 Tradução livre. Texto original: “(...) I wanted to read, all right?”.
31 Em “Situating the Feminist Gaze and Spectatorship in Postwar Cinema”.
32 Tradução livre. Texto original: “It is this figure of the single mother, far more than the male father figure, who is
the true place of inspiration; she is the mother of and in these films, alive in them and throught them”.
33 Em “Cool Men and the Second Sex”.
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quase sempre renegando o que chamariam de “autoridade maternal”. É a partir desse
conflito que estabelecemos o lugar de Tarantino na cinematografia e sua consciência
absurda a respeito dos riscos assumidos em seus filmes, em um provável
reestabelecimento da própria política feminista.

1.2. O cinema independente, a cultura pop e o exploitation

A obra de Quentin Tarantino atravessa designações relativas também ao
cinema independente americano, geralmente definido segundo sua suposta antítese
ao cinema mainstream ou de estúdio e suas manifestações específicas. Para isso, é
necessário, antes de tudo, de uma inserção em um determinado contexto histórico e
cultural. A definição “cinema independente”34 refere-se a uma prática que, de certa
maneira, coloca-se como alternativa ou oposta ao cinema dominante, conforme
valores ideológicos, tecnológicos e econômicos – resgatando uma metodologia
pautada em centro versus periferia. Nesse sentido, o cinema independente abarcaria,
também, todos os cineastas que produzem em um meio ainda carente de uma
indústria cinematográfica consolidada, para tal, recorrer a uma definição como a de
Emanuel Levy (1999), que apresenta concepções baseadas no financiamento desses
filmes – baixo orçamento – e aspectos artísticos – temáticas inusitadas e expressão
autoral, é aceitar que esses filmes estariam livres para ser aquilo que querem ser.
Contudo, a categoria independente, aos olhos de Chuck Kleinhans (1998),
aponta para um certo relativismo, uma vez que, nos primórdios do cinema entre
1908 e 1914, as pequenas companhias não eram uma exceção. A fragmentação de
Hollywood com a categoria dos filmes B, a criação de pequenos estúdios para a
realização de filmes de baixo orçamento, o enfraquecimento do monopólio dos
grandes estúdios e o seu interesse em produções grandiosas, como os blockbusters,
abre espaço para os independentes a partir de 1970, ganhando força na década de
1990 e alargando, assim, o mercado exibidor e sua liberdade de escolha.
Dentre os veteranos no cinema independente americano contemporâneo,
podemos considerar os novos talentos que surgiram em meados da década de 1980Segundo Pearson e Simpson (2001), o termo “cinema independente” abarca uma série de práticas
cinematográficas, comerciais e não comerciais, que incluem também os sistemas de produção,
distribuição e exibição.
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90, dentre eles Abel Ferrara, os irmãos Coen, Jim Jarmusch, Spike Lee, Greg Araki,
Gus van Sant, Alexander Rockwell, Steven Soderbergh, Todd Haynes, Robert
Rodriguez, Tom Kalin, Nich Gomez, Hal Hartley, Kevin Smith, Paul Thomas
Anderson, Darren Aronofsky, Wes Anderson e, finalmente, Quentin Tarantino. Esse
novo cinema americano afirma-se, basicamente, em duas vertentes principais: a dos
filmes B ou exploitation – que têm como principais realizadores cineastas, como Ed
Wood, Roger Corman e George Romero – e os filmes cult – tributários,
principalmente, da obra de Cassevetes e Scorsese, ainda que nenhum cineasta
contemporâneo trabalhe na tradição do cinema de Cassevets.
Essa herança do faz-tudo da indústria é imprescindível para o cinema
moderno americano, “não só pelo dinamismo, pelo senso de oportunidade e pela
relação custo-benefício nas produções, mas também por ter servido de escola para
uma geração de novos e talentosos cineastas” (SUPPIA; PIEDADE; FERRARAZ,
2008, p. 239). No âmbito dos filmes cult, John Cassevetes, com seu realismo
dramático, Robert Altman, e suas estratégias mutáveis irreverentes, e Martin
Scorsese, como ícone do gênero policial-noir, organizaram-se sob um vasto legado.35
Na década de 1990, a produção independente dispara com a introdução do
videocassete e o desenvolvimento do mercado de home video, a expansão da TV por
assinatura fez aumentar a demanda por produtos audiovisuais. O destaque para
filmes independentes em organizações, como Cannes Film Festival, Independent Feature
Project, Sundance – que mais tarde será alvo de críticas quanto a sua descaracterização
perante a indústria, dando origem, então, ao Slamdance (1995) e depois ao Slumdance
(1997) – provam o movimento iminente do próprio mercado cinematográfico.
Entretanto, foi na Video Archives que Tarantino aguçara ainda mais o seu
repertório cinematográfico. A locadora contava com funcionários que passavam a
maior parte do tempo vomitando monólogos sobre seus assuntos e filmes favoritos.
Em 1981, Tarantino inicia suas aulas de teatro na James Best Theater Company e, dois
anos mais tarde, o terceiro marido de sua mãe, Jan, contratou-o como vendedor de
estandes – descobriu-se, então, um Quentin nem um pouco egocêntrico, mas que,
de fato, não conseguia trabalhar com uma figura de autoridade. E é no ano de 1984
Para Emanuel Levy, embora nenhum cineasta contemporâneo trabalhe na tradição do cinema de
Cassevetes, Altman e Scorsese, por exemplo, muitos nomes foram influenciados pelo legado deixado
por eles. Nesse sentido, Levy considera que Quentin Tarantino é derivado da “herança de Scorsese”
(1999, p. 11), que também conta com cineastas como Abel Ferrara e Nick Gomes.
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que Lance Lawson, o gerente da Video Archives, decide dar uma chance à Quentin,
para aquele que seria o trabalho perfeito, segundo Roger Avary, outro funcionário
da loja que se tornaria cineasta e um futuro parceiro de Quentin.

“Nós éramos a geração da video-loja, logo após a geração da escola de cinema,
a primeira geração de pessoas que queriam ser cineastas e cresceram ao lado
de computadores, vídeos e infovias”, diz Roger. É natural gravitar em direção
ao que você ama. E eu gravitei em direção à loja de vídeo. E o mesmo
aconteceu com outras pessoas de mentalidade semelhante, uma delas foi
Quentin36 (AVARY apud BERNARD, 1995, p. 31).

Embalados por um clima de diversão intenso, Lawson era tudo aquilo que
se pode desejar de um chefe – exceto ser um bom homem de negócios – alguns
funcionários praticamente moravam lá, devido as noites inteiras de discussões e
sessões de filmes, o dinheiro do caixa era usado, na maioria das vezes, para pizzas e
hambúrgueres – um verdadeiro paraíso.
A figura de Tarantino, emergente dessa atmosfera pulsante que fora o
cinema independente americano, tornou-se um modelo para os jovens diretores
indies, devorador de uma cultura pop já há muito mastigada e devolvida – confere um
caráter intransigente ao diretor. Aproveitando-se daquilo que caíra em ostracismo,
da qualificação célebre do nostálgico e da qualidade discutível do trash – Quentin
converte tudo quanto é experiência de forma acumuladora: uma ideia obsessiva que
antecipa o caráter de mercadoria da cultura pop, mas que não se nega como tal. Para
Levy, Tarantino estabeleceu-se como um cineasta cult justamente por conta de suas
“marcas registradas” como a intertextualidade esquizoide e o jogo com as matrizes
genéricas – resultado de sua intensa cinefilia. Ainda segundo Levy, tal status só fora
possível pelo fato de que Tarantino, assim como Martin Scorsese, não se sentir
superior aos subestimados gêneros hollywoodianos, afinal, Tarantino utiliza
estruturas de filmes B para fazer filmes A.
Como afirma Mauro Baptista, “Tarantino faz cinema de gênero pósmoderno, não clássico” (2013, p. 25), essa designação refere-se ao cinema clássico
Tradução livre. Texto original: “We were the video-store generation, right after the film school generation, the first
generation of people who wanted to be filmmakers who had grown up alongside computers, videos, the information
highway,” says Roger. “It’s only natural to gravitate toward what you love. And I gravitated toward the video store. And
so did other like-minded people, one of them being Quentin”.
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como naturalista – um pouco diferente daquilo que Tarantino produz, ainda que
também busque uma aproximação e identificação, fazendo com que de fato
possamos imergir em suas histórias. A reprodução fiel das aparências e o
estabelecimento de uma ilusão representada sem mediações – nesse caso, o
apagamento da imagem como superfície mediadora – é como grande parte da crítica
define o cinema de Hollywood. Tarantino é consciente dessa força do cinema
clássico, utilizando-o a seu favor por meio da ironização imanente de seu cinema
pós-moderno, um cinema que não é excludente, mas que trabalha com a junção de
opostos em seu caráter híbrido, plural e contraditório.
O naturalismo identificado por Ismail Xavier37 (1977) por meio de três
elementos básicos – a decupagem clássica ilusionista, o método de representação
que busca a reprodução do comportamento humano e histórias pertencentes a
gêneros convencionados e populares com tradição anterior a Hollywood – é
repensado nos filmes de Tarantino, o único aspecto descrito que é compartilhado
em sua obra é o fazer cinema de gênero. A decupagem convencional favorecida por
uma produção padronizada e que tira muitas das responsabilidades da mise-en-scène
não é a favorita do diretor, ele prefere, por exemplo, um enquadramento que não
busca a invisibilidade, mas que também não é evidenciado a ponto de interferir na
história. A unidade de estilo do cineasta surge de combinações heterogêneas e
ecléticas, como um cinema intermediário.

O desempenho de seus atores não pode ser qualificado de naturalista. A
maioria dos personagens é obsessiva com a imagem e com o papel que
desempenha e, portanto, em sua atitude há sempre algo estudado e artificial.
Aos personagens conscientes de sua imagem, soma-se a representação
distanciada de vários atores, que se exibem ao público como personagens que,
por sua vez, incorporam uma imagem e atuam o tempo todo (2013, p. 30).

Essa preocupação com a construção de suas personagens em uma atitude
consciente da imagem e ao mesmo tempo paródica, diz muito sobre o espaço da
imagem pós-moderna, ao mesmo tempo caminha junto com a mutante consciência
pós-feminista. Pamela Mc Callum38 (1985) é uma das autoras que destacam a
importância do espaço corpóreo para a autonomia da escrita da mulher como
37
38

Em “O discurso cinematográfico: A opacidade e a transparência”.
Em “New Feminista readings: woman as escriture or woman as other?”.
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inteiramente válido, nesse caso, refletir sobre as designações do exploitation – como
filmes que permitem o controle da mulher na narrativa – a modernização39 dessas
mulheres ativas da década de 1970 nas mãos de Tarantino, retrabalham os papéis e
as novas habilidades como espaço de questionamento. A ideia de modernização
parte de Jenny Platz (2012), na contramão do que foi dito antes, Platz aponta para
essa modernização, na verdade, como uma não progressão do exploitation, ainda
dependente da exposição dos corpos e da subjugação da mulher ao olhar masculino,
esse retrato polêmico, no entanto, diz respeito aos aspectos desafiadores do trabalho
de Tarantino.
Essa provocação refere-se a própria política pós-moderna, frequentemente
permeada por polêmicas à sua própria conceituação: entre críticas e enaltecimentos
às metrópoles decadentes e a ausência de preocupação social, Pucci (2006) observa
que não existe um único pós-modernismo, mas vários, cada qual conforme a visão
de mundo a sustentar o conceito” (p. 362). Nesse sentido, os diagnósticos previstos
por autores como Jean-François Lyotard (2000) e a crise dos relatos, David Harvey
(1996) e as consequências da aceleração condicionada pelo espaço e tempo e
Frederic Jameson (1993) com seu posicionamento acerca da nostalgia e perda da
noção do processo histórico, não foram os únicos a contribuir para o debate.
O universo pós-moderno a que pertence Tarantino ampliou-se, elevando
sua obra a um caráter cult, o lugar excepcional tomado pelo cineasta vai além das
reivindicações capitalistas, por exemplo, em favor da leitura feminina como
protagonismo forçado, o cineasta elege o viés desagradável, tal como o seu tempo.
Nesse sentido, a concepção pós-moderna apresentada por Linda Hutcheon (1991),
longe do anti-historicismo de alguns teóricos, identifica os aspectos subversivos
como potencial, impelindo-os como uma alternativa política válida e apresentando
discursos válidos como versões da realidade e não reprodução.
Partindo desses aspectos, a tendência que se inicia a partir dos anos 1970 e
que distinguirá as próximas décadas é confirmada por meio da alusão – segundo
Noël Carroll (1982) esse termo refere-se a uma série de práticas: a memoralização
dos gêneros e suas reformulações, a recriação de cenas, diálogos, personagens e
39 Em “Return

to the Grindhouse: Tarantino and the modernization of 1970s Exploitation” (2012), o autor analisa
o tratamento das personagens femininas nos filmes Jackie Brown (1997), Kill Bill I e II (2003 e 2004),
À Prova de Morte (2007) e Bastardos Inglórios (2009) em sua tentativa de remover as personagens
femininas do ostracismo de Hollywood, criando a estrela de ação – as mulheres fortes, mas limitadas
pela sexualidade.
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enredos, e o resgate da história do cinema – principalmente referindo-se às
produções dos anos 1960-70. Para os cineastas que cresceram envolvidos nesse
discurso, o desenvolvimento de um tipo de taxonomia como forma de compreensão
dos filmes, além de um importante padrão de fixação e produção faziam parte dos
estudos acerca da história do cinema, os quais aprendiam por meio dos “temas,
estilos e qualidades expressivas que foram selecionadas e destiladas pelos autores
americanos”40 (CARROLL, 1982, p. 54).
A alusão permite informar aos espectadores que o trabalho com a
recordação não se trata de plágio ou falta de inspiração, mas é incorporada de forma
expressiva como prática entre os novos filmes. Para Robert Stam (2013) as tais
estratégias das alusões tomam uma outra proporção, já que partem do prossuposto
de que os espectadores possuem determinados conhecimentos de história do
cinema, “cujo narcisismo é exaltado não por velhas e desusadas identificações
secundárias com as personagens, mas pela ostentação de capital cultural possibilitada
pelo reconhecimento das referências (p. 333). Essa ideia de recombinação replicante
que decreta o fim da originalidade, não deixa de relegar ao pós-moderno um papel
de vilão, rejeitando-o negativamente e culpando-o pelo progressivo esvaziamento
social. Ainda que críticos do Terceiro Mundo, como prossegue Stam, “sustentaram
que o ‘pós-modernismo’ foi simplesmente mais uma forma de o Ocidente
‘reembalar-se’, fazendo suas preocupações provincianas valerem como condições
universais” (p. 335), não podemos esquecer de suas intrínsecas qualidades de
subversão, repassadas por Linda Hutcheon (1992), destituindo a ideia de total
conhecimento histórico e implantando um passado que nunca é apagado, mas
incorporado com novos sentidos, como se estivesse sempre vivo.
Dessa maneira, os filmes pós-modernos reviveram e empregaram essa
mesma estratégia, já utilizada pelo chamado cinema moderno, mas em um caráter
que pretendia contestar o modelo ilusionista, alimentando um desprezo pelo cinema
clássico, por meio de uma intensa conscientização política e liberdade estética. Como
explica Pucci Jr. (2006), o cinema pós-moderno evita destruir sua relação com o
grande público, encarando a intertextualidade, ao contrário do que ocorre com o
cinema moderno que, apesar das práticas alusivas, aquilo que é parodiado, muitas
vezes, sofre um ataque destrutivo.
Tradução livre. Texto original: “(...) themes, styles, and expressive qualities as these had been selected and distilled
by American auteurism”.
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A relação pós-moderna com a cultura de massa não poderia ser mais
ambivalente, o que desautoriza críticas a uma suposta integração à segunda. 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 o discurso (p. 374).

A política de autores ultrapassava a produção de críticas escritas para a
Cahiers du Cinéma com a intenção de apoiar produções, por exemplo, norteamericanas consideradas como do “gênero popular” em contraponto às produções
“sérias” da Europa. A própria produção cinematográfica possibilitava uma leitura
mais livre, autônoma e questionadora do cinema, chegando em cineastas da chamada
Nova Hollywood, admiradores de Jean-Luc Godard – um dos diretores expoentes
da Nouvelle Vague, que também influenciaria Tarantino em sua forma de fazer cinema
– e de seus recursos como autor: as variações nas histórias, a improvisação, as
técnicas de montagem, o hibridismo entre ficção e documentário e a utilização das
alusões ao cinema e a cultura pop. Além disso, as condições da própria indústria
cinematográfica apontavam para essas mudanças: o declínio da audiência no cinema
a partir de 1946, o desaparecimento dos grandes líderes experientes da área e a
tomada da indústria por conglomerados empresariais, são fatores destacados por
Carroll como importantes e complexos, motivos que transformaram as décadas de
1960-70 em uma época de incertezas e experimentações.
Para David Bordwell (2009) em sua análise sobre a construção de blocos
nas narrativas41 – esse método é, na verdade, uma instância recorrente desde o
cinema mudo, o teórico designa “Intolerância” (Intolerance, 1916) de D. W. Griffith
(1875-1948) como o exemplo mais famoso dessa estrutura: diversos períodos e cada
um abrigando sua própria história. Bordwell também faz um apanhado dessa
estratégia ao longo da história do cinema, chegando, então, aos filmes de Quentin
Tarantino. Nesse sentido, confirmar a aplicação que Tarantino faz das estruturas do
Ver “(50) Days of summer, Part 2”. Disponível em:
<http://www.davidbordwell.net/blog/category/directors-tarantino/>.
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romance no cinema, é uma atitude que elucida não apenas a sua linguagem e estilo
como diretor, mas o seu reconhecimento como um antologista das referências.
Ainda sob as considerações de Bordwell, resumir Tarantino a um afiado
citador e associador da cultura pop lhe parece muito raso e limitador, “eu acho que
ele quer mais”42, é o que garante o teórico. O único cineasta que atingira o mesmo
grau de cruzamento supersaturado, segundo Carroll, fora Godard, embora ele o faça
de forma mais fragmentada. Todavia, não podemos deixar de assegurar as diferenças
entre Godard e Tarantino que, mesmo utilizando técnicas similares, os efeitos
gerados são completamente diferentes. Enquanto Godard, em meio a propagação
do cinema moderno, procura questionar as formas do fazer cinematográfico,
utilizando-se de um tipo de paródia que pretende distanciar o espectador – em
combate ao iluminismo dominante do cinema clássico, Tarantino utiliza a paródia
como forma de aproximação de seu espectador com a história contada.
“Em seus filmes cada local ou nome de personagem ou linha de diálogo se
sente como uma citação, uma teia de associações à cultura pop”43 – para Carroll esse
“entretenimento popular” surge como alternativa à “cultura religiosa comum”,
ampliando a excepcional erudição adquirida por Tarantino. O sentido de alternativa
nos parece extremamente louvável e conveniente para discutir as figuras femininas
em seus filmes a partir de seu uso do exploitation, mas se Tarantino reinsere uma série
de referências em seus mais diversificados significados, o que levaria Bordwell a
pensar que ele quer mais do que parece?
Os filmes exploitation “geralmente considerados como eticamente duvidosos,
industrialmente marginais e esteticamente falidos”44 (SCHAEFFER, 1999, p. 17),
foram um produto intrinsicamente americano, um filão do cinema às margens da
indústria mainstream, apelativos e transgressores quanto às estruturas sociais, políticas
e religiosas. Ainda que reconhecidos desde 1920 sob a égide dos filmes de “higiene
sexual”, suas reformulações desde a década de 1950 permitiram uma divisão em
quatro principais fases propostas por Eric Schaeffer.
Tradução livre. Texto original: “I think he wants more”.
Tradução livre. Texto original: “In his films every situation or character name or line of dialogue feels like a
citation, a link in a web of pop-culture associations”.
44 Tradução livre. Texto original: “Exploitation films are usually thought of as ethically dubious, industrially
marginal, and aesthetical bankrupt”.
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A primeira fase é denominada como clássica, composta por filmes baratos,
exibidos marginalmente entre as décadas 1920 e 1950, com temas proibidos, como
sexo, prostituição, drogas, nudez e delinquência juvenil, sendo alguns deles
produzidos para fins educativos. Já na segunda fase, o exploitation do pós-guerra ou
teenexploitation refere-se aos filmes feitos para o público jovem, tratando dos temas
clássicos e novos tipos de histórias com monstros e invasões alienígenas, fenômeno
que deu força, principalmente, para o cinema B nos EUA. A terceira fase é conhecida
como a explosão do exploitation, em 1959 o surgimento de vertentes e ramificações
permitem a criação de subdenominações de acordo com o que seria mostrado nos
filmes: o sexploitation tinha como principal chamariz o apelo sexual, já o blaxploitation
denominava as temáticas violentas envolvendo afrodescendentes, o nunexplitation
tratava de histórias bizarras passadas em conventos, o woman in prison eram os filmes
sobre presídios femininos entre outras várias subdenominações. A última fase é a da
generalização em que o cinema se difunde e é absorvido de diferentes formas ao
redor do mundo, momento, também, em que se dá a apropriação pelo cinema
mainstream.
Na obra de Tarantino, destacam-se como influentes os filmes da primeira
metade da década de 1970, também pesquisados em detalhes por Mauro Baptista,
principalmente aqueles dirigidos por Jack Hill – “Coffy: Em Busca da Vingança”
(Coffy, 1973), “Foxy Brown” (Foxy Brown, 1974), “As condenadas da Prisão do
Inferno” (The Big Doll House, 1971), The Big Bird Cage (1972), “Faca na Garganta”
(Switchblade Sisters, 1975) – mas também “De volta ao Vale das Bonecas” (Beyond
Valley of the Doll, 1970) de Russ Meyer, Black Mama, white Mama (1972) de Eddie
Romero, Superfly T.N.T. (1973) de Ron O’ Neal e The Mack (1978) de Michael
Campus – filmes do ciclo do blaxploitation, recuperados por Tarantino especialmente
no que se refere a construção de personagens em seu caráter profundamente
humano.

É uma das boas brigas que sempre compro; os personagens não têm de ser
sempre perfeitos. Em romances você pode escrever sobre um cara que é um
completo canalha e tudo bem. Os filmes basicamente perderam isso nos anos
1980; estamos recuperando isso nos anos 1990. As pessoas podem ter
defeitos, errar e ser imbecis e ainda assim pode ser bem pesado hoje para elas
assistir a um filme se for blaxploitation. Seria difícil (TARANTINO apud
WOODS, 2012, p. 263).
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A possibilidade de histórias com temáticas até então proibidas, como o sexo,
a prostituição, as drogas, a nudez e a delinquência juvenil sempre objetivando o lucro,
não deixam de refletir, de certa maneira, as transformações comportamentais da
época – a geração nascida no pós-guerra desenvolveu gostos e interesses distintos
que foram atendidos pelos filmes de baixo orçamento e pelos próprios exploitation.
Na década de 1970, a crítica da segunda onda feminista defendia, por exemplo, a
figura da femme fatale como uma condensação das ansiedades masculinas em relação
a liberdade sexual e econômica das mulheres.

Esse trabalho foi importante para formar uma imagem da femme fatale como
sexualmente e genericamente transgressora: uma figura feminina que se
recusava a ser definida pelas normas sócio-culturais da feminilidade, ou
contida pelas operações genéricas do filme noir, em narrativas que sua
fatalidade resultou em sua destruição final. Na década de 1980, a crítica de
cinema feminista produziu uma série de trabalhos sobre gêneros femininos e
questionou os modos e as contradições do discurso de Hollywood ao público
feminino através do melodrama e do filme feminino 45 (HANSON, 2007, p.
XV).

Nessa tendência proveniente dos anos 1970-80, os apelos tornaram-se,
também, transgressores, a crueza e o ultraje do exploitation permitem reformular a
habitual unidimensionalidade das personagens femininas que não se privam de seu
poder sexual e da exploração de seu corpo, mas aliam isso a outras espertezas. A
nova feminilidade aponta para o seu próprio prazer, constituído, também, por um
corpo que inventa uma linguagem inexpurgável e destruidora de partições e
regulamentos, submergindo em diferentes interpretações da feminilidade.
O uso que Tarantino faz do exploitation demonstra a sua criatividade distinta
em meio aos realizadores do cinema pós-moderno da década de 1980-90, boa parte
identificado como conservador, “uma vez que obedece a um modelo clássico
simplificado, transformado em fórmula, e cita o passado cultural e cinematográfico
Tradução livre. Texto original: “In the 1970s, second-wave feminist film criticism on film noir argued for the
genre’s complex representation of the femme fatale figure as condensing male anxieties about women’s sexual and economic
freedom coincident with shifts in gender roles in America’s wartime and post-war society.7 This work was important in
forming an image of the femme fatale as sexually, and generically, transgressive: a female figure refusing to be defined by
the socio-cultural norms of femininity, or contained by the male- addressed, generic operations of film noir narratives in
which her fatality resulted in her ultimate destruction. In the 1980s, feminist film criticism produced an array of work on
female genres, and questioned the modes and contradictions of Hollywood’s address to its female audiences through
melodrama and the woman’s film”.
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sem estabelecer a diferença (o pastiche)” (BAPTISTA, 2013, p. 27). No caso de
Tarantino, a realização de seus filmes como histórias que não dependem apenas das
guinadas reflexivas e dos conhecimentos cinematográficos, apresentam, na verdade,
uma perturbação ao próprio espectador, forçando-os ao exame de valores e crenças,
em vez de mostrar-lhes complacência. E é dessa maneira que pretendemos pensar
as personagens femininas em suas complexidades, como frutos de uma construção
imanente, mas modificada do exploitation: são as figuras femininas que não mais se
contentam apenas com justificativas duais e, consequentemente, anuladoras de si
mesmas, essas personagens são modificadas pelo distanciamento pós-moderno,
exigindo reformulações reveladoras e reflexivas, que levem em consideração suas
singularidades reconhecidas pela crítica pós-feminista, que recusa o essencialismo e
acolhe tanto o paradoxo quanto a própria contradição.

1.3. Escrito e dirigido por Quentin Tarantino

A ascensão de Quentin Tarantino quando comparada aos outros cineastas
de sua geração, destaca, de fato, uma excepcionalidade criativa, a realização de filmes
eficazes como histórias de gênero que também pensam o cinema e o posiciona em
um patamar relevante na realização contemporânea. O espaço ocupado por ele no
mundo do entretenimento rendera uma boa história – comparado, muitas vezes e de
forma irônica, a história de Cinderela e sua guinada súbita ao estrelato – Tarantino
confessa que, pensando bem, “não é tão diferente, mas há um pouco mais aí...”
(TARANTINO apud DAWSON, 2012, p. 31).
A obra de Tarantino é construída sob a égide de diálogos calorosos, entre o
trivial e o mundano, as conversas são essenciais para entender a dinâmica das
personagens. Desde “O Aniversário do Meu Melhor Amigo”, o primeiro
experimento de Tarantino e Craig Hamann – um filme amador em preto-e-branco
rodado em 16 mm que ficara inacabado devido a uma suposta destruição – e que
conta a história dos amigos Mickey Burnett (Craig Hamann) e Clarence Poll
(Quentin Tarantino). Na trama, Clarence resolve presentear seu amigo Mickey, que
está fazendo aniversário – e acabara de ser deixado pela namorada – com uma garota
de programa. Em meio a tantos imprevistos, tanto da ficção quanto da própria
produção do filme, o jovem diretor dá o primeiro passo, ainda desajeitado, para o
estabelecimento de seu trabalho como cineasta, principalmente na criação de
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personagens obsessivos e de retórica aguçada, “o humor é às vezes muito seco, ou
absurdo. Nenhum dos personagens é muito esperto”46 (CRAIG apud BERNARD,
1995, p. 51).
Muito dessa desenvoltura fora aproveitada, também, na criação do roteiro
de “Amor à Queima-Roupa” (True Romance, 1993), filme dirigido por Tony Scott e
escrito por Quentin Tarantino. Em 1987, com o roteiro completo, o próximo passo
era enviá-lo para vários produtores de Hollywood – com cartas de rejeição quase
sempre muito cruéis – a produção estimada em 13 milhões de dólares, obteve uma
bilheteria bastante baixa, algo entre 12 milhões nos EUA.47
Amor à Queima-Roupa conta a história de Clarence Worley (Christian Slater),
um jovem fissurado em filmes e quadrinhos que trabalha em uma locadora. Clarence
conhece Alabama Whitman (Patricia Arquette) uma call-girl contratada pelo seu chefe
como presente de aniversário para Clarence e pela qual ele acaba se apaixonando. Na
tentativa de tirar Alabama das ruas, Clarence vai ao encontro de Drexl Spivey (Gary
Oldman), um perigosíssimo cafetão. Em meio a confusão – um tiroteiro sem
precendentes – Clarence pega por engano uma mala cheia de cocaína, é quando o
casal planeja vender a droga para lucrar, mas, ao mesmo tempo, é perseguido por
Vincenzo Coccotti (Christopher Walken) e sua máfia. Amor à Queima-Roupa relembra
a época da vida de Tarantino enquanto funcionário da Video Archives “foi esquisito
quando eu assisti ao filme pela primeira vez porque estava parecendo uma versão de
grande orçamento dos meus filmes caseiros, ou memórias”48 (TARANTINO apud
PEARY, 1998, p. 57). Ainda que o filme tenha fracassado financeiramente, suas
personagens refletem o âmago da construção que Tarantino vai propor ao longo de
sua obra.

Se você está procurando um herói, não venha ver este filme. Este não é um
filme para te dizer quem ser. Este é um filme em que cada cara bom tem coisas
horríveis que ele tem que fazer, e onde cada cara mau tem belas coisas
interessantes que eles fazem também. Tanto quanto minha experiência de
Tradução livre. Texto original: “The humor is sometimes very dry, or absurd (...) None of the characters is very
smart”.
47 Segundo o site IMDB.
48 Tradução livre. Texto original: “Is was weird when I first saw the movie because it was like looking at a bigbudget version of my home movies, or memories”.
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tentar aprender como ser uma mulher, eu nunca aprendi assistindo a qualquer
filme49 (ARQUETTE apud BERNARD, 1995, p. 74).

Já em “Cães de Aluguel” (Reservoir Dogs, 1992), a produção atingiria um
outro patamar – o filme conseguira ser financiado com a venda do roteiro de Amor
à Queima-Roupa e a adesão de Harvey Keitel ao projeto. Sérgio Puccini Soares (2001)
afirma que, “é fundamentalmente através do diálogo que as peças necessárias para a
construção da história nos são entregues” (p. 15). Ainda que tenha como maior
modelo o sub-gênero do heist movie ou filme de assalto, em que diálogos exercem
uma função secundária no âmbito da ação, o empenho do diálogo reverte o falatório
compulsivo na própria ação.

Como em seu filme, Tarantino serpenteia entre molecagens e sabedoria das
ruas. Ele tempera seu discurso com “cool” e “cara” e outros vícios de
linguagem dos estudantes empolgados. Ainda assim ele pensa alto com a
independência sagaz de um autodidata (ele nunca foi para a faculdade) que
leu, viu e refletiu sem ter de seguir a cartilha para ter boas notas (TAYLOR in
WOODS, 2012, p. 43).

Nesse sentido, para o próprio Tarantino pensar que os seus filmes possam
ser julgados, muitas vezes, de maneira negativa por críticos, encoraja-o, na verdade,
pelo fato de serem bons como histórias – e, posteriormente, legitimados como tal.
A exemplo das pulp fictions descartáveis, uma “porcaria de ficção, você comprava por
centavos, lia e dava para um amigo – ou jogava fora” (TARANTINO apud WOODS,
2012, p. 59) e dos filmes apelativos do exploitation, hoje reconhecidos em sua
qualidade “absolutamente fantástica” (2012, p. 59), a afetação exercida por esse
material é interamente celebrada em sua estética.
Para o cineasta, o espectador tem que estar disposto a adentrar e entregarse ao seu universo, “não acho que meus filmes sejam difíceis de seguir. A única coisa
que é necessária é que você tem de se comprometer a assistir, tem de mergulhar
neles de cabeça” (TARANTINO apud O’HAGAN, 2012, p. 128). O Sundance Film
Tradução livre. Texto original: “If you’re looking for a hero don’t come to see this movie. This is not a movie to
tell you who to be. This is a movie where every good guy has horrible things he has to do, and where every bad guy has
beautiful, interesting things that they do too. As far as my experience of trying to learn how to be a woman, I never
learned it from watching any movie”.
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Festival – o festival com o intuito de revelar cineastas novos e independentes – fora
tomado em 1992 por um filme de atmosfera violenta e de humor negro que, apesar
de perturbador é reconhecidamente bem construído: “Cães de Aluguel” “é um belo
filme de gênero que está permanentemente rindo de si mesmo e da idiotice pueril
do gênero” (TAYLOR apud WOODS, 2012, p. 37).
O filme conta a história de um assalto malsucedido. Joe Cabot (Lawrence
Tierney), um chefão do crime, reúne seis bandidos para uma missão: o assalto em
uma joalheria, e por motivos de segurança distribui codinomes a cada um deles. Mr.
Orange (Tim Roth) um dos seis bandidos é, na verdade, um infiltrado da polícia,
mas para a sua falta de sorte, acaba levando um tiro em meio à fuga de carro e Mr.
White (Harvey Keitel), o único a se sensibilizar com a situação, leva-o para o lugar
do encontro do grupo, um armazém. Outro bandido, Mr. Pink (Steve Buscemi)
chega ao armazém e começa a discutir sobre a possibilidade de um traidor entre eles,
é quando o clima de acusações surge e a partir daí se torna cada vez mais
insustentável.
Premissa que se aproxima muito de histórias já vistas do gênero policial, “O
Grande Golpe” (The Killing, 1956) de Stanley Kubrick, além da inspiração em obras
fragmentadas, como o thriller de Jean-Pierre Melville, “O Denunciante” (Le Doulos,
1963); “O Enigma de Outro Mundo” (The Thing, 1982) de John Carpenter; “Perigo
Extremo” (City on Fire, 1987) de Ringo Lam e “O Sequestro do Metrô” (The Taking
of Pelham One Two Three, 1974) de Joseph Sargent. Cães de Aluguel, ficou conhecido
por sua mise-en-scène sofisticada e sua herança do baixo orçamento – estimado em
pouco mais de 1 milhão de dólares50 – motivo que o faz valorizar muito mais a
tagarelice das personagens do que as ações e os cenários. O falatório recorrente
marca o estilo verborrágico do cineasta e serve como ponto de partida para entender
suas influências. Em Cães de Aluguel, o influxo de filmes que exercem o masculinismo
cru como repertório, são subvertidos – as cenas de lutas, corridas e assassinatos são
menos importantes, a masculinidade é colocada em questão – a explicação minuciosa
e os longos discursos tornam-se a prova da força e esperteza masculina que não é
mais medida pelos músculos.
Para as personagens de Cães de Aluguel “permanecer em silêncio é deixar de
agir como homem, baixar a guarda ou, mais próximo à paranoia, ser despido de toda
50

Segundo o site IMDB.
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masculinidade” (FRIED apud PUCCINI, 2001, p. 12). A conversa dos homens é
associada, mais tarde e ironicamente, a “um tom de fofoquinhas de corredor de
ginásio” como bem observa a sagaz Mia Wallace (Uma Thurman) em uma conversa
com Vincent Vega (John Travolta) em “Pulp Fiction – Tempo de Violência” (1994)
o próximo filme escrito e dirigido por Quentin, “quando vocês malandros se juntam
são piores do que mulheres tricotando”, reforça Mia, questionando a redutibilidade
das diferenças sexuais.
Outra contribuição como roteirista foi em “Assassinos por Natureza”
(Natural Born Killers, 1994) que elevou Tarantino a um status cercado por polêmicas
devido a glorificação da violência na história. Apesar de um crédito restrito a
“história de”, a venda do roteiro que fora modificado por David Veloz, Richard
Rutowski e Oliver Stone – o diretor do filme – o destaque para as questões da mídia
já era um foco do roteiro original.
Mickey Knox (Woody Harrelson) e Mallory Knox (Juliette Lewis) saem
pelos EUA por três semanas, que foram extremamente violentas, e matam dezenas
de pessoas – sempre deixando alguém vivo para “contar a história”. Após serem
capturados, o casal apaixonado realiza uma rebelião na prisão: Mickey e Mallory
viram a atração principal de uma imprensa extremamente sensacionalista e Wayne
Gale (Robert Downey Jr.) é o repórter que acompanha o caso e o responsável pelo
programa de TV American Maniacs, que dá enorme destaque ao casal. A popularidade
crescente dos criminosos incentiva Gale a transformar tudo em um grande circo
doentio, estimulando o comportamento de serial killers de forma vangloriosa. A
ultraviolência e a superexposição midiática como principais temáticas resguardam o
espetáculo como base fundamental para a construção das personagens.

O que Quentin esperava para o NBK era o que ele esperava para True Romance,
e ele tem Wayne Gale resumindo isso enquanto explica à sua equipe, o que
uma entrevista com Mickey Knox poderia fazer por suas carreiras? “Este é
Elton John confessando sua bissexualidade à Rolling Stone! Este é o relato
choroso do desastre de Hindenburg! Este é Truffaut estabelecendo seu
recorde frente a Hitchcock... Estes são os irmãos de Maysles em Altamont...” 51
(BERNARD, 1995, p. 81).
Tradução livre. Texto original: “What Quentin hoped for NBK is what he had hoped for True Romance, and
he has Wayne Gale sum that up as he explains to his crew what an interview with Mickey Knox could do for their
careers? “This is Elton John confessing his bisexuality to Rolling Stone! This is the tearful reporting of the Hindenburg
disaster! This is Truffaut setting the record straight on Hitchcock...This is the Maysles brothers at Altamont...”.
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Em 1994, as expectativas do gênero são subvertidas, novamente, com Pulp
Fiction, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes no mesmo ano e com
orçamento de, aproximadamente, 8 milhões de dólares, segundo Jami Bernard (1995,
p. 2), bancados pela Miramax em meio a tantas rejeições de outras companhias. Na
noite de 23 de setembro, o filme abre a 32° edição do New York Film Festival, sua
exibição fora motivo de um grande rebuliço, principalmente na cena em que Vincent
ressuscita Mia com uma seringa que atinge seu coração, logo após seu ataque de
overdose causado por um pequeno engano.

Dez minutos mais tarde, a voz de um locutor foi ouvida. “A vítima está bem!”.
A escolha das palavras fez todos se espantarem. A implicação não foi apenas
por Tarantino ser um novo e excitante cineasta, mas perigoso também. Talvez
seus filmes pudessem matar. A “vítima”, um diabético, tinha entrado em
choque de insulina ou tinha simplesmente desmaiado por ver aquela agulha
grande. Ele sentou-se no saguão para recuperar o fôlego, depois voltou ao
cinema para terminar o filme, que voltou para a cena de overdose para que o
público pudesse vivenciar duas vezes o momento mais falado do filme 52
(STOLTZ apud BERNARD, 1995, p. 3).

Essa fora uma forma perfeita para apresentar Tarantino, o impacto causado
por Pulp Fiction e seu humor pueril, perfizera a promessa de renovação do gênero: a
vida do gângster não se resume apenas ao crime, mas busca uma humanização
alcançada por diálogos que declaram desobediência às expectativas, as inutilidades e
as banalidades os tornam tão humanos quanto qualquer outro ser humano, “um film
noir contemporâneo que é, alternadamente, hilário, surreal e chocante” (O’HAGAN
apud WOODS, 2012, p. 119).
Na história, Vincente desenvolve uma paixão platônica por Mia, a mulher
de Marsellus Wallace (Ving Rhames) seu chefe, enquanto isso, seu parceiro de crime
Jules Winnifield (Samuel L. Jackson) percorre um caminho de retrocesso ao crime e
Tradução livre. Texto original: “Ten minutes later, an announcer's voice was heard over the public-address system.
“The victim is okay!". His choice of words made everyone queasier. The implication was not only that Tarantino was an
exciting new filmmaker, but a dangerous one too. Perhaps his movies could kill. The “victim”, a diabetic, had either gone
into insulin shock or had simply fainted from the familiar sight of a needle writ large. He sat out in the lobby to catch his
breath, then came back into the theater to finish the movie, which had rewound back to the overdose scene so that the
audience could be treated twice to movie's most talked-about moment”.
52

(41)

ascendência espiritual. Ao mesmo tempo, o pugilista Butch Coolidge (Bruce Willis),
que desobedecera às ordens de Marsellus para uma luta, está em apuros quando tenta
executar seu plano de fuga. Pulp Fiction, mais do que uma trama não-linear, trata da
complexidade humana consciente de sua própria artificialidade.

Seus filmes têm, em certo sentido, ultrapassado o topo, mas o que deixaram
no fundo da parede são os corpos achatados das virtudes aristotélicas da
complexidade, da dimensionalidade e da verdade. Pulp Fiction é,
naturalmente, muito consciente da artificialidade do seu universo e, como tal,
desempenha-se mais como comédia do que drama (WHALEN, 1995, p. 3).

Essa artificialidade parece exponencial quando estendida às personagens
femininas em análises como a feita por Susan Freiman, em Quentin Tarantino: Antomy
of Cool (2003), nela a autora refere-se aos papéis de Mia Wallace e Fabienne (Maria
de Medeiros) como a origem ou o destino do enredo para as figuras de ação – as
masculinas, por exemplo, Butch – ressaltando como a narrativa ocidental as deixam
de fora. Mia possui um papel tão curto quanto aquele desempenhado em seu piloto
de televisão condenado e Fabienne dedica-se a banalidades dentro de outras
presenças espectrais, como um tipo de valorização hierarquizada que pretende
articular as diferenças como motivação para a submissão feminina.
Em 1995, Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez e Quentin
Tarantino resolvem reunir-se para uma experiência de cinema coletivo, produzindo,
então, “Grande Hotel” (Four Rooms, 1995), um filme composto por quatro histórias
que se passam em quartos de um mesmo hotel, possuindo como ligação o
mensageiro Ted (Tim Roth).
Dentre uma seita de bruxas que pretende descontruir alguns arquétipos
femininos (The Missing Ingredient), uma aventura psicológica envolvendo o amor
conjugal (Two Wrong Man) e uma história infantil bem-humorada (The Misbehavers),
Tarantino se responsabiliza pelo último segmento da antologia (The Man From
Hollywood). A cobertura do hotel é ocupada pelo mais novo astro de comédia da
cidade, Chester Rush (Quentin Tarantino) e seus amigos, até que Rush pede a Ted
um bloco de madeira, um donut, uma bola de fios, três pregos, um sanduíche, um
balde de gelo e um cutelo. Ted é convidado para participar de uma aposta: Normam
(Paul Calderón) apostou com Rush que ele consegue acender seu isqueiro dez vezes
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seguidas – se tudo der certo, Rush entregará seu carro para Normam, caso contrário,
Normam perderá seu dedo mindinho – a aposta é uma recriação de um dos
episódios Alfred Hitchcock Presents (1955-1965). Ted é chamado para ser "o carrasco",
ou seja, aquele que cortará o dedo de Normam.
A empolgação do quarteto de cineastas com Grande Hotel relembra, segundo
Allison Anders, aquilo que jovens cineastas aprendem e procuram sobre
movimentos, como a Nouvelle Vague francesa e o Cinema Novo Alemão: “pertencer
a algo” (ANDERS apud BISKIND, 2012, p. 170). Todavia, algumas críticas
contrárias ao furor criativo apontam o filme como uma comédia fraca que não fora
capaz de agradar todos os fãs.

Nós não sabíamos o que estávamos fazendo quando começamos. Eu estava
com medo que todos nós fizéssemos coisas de gângster, e todo mundo seria
explodido, e nós colocaríamos tudo abaixo. Pensei que alguém tivesse de ser
baleado. E nós acabamos fazendo como um filme de Peter Sellers, é realmente
bizarro como isso se juntou, um Jerry Lewis, Peter Sellers, um pouco de cada.
É estranho e só aconteceu quando estávamos fazendo isso, não percebemos
o que estávamos fazendo até que fosse feito53 (RODRIGUEZ apud
BERNARD, 1995, p. 229-230).

Já em 1996, a parceria com Robert Rodriguez é reforçada com “Um Drink
no Inferno” (From Dusk Till Down, 1996). Tarantino fora procurado por Robert
Kurtzman e Jon Esposito – que apresentaram uma pequena história de,
aproximadamente, uma página – gângsteres, vampiros e um bar mexicano chamado
Titty Twister. O roteiro ficara pronto em apenas um mês, “esse foi o primeiro dinheiro
que recebi para fazer minha arte, para fazer o que faço” (TARANTINO apud
BEELER, 2012, p. 184). Após cinco anos – período em que o roteiro ficara no
purgatório, como conta Kurtzman, maquiador e técnico de efeitos especiais da KNB
EFX Group – o filme que estava fadado ao malogro por conta de um diretor ainda
inexperiente, ganhou uma segunda versão com Robert Rodriguez e novamente
Tarantino – concentrando os maiores ajustes na dinâmica dos diálogos.
Tradução livre. Texto original: “We didn't know what we were doing when we first started. I was afraid we'd all
do gangster things, and everyone would get blown up, and we'd tear the whole place down. I thought somebody's gotta get
shot. And we ended up making like a Peter Sellers movie, it's really bizarre how ir came together, a Jerry Lewis, Peter
Sellers kinda flick. It's strange and it just happened as we were doing it, we didn't realize what we were making until it
was done”.
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Os irmãos Gecko, Seth (George Clooney) e Richard (Quentin Tarantino)
são ladrões fugitivos procurados pela polícia do Texas. Após um roubo em uma loja
de conveniência, em meio a fuga, eles sequestram o ex-pastor Jacob Fuller (Harvey
Keitel) – que perdera sua mulher e a fé em Deus – e seu casal de filhos, Kate (Juliette
Lewis) e Scott (Ernest Liu), para poderem atravessar a fronteira do México sem
despertar suspeitas. Chegando lá, eles vão ao Titty Twister, uma casa noturna
frequentada por caminhoneiros e motoqueiros – uma mistura de cabaré e prostíbulo
– é quando se deparam com algo totalmente inacreditável: vampiros disfarçados de
funcionários e strippers que precisam ser alimentados.
“Escrevi para ser um filme apelativo, e era exatamente o que deveria ser.
Não era um filme conceitual artístico” (TARANTINO apud BEELER, 2012, p.
185). Apesar de reconhecer sua “boa estrutura”, o jovem cineasta confessa que o
investimento nas personagens fora essencial – os subtextos de suas histórias revelam
um significado maior do que a sanguinolência. Mesmo não admitindo que fizera um
“filme de mensagem” – sobre a perda de fé das pessoas – o impacto dramático
reforça sua brincadeira efetiva em explorar e zombar das estruturas de cada história.
Os motivos de vingança tornam-se cada vez mais recorrentes, principalmente nas
mãos de personagens femininas, em Um Drink no Inferno não chegamos a reconhecer,
de fato, protagonistas mulheres, mas a fantasia sobre comportamentos violentos e
selvagens, aponta para uma preconização idealizada de mulheres monstruosas.
Parece-me ser uma fantasia masculina de vingança feminina, na qual a raiva
transforma as mulheres em monstros, ou na qual mulheres em fúria revelam
que eram monstros disfarçados o tempo todo, e em face ao ódio, homens se
tornam vítimas inocentes de putas malvadas (BAUGHMAN apud WOODS,
2012, p. 197).

Em 1997, Tarantino voltara a sua boa forma com “Jackie Brown” de
maneira surpreendente e despretensiosa: ligeiramente diferente do que vinha
produzindo até então, concentrada não apenas no choque das ações violentas e na
paródia, mas nas imagens prosaicas da vida, com um custo estimado em 12 milhões
de dólares e a venda dos direitos de distribuição em 20 milhões54, mesmo com uma
recepção positiva por parte da crítica, Jackie Brown envereda-se para outros caminhos
– são as imagens prosaicas da vida, acompanhadas, claro, pela falação constante.
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Segundo o site <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/25/ilustrada/1.html>.
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Baseado no livro “Ponche de Rum” (Rum Punch, 1992) do escritor e roteirista
estadunidense Elmore Leonard, famoso por seus romances policiais denominados
como literatura pulp. A protagonista da história no livro é, na verdade, uma mulher
branca e de sobrenome Burke, dessa forma, o uso de Pam Grier para o papel é
encarado como uma realocação das personagens que a atriz interpretava em seus
tempos áureos do cinema blaxploitation.55
Jackie Brown (Pam Grier) é aeromoça de uma pequena linha aérea
mexicana. Aos 44 anos ela fatura apenas 16 mil dólares por ano e, apesar da carreira
pouco glamorosa, ela consegue contrabandear dinheiro do México para os EUA a
mando de Ordell Robbie (Samuel L. Jackson), um traficante de armas. Em uma
dessas viagens e com a ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) já de
olho nesse esquema, ela é presa por porte de drogas – alguns gramas de cocaína que
ela desconhecia em sua mala. A fiança é paga por Ordell por intermédio do agente
de fianças Max Cherry (Robert Forster) que, por conta de uma paixão platônica, se
dispõe a ajudá-la nesse processo. Quando os policiais oferecem um acordo para que
ela entregue o bandido, a aeromoça só consegue pensar na sua liberdade e no
dinheiro que pode receber se o seu grande golpe der certo. Com outras personagens,
como Louis Gara (Robert De Niro), parceiro de Ordell que hoje não passa de um
ex-presidiário que perdera o jeito para a bandidagem e Melanie Ralston (Bridget
Fonda), em seu papel sexualmente infantilizado de vilã – uma clara evocação do
exploitation – que pouco mudou desde os 16 anos, a consciência da passagem do
tempo é colocada em questão: as limitações do presente, as experiências do passado
e o amadurecimento recorrente dessa aceitação.

Sintomaticamente, quando Max Cherry vai ao cinema, ele opta por “algo que
parece bom e que comece logo”, um pronunciamento impensável para
qualquer herói anterior de Tarantino. De forma similar, enquanto Mia Wallace
(Uma Thurman) sentia a necessidade de comentar sobre silêncios
desconfortáveis em Pulp Fiction, aqui, Tarantino deixa o silêncio se prolongar
Segundo Mikel Koven, em Blaxploitation Films (2001), “a definição do blaxploitation é bastante
problemática no que se refere a satisfação dos espectadores negros em ver a si próprios interpretando
papéis importantes” (p. 10). Apesar de muitos não encararem o termo de maneira positiva, repudiando
uma colocação pautada em opostos, não se pode negar o impacto cultural desses filmes para a
população negra que, mesmo controlado por uma indústria normativamente branca construtora de sua
própria visão de mundo, o destaque recaía sobre a representação dos negros e, principalmente, das
mulheres negras.
55

(45)

– como é raro para um cineasta confiar num momento como esse e nos
permitir observar um personagem pensar. Jackie Brown não incendiou
exatamente os Estados Unidos (trinta e oito mil dólares em sete semanas e
apenas uma indicação para o Oscar), mas, até aí, é aquela coisa rara nos filmes,
vai conquistando sucesso aos poucos (CHARITY apud WOODS, 2012, p.
286-287).

Depois de um intervalo de seis anos, Tarantino ressurge em uma matança
sangrenta com “Kill Bill – Vol.1” (Kill Bill – Vol.1, 2003) e “Kill Bill – Vol.2” (Kill
Bill – Vol.2, 2004), originalmente concebido como um único filme, mas que fora
dividido por conta de sua duração extensa. Uma homenagem aos filmes de kung fu,
samurai, spaguetti western italianos, blaxploitation, wuxia chinês e animes japoneses em
uma combinação singular que conta a história da vingança de uma mulher, agora
protagonista. A produção, ligeiramente diferente dos orçamentos até então, contou
com, aproximadamente, 30 milhões de dólares para o primeiro filme e a mesma
quantia para a segunda parte56.
Em uma narrativa não-linear, Kill Bill apresenta a busca por vingança da
matadora profissional Beatrix Kiddo (Uma Thurman), também chamada de A Noiva
e Mamba Negra, supostamente assassinada no dia de seu casamento em um
massacre. Depois de descobrir a gravidez, ela decide abandonar a vida violenta e o
grupo de assassinos liderados por Bill (David Carradine) do qual faz parte. Após ter
sobrevivido a esse episódio, Kiddo sai em busca daqueles que a fizeram sofrer – uma
herança à produção japonesa Lady Snowblood (Shurayukihime, 1973) de Toshiya Fujita,
que também conta a história de uma mulher em busca da vingança pela morte de
sua família – fazendo uma lista com os nomes de cada um: Vernita Green (Vivica A.
Fox), O-Ren Ishii (Lucy Liu), Elle Driver (Daryl Hannah), Budd (Michael Madsen)
e, finalmente, Bill.
Nessa perspectiva, assumir a violência em Kill Bill é recorrer às emergências
e às formas disponíveis às mulheres e ao mundo como zona de guerra e hostilidade.
Para Anneke Semelik (2009), Kiddo representa uma das tendências da heroína
feminina do século XXI – diferente daquela em que o conflito é menos importante
do que a atração erótica – ela é complexa e não erotizada pelo seu corpo, já que o
voyeurismo clássico mudara, não se detendo apenas ao olhar masculino, mas
também ao feminino, explorando, no próprio filme, as múltiplas formas de desejo.
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O retorno de Tarantino, antecedido por um período de reclusão para se dedicar à
escrita, uma tarefa que o cineasta considera mais solitária, demonstra outro aspecto
vital em sua obra: o filme de ação – corrigindo a visão até então arraigada de
Tarantino como uma “figura literária” que escreve diálogos que subvertem os
gêneros – provém de uma ação frenética aliada de sua verborragia taciturna.
Kill Bill representa um marco na trajetória do cineasta, mostrando sua
passagem da fase de baixo custo, com Cães de Aluguel e Pulp Fiction, e os investimentos
em direção de arte e fotografia analógicas, para a fase de orçamentos mais excedentes
– 30 milhões de dólares e uma bilheteria de, aproximadamente 333 milhões em todo
o mundo57 – fruto da consolidação tecnológica de pós-produção digital e o
investimento no design de produção.
Em 2005, Tarantino escreve e dirige o episódio duplo de CSI: Crime Scene
Investigation da 5.ª temporada, intitulado “Perigo a Sete Palmos” (Grave Danger). Nesse
episódio, Nick Stokes (George Eads), do departamento forense, é escolhido para
investigar – sozinho – a suspeita de partes humanas próximas a uma lixeira,
onde se encontra apenas um policial. Enquanto fotografa o perímetro, Nick
acaba encontrando um órgão humano. Ao se aproximar do local, alguém surge
atrás dele. Nick é sequestrado e enterrado vivo em uma caixa com quatro
bastões de néon, um gravador de fita cassete e uma arma carregada. Ainda que
resguardado sob a estética geral da série, Tarantino pormenoriza na construção
dramática das personagens, na composição dos diálogos banais – aparentemente
sem utilidade para a trama, – mas que querem dizer muito sobre as personagens
e suas relações.
Retribuindo o favor de Robert Rodriguez, por uma das músicas da trilha
sonora de Kill Bill – Vol. 2 que o diretor mexicano compôs pelo valor simbólico de
apenas 1 dólar, Tarantino dirige uma das sequências de “Sin City – Cidade do
Pecado” (Sin City, 2005) pelo mesmo preço. Baseado em três graphic novels de Frank
Miller: A Cidade do Pecado, A Grande Matança e O Assassino Amarelo, o filme é
considerado por Rodriguez não uma adaptação, mas uma tradução dos quadrinhos.
Na cidade vivem policiais trapaceiros, mulheres sedutoras e vigilantes desesperados,
alguns buscando por vingança e outros por redenção. Marv (Mickey Rourke) é um
lutador de rua durão, logo após deixar a bela Goldie (Jaime King) em sua casa, ela
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aparece morta na cama. Marv começa a percorrer a cidade em uma jornada de
vingança. Enquanto isso, Dwight (Clive Owen) um detetive particular que tenta
deixar todos os seus problemas de lado após o assassinato de um policial, é o
protetor das damas da noite. John Hartigan (Bruce Willis), o último policial honesto
vivo da cidade, envolve-se no salvamento de uma menina de 11 anos das mãos de
políticos corruptos, restando apenas uma hora para se aposentar.
Acusado por alguns por ser fiel demais ao formato da HQ, tornando-se
cansativo, mas, ainda assim, com um visual arrebatador. Para Paul A. Woods, a
sequência dirigida por Quentin Tarantino, com a clássica narração noir,
“supostamente traz o tradicional estilo pulp a um enfoque de outro modo high-tech”
(2012, p. 16): uma cena que se passa inteiramente dentro de um carro em meio a
uma tempestade, um diálogo perturbador que supostamente se faz mentalmente,
entre o detetive Dwight e o cadáver de Jackie-Boy (Benicio Del Toro) no banco do
passageiro.
Em 2007, Quentin Tarantino desenvolve, também em conjunto com Robert
Rodriguez, o projeto “Grindhouse”. A intenção fora de recriar a experiência das
sessões dos filmes exploitation da década de 1970. É quando nasce “À prova de
morte”, o segmento escrito e dirigido por Tarantino e “Planeta Terror” (Planet Terror,
2007), de Rodriguez. À Prova de Morte é o filme de menor repercussão do diretor –
quiçá incompreendido – prestou tributo aos filmes B, incomparável em um
orçamento estimado em 53 milhões de dólares para o projeto. Tarantino mostrouse como uma das maiores forças de Hollywood, conseguindo convencer o estúdio
de uma produção praticamente fadada ao fracasso e, na semana da estreia, ele ficou
em quarto lugar dentre os filmes mais vistos, arrecadando apenas 11,6 milhões de
dólares, um resultado inferior aos 20 milhões esperados.58
À Prova de Morte é dividido em duas partes, a primeira conta a história de
Jungle Julia (Sydney Tamiia Portier), a DJ sexy da rádio Hot War 505 na cidade de
Austin, no Texas – que luta por uma carreira de reconhecimento e para ter sua
própria gravadora – e suas amigas, Arlene (Vanessa Ferlito) e Shanna (Jordan Ladd),
que decidem ter uma noite só de meninas na casa do lago de Ben, pai de Shanna.
Antes da viagem elas brindam a noite passando por lugares como o Guero’s Taco Bar
e o Texas Chili Parlor, e depois de muitos drinks e algumas drogas para se manterem
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acordadas, Arlene acaba descobrindo que Jungle Julia prometera na rádio que, o
primeiro cavalheiro que recitasse um poema de Robert Frost para sua amiga, seria
presenteado com uma lap dance. Mesmo contra a vontade, Arlene parece seduzida
por Mike (Kurt Russel), um dublê lunático de Hollywood, obcecado por garotas e
que anda em um carro indestrutível. Já na segunda metade do filme, outro grupo de
garotas é apresentado, Zoë (Zoë Bell) e Kim (Tracie Thoms), duas dublês, Abernathy
(Rosario Dawson), uma maquiadora, e Lee (Mary Elizabeth Winstead), uma modelo,
que se reúne para um encontro entre amigas: aventuras, promiscuidade no sexo,
relacionamento e trabalho são as principais pautas. Dessa vez, sem bebidas
alcoólicas, muita insanidade e na velocidade máxima, a corrida com o Dodge Challenger
1970, uma espécie de veneração e respeito pelo modelo de carro também utilizado
em Vanishing Point (1971) e a ousada manobra de Zöe – hip’s mast, que consiste em
andar pendurada no capô do carro presa apenas por dois cintos – oferece um
desfecho que enaltace o girl power e a felicidade em derrotar um serial killer –
novamente Mike – um maníaco desconhecido e dublê de filmes que ninguém nunca
viu.
Tarantino, dessa forma, dá continuidade às premissas dos filmes de ação e
à criação de diálogos autênticos. Sobre À Prova de Morte, a atriz que interpreta Lee
afirma que não existem diferenças nos diálogos que ele escreve para as personagens,
sejam homens ou mulheres “essa é a forma como as meninas realmente conversam.
Elas praguejam tanto quanto os rapazes, falam de forma tão suja quanto eles. Eu
acho que ele entendeu isso, o que é muito legal”59 (WINSTEAD, 2007, p. 7). À Prova
de Morte é um filme que divide opiniões, enquanto autores, como Maxime Cervulle
(2009), encaram a produção como uma crítica ao feminismo passado, apoiando-se
na reflexividade e na ironia, sendo assim, colocar as problemáticas em cena é
também uma forma de as enfatizar para discuti-las; Jenny Platz (2012), por exemplo,
acredita em personagens ainda limitadas ao seu poder sexual feminilizado sob o
controle de um olhar masculino.
Seguindo essa proposição de empoderamento feminino, desde 1998,
Tarantino já começara a desenvolver o roteiro para “Bastardos Inglórios” (Inglourious
Basterds, 2009) uma história passada na II Guerra Mundial – que também tem como
protagonista uma personagem feminina – e que começaria a ser gravado dez anos
Tradução livre. Texto original: “He didn’t try to write ‘girlie’ dialogue. This is the way girls really talk. They
swear as mucha as guys do, they get as dirty just as much as guys do. I think he understood that, which is very cool”.
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depois na própria Alemanha. A partir de Bastardos Inglórios, Tarantino acentua ainda
mais suas temáticas baseadas em vinganças, guerras e perseguições por meio de
revisitações fictícias da própria história, para Mauro Baptista (2013) trata-se da obraprima que coloca Tarantino junto de cineastas, como John Ford, Orson Welles e
Federico Felline, em sua herança do cinema clássico e de gênero americano.
Um grupo de soldados judeus comandados pelo tenente Aldo Raine (Brad
Pitt) planeja a explosão de um cinema francês durante a noite de estreia de “Orgulho
da Nação” (Stolz der Nation), um filme nazista dirigido por Joseph Goebbels, que
contará com a presença de inúmeras autoridades da política e do cinema alemão,
dentre eles Hitler (Martin Wuttke) e toda a escória nazista. Ao mesmo tempo,
acompanhamos a história de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), a judia
proprietária de um cinema, coincidentemente o mesmo cinema que será destruído.
A família de Shosanna fora morta anos antes por Col. Hans Landa (Christoph
Waltz), um perspicaz caçador de judeus, e o reencontro entre eles faz renascer todo
o sentimento de ódio que ela cultivou, é quando ela enxerga a possibilidade de se
vingar, não hesitando em acabar com o seu cinema e a sua vida durante a grande
noite alemã.
Um projeto de mais de dez anos e que quase virara uma série de televisão,
convencido por Jean-Luc Besson a repensá-lo para um longa-metragem: um grande
roteiro, atuações virtuosas, uma trilha sonora peculiar e uma variação de estilo
significativa, Bastardos Inglórios abusa da arte da mise-en-scène em uma era que ela é cada
vez mais ignorada. A temática problemática – o holocausto – fora motivo de críticas
que alegam tratar-se de um tema muito delicado para ser abordado com esse tipo de
humor, no entanto, o sucesso fora estrondoso. Com orçamento estimado em 70
milhões de dólares, a arrecadação batera 321 milhões de dólares ao redor do mundo,
além de oito indicações ao Oscar e três Globos de Ouro, ao que parece, um
Tarantino mais contador de histórias começa a sugir, demonstrando um rumo
interessante para o cinema contemporâneo.
Ainda sob a visão de autores, como Jenny Pletz, as análises concentradas
em personagens, como Jackie de Jackie Brown e Shosanna de Bastardos Inglórios,
indicam uma visão ainda mais desfigurada das próprias personagens e que parecem,
em uma primeira leitura, algo positivo. Para o autor, Jackie e Shosanna são mulheres
empoderadas sim, quando comparadas às heroínas de Kill Bill e À Prova de Morte, mas
sem a sexualização e a masculinização. Nesse sentido, essas personagens mantêm
(50)

uma feminilidade que as impedem de tornarem-se o que Pletz chama de “monstro”,
uma abordagem polêmica do ponto de vista das fronteiras de formações identitárias
intransponíveis, mas valorizadas pelo sujeito do pós-feminismo.
Seguindo a linha histórica, Tarantino dá continuidade ao tema agora com
um recorte mais direcionado à história dos EUA com “Django Livre” (2012),
ambientado pouco antes da Guerra Civil Americana: uma história de amor no gênero
western. Django (Jamie Foxx) é um escravo com um passado sofrido e brutal que
enxerga sua salvação no “dentista” alemão Dr. King Schultz (Christoph Waltz), um
caçador de recompensas que está atrás dos irmãos Brittle, e Django, por conhecêlos, é o único que pode ajudar. Sendo assim, Schultz compra Django e promete
libertá-lo assim que sua missão chegar ao fim. Mesmo com o sucesso da missão,
ambos decidem seguir juntos na procura dos criminosos mais perigosos dos Estados
Unidos da América. Django encara tudo isso como um grande aprendizado, uma
preparação que culminará no resgate de sua esposa Broomhilda von Shaft (Kerry
Washington), que fora separada dele por conta da venda de escravos. Até que Schultz
e Django chegam a Candyland, uma fazenda execrável onde está Broomhilda. Esse
encontro desencadeará uma série de situações cada vez mais traiçoeiras e obscuras,
mas sempre encorajadas pelo mais genuíno amor de Django e Broomhilda.
Igualmente problemática, a história de Django Livre fora fruto de diversas
críticas acerca do tratamento dado às questões do negro e da escravidão. Cineastas,
como Spike Lee de “Faça a Coisa Certa” (Do the Right Thing, 1989) e “Malcom X”
(Malcom X, 1992), com histórias centradas em temáticas raciais sobre a
conscientização dos problemas sociais, pronunciaram-se de forma crítica quanto ao
filme de Tarantino, dizendo que “a escravidão americana não era um spaghetti western
de Sergio Leone. Era o holocausto”60 (2012). Em contrapartida, para outros críticos,
o filme pode reviver sim, de forma significativa e crítica, um período tão conturbado
e amedrontamente abordado.

A escravidão é um assunto sobre o qual a Hollywood moderna é
tradicionalmente nervosa, uma reticência quase equivalente a uma conspiração
de silêncio – exceto, é claro, no contexto explícito da abolição. No que diz
respeito a Hollywood, a existência cotidiana de uma escravidão não abolida
tem sido o que os reformistas de bem-estar chamaram de trens vivos: não o
Tradução livre. Texto original: “American slavery was not a Sergio Leone spaghetti Western. It was a holocaust”.
Disponível em: <http://www.hollywoodreporter.com/news/spike-lee-django-unchained-is-406313>.
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toque. É preciso um filme livre de bom gosto liberal para tentar. Manderlay
de Lars von Trier era um, e aqui está outro 61 (BRADSHAW, 2013).

Ao que parece, Tarantino pretende não colocar fim às vicissitudes dos
conflitos expostos – a escravidão, o preconceito e seus embates morais – mas colocar
à prova as consequências sucitadas por eles, explorando as situações mais
inconvenientes e duvidosas, remexendo as feridas abertas de uma sociedade que
ainda examina as consequências de seus atos. Django Livre, diferente de quase a
maioria dos filmes anteriores, propõe outros tipos de personagens femininas, o
tratamento de Broomhilda, por exemplo, é dedicado a uma história de amor, até
então, destruída pela escravidão, a grande motivação de Django. Esse retrato
inspirado na mitologia nórdica – A Canção dos Nibelungos – recupera, na verdade,
os reflexos de um tormento passado, Tarantino parece querer discutir não apenas
em suas personagens femininas, mas, no geral, um sistema que se alimenta de suas
próprias contradições.
Ainda sobre as formas controversas da história, o cineasta prossegue no
sofrimento e na intolerância como base de seu próximo filme, “Os Oito Odiados”
(2015), justificado por um mundo nada acolhedor à existência humana. O filme se
passa alguns anos depois da Guerra Civil Americana, durante uma diligência que se
movimenta em uma paisagem invernal. John Ruth (Kurt Russell) leva sua prisioneira,
a famosa assassina Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), para ser julgada e
enforcada na cidade de Red Rock. Nesse percurso, eles encontram o Major Marquis
Warren (Samuel L. Jackson), um ex-soldado negro que se tornou caçador de
recompensas, e Chris Mannix (Walton Goggins), um homem que se diz xerife da
cidade de Red Rock – ambos pedem carona para John Kurt. A viagem é
interrompida por uma forte nevasca que os obriga a se refugiar no “Armazém da
Minnie”, onde, também, encontram outros quatro desconhecidos abrigados e
nenhum sinal da dona da estalagem. Apesar de um clima arriscado e ligeiramente
fora do normal, todos são abrigados e passam a conviver no armazém. O frio e a
nevasca ficam cada vez mais críticos e a intenção de John de levar sua prisioneira
Tradução livre. Texto original: “Slavery is a subject on which modern Hollywood is traditionally nervous, a
reticence amounting almost to a conspiracy of silence – except, of course, in the explicit context of abolition. As far as
Hollywood is concerned, the day-to-day existence of unabolished slavery has been what welfare reformists called the live
rail: don't touch it. It takes a film unencumbered with liberal good taste to try. Lars von Trier's Manderlay was one, and
here is another”. Disponível em: <https://www.theguardian.com/film/2013/jan/17/django-unchainedreview>.
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para a cidade se torna ainda mais distante; em meio a isso, descobre-se que, na
verdade, tudo não passa de uma emboscada elaborada por Jody (Channing Tatum),
irmão de Daisy, para libertá-la e levá-la de volta para casa.
Em parceria com Ennio Morricone na trilha sonora – vencedor do Oscar
de melhor trilha sonora por “Os Oito Odiados” (2016) – que sugere um faroeste
dígno de um clima apoteótico, o novo western de Quentin Tarantino relembra
algumas características de seu filme de estreia Cães de Aluguel: “um longo impasse
mexicano entremeado por vaivéns no tempo”62 (HESSEL, 2016). Essa incerteza
prolonga-se aos seus personagens, desprovidos de integridade e do correspondente
heróico em quase três horas de duração. As figuras emblemáticas do western: os
caçadores de recompensas John Ruth e Marquis Warren; o ex-general confederado
Sandy Smithers (Bruce Dern); o xerife Chris Mannix; o carrasco Oswaldo Mobray
(Tim Roth), o vaqueiro Joe Gage (Michael Madsen), o mexicano Bob (Demián
Bichir) e, finalmente, a assassina Daisy Dormegue, são parte da Gangue Jody
Dormegue de bandidos e saqueadores liderados por Jody, simulam uma espécie de
estereótipo alterado, colocando em questão o funcionamento do próprio gênero
western.
Revisionista das principais premissas tão caras à obra de Tarantino, Os Oito
Odiados deixa uma dúvida relativa ao tratamento dispendido às ditas minorias: os
negros e as mulheres, por exemplo, de forma polêmica e conservada em meio ao
amparo de seu já há muito apreciado humor negro – será severo ou apenas
necessário? A retomada de Tarantino, esclarece ainda mais aspectos essenciais de seu
trabalho.

A única autoridade é a violência e o poder de fogo superior, ou o poder da
conversa – a ameaça da violência. Todo mundo está armado, é claro, e há
outras armas à mão, e a simples presença de criminosos com recompensas em
suas cabeças cria uma força de mercado em favor da violência. A tensão préviolência, incluindo o bombardeamento, é insuportável e friamente sustentada
pelo diálogo63 (BRADSHAW, 2015).
Ver “Os Oito Odiados – Crítica: Tarantino volta ao pequeno filme de câmera, mas a tentação da
grandiloquência só aumenta”. Disponível em: <https://omelete.uol.com.br/filmes/criticas/os-8odiados/?key=104017>.
63 Tradução livre. Texto original: “The only authority is violence and superior firepower, or the superior firepower of
talk — the threat of violence. Everyone is armed of course, and there are other weapons to hand, and the mere presence
of criminals with bounties on their heads creates a market force in favour of violence. The pre-violence tension, including
62
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Tarantino parece fechar um ciclo no que se refere à representação das
figuras femininas quando comparamos Cães de Aluguel e Os Oito Odiados. Apesar de
ambos contarem com poucas personagens mulheres, sendo todas brutalmente
hostilizadas por homens, em Cães de Aluguel a figura feminina sobrevive apenas de
menções dolorosas – uma personagem destaca-se por conta de uma ação inesperada:
o tiro disparado contra o policial disfarçado que serve como estopim para a história.
Já em Os Oito Odiados a mulher ainda hostilizada ganha corpo e importância – o arco
narrativo dispendido à personagem de Daisy Domergue é indispensável para a
trama: Daisy conquista um lugar antes impensado para as esporádicas figuras
femininas do primeiro filme. Tratada a berros e insultos, ela demonstra um fio de
esperança para feministas mais polêmicas e radicais, como Camille Paglia, que
acredita na mulher como responsável por sua conquista, devendo, assim, assumir
também os riscos de sua liberdade.
No âmbito geral, as personagens femininas de Tarantino reverberam uma
existência extremamente delicada, já que as relações de gênero são tratadas conforme
a percepção e a elaboração das diferenças sexuais como justificativas da
redutibilidade e não de sua articulação transformadora – uma perspectiva que requer
avanços.
A obra de Quentin Tarantino, sem dúvidas, concentra boa parte de sua força
na criação de personagens, em um universo regulado pelo crime e pela violência –
como forma de subterfúgio – envolve-se em um prosaísmo do cotidiano. A presença
das subculturas – uma não novidade – quando tratamos de aspectos de seu estilo, é
inovadora pelo fato de ser elegida como cerne das histórias, permitindo ao
espectador desfrutar da ficção e, ao mesmo tempo, refletir sobre o que se vê. Em
função do aspecto crítico, os filmes de Tarantino, possivelmente, incorporam uma
preocupação ética e moral em meio a uma sociedade individualista, justificando sua
eficácia nas histórias, que, aos poucos, vai conquistando sua relevância e
consolidação como cineasta criativo do cinema contemporâneo.
the scattershot N-bombing, is unbearable, and coolly sustained by the dialogue”. Disponível em:
<https://www.theguardian.com/film/2015/dec/15/the-hateful-eight-review-quentin-tarantinotakes-agatha-christie-adds-gags-more-guns-and-samuel-l-jackson>.
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2. Trajetória feminina em Quentin Tarantino
Não se trata mais de desvelar um conjunto de práticas que têm estado
escondidas ou naturalizá-las, nem de participar das cotas de representação;
nos encontramos em uma situação mais complexa nas quais a política toma a
forma, diz Sedgwick, de uma “batalha entre diferentes âmbitos de
visibilidade” (PRECIADO, 2010).

Paul B. Preciado é uma das filósofas feministas que mais tem se destacado
no cenário de debates da teoria queer e de gênero. Em sua análise crítica proposta por
“O manifesto contrassexual” (2014), ela pretende entender a construção do sujeito
a partir do pós-feminismo como uma categoria instável. A fim de desnaturalizar as
noções tradicionais de sexo e gênero, a crítica ao feminismo construtivista ao dizer
que o gênero não é somente um efeito das práticas culturais linguístico-discursivas,
mas também formulado pelo significado dado ao corpo conforme a cultura ou o
momento histórico, institui o corpo como peça fundamental.

(...) o corpo como espaço de construção biopolítica, como lugar de opressão,
mas também como centro de resistência. Em sua declinação política, as novas
tecnologias da sexualidade que aqui são propostas mostram que o corpo é
também o espaço político mais intenso para levar a cabo operações de
contraprodução de prazer (PRECIADO, 2014, p. 13).

Nessa perspectiva, o corpo ganha uma outra dimensão, não mais regressiva
à ilusão patriarcal que dissolve a mulher como corpo reprimido, mas que o constrói
como um espaço de discussão, já antecipado por Linda Hutechon (1991), como
autenticamente pós-moderno no que diz respeito a contribuição das próprias
mulheres, “as mulheres ajudaram a desenvolver a valorização pós-moderna das
margens e do excêntrico como uma saída com relação a problemática de poder dos
centros e as oposições entre masculino e feminino” (p. 35). A valorização do
feminino como mutável, representa a projeção de um novo código corporal para a
escrita e interpretação da feminilidade, como alternativa proposta para as análises
das personagens femininas de Quentin Tarantino – adequadas ao seu tempo – uma
vez que essas mesmas personagens já respondem ao debate feminista ordenado por
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autoras, como E. Ann Kaplan (1995) e Laura Mulvey (1983) em suas reavaliações da
ordem patriarcal e os meios de representação disponíveis até então.
Nesse âmbito, a devida recuperação dos mecanismos voyeuristas e fetichistas
é, de fato, importante para julgar o percurso da representação dessas personagens,
no entanto, entender que a ideia de masculinidade e feminilidade são, também,
construídas por meio de um discurso – esse entendido pela segunda geração do
projeto feminista de Julia Kristeva (1986), por exemplo, como apenas “próprio do
poder patriarcal que torna as mulheres silenciosas e, portanto, aparentemente
ausentes” (NEIL, 2008, p. 7) – é refutável a identificação de falhas como reforço ao
poder dos próprios desvios.
Partindo dessa prática subversiva que se utiliza das contradições não em
tentativa de esvaziamento, mas como confrontação que se destaca, principalmente
pela ironia, recorremos ao texto de Ella Shohat e Rober Stam “Crítica da Imagem
Eurocêntrica – Multiculturalismo e Representação” (2006). Esse texto não trata
exatamente do cinema como teoria ou história, mas em um sentido amplo, se vale
do cinema como um sistema de representação, abordando, de forma crítica, o modo
de pensar da sociedade contemporânea e suas questões acerca dos imaginários, dos
discursos construídos e dos valores projetados em função dessas perspectivas.
A princípio bem distantes do cinema de Tarantino, uma vez que Shohat e
Stam tratam da valorização igualitária de todas as culturas ao invés de sua
relativização, Tarantino não nos parece o melhor exemplo dessa sugestão. Suas
personagens trabalham no limiar desses questionamentos, inseridas em um contexto
midiático que pretende englobar o periférico dentro de uma indústria dominante e
não proporcionar uma igualdade fundamental, mas, ainda assim, alguns
apontamentos de “Crítica da Imagem Eurocêntrica” nos parecem úteis para
compreender esse caráter inconsequente reconhecido nas personagens de Tarantino.
O esquema sugerido por Stam e Shohat inicia-se com o próprio dogma da
representação, “quando se entende que só negros podem falar de negros, só
homossexuais podem falar de homossexuais, e assim por diante, num princípio em
que a única coisa que vale é a ‘autoridade somática’” (2006, p. 18). Partindo desse
pressuposto, destacamos a análise de Dror Poleg (2004) sobre as perspectivas de
subversão e frieza identificáveis em Tarantino, especialmente nos filmes Kill Bill I e
II, em que o autor se refere ao extremismo da representação “a protagonista, nem
tem um nome no primeiro filme, ou mais precisamente, ela tem um nome, mas o
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Autor não o considera relevante porque o filme não é sobre ela – é sobre ele”64
(POLEG, 2004). Esse posicionamento procura reduzir a construção das
personagens a justificavas simplórias e opressoras, não escavando outras
possibilidades válidas. A exacerbação do domínio masculino sobre as mulheres é,
para Poleg, uma alternativa insuportável encontrada pelas personagens masculinas
de Tarantino para se chegar ao ataque frio, mas aceitável como bacana e até
descolado.

Quando eles vão ao banheiro, os homens de Tarantino nos informam que eles
só vão lá para fazer xixi. Em Reservoir Dogs, o Sr. Pink pergunta ao Sr. White:
“Onde está a pia neste lugar, eu tenho que me lavar”. Em Pulp Fiction,
Vincent Vega diz a Mia que ele tem que ir ao banheiro também para fazer xixi.
Mia responde que “era um pouco de informação demais” do que ela precisava
saber (ibid). O que parece ser essencial ao homem, cuja hegemonia depende
da negação da merda, parece supérfluo para a fêmea65 (POLEG, 2004).

Essa análise demonstra uma masculinidade em constante discussão desde
Cães de Aluguel, outro germe de subversão em Tarantino, sua revogação desfrutante
do inaceitável torna-se cada vez mais um artifício de flutuação livre: o entusiasmo
do exploitation, como a qualidade ultrajante e malandra em suas personagens, introduz
conceitos influentes na discussão sobre o papel dessas mulheres – e o preâmbulo de
sua liberalidade – tendo em vista os próprios filmes de crime e sua dinâmica. Emma
Wood (2007) afirma sobre À Prova de Morte que o diretor explora as figuras femininas
e não as empodera, justificando, assim, uma falta de realismo – as mulheres são
masculinizadas em seu discurso e suas ações, o realismo de Wood significa esperar
um comportamento prescrito dessas mulheres? Acreditamos que Tarantino coloca,
de fato, em cena essa problemática por meio da ironia e reflexividade ao passado,
enfatizando o conhecimento de um problema e não a afirmação de um realismo
preocupado com um ataque às oposições binárias.
Tradução livre. Texto original: “The protagonist, does not even have a name in the first movie, or more accurately,
she has a name but the Auteur does not consider it relevant because the movie is not about her - it is about him”.
65 Tradução livre. Texto original: “When they do go to the toilet, Tarantino’s males inform us that they are only
going in there to pee. In Reservoir Dogs, Mr. Pink asks Mr. White: “Where’s the commode in this place, I’ve gotta take
a squirt.” In Pulp Fiction, Vincent Vega tells Mia that he has to go to the “john” to “take a piss” (script p. 67). Mia
replies that that “was a little bit more information” than she needed to know (ibid). What appears to be essential to the
male, whose hegemony depends on the denial of shit, seems superfluous to the female”.
64
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Diante de tais circunstâncias, a ambivalência coloca-se necessária para
entender esse novo feminismo, Janet McCabe e Kim Akass (2006) encaram a ideia
do pós-feminismo como o fim da desigualdade que “contribui para a produção de
individualizar e despolitizar as representações de poder e impotência das mulheres”66
(p. 9), ou seja, as figuras pós-feministas são por excelência emancipadas,
independentes e livres, capazes de acomodar sua nova posição social e encarar
quaisquer tribulações ou restrições que lhe sejam impostas. Dessa forma, pensar nos
tributos mais evidentes prestados ao cinema exploitation em filmes, como À Prova de
Morte, revelam-se, ainda, embaraçosos ao enfrentar as críticas feministas quanto à
exacerbação do corpo feminino.

O co-diretor do SWAP67 justificou a censura explicando que “este tipo de
violência, sádica, sexista ajuda a produzir e construir uma sociedade na qual a
violação e a violência são percebidos como normais e legítimas”. O filme foi
ainda acusado de “tortura pornô” ou “gore” (junção misturando sangue e
pornografia), termos com os quais o filme Hostel 2, produzido por Tarantino,
lidou há alguns meses com a maior frieza (CERVULLE, 2009).

Mesmo tratando de “O Albergue” (Hostel, 2007) de Eli Roth, filme no qual
Tarantino contribuíra apenas como produtor executivo, as críticas parecem caminhar
em um terreno comum quando pensamos em À Prova de Morte e a forma como as
figuras femininas são expostas às situações determinantementes violentas,
responsáveis por uma compreensão, muitas vezes, problemática. A exploração de
gêneros, como o horror e a pornografia, amplamente utilizados pelo exploitation e
genericamente condenados a incitação da violência contra as mulheres de forma
erotizada, inviabilizam as contribuições instituídas por seu caráter marginal,
esclarecendo, assim, o sadismo e o voyeurismo, pensado por Laura Mulvey, por
exemplo, o olhar masculino. Já para Carol Clover (1992), a proposta é que se
desmistifique esse olhar a partir do conceito de final girl: a mulher deve ser vítima
Tradução livre. Texto original: “Notaient que l’idée posféministe de la fin de l’inégalité contribue à la production
de représentations individualisantes et dépolitisantes de la puissance et l’impuissance des femmes”.
67 Scottish Women Against Pornography (SWAP) foi um grupo derivado do WAP ou Women Against
Pornography, um grupo de ativistas feministas radicais, com base em Nova York e que tinham uma
grande influência no movimento anti-pornografia das décadas de 1970-80. Nos anos 1980 o foco da
organização voltou-se para as questões de tráfico sexual internacional, levando a fundação do Coalition
Against Trafficking in Women (CATW), e nos anos 1990, o WAP tornava-se cada vez menos ativo,
acarretando, então, em seu desaparecimento.
66

(58)

antes de se tornar heroína, carregando em si elementos de monstruosidade, contudo,
as dificuldades em compreender essas representações, refletem, ainda, o mesmo
paradoxo do pós-feminismo.

Outras correntes do feminismo, porém, afirmam que esta aproximação do
pós-feminismo ao pós-modernismo é problemática. Em vez disso, o pósfeminismo é visto como incorporando um feminismo de "Terceira vaga", que
se identificaria mais com uma agenda liberal e individualista do que com
objetivos coletivos e políticos, considerando que as principais reivindicações
de igualdade entre os sexos foram já satisfeitas e que o feminismo deixou de
representar adequadamente as preocupações e anseios das mulheres de hoje.
Esta visão de um feminismo em versão "pós", isto é, conservadora e
acomodada, tem por sua vez sido identificada com o chamado backlash
ideológico do feminismo (a que chamaremos contra-feminismo) e defendido
por mulheres como Camille Paglia (1990) ou Christina Hoff Sommers (1994)
(MACEDO; AMARAL, 2005, p. 153).

Ainda que autoras, como Camille Paglia, sejam encaradas sob uma
perspectiva conservadora, acreditamos que sua política acerca de determinados
paradigmas, como o de opressor/vítima que responsabiliza a mulher por suas
conquistas, devendo assumir, também, os riscos de sua liberdade, indicam uma
acepção de pós-feminismo que traduz a existência da multiplicidade, reconhecedora
das diferenças e negadora de suas reificações. Essa luta deve levar em conta todos
os âmbitos empreendidos pela diversidade, inclusive os seus excessos, como já
apontara Linda Williams (1991) com seu estudo sobre a estrutura das fantasias
propostas por gêneros como a pornografia, o horror e o melodrama, estruturas essas
repetitivas, mas não fixas.
A tradição feminista anglo-americana cuja oposição à pornografia e ao
cinema de terror tem sido frequentemente utilizada da mesma retórica – a ideia de
que a pornografia é responsável pelo estupro – ecoa nos escritos de Catharine
MacKinnon (2007), insinuando, de certa forma, que as concepções de gênero e
sexualidade expostas por esses filmes são impressas em espectadores passivos que
não se responsabilizariam totalmente por suas ações. Essa ideia refutada por Linda
Williams, apreende um outro aspecto essencial da discussão.

(59)

No entanto, há uma coisa que já parece clara: esses gêneros grosseiros do
corpo que podem parecer tão violentos e hostis às mulheres não podem ser
descartados como evidência de uma misoginia monolítica e imutável, seja
como puro sadismo para os espectadores masculinos ou como o masoquismo
para as mulheres – sua popularidade ajudou a modificar o pensamento sobre
as próprias questões do que significa ser um homem ou uma mulher (1991, p.
12).

São encarregadas dessas prerrogativas que o cinema exploitation sugere a sua
reação contra o cinema mainstream, todavia, as transformações da figura do herói e,
principalmente, das heroínas tanto no exploitation quanto no mainstream, estão
intimamente interligadas. Na década de 1970, atores, como Clint Eastwood e Charles
Bronson, simbolizavam os heróis desencantados e cínicos, já na década seguinte a
figura do herói se modificava por meio de um herói renegado e solitário que faz
justiça com as próprias mãos, em 1990 essa mesma figura é encarada como um
guerreiro que salvará o mundo da destruição. Essas mudanças ocorriam
paralelamente com as heroínas do blaxploitation que tomavam o espaço do que antes
era reservado apenas aos homens: francas e poderosas, usam de métodos legais e
ilegais para alcançarem seus objetivos, são essas mulheres que inspiraram as heroínas
do cinema mainstream, por exemplo, em filmes como “Alien – O Oitavo Passageiro”
(Alien, 1979), um dos primeiros blockbusters que contou com uma protagonista
feminina – Ripley (Sigourney Weaver) – estabelecendo uma heroína desejável em um
apelo à força feminina no gênero dos filmes de ficção científica, provando que atrizes
podem desempenhar tão bem papéis de importância quanto os homens.
A construção feminina no blaxploitation lida com mulheres determinadas que
lutam para remover as drogas da comunidade afro-americana e com uma segunda
função, considerada negativa por Bishetta Mishett, que acontece pelo modo como
fazem isso, “negativa pois as mulheres eram frequentemente mostradas nuas ou
como objetos sexuais”68 (BISHETTA apud SIMS, 2006, p. 45), mais uma vez
reforçando o corpo como prisão e redução da figura feminina. Essas faces
contraditórias oferecem a Tarantino um vasto terreno de exploração, em Jackie Brown,
por exemplo, a personagem principal apresenta-se como uma recuperação mais
velha das heroínas do blaxploitation, agora com preocupações mais maduras,
enquanto Melanie, uma figura expoente das mesmas prerrogativas, utiliza seu corpo
68

Tradução livre. Texto original: “[…] negative in that the women were often used as sex objects or shown nude”.
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como arma de combate e meio de sobrevivência – ambas atuantes de um mesmo
espaço que pretende destacar seus atributos individuais.
Essas questões estendem-se aos contornos daquilo que chamamos de uma
“masculinidade feminina” questionável: que tipo de discurso afirma e define
características intrínsecas a masculinidade ou a feminilidade? Em filmes, como
Bastardos Inglórios, Django Livre e Os Oito Odiados, reconhecemos personagens
femininas que se movimentam nesse terreno, desenvolvendo-se em meio a
perspectiva da recuperação histórica combinando o humor negro e o cinismo
político, implicando questões de ambiguidade, marginalização e possibilidade de voz
às minorias – negros, mulheres e judeus – ainda que completamente diferentes dado
os níveis de ação e violência de cada filme.
Shosanna é a protagonista de uma vingança dos injustiçados e humilhados
pela guerra, diferente de Broomhilda, uma mulher que não age, mas que é o principal
motor da história – resultado de uma combinação entre a mitologia nórdica e o
blaxploitation. Já Daisy Domergue parece alcançar um outro grau de representação,
tratada a berros e insultos, ela demonstra um fio de esperança para feministas, como
Camille Paglia, que acreditam na mulher responsável que assume os riscos de sua
liberdade, não se prendendo ao problema das diferenças sexuais, mas assumindo
igualmente os riscos e as penas morais que lhe são creditadas.
Esse princípio de oposição explica-se, também, pela transformação do
feminismo na própria história: a primeira onda feminista e seu caráter igualitário
exigia os mesmos direitos entre mulheres e homens, já a geração pós-1968 enfatizava
justamente as diferenças entre homens e mulheres. A distinção entre o tempo linear
ou cursivo e tempo cíclico ou monumental proposta por Julia Kristeva (1986), afirma
que as mulheres foram privadas do tempo linear – o tempo da história, da política e
do progresso – sendo confinadas ao tempo circular ou natural, que recupera as
medidas temporais arcaicas designadas a mulher, por exemplo, a gravidez. Kristeva
caminhou no sentido da desmistificação: uma nova geração de feministas deveria se
concentrar no tempo linear, prestando atenção à singularidade de cada mulher,
procurando não desafiar os processos de desenvolvimento, mas reconhecer as
contribuições femininas.
Ambos os tempos definidos por Kristeva tratam de dimensões temporais já
reconhecidas por Friedrich Nietzsche, o tempo cíclico é, especificamente, ligado à
subjetividade feminina, sendo assim, a ideia de repetição e eternidade são
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fundamentais, todavia, é preciso deixar claro que essas concepções de tempo não
são exatamente as únicas possíveis diante das numerosas civilizações e experiências
já reconhecidas. Ainda que certas correntes do feminismo moderno se reconheçam
nessa ideia de tempo cíclico, é importante deixar claro que elas não se tornam
fundamentalmente incompatíveis e livres dos “valores masculinos”.

De fato, talvez tenha chegado o momento de enfatizar a multiplicidade das
expressões e preocupações femininas para que, a partir da intersecção dessas
diferenças, possa surgir, mais precisamente, menos comercialmente e mais
autênticas, a verdadeira diferença fundamental entre os dois sexos: uma
diferença que o feminismo teve o enorme mérito de tornar doloroso, isto é,
produtivo de surpresas e de vida simbólica em uma civilização que, fora da
bolsa de valores e das guerras, está entediada até a morte 69 (KRISTEVA, 1986,
p. 193).

A conciliação do desejo da maternidade, bem como pelo tempo linear
proposta pela terceira geração de feministas, concentra os desejos múltiplos de cada
mulher – diferente das gerações anteriores que não consideravam essas perspectivas
– uma mudança de pensamento fora incorporada como revolta contra os
preconceitos sobre as mulheres como produtoras de espécie e cultura. Esse
reconhecimento profere a junção dos embates das personagens femininas em
Quentin Tarantino, ao mesmo tempo em que ele trabalha representações que um dia
foram rejeitadas – o caráter marginal e até maldito do exploitation, desprezados por
críticos e ignorado por acadêmicos, muitas vezes considerados como alienadores70 –
são subvertidos e realocados como alternativa subsistente.
Essa acentução das diferenças e especificidades devem ser trabalhadas no
terreno das possibilidades, o feminismo em sua vertente de entendimento válida
como um tipo de sexismo invertido, que não luta pela libertação, mas pela
Tradução livre. Texto original: “Indeed, the time has perhaps come to emphasize the multiplicity of female
expressions and preoccupations so that from the intersection of these differences there might arise, more precisely, less
commercially and more truthfully, the real fundamental difference between the two sexes: a difference that feminism has
had the enormous merit of rendering painful, that is, productive of surprises and of symbolic life in a civilization which,
outside the stock exchange and wars, is bored to death”.
70 Em “Bold! Daring! Shocking! True! A History of Exploitation Films, 1919 – 1959”, Eric Schaeffer conta
no prefácio do livro que fora constantemente questionado em sua pesquisa acerca dos filmes exploitation,
com perguntas do tipo: como você pode se interessar por essa coisa? Schaeffer procurava justificar-se
por essa própria negação, as análises desses filmes de mau-gosto funcionavam como documentos de
seu tempo, revelando muito sobre a cultura de quem os produzia.
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manipulação, é, também, igualmente passível de análise. E é nesse sentido que
compreendemos suas articulações, qual é o nosso lugar nessa ordem e como
queremos transformá-la dentro de um espaço onde a própria noção de identidade é
dasafiadora? A privação das mulheres do tempo linear e seu confinamento ao tempo
vicioso da repetição, faz surgir um novo dever: a atenção à individualidade. Diante
de tais conjunturas empreendemos uma reformulação da habitual
unidimensionalidade das personagens femininas em Tarantino, que combinam as
denominações latentes do tempo em uma construção crítica e exploratória, aliando
sua estrutura a partir de uma multiplicidade de expressões.

2.1. Ausentes: garotas invisíveis

“Não há lugar para mulheres neste filme” (WOODS, 2012. p. 43) fora a
declaração de Quentin Tarantino quando perguntado sobre Cães de Aluguel, seu
posicionamento supostamente à parte da discussão acerca da masculinidade,
apreende uma reflexão sobre a ausência de personagens femininas em seu primeiro
filme. A suposição é de que as formas violentas disponíveis seriam apropriadas
apenas pelos homens, descartando a audiência feminina. Esse pensamento que
coloca à mostra um tipo de masculinismo identificado como repertório – as cenas
de lutas, corridas e assassinatos – são subvertidos por seu estilo verborrágico.

Observa-se, nos personagens de Tarantino, uma necessidade de afirmação
premente que é satisfeita pela recorrência ao verbo antes mesmo da
recorrência à ação física. No universo macho e sexista de Tarantino é pela
boca, e não pelos músculos, que os personagens medem forças (PUCCINI,
2001, p. 12).

A manifestação de Tarantino deve ser encarada longe do pensamento
binário que circunscreve por meio das antíteses estáticas da filosofia ocidental, a
mulher em uma lógica estéril de ideologia falocêntrica e confirmadora dos
previlégios masculinos, empreendendo um espaço de debate pós-moderno: a
paródia como potencial de humor e contestação. Nesse sentido, encarar Cães de
Aluguel como “um belo filme de gênero que está permanentemente rindo de si
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mesmo e da idiotice pueril do gênero” (TAYLOR, 2012, p. 37) é admitir a ausência
feminina como tão significativa quanto aquilo que é evidente.
Para autoras, como Paul B. Preciado, tanto a feminilidade quanto a
masculinidade estão sujeitas às tecnologias sociais e políticas de construção de
controle, ou seja, essa renúncia às mulheres é carregada de valor narrativo, afinal, o
caráter pós-feminista encara, também, a prática repressiva como “sucetível de ser
cortada e enxertada em outro conjunto de práticas, reapropriada por diferentes
corpos e invertida em diferentes usos, dando lugar a outros prazeres e a outras
posições de identidade” (PRECIADO, 2014, p. 108). As renúncias de Tarantino
inauguradas pela famosa discussão sobre o significado de Like a Virgen (1984) de
Madonna – uma mulher liberta por seus desejos e experiências sexuais ou
encarcerada por valores sexistas – revelam já de início a herança das heroínas do
exploitation, ainda que não estejam corporificadas em Cães de Aluguel, seu corpo é
constantemente revertido em comentários cômicos que surgem ao longo da
narrativa.
Uma das únicas personagens mulheres – há duas que aparecem tempo
suficiente para atirarem em alguém antes mesmo de serem mortas – a princípio
desimportante, é o motivo fundador de toda a ação, a mulher armada (Suzanne
Celeste) é lançada para fora de seu carro, sem a mínima delicadeza, por dois homens
estranhos Mr. White (Harvey Keitel) e Mr. Orange (Tim Roth), bandidos em fuga
que são surpreendidos: a mulher saca um revólver guardado no porta-luvas, atira na
barriga de Mr. Orange e, logo em seguida, é morta quando atingida no peito,
tornando-se a responsável pela posterior cadeia de acontecimentos insustentáveis.
Tarantino parece fechar um ciclo no que se refere a representação das
figuras femininas quando comparamos Cães de Aluguel ao seu último filme Os Oito
Odiados. Apesar de ambos contarem com poucas personagens mulheres, sendo todas
brutalmente hostilizadas por homens, em Cães de Aluguel a figura feminina, ainda que
relevante, sobrevive apenas de menções dolorosas – a personagem destaca-se por
conta de uma ação inesperada, já em Os Oito Odiados a mulher ainda hostilizada ganha
corpo e importância – o arco narrativo dispendido à personagem da prisioneira
Daisy Domergue é indispensável: Daisy conquista um lugar antes impensado para
as esporádicas figuras femininas do primeiro filme.
O fio condutor dessas personagens perpassa as questões de igualdade que
não mais se preocupam em atender expectativas ou preencher demandas sobre
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como se deve ser – a substituição de determinadas tiranias por outras foge
completamente da proposição pós-feminista –, mas compreender que as
representações irônicas identificáveis em Cães de Aluguel são “um meio de lidar com
o fato de que o grupo ao qual se é relegado se torna, para fins de diferenciação social
e de contestação política, o grupo de nossa identificação afirmativa” (SCOTT, 2005,
p. 22).
Ainda que Tarantino tenha crescido assistindo a filmes diluídos em
narrativas mais simplificadas do mainstream, o contato com gêneros americanos,
como o western e o noir, parecem ter reforçado seu entedimento acerca do próprio
mercado cinematográfico. A proclamação de valores hollywoodianos na década de
1960, como a girl and a gun, apontado por Edgar Morin (2001), levam em conta os
valores viris – a agressão e a aventura – e os valores femininos – o erotismo e o amor
– como correspondentes opostos.

Hollywood encarna a fundo seu papel de fantasia e reflexo. Reflexo, porque o
cinema continua sendo uma representação da realidade: mesmo o filme mais
excessivo sobre a delinquência esconde em si uma parte da verdade sobre a
delinquência; alguns clichês progressistas sobre o assunto, aliás, não são mais
inteligentes do que as ideias mais conservadoras e repressivas nesse campo.
Fantasia, porque o cinema desempenha para uma sociedade, e nos Estados
Unidos mais do que em qualquer outra parte, pelo fato da onipresença da
imagem, o papel do sonho no indivíduo. (PARAIRE, 1994, p. 70)

A ideia de masculinidade, principalmente difundida pela cultura
americana no cinema na atmosfera de pós-guerra do Vietnã, serviu para reverter o
resultado da guerra perdida. As demonstrações de força vividas por atores, como
Charles Bronson e Clint Eastwood na década de 1970 e Silvester Stallone e Arnold
Schwarzennegger entre 1980 e 1990, funcionavam como antidepressivos para uma
sociedade que duvidava de si mesma. Reeguer-se moralmente significava recorrer
aos valores de segurança e orgulho emitidos por essas personagens e Tarantino,
como um exímio negociante da subversão, coloca à prova esse masculinismo, já que
agora permanecer em silêncio é deixar de agir como homem, de forma paranoica, é
despir-se de qualquer masculinidade.
As relações de ausência apresentadas em Cães de Aluguel, mais tarde,
apontaram para a figura feminina tomada em outras proporções – a impotência
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feminina até então reforçada por sua trajetória não linear – já que é impedida de
realizar suas ações, aquelas figuras que reagem são mortas por um tipo de préestabelecimento das relações de causa e efeito e, dessa forma, buscam outras
alternativas para resistir à categorização masculina e feminina. A terceira geração de
feministas indicada por Kristeva tornou-se, na verdade, “um movimento sobre a
libertação do sujeito” (GROSZ, 1989, p. 97), excedendo a função que o corpo
feminino não fora capaz de exercer até agora como superador das dicotomias.
Diferente das ideias de Ann E. Kaplan, por exemplo, em sua análise sobre o filme
“À Procura de Mr. Goodbar” (Looking for Mr. Goodbar, 1977) que ainda reflete o
discurso conservador intrincado, justificado pelas ações sujeitas à Lei Paterna – o
retrocesso na representação feminina é explicado pela morte da protagonista como
consequência da liberdade experimentada. No entanto, para as quase nulas figuras
femininas em Cães de Aluguel, a morte significaria que as personagens masculinas de
Tarantino ainda não estavam totalmente preparadas para lidar com essas mulheres
que, mais tarde, vão em busca de outras vicissitudes.

2.2. A masculinidade em questionamento

‘Like a Virgin’ is about a girl who digs a guy with a big dick. 71
Mr. Brown (Quentin Tarantino)

A célebre discussão sobre Like a Virgin na abertura de Cães de Aluguel,
exemplifica uma visão sexista quanto às vontades e os desejos da mulher, Quentin
Tarantino, enquanto diretor, não parece se preocupar com as noções de
politicamente correto ou interpretações que exaltam a figura feminina como um
modelo de liberdade sexual, ele pretende oferecer um cenário muito mais
problemático: o espaço corpóreo para a autonomia da escrita da mulher como
inteiramente válido, mas que, ao mesmo tempo, concretiza o próprio sofrimento e
submissão feminina.
Para Sr. Brown (Quentin Tarantino) a música trata de uma mulher com
muitos parceiros sexuais – já acostumada à uma vida sexual extremamente ativa – é
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Em tradução livre: “Like a Virgin é sobre uma garota que conhece um cara bem-dotado”.
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surpreendida por um homem em particular, um cara bem-dotado que a faz sentir-se
virgem novamente. Ele explica que, depois de uma relação sexual intensa e brutal, a
garota sentira a mesma dor de quando transou pela primeira vez, quando era virgem.
Essa explicação contradiz a versão mais amena do sádico Sr. Blonde, ele acredita na
história de uma garota sensível que, apesar de ter sofrido muito na vida, conhece
pela primeira vez um cara realmente legal. Para Sr. Brown, a interpretação de Sr.
Blonde é a história que deve ser contada aos turistas, uma versão mais água com
açúcar e sem os fatos chocantes, afirmando dessa forma um estereótipo da mulher
romântica e indefesa que deve ser compartilhado com os turistas que nada sabem
do mundo real, rigoroso e desagradável.
Ambas as visões reverberam posicionamentos ambíguos demarcados que
reconhecem um perigo perpétuo, tanto reconfortante – a história amena para turistas
– quanto sufocante – a dor que só uma mulher virgem pode sentir. Essa dupla visão
que reforça a libido feminina como fundamental e ao mesmo tempo encarcera esses
corpos sob valores extremamente chauvinistas – a garota só é livre por meio do sexo
com um homem que supera todas as suas expectativas –, é motivo de incômodo
para os próprio rapazes que, ao discutirem entre si o lugar dessas mulheres, também
colocam em jogo uma série de expectativas derivadas da própria masculinidade que
praticam.
Na sequência, Nice Guy Eddie (Chris Penn) filho de Joe Cabot comenta
sobre o programa de rádio K-Billy’s Super Sounds of 70’s, em que ouvira a canção The
Night The Lights Went Out In Georgia (1973) de Vicki Lawrence. O assunto, a princípio
impertinente, logo se elucida – mesmo ouvindo a música repetidas vezes há anos,
somente agora ele percebera que “a garota da música matou o Andy”. Eddie percebe
uma mulher furiosa e vingativa que fora capaz de matar seu marido, desmistificando
uma tendência que enfatizava a complacência feminina em relação ao patriarcado. A
surpresa é justamente pela constatação da mulher não como uma figura de
sensibilidade exacerbada, mas por meio de atos truculentos – tanto quanto os
bandidos que nessa cena dividem a mesa do café – incoporando a partir dessa
pequena menção, a mulher no âmbito da violência.
Grande parte das discussões que de alguma maneira citam figuras
femininas, nascem de uma fundição entre a masculinidade, a violência e o submundo
– Tarantino pretende sacudir e chocar o que fora visto até então, consciente da
angústia das oposições binárias, a intenção é que se desfrute do inaceitável. Cães de
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Aluguel inaugura, ainda que bastante timidamente, uma satisfação que preparará as
próximas personagens femininas do cineasta.

As discussões acadêmicas geralmente aplicam o termo “olhar” para uma peça
com abordagem subjetiva intrínseca (Taylor, 2002). Ao contrário do
masculino comum, feminino ou qualquer outro olhar, Tarantino nos oferece
o olhar do legal (ibid). Ele cria o cinema do legal (Dawson, 2002), ou mais
precisamente, o cinema de apropriação através da frieza, de higienização
através do estilo. Ele nos joga em um “mundo cuja divindade particular
estende a compaixão apenas ao estilo e ao violento” (Indiana, 1995) 72
(POLEG, 2004).

Essa extensão da violência não se resume apenas ao estilo, como aponta
Poleg. Dispensá-la é abdicar de uma compreensão que vai além dos ataques
sangrentos e irresponsáveis propostos pelo cineasta. A utilização da violência é tão
necessária quanto a crítica empregada por ela: a apropriação daquilo que é
desconcertante até o esgotamento – as mulheres solicitadas ao prazer masculino ou
a própria gozação, já ultrapassada – explora as situações inconvenientes. Tarantino
remexe nas feridas abertas de uma sociedade que vive as consequências do
inaceitável que ela mesmo pratica, no entanto, essa vivência é o próprio presente:
abordar o feminismo tal como seu tempo, apesar das atemporalidades, é reconhecer
os problemas do hoje e não do ontem. Por isso a digladiação em Cães de Aluguel,
ainda carente, é tão importante para compreender todo um universo posterior que
culminará em Os Oito Odiados, em seu ápice da intolerância que coloca à prova os
próprios conflitos em uma perspectiva iminentemente pós-moderna.

Creio que as contradições formais e temáticas da arte e da teoria pós-moderna
atuam exatamente nesse sentido, de chamar a atenção tanto para o que está
sendo contestado como para o que se oferece como resposta a isso, e fazê-lo
de uma maneira autoconsciente que admite seu próprio caráter provisório
(HUTCHEON, 1991, p. 31).
Tradução livre. Texto original: “Academic discussions often apply the term “gaze” to a piece with an intrinsic
subjective approach (Taylor 2002). Unlike the common masculine, feminine, or any other gaze, Tarantino offers us the
gaze of cool (ibid). He creates the cinema of cool (Dawson 2002), or more accurately, the cinema of appropriation through
coolness, of sanitizing through style. He throws us into a “world whose particular deity extends compassion only to the
stylish and the violent” (Indiana 1995)”.
72

(68)

Essa autoconsciência também percorre um sentido de autocrítica quando
Tarantino pretende, de forma irônica, expor a índole de suas personagens por meio
de comparações arriscadas. No capítulo intitulado “Mr. Blonde”, acompanhamos a
visita de Sr. Blonde a casa de Joe Cabot e Eddie logo após ter saído da cadeia onde
estivera preso por quatro anos. Joe Cabot, em meio a uma conversa despretensiosa,
resgata, então, a figura de Doris Day – atriz e cantora norte-americana dos anos
1950-60 mais conhecida por seus papéis românticos, um tipo de garota sexy e
ingênua, constantemente assediada pelos homens – comparando-a com o agente da
condicional de Sr. Blonde, Jack Scagnetti, “sempre achei estranho um cara cortar o
pescoço de uma velhinha por mixaria e ter a Doris Day como agente”. Sr. Blonde é
um sujeito tão perigoso e intransigente que, mesmo com a política severa do cárcere
de seu país, os quatro anos não foram suficientes para corrigir seu “desvio de
caráter”. A falha no sistema penitenciário implícita na conversa, reforça a
comparação entre Doris Day e Jack Scagnetti como uma falha do homem em ser
homem e, quando isso ocorre, seu único destino é ser comparado a uma mulher, um
suposto avesso da imagem de um policial em sua demonstração de força, poder e
racionalidade.
As ditas minorias cogitadas no filme não sintetizam apenas as mulheres
ausentes e as constantes citações de negros e gays, por exemplo, mas pensar no
próprio grupo retratado – bandidos que dependem do crime para sobreviver – é,
também, considerá-los como um grupo à margem da sociedade, afinal eles a
perturbam investindo contra os valores universais de convivência e respeito. Nesse
sentido, o trabalho de Tarantino em representar esses grupos, altera constantemente
os valores cogitados por eles próprios: o sofrimento e as penas morais estão em
constante trânsito, enquanto a garota de Like a Virgin é considerada como uma
depravada do sexo, Elois – uma mulher negra que trabalha em um dos clubes de Joe
Cabot – é reconhecida como perigosa.
Sr. Orange encontra-se com Eddie, Sr. White e Sr. Pink para discutirem
sobre os detalhes do roubo, em uma conversa no carro, logo após a chegada de Sr.
Orange, Sr. Pink começa a debater sobre as principais diferenças entre mulheres
brancas e negras, pressupondo desde já uma distinção, “as negras não suportam o
mesmo que as brancas, se ultrapassar o limite delas, acabam com você”. Sr. White,
de antemão, já pergunta: “Por que os negros tratam tão mal as mulheres?” e, logo
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em seguida, é replicado “homens que maltratam as mulheres são cordeirinhos em
casa”.
Esse julgamento parte de um tipo de generalização que não atinge apenas
as mulheres como exemplo, ela recorre aos próprios homens, contraponto a
importância da individualidade do sujeito tão cara a terceira geração de feministas,
incluindo, também, a masculinidade como política de construção e controle. Sr. Pink
insiste na premissa de que as mulheres negras são mais impacientes e violentas,
justificando-as como herdeiras de um percurso histórico da escravidão, que as
permitem ser de tal maneira, sua capacidade em suportar abusos físicos é, por essa
lógica, maior. Já o homem violento é relegado a uma vantagem física que o torna
dominante pela força do seu corpo, mas no fundo não passa de um coitado que,
quando longe de outros olhos masculinos, submete-se às proposições femininas.

Como é bem mostrado pelas pesquisas com histórias de vida, as mulheres são
centrais em muitos dos processos de construção das masculinidades – como
mães, colegas de classe, namoradas, parceiras sexuais e esposas; como
trabalhadoras na divisão sexual do trabalho, e assim por diante. O conceito de
feminilidade enfatizada põe o foco sobre a complacência em relação ao
patriarcado, e isso continua a ser altamente relevante na cultura de massa
contemporânea. Ainda, as hierarquias de gênero também podem ser afetadas
pelas novas configurações das identidades e das práticas das mulheres,
especialmente mulheres mais jovens – configurações que estão
crescentemente sendo reconhecidas pelos homens jovens. Consideramos que
as pesquisas sobre masculinidade hegemônica agora precisam estar mais
atentas às práticas das mulheres e à ação histórica recíproca entre
feminilidades e masculinidades (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013,
p. 265-266).

Essa ideia do estabelecimento e da afirmação dos homens por meio das
mulheres, já fora reconhecida por Camille Paglia (1993) em seu estudo sobre as
personas sexuais, que abrange uma análise sobre os arquétipos, as diferenças entre
sexos e o tratamento da violência. A ideia de que “o homem abriga um território
íntimo governado por sua mãe, da qual ele jamais consegue se livrar por completo”
(p. 28) valida alguns comportamentos praticados por esses bandidos em suas
constantes menções a figura feminina. Paglia também deixa claro que a igualdade,
em evocação e repúdio às diferenças, só daria certo em termos políticos, “matem a
imaginação, lobotomizem o cérebro, castrem e operem: aí os sexos serão os
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mesmos” (p. 33). O reconhecimento que é diferente é, então, fundamental para que
se crie um pensamento não generalizante e, consequentemente, problemático, sendo
assim, as diversidades sexuais não são redutíveis uma pela outra, mas indicativas de
inúmeras possibilidades.
Eddie, após a discussão sobre mulheres brancas versus mulheres negras,
recorda-se da história de Elois, também conhecida como Lady E – uma devoradora
de homens que é comparada com diversas atrizes do cinema e da TV – Christie
Love, Pam Grier e Anne Francis. Elois é casada com um homem muito violento que
fazia “coisas” com ela – coisas essas que não são muito bem explicadas por Eddie.
Ele conta que, em uma noite, esperando que seu marido se embebedasse e desabasse
no sofá, ela “passou cola no pau dele e acabou colando-o na barriga”. Trágico e
hilário, tudo isso é entendido como “a vingança de Elois”, aceitável devido às
circunstâncias difíceis em que vivia, mas igualmente sujeita ao julgamento de homens
enquanto praticantes dessa mesma política violenta.
Seguindo a linha de raciocínio do generalizante, observamos outras
construções que perpassam a mesma pretensão de equivalência repulsiva. Os
insultos homoeróticos construídos são, na maioria das vezes, confirmadores das
relações afetuosas de amizade entre os homens, reduzindo-as ao âmbito da
agressividade. Sr. Blonde e Eddie se conhecem há anos, por isso, possuem
determinadas liberdades um com o outro, quando se reencontram após a estadia de
Sr. Blonde na cadeia, matam a saudade de forma impetuosa e agressiva. Eddie acusa
Sr. Blonde de ter se tornado um “bicha apreciador de uma carne de primeira”, Sr.
Blonde responde que ainda assim poderia domar seu amigo, no entanto, ele viraria
sua “cadela”. A partir daí as provocações vão ficando cada vez mais absurdas e
degradantes, Eddie diz que o “sêmen de negros subiu pela cabeça do amigo”,
insinuando um comportamento humilhante – como um homem branco pode se
submeter a fazer a vontade de um negro? Eddie é revidado com ameaças, em tom
de brincadeira, já que ninguém ali presente parece sentir-se ofendido pelas
provocações, “se continuar falando como uma vadia vai apanhar”.
As agressões que parecem banais às personagens que a praticam são uma
forma grosseira de hierarquização entre grupos sociais, defensora de premissas
brutais e diferenças biológicas, um reforço de estereótipos demonizados tanto das
mulheres quanto dos homens. Essas diferenças e hierarquizações, contudo, ainda
que expostas com ironia, também funcionam como forma de contestação política –
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em Cães de Aluguel essas contradições chamam a atenção para incômodo e o malestar, tão importante, se não mais, do que o aprazimento de personagens
completamente rematadas que afirmam a qualidade da imperfeição humana – é o
desfrute da própria subversão.
Esses bandidos são pessoas normais, não engrandecidos como invencíveis
ou espertos, sua deficiência humana é posta em palavras o tempo inteiro,
demonstrando sarcasticamente suas próprias fraquezas. Em uma conversa
desesperadora no armazém logo após o tiroteio na joalheria e a fuga dos assaltantes,
Sr. Pink e Sr. White tentam racionalizar os fatos: quem é o suposto traidor entre eles?
Em um flashback, Sr. Pink é perseguido por policiais; em meio a fuga, ele aborda
impetuosamente uma mulher dentro de seu carro, à força ele agarra seus cabelos e a
arranca pela janela, não dando chances para qualquer tipo de reação. Nas devidas
circunstâncias, a inércia da mulher é extremamente esclarecida, em sã consciência –
e por motivos até então universais de segurança – ninguém como vítima, jamais
reagiria a um tipo de agressão tão imprevista. Aqui, identificamos uma das duas
figuras femininas que se destacam na história, no entanto, diferente daquela que Sr.
Orange e Sr. White encontram, essa segue um destino ligeiramente diferente por não
reagir a nada: continua viva.
A diminuta dissimelhança entre essas mulheres é o que importaria, por
exemplo, para a terceira geração de feministas: deve-se, portanto, concentrar-se nos
desejos múltiplos de cada mulher. Ainda que a reação de ambas não seja exatamente
desejos, consideramos esse comportamento tão significativo quanto suas vontades.
Para a primeira mulher, a reação mais condizente é justamente não ter qualquer tipo
de reação, significando, assim, prosseguir com sua vida, já para a segunda, a reação
significa arriscar-se, mesmo que isso a mate. Como Lechte e Margaroni (2004)
observam, a revolta converte-se em um gesto indispensável na construção da
individualidade, o prazer e a felicidade só são possíveis por meio do confronto com
as dificuldades – o corpo abre mão da defesa e posiciona-se para o ataque. A mulher
que atira em Sr. Orange escolhe, mesmo que inconscientemente, agir sobre a sua
própria vontade e necessidades, mais tarde arcando com as consequências de seus
atos, a morte – essa personagem inaugura, de certa forma, as realizações autônomas
e livres de todas as personagens posteriores na obra de Tarantino.
Apesar do posicionamento por vezes misógino, a ambiguidade parece
sobressair e ressignificar as próprias escolhas do diretor, afinal, não só de
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personagens apáticas se estabelece Cães de Aluguel, reconhecemos, em alguns
momentos, um tipo de compaixão com o próximo, desde que esse obedeça, claro, a
determinadas condições do universo criminoso. Sr. White, em uma tentativa de
desvendar o que acontecera momentos antes do tiroteio na joalheria, relembra com
piedade de uma das vítimas do assalto não consumado, “quantos anos você acha que
aquela negra tinha? 20? Talvez 21?”, referindo-se à garota que Sr. Blonde, em um
devaneio descontrolado, matara no tiroteio. Sensibilizado, Sr. White demonstra um
resquício de humanidade que, à primeira vista, parece ausente nessas personagens
que ultrapassam os limites da moral.

Meus personagens têm uma tremenda profundidade. Acho que crio
indivíduos muito humanos e é por isso que as pessoas respondem a eles, tudo
bem, e você sabe que eles todos são pessoas com esperteza e dor e decisões a
tomar. (TARANTINO, 2012, p. 301).

Essa ideia de profundidade auxilia na compreensão das personagens em seu
próprio mundo – um universo regido por regras intrínsecas e particulares – uma das
formas de justificar, muitas vezes, o que, para a nossa concepção, soa como absurdo.
A preocupação de Sr. White com a jovem negra que fora morta sem chances de se
defender é praticamente inexistente com a que, instantes antes, fora assassinada por
seu colega, Sr. Orange. Isso explica a construção complexa e transitória de suas
personagens que, reverberam comportamentos inconstantes em uma valorização das
antíteses e da irmandade. Para Susan Fraiman (2003), essa política é construída por
meio das atitudes agressivas e situações cômicas, ainda que para a autora a figura
feminina seja relegada às banalidades e ao ordinário, sua invocação reavalia o
potencial subversivo e a reavaliação do passado à luz do presente: Tarantino
retrabalha a estruturação no cinema a partir da sociedade patriarcal discutida por
Laura Mulvey (1983), que apresenta a mulher como vítima, portadora de significado
e não produtora.
No início do filme, assim que terminam de comer, inicia-se uma discussão
sobre gorjetas, Sr. Pink diferente dos outros, é o primeiro a discordar em pagar a sua
parte, já que, simplesmente, diz não acreditar em gorjetas. Enquanto Sr. Blue
(Edward Bunker) defende o trabalho árduo das garçonetes que ganham uma miséria,
Sr. Pink não se sensibiliza, afinal, as dificuldades enfrentadas por essas garotas não
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lhe diz respeito, se elas não estão satisfeitas com o salário, que procurem outro
emprego. Para ele, antes de tudo, as gorjetas devem ser dadas como uma recompensa
para os que realmente merecem e o que garçonetes fazem não passa de uma
obrigação. Sr. Pink ainda completa que a garçonete “não fez nada especial” e Sr. Blue
questiona: “O que seria especial, chupar você?”. Sr. Pink surpreendentemente
discorda – desviando o assunto de uma ilusão patriarcal que dilui a mulher em um
corpo reprimido que deve ficar à disposição dos homens –, julgando-a, na verdade,
por ter enchido sua xícara de café apenas três vezes, uma justificava tanto paranóica
quanto absurda.
Sr. Pink conta, de forma incisiva, que já sobrevivera com um salário mínimo,
sem gorjetas, então, por qual motivo as garçonetes não poderiam viver da mesma
forma? Sr. Blue e Sr. White ainda defendem a causa dizendo que essas garotas
dependem disso para sobreviver – o trabalho de garçonete é uma opção para as
jovens que, sem um diploma e no país em que vivem, dificilmente conseguiriam
outro tipo de emprego. A mulher, agora vítima de um problema social – a educação
– é, não apenas tratada como vítima de uma questão que ela se recusa a lidar, mas
como um exemplo entre diversos outros que ultrapassam a complexidade política e
social do país. Sr. Pink reconhece, ainda, que de maneira indelicada, um certo nível
de igualdade – ele sobreviveu, elas sobreviverão – quando iguala o julgamento a
partir das mesmas premissas. No entanto, o mesmo problema da generalização
ressurge quando Sr. Pink tenta explicar-se a partir de uma visão particular, excluindo
tudo aquilo que lhe pareça incomum, sua ideologia igualitária torna-se invalidada, já
que o descarte das individualidades implica resoluções equivocadas e simplistas.
Todo o discurso engajado de Sr. Pink é vencido quando ele é facilmente obrigado a
pagar sua parte depois da indignação de Joe Cabot que pagou a conta e achou toda
a conversa uma baboseira: a gorjeta é a mínima contribuição que eles podem dar.
Ainda sobre essas pendências, posteriormente ao capítulo intitulado “Mr.
White”, acompanhamos uma conversa entre Joe Cabot e Sr. White que inicia com
uma pergunta de Joe sobre a “parceira” de Sr. White, “a propósito, como vai
Alabama?” e Sr. White responde que não a vê há um ano e meio, completando com
“isso de trabalhar com mulher acaba cansando”, ainda que reconheça, “ela é uma
boa ladra”. Diferente da profissão discutida anteriormente – garçonetes – agora
adentramos, de fato, no mundo do crime, onde mulheres também são agentes. Essa
rápida passagem acentua o desprezo de Sr. White por sua antiga parceira de crime,
na verdade, uma sutil ironia, já que mais a frente assistiremos ao banho de sangue
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causado por um grupo de ladrões – homens – que parecem patinar em suas próprias
poças de sangue. De qualquer maneira, essa breve inserção de Alabama indica os
futuros caminhos do crime e da violência que serão desbravados pelas personagens
femininas.
Mesmo que Cães de Aluguel seja, em primeira análise, estabelecedor das
aparentes desvantagens entre os sexos, o filme percebe tais dicotomias e trabalha, de
certa forma, com a intenção de descontruí-las. As conversas cotidianas e seus
assuntos aparentemente triviais, quase sempre envolvem assuntos relacionados às
mulheres, utilizadas para convencer os ouvintes da masculinidade exercida por
aqueles que falam, ou seja, a maneira que encontram para firmarem-se como homens
é por meio de um discurso constantemente pautado em histórias sobre mulheres.
Sr. Orange, como policial infiltrado, é aconselhado por seu colega Holdaway
(Randy Brooks) a inventar uma história que convença os outros de suas habilidades,
afinal, “um tira disfarçado é um ator”. Por esse motivo, Holdaway dá a Sr. Orange
um roteiro de “uma piada sobre traficantes”, que consiste em um suposto encontro
inesperado no banheiro entre ele – Sr. Orange – e um grupo de policiais. Nessa
história Sr. Orange cita uma hippie fornecedora das drogas para a qual trabalhava,
“estava enriquecendo a garota, ela não fazia nada, nem via as pessoas, eu fazia tudo”,
ele se queixa. Sr. Orange, através de um flashback, aparece em um momento bastante
crítico: na história ele carrega um pacote com drogas e entra em um banheiro cheio
de policiais e um cachorro farejador, é quando ele interpreta para Joe Cabot, Eddie
e Sr. White, o caso que um dos policiais conta nesse momento: um casal é parado
pelo policial, que pede ao homem que coloque as mãos no painel do carro, sua
namorada é descrita como uma mulher histérica e apavorada, “aí a namorada dele, a
típica garota sexy oriental começou a gritar” – a voz do policial agora é forçadamente
aguda – “Chucky, o que está fazendo?” Nessa breve história roteirizada por
Holdaway identificamos ao menos dois estereótipos de mulheres: a mulher de
negócios dominadora que enriquece às custas de um homem e a jovem oriental
erotizada, vista como carente de massa encefálica e desequilibrada.
Ambas as personagens criadas perpassam premissas básicas de construção
das personagens femininas do exploitation: as mulheres sensuais, poderosas e donas
de seu corpo e as mulheres ardilosas, proprietárias de uma esperteza que utilizam a
seu favor. Entretanto, na história contada por Sr. Orange essas qualidades aparecem
de maneira estigmatizada, a problematização desse discurso não está no tipo de
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mulher descrita, mas na intenção daquele que fala: a mulher de negócios representa,
no raciocínio de Sr. Orange, uma ameaça não só ao seu posto como traficante, mas
em sua autonomia como homem. Nesse mesmo sentido, a segunda garota citada
como histérica e descontrolada só serviria para reforçar a plenitude masculina, uma
característica que, ao longo do próprio filme, já é desmentida pelas próprias
personagens e suas neuroses insustentáveis.
As encenações de Sr. Orange são, em sua grande maioria, pautadas por
situações que convergem diretamente para as figuras femininas: quando ele está se
preparando para encontrar Eddie, Sr. Pink e Sr. White, antes de sair do apartamento,
ainda nervoso pela situação, ele volta para procurar um anel – que usa na mão
esquerda – uma aliança que, provavelmente indicaria um casamento. O uso desse
anel parece lhe transmitir confiança, reforçando, então, a relevância de uma mulher
ausente – nesse caso até inexistente – como força motriz para a mentira do policial,
é quando repete para si mesmo como um mantra “não seja covarde, eles não sabem,
não sabem de nada, você não vai se ferir, você é o Barreta”.
Em uma cena posterior, Sr. White repassa com Sr. Orange todo o
planejamento do assalto, confirmando as funções de cada um – “e a garota?”,
pergunta Sr. White, “fica sentada no meu pau”, responde Sr. Orange, explicando que
essa é a única forma de acalmar uma mulher desesperada. Sr. White prossegue com
um conselho, “uma mulher pode falar com você, olhe-a como se fosse amassar a
cara dela, ela vai se calar”, já ao gerente da joalheria, Sr. White refere-se de outra
maneira, “se deixar você nervoso, vai se achar o máximo.” Nesse momento, a
diferença de comportamentos é institucionalizada, um homem sob pressão é forte,
racional e sente-se o máximo por conseguir irritar as pessoas, diferente da mulher,
que é resumida em desespero e obediência, características sensivelmente subvertidas
em uma cena ulterior.
A lição de Sr. White apenas confere o que mais tarde, autoras, como Emma
Wood (2007), vão dizer sobre o estilo explorador e não empoderador de Tarantino,
em filmes, como À Prova de Morte, que, apesar do extenso elenco feminino – diferente
de Cães de Aluguel –Wood acredita que as mulheres falam com a voz do diretor, ou
seja, a violência utilizada por Tarantino assume não fazer parte do universo feminino,
fazendo-nos duvidar da própria forma de capacitação dessas mulheres. Em uma
análise contrária, como a de Adam O. Thomas (2007), as mulheres são justamente
empoderadas por meio dessa violência, em um mundo masculinizado – ou pelo
(76)

menos considerado como tal – elas desobedecem aos protocolos quando agem por
suas próprias mentes e mãos. A possibilidade de ação ainda escassa em Cães de
Aluguel, torna a histeria comumente relegada as mulheres, um sintoma geral das
personagens masculinas – a violência e a histeria, nesse caso, funcionam como
equivalentes, desrespeitando qualquer possibilidade de regras que reconheçam
características inerentes ao sexo.
Em sua última tentativa de sair ileso, Sr. Orange recorre à figura da mãe
como uma garantia de verdade para a sua história, “juro pela minha mãe que foi isso
que aconteceu”. Enquanto Eddie, Sr. White e Sr. Pink estavam fora – buscando os
diamantes roubados e tirando os carros da frente do armazém – Sr. Blonde tortura
sadicamente o policial Marvin Nash (Kirk Baltz), oficial que ele captura na fuga do
assalto, cortando sua orelha e quase queimando-o vivo sem nenhum remorso. Nesse
instante, Sr. Orange acorda, profundamente abatido, já que vem perdendo sangue há
horas e atira em Sr. Blonde no momento em que ele acende o isqueiro para colocar
fogo em Marvin, matando-o. Logo em seguida, com a chegada de Eddie, Sr. White,
Sr. Pink e, posteriormente, de Joe Cabot, Sr. Orange explica que Sr. Blonde ficara
louco e, depois de cortar a orelha do policial, iria queimá-lo vivo, matar todos os
outros e pegar os diamantes, é quando Eddie mata Marvin Nash e explica que toda
essa história é inacreditável – “ele tinha acabado de sair da prisão, foi apanhado em
um armazém com contrabando, podia ter se safado, só precisava dizer o nome do
meu pai, mas ficou calado. Ficou preso quatro anos por nós. Sr. Orange, está dizendo
que este nosso amigo que ficou preso pelo meu pai, que em quatro anos não aceitou
nenhum tipo de suborno, agora que ficou livre e fez um bom acordo conosco, iria
resolver, de uma hora para outra, nos roubar?”
É quando Joe Cabot chega ao armazém e revela o verdadeiro traidor: Sr.
Orange. Essa informação causa um grande transtorno em todos, já que, até então,
ninguém acreditaria que esse homem gravamente ferido pudesse ter culpa de alguma
coisa – sua atual fragilidade física o relegaria a própria inocência.
Sr. Orange esgota todas as possibilidades de salvar sua vida, agora inválido
e ferido sobre uma poça sangue, ele perde totalmente o controle da situação – em
meio a gritaria e as suplicações desesperadas – um comportamento que lembra muito
bem a garota oriental histérica de sua piada. Desequilibrado, assim como essa garota
que ele descreve, Sr. Orange implora por socorro, seu corpo ferido é igualado ao
delicado e fraco corpo das mulheres que, a princípio, só podem pedir ajuda e não
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agir, a inversão de papéis sofrida – a violência que encontra a histeria – é um dos
caminhos para essas personagens.
Lançada para fora de seu carro sem a mínima delicadeza por Sr. Orange e
Sr. White, sob grande pressão emocional, a mulher que aparece por pouco menos
de 15 segundos e não diz sequer uma palavra – desprovida do direito da fala, age por
impulso e sem tempo para longos diálogos – a única forma de defender-se é recorrer
à violência, o diálogo já não é mais tão eficiente quanto o revólver.
Ainda que atirar nesse homem não resolva a sua situação, afinal ela também
é morta, sua ação eleva ainda mais o sentimento de estupefação de Sr. Orange, “não
acredito que ela me matou, quem imaginaria?” Essa violência feminina imprevista
coopera para o desespero dessas personagens que resulta, principalmente, em
gritaria. Apenas Sr. White, um homem mais velho e experiente, se prontifica a ajudar
Sr. Orange, tentando acalmá-lo e fazendo-o repetir para si mesmo que tudo ficará
bem, mesmo consciente da gravidade da situação. O desespero físico implica em
preocupações morais: Sr. White, em um ato de bondade, revela seu nome verdadeiro
ao ferido como forma de conforto e atenuação das dores físicas do moribundo. Ao
mesmo tempo em que a compaixão de Sr. White alivia a dor do ferido – todos
entram em acordo com Joe Cabot de, em hipótese alguma, revelar seus verdadeiros
nomes ou qualquer outra informação que possa comprometê-los – ela o coloca em
uma situação de risco, abalando a confiança entre eles. Sr. White não pode deixar Sr.
Orange em um hospital, pois o fato dele conhecer seu nome verdadeiro e de onde
ele vem, pode ser crucial e, como observa o paranoico, neurótico e também histérico
Sr. Pink, “se o pegarem, nos pegarão, e isso não pode acontecer, e acha que a culpa
é minha? Não disse meu nome, nem de onde sou.”
Cães de Aluguel indica espaços de enfrentamento ao próprio cinema
mainstream e como ele atenta para a constituição de suas personagens. A partir disso,
as políticas adotadas por Tarantino alternam possibilidades que, ao mesmo tempo,
calam e dão voz às suas personagens, já que “o que é periférico nos textos pode ser
tão significativo quanto o que é nuclear” (KELLNER, 2001, p. 148). A ausência
feminina desconstrói o seu próprio vazio, subvertendo por meio da histeria, o
estereótipo da figura responsável pela atenuação da brutalidade e violência. O corpo,
praticamente ausente, introduz uma figura que não precisa aparecer para ser
relevante, as citações constantes que colocam as mulheres em meio aos comentários
cômicos são, por enquanto, suficientes para essas personagens. O filme, portanto,
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inaugura, ainda que timidamente, a relevância que as personagens femininas vão
tomar ao longo da obra de Tarantino e, nesse caso, como meio de afirmar e
questionar crítica e ironicamente a própria ideia de masculinidade de suas
personagens.
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3. Vingativas: reconstruindo o girl power
A figura pós-feminista da “mulher forte” significa não apenas expandir a
esfera conceitual de conjugação do feminino, mas eleger as mulheres como tão
poderosas quanto os homens. Esse sentido abre uma série de problemáticas
contestatórias, traçando os contornos de uma “masculinidade feminina”. As
interpretações paranoicas, comumente realizadas no que concerne ao lugar que a
representação feminina ocupa como heroína, são, de fato, complexas quando
partimos do alter ego de heróis masculinos, no entanto, essa expectativa derivada do
cinema exploitation, enxerga, também, um esvaziamento do próprio gênero
masculino/feminino.

Como feministas do século XXI, podemos neutralizar essas interpretações
profundamente misóginas, mudando a noção bastante anatômica de um
corpo feminino castrado para uma leitura mais simbólica, onde o corpo
feminino significa diferença em uma cultura de homens. Na maioria das
culturas, é a caso que a mulher-como-outro, ou seja, diferente do homem,
dando significado à diferença sexual. Nessa leitura mais neutra, a mulher
lembra constantemente o homem de sua alteridade, sem que tenhamos que
traduzir isso nos termos carregados da castração73 (SEMELIK, 2009, p. 181).

A vingança orquestrada por mulheres deveria, então, ultrapassar a atribuição
ao comportamento masculinista? Uma análise crítica pós-feminista acredita na
ambivalência como necessária para compreender essa desfiguração, entendendo,
também, que as heroínas estão sujeitas aos estereótipos de gênero. Um estudo, como
o de Maxime Cervulle (2009), que reitera a desintegração da reciprocidade entre as
mulheres, apontando em À Prova de Morte, por exemplo, as mulheres da segunda
parte do filme como não solidárias ao primeiro grupo, já que lutam por si mesmas e
ignoram qualquer movimento social, na verdade, contribui ainda mais para o próprio
pensamento pós-feminista.
Tradução livre. Texto original: “As twenty-first century feminists, we can neutralize these deeply misogynist
interpretations, by shifting the rather anatomical notion of a castrated female body to a more symbolical reading where the
female body signifies difference in a culture of men, In most cultures, it is the case that the woman-as-other, namely other
than the man, gives meaning to sexual difference. In that more neutral reading, the woman constantly reminds the man
of her otherness, without our having to translate this in the loaded terms of castration and lack”.
73
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A contemplação da individualidade de cada mulher levanta a bandeira da
terceira geração de feministas – diferente das duas primeiras fases que se
concentravam apenas na singularidade das mulheres – explicando, talvez, a falta de
solidariedade prevista em algumas personagens vingativas de Tarantino. Ainda que
construídas sobre a égide do herói como exemplo de regeneração universal, pensálas não significa sempre partir dessas condições, se o pós-feminismo recorre não
somente a proibição, mas a criação de práticas alternativas, o segredo da irmandade
entre as mulheres para atingir o tempo linear não aparece como a única forma de
alcançá-lo, caso contrário, a própria noção de liberdade e consentimento de escolha,
tão cara ao pós-feminismo, seria invalidada.
A construção contemporânea do feminino observada por Kate MacNeil
(2008) a partir do trabalho “The Dinner Party in Australia” (1988) da artista
estadunidense Judy Chicago – uma instalação com uma mesa triangular e louças
elaboradas a partir de formas vaginais, evocando as características femininas de cada
período da história e suas contribuições, onde os lugares vazios à mesa são para as
mulheres ausentes das narrativas históricas convencionais – reverbera a ideia de
trajetória linear não como única, mas perpassada por múltiplos caminhos.

Enquanto repetição, mimetismo e mascarado como estratégias subversivas
eram familiares para certos espectadores, outros eram confrontados com o
excesso feminino ou uma descrição muito literal do corpo sendo inserido na
história da arte. Identidades unificadas e instáveis coexistem, como diferentes
formas de ativismo exige estratégias diferentes. A imagem pode assegurar uma
posição dentro de uma narrativa da arte ou da história – como The Dinner
Party de Judy Chicago demonstrou, mas ao mesmo tempo a própria narrativa
deve ser constantemente desafiadora74 (MACNEIL, 2008, p. 9).

Nesse sentido, estendemos essa mesma acepção das estruturas irônicas em
Tarantino e suas personagens que têm a possibilidade de escolher entre o poder
solitário e sua organização em grupo. O louvor contemporâneo correspondente a
essas figuras pode ser, ao mesmo tempo, capaz de ser reduzido ao didatismo, como
Tradução livre. Texto original: “While repetition, mimicry and masquerade as subversive strategies were familiar
to certain viewers, others were confronted with either feminine excess or a very literal depiction of the female body being
inserted into art history. Unified and unstable identities coexist, as different forms of activism will require different
strategies. Imaging might secure a foothold within a dominant narrative of art or of history – as Judy Chicago’s The
Dinner Party has demonstrated, but at the same time the narrative itself must constantly be open to challenge”.
74
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também demonstrar as estratégias múltiplas e simultâneas de tornar visível o
feminismo, ainda que, para isso, utilizem-se de ferramentas reconhecidas como
masculinas. As figuras femininas vingativas em Tarantino são, dessa forma,
identificadas segundo suas configurações essenciais, em uma reconstrução do girl
power sob ambivalências igualmente válidas.
Dessa maneira, o próprio conceito de final girl já explicado por Carol Clover
como uma figura nada pós-feminista, já que retorna ao discurso do “raciocínio de
um sexo” proeminente até o século XVIII, negam as personagens de Tarantino, já
que essas parecem encarnar e defender, de fato, a forma do pós-feminismo,
podendo, simultaneamente, conter características femininas e masculinas em um
gesto de retaliação pós-feminista.

3.1 Emergências femininas

VINGANÇA
(vingar + -ança)
substantivo feminino
1. Ato ou efeito de vingar.
2. Atitude de quem se sente ofendido ou lesado por outrem e efetua contra
ele uma noção mais ou menos equivalente. = DESFORÇO, DESFORRA,
REPRESÁLIA.75

A tendência de fazer interpretações, muitas vezes, paranoicas no que
concerne ao lugar que a representação feminina ocupa nas produções culturais,
confirma o embaraço em pensar as heroínas como autenticamente femininas. A
confirmação quanto aos alter egos de heróis masculinos, justifica o papel das
mulheres em circunstâncias que as fazem tomar para si uma existência violenta e
astuta, em algumas das imagens elegidas por Georges Duby e Michelle Perrot (1991)
– em trecho do livro que levam o mesmo título deste subcapítulo – a análise é
questionada justamente por seus recortes. A abordagem dessas figuras incluía
mulheres na história da arte, também enquanto autoras, não somente como
inspirações, “que anorexia inconsciente terá feito desaparecer a cozinha, local do
poder feminino por excelência?” (p. 292), indagam-se os autores. Assim, explicamos,
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então, a sujeição aos estereótipos de gênero que reconhecem as representações
assimétricas, mas que para a figura da mulher pós-feminista deve estabelecer a
flexibilidade e a diversidade como pontos fundamentais.

A questão que se coloca aqui é que a figura pós-feminista da “mulher forte”
significa a representação de uma cultura que, em vez de expandir a esfera
conceitual de poder conjugar o feminino, prefere representar as mulheres
poderosas como homens? A menos que isso “o quê” que designa o tipo de
mulheres fãs “de filmes de carros” abra um espaço de identificação com
modelos de feminilidade atribuídos, traçando os contornos de uma
“masculinidade feminina” ou masculinidade sem homens (Halberstam, 1998;
Noble, 2005; Bourcier e Molinier, 2008) que consiste em sobre como tais
personagens são colocadas na tela do cinema 76 (CERVULLE, 2009, p. 5).

A ideia da “masculinidade feminina” é um aspecto polêmico que pretende
ir além das próprias representações, pensar na mulher forte – nesse caso, vingativa e
poderosa – como, automaticamente, prevista de qualidades masculinas é, na verdade,
uma explicação deficiente que pretende subjugar e determinar certas características
como somente masculinas ou femininas, não levando em consideração uma forma
de pensamento contemporânea capaz de libertar-se de uma crença da castração e
trazer a individualidade de cada personagem à tona.
Camille Paglia, em “Vampes e Vadias” (1996), ressalta “o paradigma político
rígido do opressor/vítima” (p. 90), considerado pela autora como uma das
“principais controvérsias do feminismo recente” (p. 83) – um tipo de crença
rousseauísta que explica a violência como um mal da sociedade, responsável por
corromper uma pessoa que, a princípio, nascera boa. Dessa forma, assumir a
violência como construção masculina por meio do conceito de final girl – uma
sobrevivente que se apropria das ferramentas masculinas – é, portanto, desconstruir
a própria ideia de masculinidade, recorrendo às tais emergências como formas
Tradução livre. Texto original: “La question ici posée est celle de la figure postféministe de la «femme forte»: que
signifie cette représentation au sein d’une culture qui, plutôt que d’étendre la sphère conceptuelle du pouvoir pour le
conjuguer au féminin, préfère représenter les femmes puissantes comme des hommes comme les autres? À moins que ce
«quoi» désignant le genre de ces femmes fans de «car movies» n’ouvre un espace de désidentification avec les modèles de
féminités assignés, traçant les contours d’une «female masculinity» ou d’une masculinité sans homme (Halberstam, 1998;
Noble, 2005; Bourcier et Molinier, 2008) constituée dans le rapport qu’entretiennent ces per son nages à l’écran de
cinéma”.
76
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também disponíveis às personagens femininas: o mundo como zona de guerra,
agressão e hostilidade.
Repensar dualidades como estas opera, também, em uma amplitude
altamente expansiva, Georges e Perrot oferecem análises de obras77, por exemplo,
executadas por artistas homens e que falam sobre mulheres, comportando um
espaço de respeito inclinado à quebra de padrões.

Exigir respeito a pessoas porque elas são negras ou gays requer que existam
alguns padrões para o que seja considerado afro-americano ou desejo sexual
pelo mesmo sexo. Haverá formas apropriadas para ser um negro ou um gay,
haverá expectativas a serem alcançadas, demandas a serem atendidas. É nesse
momento que alguém que leva seriamente em consideração a autonomia
poderá perguntar se nós não estamos substituindo uma espécie de tirania por
outra (APPIAH apud MINOW, 1997, p. 56).

Partindo desse pressuposto, encarar Tarantino como um diretor que
agrava uma falta de realismo é confirmar, como aponta Emma Wood (2007), um
lugar-comum também para o próprio espectador, “o grupo na sociedade que é mais
provável que realmente experimente crimes violentos é aquele entre 16 e 24 anos.
Mas a violência nos filmes de terror é dirigida às mulheres, porque a violência é
erotizada”78. De tal maneira, as personagens vingativas de Tarantino vivem as regras
de um mundo aparentemente masculinizado, mas que aos poucos vai se
As análises comportam uma série de temáticas envolvendo situações de mulheres, dentre elas, as
formas de independência do saber ler e escrever (Lady Dacre, 1555 de Hans Eworth); as relações afetivas
e intelectuais entre homens e mulheres (Ulla Tessin no seu gabinete de trabalho, de Olaf Fridsberg); o
corpo feminino como mensagem diante de impossibilidade da escrita (O êxtase de Santa Teresa, 16411651 de Gian Lorenzo Bernini) e como repositório da fé (A cura da menina Hardouin, 1731 de Conrado
de Montgeron); a oposição de classe entre as excluídas e as rainhas (A rainha Isabel I e as três deusas,
1569 de Hans Eworth); a caricatura que promove a maleficiência do homem e da mulher de poder (Os
dois não são senão um, desenho de Luis XVI e Maria Antonieta depois da fuga de Varannes, 22 de
Junho de 1791); a iconografia das mulheres feiticeiras (Discovery of the Witches, 1647 de Matthew
Hopkins) e sua invocação como destruidora (Dulle Griet, 1563-64 de Peter Brueghel); representações
realistas de prostitutas (Lansquenete e rapariga, 1560 de Urs Graf); mulheres intervindo em cenas
públicas através de motins (Esboço para um panfleto a favor da Reforma, 1537 de Lucas Cranach o
Velho), em cenas políticas (As amotinadas de Wilkes, 1768 de John Collet), em revoluções (O Triunfo
de Marat, 1794 de Louis Boilly) e o retorno ao silenciamento e abandono (Das Schweigen, 1799-1801 de
Joahnn Heinrich Füssli).
78 Tradução livre. Texto original: “The group in society that is most likely to actually experience violent crime is men
aged 16-24. But violence in horror films is targeted at women, because the violence is eroticized”.
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reconfigurando, já que não conseguimos mais identificar uma presunção binária e
sim, uma série de artifícios de livre flutuação.
A vingança em seu significado mais primário – uma atitude tomada de
modo mais ou menos equivalente – funcionará, para as personagens femininas de
Tarantino, como um tipo de revolta que torna o gesto algo essencial para a
constituição da individualidade, de tal forma que as vinganças realizadas por essas
personagens vão, aos poucos, tomando espaços cada vez mais amplos. A amplitude
revelada pela própria vingança não pretende eliminar o homem em uma raiva que
explicaria a derrubada – ou a tentativa de – acabar com o poder patriarcal, mas
considerar, também, a transformação da figura masculina.

3.2. Esvaziamento dos gêneros masculino e feminino

Essa tomada de espaço vai se expandindo aos poucos, começando
timidamente em Pulp Fiction enquanto Honey Bunny/Yolanda e Pumpkin/Ringo
discutem sobre assaltar a lanchonete em que estão. A ideia, que se torna cada vez
mais concreta, é completamente absorvida por Yolanda e em um olhar cada vez mais
compenetrado – reforçado pelo primeiro plano mais íntimo e que parece mergulhar
na conversa absurda, mas que ainda assim sustenta-se por justificativas racionais dos
bandidos – é definitivamente devorada quando a garota afirma “estou pronta, terá
que ser aqui e agora”. Yolanda é a primeira personagem feminina depois das ausentes
em Cães de Aluguel a agir, tornando sua revolta maníaca e desesperada uma
preconização da vingança como instrumento de superação. Os rastros deixados por
Cães de Aluguel, no entanto, ainda são visíveis – quando Ringo chama o garçom e é
atendido por uma mulher sem rosto (Laura Lovelace), que lhe responde “garçom é
para homens”, deixando o casal em silêncio, absorvendo tal informação, tão
irrelevante quando comparada aquilo que estão discutindo. A tal garçonete surge de
forma contestatória quando explica a Ringo qual é a denominação correta que ele
deve utilizar, exigindo tal identificação, responsável por sua identidade tanto como
mulher quanto como garçonete.
A constante citação de figuras femininas ainda prossegue em Pulp Fiction,
o diálogo do casal perpassa diversas vezes em histórias sobre roubos que envolvem
mulheres, “pegamos a filha dele, ela morrerá se não lhe derem o dinheiro”, cita Ringo
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em um exemplo de ameaça, Yolanda então pergunta “machucaram a menina?”, é
quando ele confessa que, na verdade, a menina nem deveria existir, dando ênfase
não à garota, mas à arma utilizada no crime: um telefone. Ringo explica que, em uma
lanchonete, as chances das pessoas reagirem a um assalto são praticamente mínimas,
nesse momento, Tarantino recorre, novamente, aos grupos representados e suas
constantes alterações de valores para explicar tal falta de coragem e vitimização “o
gerente quer que você dê o fora logo sem matar os fregueses, as garçonetes?
Esquece. Sacrificar a vida pelo caixa?! Os da limpeza são ilegais que ganham $1,50 a
hora. Não querem nem saber se você assaltar o dono. Os clientes nem se tocam”,
concluindo que se nem mesmo o gerente é capaz de reagir, “as garçonetes?
Esquece”.
Apesar de impulsiva e violenta “se qualquer filho da puta se mexer, mato
um puto por vez, até o último!”, a montagem não linear de Pulp Fiction interrompe a
ação de Yolanda, fazendo com que sua rebeldia aguarde um pouco mais para ser, de
fato, completa. Quando o casal retorna ao final do filme, agora anunciando o assalto
de maneira diferente, a agitação toma conta de Yolanda e Ringo novamente, a
câmera que acompanha Yolanda correndo pela lanchonete confirma sua excitação
em meio a berros, os planos mais próximos destacam sua expressão furiosa e nada
compadecedora. Com essa confusão, Yolanda se vê ameaçada quando Jules decide
interferir no assalto em seu último ato como gângster, a garota é tomada por um
olhar de pavor quando vê seu parceiro ameaçado – sua resolução caminha para a
matança frenética – diferente de Ringo, que pretende resolver tudo na conversa.
Yolanda não nos parece o maior exemplo de personagem vingativa, no
entanto, ainda sob um respaldo das personagens femininas impedidas de agir em
Cães de Aluguel, a assaltante mostra um avanço nas representações – sua vingança, de
maneira alguma, é completa, afinal, ela é interrompida por um falatório explicativo
que vence em argumentação seu comportamento frenético, e movido pelo ódio –
Yolanda funciona, na verdade, como uma preâmbulo para as próximas personagens
que, mais tarde, conseguirão executar suas vinganças.
Em Jackie Brown, devido à apresentação de um mundo mais maduro e
desencantado, que não mais incita a violência como fundamental – como a de Pulp
Fiction – não podemos nos referir às personagens como efetivamente vingativas. O
mundo do crime em Jackie Brown parece arcar com as consequências das atitudes
descoladas e imprevistas das personagens de Pulp Fiction. Enquanto Yolanda
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preocupa-se com o bem-estar de seu parceiro, Jackie – uma mulher mais velha e que
vive sozinha – está mais interessada em continuar sobrevivendo dignamente em um
mundo desiludido e não exatamente se vingar de algo. Ainda assim, tanto Jackie
quanto Melanie arquitetaram seus planos ancorados, quase sempre, em interesses
estritamente pessoais – diferente de Yolanda, que se preocupa não exatamente com
ela, mas com Ringo, seu parceiro de amor e do crime.
Jackie e Melanie, apesar de personalidades completamente diferentes,
surgem em uma evocação direta dos filmes exploitation, Pam Grier interpreta uma
comissária de bordo da Cabo Air, uma linha aérea mexicana, propondo uma
recolocação das personagens que interpretava em seus tempos áureos do
blaxploitation: uma mulher lasciva e pronta para o ataque, mas que agora demonstra
outras preocupações com a vida, fruto de um amadurecimento da própria mulher.
“Adoro a ideia de fazer um filme com uma sensibilidade mais velha, o desespero de
você não ter feito o que queria nos últimos vinte e cinco anos, e agora, ter uma janela
muito pequena para fazer algo.” (TARANTINO apud WOODS, 2012, p. 287).
Melanie é uma garota mais nova que vive com Ordell em um tipo de
relacionamento aberto – pessoa da qual ela cultiva uma raiva sequiosa que beira ao
nojo. Talvez Melanie seja a única personagem feminina em Jackie Brown que
possamos considerar, ainda que em menor peso, como uma mulher vingativa: seu
comportamento é incorporado em meio à uma vida chapada assistindo à TV e
tomando sol. Praticamente inofensivas, tanto Melanie como Jackie, pretendem
trabalhar longe dos delírios de Yolanda, ambas entendem que para que os planos
deem certo, é preciso destreza e dissimulação. Essa “janela muito pequena” a qual
Tarantino se refere, ainda não pode ser interpretada como um tipo de vingança plena
– que vamos só de fato reconhecer a partir de À Prova de Morte – mas sim como meio
de afirmação das particularidades de cada personagem.
A apatia de Melanie em relação a Ordell já é identificada desde quando a
garota zomba de Ordell para seu amigo recém-saído da cadeia, Louis, “ele se acha o
entendido” – sobre as armas – “estou impressionado, ele sabe muito” responde
Louis, é quando Melanie explica, “ele só repete o que ouviu, ele entende de armas
tanto quanto eu”. Em uma tentativa de convencer Louis a trair Ordell, ela comenta:
“Ele se acha um grande vendedor internacional de armas, mas até hoje só vendeu
para drogados”, julgando-o pela inteligência escassa: “Ele mexe a boca quando lê, o
que isso mostra?”. De maneira simplificada, Melanie evoca uma discussão
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pertinente, será que a igualdade exige as mesmas condições para todos? A ironia de
Melanie – aquilo que Ordell sabe é fruto de uma constante repetição, logo, tal
repetição pode ser facilmente executada por ela também – é um meio de lidar com
a relegação de sua personagem, um pensamento binário que, apoiado pela garota,
reconhece sua necessidade em igualar-se, repudiando as diferenças que deveriam ser,
na verdade, articuladas.
No geral, tanto Jackie quanto Melanie como, ainda que a primeira não possa
ser considerada como uma personagem vingativa, transitam em um território que
contempla suas individualidades e necessidades, um tipo de egoísmo saudável que as
fazem pensar em si mesmas antes de tudo. Ainda que Melanie não tenha
concretizado seu plano, sua dependência masculina transforma-se em reflexão –
colocar em cena seu problema é enfatizar, de maneira irônica e crítica, o seu
conhecimento. O assassinato repentino da jovem não deve ser encarado como uma
consequência de seus atos atrevidos, e sim como uma crítica a essa resolução, que
pretenderia explicá-la somente dessa forma. Já Jackie, como uma mulher mais velha
e experiente, edifica-se sob um tipo mais prudente que não sai em busca da vingança,
mas de uma forma digna de sobrevivência.

3.3 A retaliação pós-feminista

Como já apontara Semelik (2009) acerca da ideia de heroína e o corpo
feminino como a diferença – agora valorizada – deixando um pouco de lado o
voyeurismo clássico para incorporar a perspectiva de um olhar neutro, as mulheres
em Kill Bill parecem estabelecer um tratamento que nega a heroína feminina somente
como inacreditavelmente bonita e invencivelmente forte. Nesse caso, “o olhar
voyeurista passou então para uma representação mais igualitária do gênero, que
ocorre no nível de olhar (o olhar), bem como o nível que está sendo analisado (o
objeto), em que a atividade e a passividade são compartilhadas entre os dois sexos”79
(p. 183). Em Kill Bill esse olhar é tomado pela personagem de Beatrix Kiddo ou A
Noiva, revelando uma personagem complexa e não erotizada, apesar de seu corpo
Tradução livre. Texto original: “The voyeuristic gaze has then shifted to a more equal representation of gender,
which takes place at the level of looking (the gaze), as well as the level os being looked at (the object), in which activity
and passivity are shared among both sexes”.
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magro e forte, ela não é um objeto voyeurístico, já que sua história trata com maior
ênfase a maternidade.
Ambos os filmes apresentam a vingança como tópico central, não à toa, o
primeiro filme inicia-se com o ditado “a vingança é um prato que se come frio”80,
talvez a mais óbvia trama que, já se entrega de antemão ao território da própria
vingança. Todavia, pensar na obviedade de Kill Bill significa, também, reconsiderar a
própria construção de tal discurso.
A surpresa na gravidez, contratempo que mais tarde motivaria a busca de
Kiddo pela justiça – uma justiça particular, violenta e, a princípio, até duvidosa –
foge completamente daquilo que Camille Paglia (1996) critica como “a redução
retórica da mulher a um saco de pancadas passivo, que constitui a premissa básica
da ‘síndrome da mulher espancada’” (p. 90). Ainda que o texto de Paglia trate
especificamente de temas, como aborto, espancamento e assédio sexual81, a defesa
pela violência, no caso de Kill Bill, é inteiramente válida enquanto forma de
modificação daquelas que agem – Kill Bill expande ainda mais o espaço tanto para
as heroínas quanto para as vilãs. Sua construção impera-se constantemente em
homenagens aos filmes de spaghetti western e kung fu, gêneros, muitas vezes, ligados às
figuras masculinas e o seu poder, agora abalados por essas mulheres.
A vingança engloba, também, outras três membros do Esquadrão Suicida
das Víboras Mortais em um aspecto fundamental de suas vidas – não somente como
castigo pelo o que foi feito, mas como consequência, demonstrando que todas são
capazes de assumir tanto o prazer que têm em matar quanto o perigo que correm
em fazê-lo, “as mulheres devem escrever através de seus corpos, devem inventar a
linguagem inexpugnável que destruirá partições, classes e retóricas, regulamentos e
códigos, elas devem submergir, cortar, superar a reserva final – o discurso, incluindo
o riso e a própria ideia de pronunciamento da palavra ‘silêncio’”82 (CIXOUS apud
ATAYURT, 1994, p. 256).
Para Kiddo, a vingança trata-se de pendências e é justamente por isso que,
logo após matar Vernita Green – a maior especialista em facas – e perceber que sua
Tradução livre. Texto original: “Revenge is a dish best served cold”.
Ver “3. Guerra dos sexos: aborto, espancamento, assédio sexual”, p. 83-110.
82 Tradução livre. Texto original: “Women must write through their bodies, they must invent the impregnable
language that will wreck partitions, classes and rhetorics, regulations and codes, they must submerge, cut through, get
beyond the ultimate reserve - discourse" including the one laughts at the very idea of pronouncing the word 'silence'”.
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filha, Nikki Bell (Ambrosia Kelley) estava presente – sem derramar sequer uma
lágrima – Kiddo adverte-a, “eu não pretendia fazer isso na sua frente, por isso, eu
sinto muito, mas pode acreditar: sua mãe pediu por isso. Quando você crescer... se
ainda guardar rancor, vou estar esperando”. Kiddo está além da vingança, sua
resignação preza por um tipo de código moral válido estabelecido por um universo
impetuoso, que, apesar de tudo, deve ser respeitado.
O-Ren Ishii, ou Boca de Algodão, é uma personagem que resguarda muitas
angústias em comum com Kiddo, nascida em uma base militar americana em
Tóquio, meio japonesa e meio sino-americana, aos 9 anos presenciou a morte de
seus pais por Matsumoto, o mais cruel chefe da Yakuza. A sequência de animação
que conta a história de O-Ren Ishii, alterna entre os olhares desesperados da criança
e seus pais sendo cruelmente mortos – seu pai, depois de lutar exaustivamente, é
golpeado nas costas com uma espada, fazendo jorrar sangue pelo quarto inteiro, e
sua mãe, que também é morta por uma espada presa a cama – essas imagens
chocantes servem de estímulo para o que a garota se tornará mais tarde. Aos 11 anos
O-Ren se vinga do pedófilo que matara seus pais – “olhe para mim, Matsumoto,
olhe bem para o meu rosto, olhe os meus olhos, olhe a minha boca, eu pareço alguém
conhecido? Pareço com alguém que você matou?”, pergunta ela friamente enquanto
dilacera o corpo do velho – completamente enxarcada de sangue, O-Ren entrega-se
de corpo e alma para aquilo que sabe fazer melhor: matar.
Como resultado do mundo em que vive, O-Ren Ishii aprendera a ser
intrépida desde criança, sujeitando-se até a prostituição como um caminho para a
vingança – é admirada por Kiddo, que reconhece nela uma adversária genuína. Com
20 ela já era uma das maiores assassinas do mundo e aos 25 ela participara do
Massacre de Two Pines, afirmando uma carreira de êxito. É quando no capítulo 5
Showdown at House of Blue Leavesi, em Kill Bill Vol.1, Kiddo e O-Ren Ishii são
finalmente postas em combate, O-Ren, assim como Vernita, reconhece seus erros,
“por ter ridicularizado você eu peço perdão”, sussura O-Ren Ishii já ferida, e Kiddo
aceita perguntando a adversária se ela está pronta, é quando ela responde “venha” e
então Kiddo com sua espada Hattori Hanzo arranca o escalpo de O-Ren Ishii.
Gogo Youbari é a guarda-costas de O-Ren Ishii, uma jovem de 17 anos
milimetricamente treinada para matar, seu desejo pela violência é realmente
insaciável. Sádica, ela diverte-se com ameaças raivosas – depois de perguntar a um
homem se ele quer “trepar” com ela – pergunta que ele responde positivamente,
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demonstrando uma cobiça asquerosa intensificada por um risada barulhenta que
mostra seus dentes podres, “não ria, quer trepar comigo, sim ou não?”, Gogo fereo na barriga. “E agora, garotão? Ainda quer me penetrar...ou eu é que penetrei
você?” O corpo ferido do rapaz começa a esguichar sangue e a câmera, focada nas
tripas do rapaz, ignora completamente qualquer tipo de expressão de pena que a
garota possa vir a ter, glorificando apenas a espetacularização de sua força bruta.
Esse ato parece relembrar premissas já vistas em filmes como Um Drink no Inferno,
que não apenas destacam a ação violenta das mulheres monstruosas, mas essa ação
intensificada perante às figuras masculinas.

Parece-me ser uma fantasia masculina de vingança feminina, na qual a raiva
transforma as mulheres em monstros, ou na qual mulheres em fúria revelam
que eram monstros disfarçados o tempo todo, e em face ao ódio, homens se
tornam vítimas inocentes de putas malvadas (BAUGHMAN apud WOODS,
2012, p. 197).

Completamente diferente das adversárias anteriores, Elle Driver ou Cobra
Californiana é uma personagem indiferente a compaixão, movida por um ódio e
possivelmente pela inveja de Kiddo, Driver é a única que se recusa a reconhecer o
mal que fizera, sendo capaz de qualquer coisa quando seus planos não saem como
o esperado. Sua tentativa falha em matar Kiddo acontece, pela segunda vez em Kill
Bill Vol.1, anos após A Noiva entrar em coma, Driver veste-se sarcasticamente de
enfermeira, mas é interrompida por uma ligação de sua paixão platônica Bill – o que
é suficiente para fazê-la parar, mesmo irritada. “Vocês acabaram com essa mulher,
mas não a mataram, e eu meti uma bala na cabeça dela, mas seu coração não parou,
você viu tudo isso com seu lindo olho azul, não foi? Fizemos muitas coisas a essa
mulher, e se um dia ela acordar, faremos muito mais. Mas o que não faremos é entrar
na surdina no quarto dela, à noite, feito um rato, e matá-la dormindo. E o motivo
pelo qual não faremos isso é porque isso nos rebaixaria. Não concorda, Srta.
Driver?”, explica Bill; nesse momento Driver, que está de costas e com os braços
cruzados, responde com uma voz que parece entalada em sua garganta, “acho que
sim”, decepcionada.
Elle Driver é, de fato, a mais rancorosa e ameaçadora – “é melhor você não
sair do coma” ela sussurra no ouvido de Kiddo – e tal interrupção, que chega até a
ser cômica, funciona não somente como uma paródia, mas uma brincadeira com as
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questões feministas, provando que uma mulher determinada também pode ter
problemas – o girl power que parece invencível pode, de vez em quando, falhar. Sua
segunda aparição em Kill Bill Vol.2 é ainda mais dramática, capaz de matar o irmão
de Bill, Budd, por uma espada Hattori Hanzo, Driver novamente falha quando entra
em combate com Kiddo no trailer de Budd. A montagem frenética e o destaque para
o som dos socos, golpes de espada e gritos de dor, reforçam ainda mais o confronto
entre as duas mulheres – que disputam em pé de igualdade e praticamente não
trocam palavras enquanto lutam. É quando no duelo de espadas as primeiras sílabas
aparecem, uma conversa que nada diz respeito a vingança arquitetada por Kiddo,
“só entre nós duas... o que disse a Pai Mei para que ele arrancasse seu olho?” e Driver
responde “eu o chamei de velho miserável e idiota”, confessando que matara Pai Mei
envenenado. Kiddo, então, arranca o outro olho de Driver – assim como fizera Pai
Mei com Driver quando ela era sua pupila – deixando-a viva, uma vingança diferente
da morte oferecida para as outras, Driver estará sujeita ao sofrimento de não poder
enxergar, perdendo novamente de vista sua maior rival.
O objetivo final de Kiddo, é claro, aquele que dá nome ao filme: Bill. No
início de Kill Bill Vol.2 Kiddo conversa com o espectador declamando a sua vingança,
enquanto a câmera se aproxima cada vez mais de seu rosto ameaçador atingido pelo
vento, Kiddo nos oferece uma recapitulação óbvia de toda a história – “quando
acordei, me lancei no que os anúncios dos filmes chamam de ‘um furor violento de
vingança’, eu me vinguei, com violência, até ficar satisfeita. Matei muita gente para
chegar até aqui, mas ainda falta mais um, o último. Estou dirigindo até ele agora. O
único que falta. E quando eu chegar lá, eu vou matar Bill”. A conversa final entre
Bill e Kiddo, pouco depois da assassina descobrir que sua filha está viva, revela
questões pertinentes ao fato de Kiddo ser considerada um tipo de heroína. Bill
explica que ela é uma assassina nata e o fato de ter fugido para uma vida sossegada
assim que descobrira sua gravidez fora como um ato de fraqueza – tal fraqueza
designada pela natureza de ser mãe – mas, ainda assim, Bill reconhece a empreitada
destemida pela qual Kiddo sujeitou-se para chegar até aqui. É quando Kiddo
pergunta, “está me chamando de super-heroína?” e obtém uma resposta ressentida
de seu ex-amante, “estou chamando você de assassina, é o que foi e sempre será”.
Kiddo é metaforicamente comparada a Superman, herói favorito de Bill, já
que ele, diferente dos outros heróis, nasce herói e, ao longo da vida, é obrigado a se
disfarçar de ser humano, seu alter ego Clark Kent, “o Clark Kent é uma crítica do
Super-Homem a raça humana, tipo Beatrix Kiddo e a Sra. Tommy Plimpton”,
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completa Bill. Partindo dessa teoria, para Bill, Kiddo nascera uma assassina, Beatriz
Kiddo e não Arlene Plimpton – nome que ela adotaria mais tarde. Ou seja, todo o
seu sofrimento é resultado de uma série de imperfeições humanas com as quais ela
tem que lidar quando deixa de ser a Mamba Negra – ao escolher sua filha, Kiddo
abre mão de ser quem é, todavia, ao final de sua trajetória, percebemos que a teoria
de Bill pode não funcionar tão bem assim. Ao escolher ser mãe, Kiddo arca com
todas as consequências, enfrentando, diversas vezes, a morte de tal modo que, ao
nascer como assassina e depois recusar sua verdadeira identidade violenta, Kiddo
deve retornar a ela para que consiga, de fato, tornar-se mãe. Dessa forma, Kill Bill
parece querer inverter alguns valores que reforça ao longo de todo o filme, as
habilidades sobre-humanas ou a perspicácia dessas mulheres vingativas não anulam
seu caráter iminentemente humano – o sentimento de culpa, raiva ou, até mesmo, a
redenção – são suas imperfeições humanas, inerentes às personagens que exploram
o ato da vingança não apenas como represália, mas como condição para sobreviver.

3.4. Uma irmandade feminina

Em À Prova de Morte, as mulheres vingativas são responsáveis pelo segundo
round do filme, que reserva para a história um time de garotas que se tornam heroínas,
vingando o deslize cometido pelas garotas da primeira parte do filme. Essa vingança
não é motivada exatamente pelas garotas mortas no terrível acidente de carro do
início – a provocação maníaca do dublê Mike enquanto Zoë Bell, Albertnathy e Kim
praticam a ousada manobra hip’s mast – que consiste em andar pendurada no capô
do carro presa apenas por dois cintos, é a verdadeira motivação para a atitude
vingativa do trio.
Por isso, podemos interpretar a vingança em À Prova de Morte não apenas
como um ataque violento que pretende dilacerar a figura masculina – ainda que
ironicamente, Arlene, Jungle Julia, Pam e Shanna tenham sido desmembradas
impetuosamente por Mike. A excitação experimentada pelo trio de garotas
aventureiras vai além de uma vingança que pretende dar o troco por um motivo
individual, elas, de certa forma, protegem as próximas vítimas de Mike, decidindo
agir contra ele, rompendo fórmulas usuais em filme de terror, por exemplo,
retratando mulheres capazes de resistirem e combaterem o mal ao mesmo tempo
em que protegem umas às outras.
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Essa nova preocupação que ultrapassa a própria individualidade aponta para
uma história que sugere não apenas uma recuperação do universo setentista do
exploitation, mas um entusiamo feminista que enaltece o grupo – as mulheres e não a
mulher – e seus múltiplos desejos em uma relação de irmandade. Diferente das
vinganças anteriores, mesmo que todas as personagens tenham se revoltado para
alcançar o prazer e a felicidade, realizando-se como figuras autônomas e livres, o trio
de À Prova de Morte nega uma agenda individualista, já que apresenta claramente
objetivos coletivos: Mike passa por apuros que servirão como lição para o resto de
sua vida. Nesse sentido, pensar a vingança de várias mulheres contra apenas um
homem, não relega a figura feminina a uma falta de força ou poder quando sozinha,
mas reforça a multiplicidade expressiva feminina, pensada como indivíduo e como
conjunto, acomodando um potencial narrativo que oferece um espaço de relato de
mulheres ao lado de histórias masculinas.
É curioso pensar que À Prova de Morte fora o filme de menor repercussão
de Tarantino, talvez incompreendido em sua recriação da atmosfera oldschool dos
filmes de exploitation, – no qual, muitas vezes, a coerência narrativa era inexistente e
o esquema sensacionalista, valorizado. A vingança em meio a paródia proposta por
Tarantino traz à tona personagens com personalidades distintas e marcantes, mas
que se unem por um mesmo motivo, “o poder das garotas irritadas... com um
reestabelecimento das políticas feministas”83 (BLOCK, 2008, p. xxxv).
Em À Prova de Morte o êxito da representação sexual feminina selvagem
como um dado intrínseco, concorda com algumas proposições da polêmica Camille
Paglia (1992), que acredita em um tipo de natureza que ela chama de ctônica. O
ctônico diz respeito a repressão ocidental em sua visão da natureza, ou seja, aquilo
que vem das entranhas da terra e não de sua superfície, o que é, na maioria das vezes,
negado por nós como “incorreto”. A desumanização e brutalidade biológica, “a
miséria e a podridão que temos de barrar da consciência, a fim de manter nossa
integridade apolínea como pessoas” (p. 17) atribui uma visão que ultrapassa as
questões de igualdade entre os sexos, deslocando-se para um sujeito que se encontra
em constante alteração.
Zoë é uma garota aventureira, risonha e empolgada com qualquer tipo de
assunto: sexo, trabalho, promiscuidade ou armas. Já Kim, a outra dublê de filmes de
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ação, possui uma personalidade mais irritadiça e defende, por exemplo, aqueles que
andam armados. Kim é questionada por Abernathy pelo fato de andar armada,
solução com a qual a maquiadora não concorda como a única forma de se defender
contra os perigos do dia a dia; revidando com uma indiscrição sem escrúpulos, Kim
teoriza sobre os novos tempos e a ultrapassada utopia futurista da amiga.
Seguindo esse raciocínio, nos deparamos com uma personagem como
Abernathy, que também trabalha na indústria do cinema, uma garota mais centrada
e racional que as outras, e um tanto quanto mais conservadora. Quando Zoë e Kim
decidem fazer a tal manobra, Abernathy ainda não sabe de todos os detalhes – afinal,
ela jamais concordaria com a maluquice – mesmo aflita com a situação, Abernathy
parece ceder aos poucos. Sua expressão preocupada é destacada por um primeiro
plano que reforça seu cenho fechado, que vai lentamente se transformando em um
sorriro e depois, em gargalhadas, socos no teto do carro e uma gritaria inacreditável,
embalada pela velocidade do Dodge Challenger 1970 e Zoë pendurada no capô.
Mike, que já vinha acompanhando o grupo de garotas, assim como fizera
na primeira parte do filme, em seu estilo voyeurista de perseguição, é evidencializado
pelas fotos que ele tira de suas possíveis vítimas. O olhar do dublê está longe de ser
aquele que Carol Clover propõe como uma desmistificação do olhar masculino, Mike
inicia quase uma investigação detetivesca e erotizada pelas imagens congeladas dos
corpos femininos, revelando seus mais expressivos e desinibidos movimentos.
Abernathy é a primeira e enxergar o carro de Mike, o pânico que toma as três garotas,
nesse momento, a gritaria e os olhares assustados são utilizados abundantemente e,
em um momento de alívio cômico, Zoë começa a pedir desculpas para Kim por têla chamado de “nega safada”.
A vingança do trio, quando comparada a das personagens dos filmes
anteriores, por exemplo, é demasiadamente pautada no entretenimento e
divertimento do grupo; é claro que, a raiva experimentada por Yolanda, Melanie,
Jackie, Kiddo, O-Ren, Vernita e Driver derivam de situações diversas e, muitas vezes,
incomuns, mas a proposta de Zoë, Abernathy e Kim nos parece como um mero
passatempo – um jeito bacana de aproveitar a folga de três dias do trabalho.
Contudo, essa espetacularização da vingança é o que Block (2008) chama de “um
gesto climático de retaliação pós-feminista”84 (p. xxxvi), embaladas por choros e
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gemidos de dor do dublê desesperado, mas que não deixa de negar sua virilidade
fajuta quando joga bebida em seu ferimento, provando o quanto de dor ele ainda
pode suportar.
Zoë providencia uma barra de ferro, sendo essa sua arma contra o dublê em
uma nova perseguição agora dominada pelas garotas – são risadas e palavrões que
só aumentam a excitação – “quem é a melhor? Eu sou a melhor motorista dessa
estrada”, grita Kim. Com os carros agora completamente destruídos, a perseguição
continua em meio a outros carros, Mike consegue despistá-las por alguns momentos,
mas as garotas não cessam e continuam atrás dele, “seu merda, quem foi que mandou
você se meter com a gente”, encarecidamente o dublê responde, “desculpa, não foi
minha intenção, eu tava brincando com vocês”, um arrependimento amedrontado
que as deixam mais irritadas. Zoë, em mais um momento cômico, pergunta a Mike
qual o signo dele, é quando as garotas perdem um pouco o controle do carro, dando
a Mike tempo para fugir, ou pelo menos se convencer de que está realmente livre
delas.
A perseguição segue com o dublê já aliviado por ter se livrado do trio insano,
no entanto, apenas os espectadores têm a informação de que, na verdade, as garotas
ainda estão atrás dele em uma estrada mais elevada. Nesse breve momento, elas
começam a dizer para si mesmas “tem que ter uma saída”, demonstrando o quanto
desejam acabar com Mike. A saída é encontrada e o carro de Mike finalmente capota.
Ele é retirado à força do veículo para receber uma série de socos – exageradamente
altos e não naturais – o chute de Zoë é o grand finale, seguido de uma comemoração
entusiasmada das garotas que saem do chão em um pulo de felicidade, congeladas
na imagem e acompanhadas de uma música vitoriosa.
Essa preocupação com o coletivo, seguida da temática da vingança, é ainda
mais exacerbada na obra de Tarantino, principalmente quando pensamos em seus
três últimos filmes – Bastardos Inglórios, Django Livre e Os Oito Odiados – previstos sob
uma perspectiva da recuperação histórica autoral85, justamente por conta de seus
A perspectiva da recuperação história autoral fora proposta no estudo “A influência do melodrama
pop na trilogia história de Quentin Tarantino” (2016), para discutir os três últimos filmes de Tarantino
a partir da vingança como premissa clássica no melodrama. Assim, partindo de tal gênero e sua
hibridação, desenvolveu-se uma análise que reconhecia elementos melodramáticos que obedecem a
uma lógica moral do universo criminoso, ainda que não possamos classificá-los como filmes do gênero
melodramático. Tal estudo resultou em um aritgo publicado na Revista Livre de Cinema RELICI, v. 4,
n. 2, p. 32-52, maio-ago, 2017.
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panos de fundo, a II Guerra Mundial e a Guerra Civil Americana. A inserção de
personagens femininas vingativas explora, a partir do humor, uma inclusão das
mulheres e suas questões em gêneros venerados como o noir e o western que, segundo
Ann. E. Kaplan (1995), “colocam o homem dentro de um cenário cósmico mais
amplo” (p. 46). Esse humor concorda diretamente com a existência dos filmes
antimilitaristas propostas por Marc Ferro (1992), reforçando a ambiguidade dessas
histórias, na maioria das vezes paródicos ou marginais, tais filmes abordam as
singularidades do militarismo e seus dogmas tanto de forma ridícula quanto ingênua,
ou seja, mesmo com o tratamento vingativo, este cinema está abarrotado de
gozações.
Dessa forma, tanto as vicissitudes dos conflitos quanto das personagens
femininas que procuram, em sua vingança, subverter suas hipotéticas demonstrações
de vulnerabilidade, fortalecem o sentido de sua vingança. Se em À Prova de Morte o
trio da segunda metade do filme executa um vingança que vai além dos interesses
pessoais – exterminar Mike é lutar contra o estabelecimento de uma reputação
masculina nociva – em Bastardos Inglórios, Django Livre e Os Oito Odiados, guardadas as
diferenças narrativas que serão expostas, a vingança flui não apenas como uma
abordagem do girl power, mas como uma dissimulação da própria história encaradas
por essas personagens femininas, invocadas em seu lugar de opressão como exímios
centros de resistência, sendo capazes de, como aponta Kristeva (1986), libertar o
feminismo de suas crenças, trazendo as particularidades de cada mulher, além de sua
própria.

3.5. Em busca das identidades plurais

Em Bastardos Inglórios, Shosanna corporifica a vingança como um ato de
sobrevivência – seu ódio conservado por anos provém de situações familiares
problemáticas – Shosanna quer se vingar daquele que matara toda a sua família e
que, sadicamente, prometera voltar. Contudo, a garota não vinga apenas a morte de
seus entes queridos, mas toma para si uma situação muito mais complexa quando
decide acabar com toda a choldra nazista. O plano de Shosanna responde aos fracos
e oprimidos da guerra e não apenas às mulheres, dessa forma, sua inteira dedicação
e fissura pela vingança promete, como comenta o próprio Tarantino “acabar com a
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guerra em uma noite, nem que seja de forma simbólica” (2009), vingança essa que
também será compartilhada por outras personagens do filme.
O que significaria, então, depositar o destino, ainda que de forma ficcional,
de um assunto tão delicado nas mãos de uma mulher judia, fugitiva, sem família e
que sofrera os horrores da guerra? A determinação dessas mulheres responsáveis
por planos arriscados e de práticas, muitas vezes, complexas e inseguras, tornam a
própria equiparação da opressão da mulher como “macho” ou “fálico” algo inválido,
procurando estabelecer um impacto histórico e social – além do tempo cíclico
imposto. A mulher, como pensava Simone de Beauvoir (2016), não é determinada
apenas por hormônios ou instintos, mas, principalmente, por sua relação com o
mundo. Nesse sentido, a própria problemática de Beauvoir em considerar a mulher
como “o Outro”, em relações iminentemente hegelianas constatadas pela dialética
de mestre-escrava, é esclarecida quando se pensa, também, na concretização do
sofrimento, ou seja, na situação socio-histórica.
Quando Shosanna reencontra Frederick Zoller (Daniel Brühl) em um café,
ela continua inacessível, é quando descobre o motivo do sucesso do rapaz – quando
soldado, ele matara sozinho, aproximadamente, 250 soldados inimigos em três dias.
Extasiada, Shosanna brinca que essa história renderia um filme, é quando Zoller
conta que isso já fora pensado, “Orgulho da Nação” de Joseph Goebbels é o filme
que transformou Zoller em estrela – em que ele interpreta ele mesmo – Shosanna
parece não acreditar no que está ouvindo e sai apressadamente desejando a
contragosto, sucesso para o filme.
Em seguida, o encontro forçado entre ela e Joseph Goebbels a pedido de
Frederick – que indicara a moça e seu cinema para a organização da grande estreia
de seu filme, uma tentiva de flerte frustrada – torna-se um dos grandes momentos
de tensão em Bastardos Inglórios. Desconfiada e apavorada, Shosanna questiona o
convite de Frederick – que não fora bem um convite, mas uma ordem. Ainda sem
ação, Shosanna só responde as perguntas dirigidas a ela, entretanto, com a chegada
de Col. Hans Landa o clima fica ainda pior – reforçado pela música incisiva – a
conversa com Landa é necessária, já que ele é o responsável pela segurança da estreia
do filme de Goebbels.
A respiração de Shosanna fica cada vez mais ofegante, a câmera que vai
aproximando de seu rosto com os olhos esbugalhados olhando para Landa apenas
confirma sua posição amedrontada. O questionário feito pelo chefe de segurança
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parece reforçar o quão difícil é para a garota suportar esse rosto outra vez, sua voz
falhada e quase inaudível é combatida pela personalidade petulante de Landa – ele
impede Shosanna de comer seu strudel antes do creme chegar – em uma clara
demonstração de sua superioridade. Landa pergunta a Shosanna o motivo de ela ter
um empregado negro – Marcel (Jacky Ido) – para o coronel isso é um motivo de
surpresa, a proprietária do cinema explica que Marcel trabalha no cinema como
projecionista desde a época em que seus tios – os antigos donos – eram vivos, e que
é o melhor que ela conhece. Ainda assim, Landa pede para que a garota opere a
projeção, demonstrando não parecer confiar muito no trabalho de Marcel,
justificando-se: “conhecendo o ministro do Reich, estou quase certo de que não vai
querer que o sucesso ou fracasso da noite dele dependa da proeza de um negro.”
No capítulo 5, Revenge of the giant face, Shosanna prepara-se para a ação,
vestida de vermelho em meio a decoração do cinema com símbolos nazistas, o
pensamento de Shosanna, ainda que não se pronuncie por nenhuma palavra, é
captado por planos que vão chegando cada vez mais perto da sua expressão
concentrada e respiração profunda. Nessa cena, embalada por Cat People (Putting out
the fire) (1983), de David Bowie, Shosanna prepara-se para a guerra quando começa
a se maquiar. A letra de Bowie incorpora a excitação de Shosanna, justificando sua
ação e a materialização de seu desejo. Descreve-se os olhos compenetrados da judia,
a verdadeira Shosanna – longe da dócil Mimieux e o seu sofrimento que parecia estar
adormecido – a canção chama a atenção não apenas para Shosanna como heroína e
mulher, mas para todos os envolvidos enquanto seres humanos.

Veja estes olhos tão verdes/ Eu posso olhar por mil anos/ Tão frios como a
lua/ Sinto meu sangue gelar/ É apenas o medo de te perder/ Você não sabe
meu nome/ Bem, faz tanto tempo/ E eu tenho apagado o fogo/ Com
gasolina/ Veja estes olhos tão vermelhos/ Vermelhos como o clarão de uma
mata queimando/ Aqueles que me sentem por perto/ Puxem as cortinas e
mudem suas mentes/ Já faz muito tempo/ Esta noite ainda pulsa/ Uma praga
que chamo de batimentos cardíacos/ Apenas fique calma comigo/ Você não
acreditaria pelo que passei/ Você se foi há tanto tempo/ Bem, isso foi há
tanto tempo (...) Veja estas lágrimas tão azuis/ Um coração sem idade que não
tem conserto/ Estas lágrimas nunca podem secar/ Um julgamento feito
nunca pode mudar/ Veja estes olhos tão verdes/ Eu posso olhar por mil
anos/ Apenas fique calma comigo/ Você não acreditaria pelo que passei/
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Você se foi há tanto tempo/ Bem, isso foi há muito tempo/ E eu tenho
apagado fogo com gasolina/ Apagado fogo com gasolina 86 (BOWIE, 1983).

Enquanto isso, a Operação Kino está em andamento, comandada pelo
tenente Archie Hicox (Michael Fassbender) – um ex-crítico de cinema – a operação
consiste em um plano para acabar com Hitler, que também envolve o cinema e o
filme de Goebbels. A estreia de gala em Paris – a mesma do cinema de Shosanna –
que reunirá os “ovos podres em uma só cesta” é a chance de acabar com todos,
explodindo-os. Para isso, contarão com a ajuda de oito soldados americanos-judeus,
os Bastardos, comandados pelo tenente Aldo Raine (Brad Pitt), que pretendem
acabar com o maior número de nazistas das formas mais terríveis e da agente dupla
Bridget von Hammersmark (Diane Kruger), uma atriz alemã anti-nazista, uma figura
tão determinada quanto Shosanna. No entanto, um deslize que entrega Hicox como
um soldado disfarçado, acarreta um tiroteio sangrento no bar em que deixa viva
apenas Bridget, com um ferimento na perna, e o sargento alemão Wilhelm Wicki
(Gedeon Burkhard), que acaba de ter um filho, motivo pelo qual fora dispensado
dos serviços para comemorar.
Ao final do tiroteio, os Bastardos sugerem uma negociação para a retirada
da atriz do lugar, apelando para a sensibilidade de Wilhelm quanto ao fato de ter se
tornado pai. Bridget, mesmo sofrendo de dor, ajuda na negociação, dizendo em
alemão para que o soldado pense no filho antes de fazer qualquer besteira.
Finalmente convencido, Wilhelm desarma-se e pede para que eles tirem aquela
traidora dali, tudo parece tranquilo quando, surpreendemente, Bridget saca uma
arma e atira no soldado, furiosa e desesperada, negando todo o afeto de seu discurso
anterior. Em seguida, Bridget passa por momentos de dores insuportáveis – suando,
ela aperta os olhos e morde a própria mão, sua vida está, ironicamente, nas mãos de
um veterinário – mesmo anestesiada pela dor e agora nervosa, já que os Bastardos
Tradução livre. Texto original: “See these eyes so green/ I can stare for a thousand years/ Colder than the moon/
Feel my blood enraged/ It's just the fear of losing you/ Don't you know my name/ Well, you been so long/ And I've
been putting out fire/ With gasoline/ See these eyes so red/ Red like jungle burning bright/ Those who feel me near/
Pull the blinds and change their minds/ It's been so long/ Still this pulsing night/ A plague I call a heartbeat/ Just be
still with me/ But it wouldn't believe what I've been thru/ You've been so long/ Well it's been so long (…) See these
tears so blue/ An ageless heart that can never mend/ Tears can never dry/ A judgement made can never bend/ See these
eyes so green/ I can stare for a thousand years/ Just be still with me/ You wouldn't believe what I've been thru/ Well
you've been so long/ It's been so long/ And I've been putting out fire with gasoline/ Putting out fire with gasoline”.
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se mostram irracionalmente desconfiados da atriz, afinal, por qual motivo ela teria
escolhido como ponto de encontro um “porão cheio de nazistas?”
Na prática, as coisas não saem bem como o esperado – Bridget aparece na
estreia com sua perna engessada, justificando-se a sua tentativa tola em escalar uma
montanha – Landa começa a gargalhar até praticamente perder o ar e Bridget,
envergonhada, entende que sua história não parece tê-lo convencido. Bridget é
solicitada para uma conversa particular com Landa, a agente dupla está apavorada,
seu riso de nervoso e seus olhos vermelhos lacrimejam quando Landa pede para que
ela deixe ele ver seu pé, um pedido contrangedor. Bridget é vítima da astúcia de
Landa, mais um resultado de uma infeliz coincidência do que uma disputa
inteligente. Determinada até as últimas circunstâncias, assim como Shossana, Bridget
é vítima de uma morte dolorosa quando enforcada brutalmente pelo coronel, no
entanto, ela não deixa de lutar, remexendo todo o seu corpo ao chão. Seu último
suspiro é, não apenas o suspiro de uma mulher em perigo, mas de um corpo
reprimido, agora morto, e que contribuíra significamente para a destruição de um
regime que, não apenas dissolvera a ela, como mulher, mas a todos aqueles julgados
pelo sistema.
Em Django Livre a temática de luta dos oprimidos continua, agora embalada
pelas problemáticas da Guerra Civil Americana e as questões referentes aos negros
e a escravidão, as representações, nesse sentido, são atribuídas a um valor mais
preocupado em desafiar as construções de estereótipos. Afinal, as situações
problemáticas sugeridas no filme – o desrespeito, a desigualdade e a violência – são,
também, responsáveis pela subversão, são as situações infortunas que não devem ser
caladas, apresentadas ironicamente como o resultado inerente daquilo que somos
como sociedade. Partindo dessas considerações, a figura da heroína ou mulher
vingativa, aqui inexistente, quer dizer mais do que uma ação impedida, ainda que só
sirva como a principal motivação de Django para lutar, Broomhilda experimenta,
quando lhe é possível, a exacerbação de toda a sua raiva.
A ex-escrava é, de certa forma, diferente de todas as outras da história,
quando é apresentada a Dr. Schultz por Lara Lee Candie-Fitzwilly, entendemos o
que a torna singular, “ouvi muitas coisas boas sobre você”, diz Dr. Schultz, é quando
Lara Lee completa, “bom, nem toda negra fala alemão, o senhor sabe”, rindo
orgulhosamente de Broomhilda, apresentando-a quase como uma atração, “vá
garota, fale um pouco de alemão”. Impedida de tomar qualquer decisão – as escolhas
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das personagens vingativas, até então eram, de certa forma, atribuídas a cada mulher,
Beatrix em Kill Bill escolheu se vingar a partir da maternidade que lhe fora tirada; o
trio de À Prova de Morte também obteve a mesma liberdade, mesmo depois do
sofrimento, as garotas encontraram formas de responder a isso; Broomhilda,
diferente delas e mais próxima, por exemplo, de protagonistas, como Jackie de Jackie
Brown, não parece ter muitas opções de escolha, a não ser aceitar a vida e fazer o que
é possível com ela.
De qualquer forma, pouco da ação propriamente dita é reservada à exescrava, diferente da saga tempestuosa de Django que, segundo Schultz, ficará
conhecido como “o gatilho mais rápido do sul”. A Broomhilda só lhe é oferecido o
deleite da vingança de seu companheiro, ela assiste do lado de fora da casa grande o
banho de sangue que Django oferece aos brancos de Candyland, como espectadora,
ela apenas observa, desprovida da ação – diferente das personagens vingativas
anteriores – Broomhilda vence de outra forma. A saga de seu corpo, que ficará
marcado para sempre, não é anulada por essa imersão, é apenas mais estimada: o
corpo como espaço de construção biopolítica é, no pós-feminismo, reapropriado e
invertido em seus diferentes usos. Broomhilda está muito mais próxima de Yolanda
por seu desejo de vingança do que a ação das personagens em Kill Bill ou À Prova de
Morte, sua vingança está no prazer de ver Candyland explodir.
Tanto Broomhilda quanto Daisy Dormegue de Os Oito Odiados – a única
mulher do filme a aspirar um desejo de vingança – guardadas suas respectivas
diferenças, funcionam como a grande motivação de uma relação amorosa e/ou
familiar. Em Os Oito Odiados a temática da perseguição segue presente e, apesar de
próximas quanto aos esforços que despertam em outrem, são personagens
completamente diferentes no modo em como agem e encaram o mundo. Daisy vive
em um mundo completamente grosseiro e intratável, por isso aprende a ser rude e
intragável para poder sobreviver nesse mundo, a violência moral e física e o rancor
são repartidos entre todas as personagens do filme, sejam homens ou mulheres,
alegando um sofrimento diferente, por exemplo, dos escravos em Django Livre ou
das vítimas da guerra em Bastardos Inglórios.
Em Os Oito Odiados a vitimização não encontra uma personagem específica,
a representatividade apenas revela personalidades como reflexos de um ser humano
mal resolvido, ocasionando, muitas vezes, em uma crítica negativa que impossibilita
distinguir as personagens por uma política maniqueísta simplificadora. Tal distinção,
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“acaba quando entra em jogo o homem, com sua carga de ambiguidade,
indeterminismo e mistério. Não se discute aqui a legitimidade de uma preferência
ideológica mais que outra, mas isto ocasiona a pluralidade e a incerteza” (ESPINAL,
1976, p. 158). Essas ambiguidades, já presentes desde Cães de Aluguel, só reafirmam
a construção complexa de Daisy, também vítima de seu corpo surrado e maltratado,
mas que o encara de forma completamente diferente da subserviência de
Broomhilda.
Daisy, apesar de seu olho roxo – o que acentua sua fragilidade – nos parece
ameaçadora, as bofetadas contantes que leva de John Ruth – o homem que a
capturou – somente reforçam o quanto ela ainda é capaz de suportar. Como
prisioneira de Ruth, ela anda o tempo todo presa a ele como se fosse um objeto, seu
mundo apresenta um senso de justiça bastante duvidoso – questionado pelo próprio
carrasco: “Você é procurada por assassinato, para o propósito desta analogia, vamos
dizer que é culpada. John Ruth quer levá-la a Red Rock para ser julgada por
assassinato, e caso seja considerada culpada, eles te enforcarão na praça da cidade, e
sendo o carrasco, realizarei a execução. E se todas essas coisas acontecerem, será o
que a sociedade civilizada chama de justiça. No entanto, caso os entes queridos da
pessoa que matou estivessem do lado de fora agora mesmo e derrubassem a porta,
arrastassem você para o meio da neve e a pendurassem pelo pescoço, isso seria
justiça de fronteira. Agora, a boa parte da justiça de fronteira é que ela é muito
satisfatória, mas a parte ruim é que pode estar tanto errada como certa, mas no fim
das contas qual é a verdadeira diferença entre as duas?”.
Com esse discurso, Oswaldo institui mais uma problemática do filme: a
conduta e o respeito ao direito de cada um e, partindo desse cenário inóspito e em
constante negociação, o destaque para Daisy e sua ações equivale a qualquer outra
ação daqueles presentes ali. Daisy converte seu sofrimento em força e, assim que a
oportunidade lhe é dada, – Ruth a solta para que ambos possam comer em paz,
ameaçando-a de antemão caso ela pense em fazer qualquer coisa – Daisy,
definitivamente, entoa a sua vingança. Quando Ruth descobre à mesa que a carta de
Abraham Lincoln que Warren carrega é, na verdade, falsificada, Ruth sente-se
ridicularizado quando todos começam a rir dele, “John Ruth, você realmente achou
que um crioulo expulso da Cavalaria com uma faixa amarela nas costas era
praticamente amigo do presidente dos EUA?” lhe informa o xerife, deixando Ruth
atônito, é quando Daisy ri escandalosa, já como um ato antecipado de vingança.
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No capítulo 4 Domergue’s got a secret, Daisy fica o tempo todo sentada à mesa,
mesmo depois de ser libertada por Ruth, Daisy pede permissão para tocar violão e
ele concorda. Talvez, sua canção seja um tipo de comemoração para o que somente
ela vira acontecer – alguém envenenou o café. Mesmo com um comportamento
bastante diferente do de Broomhilda e seu corpo oprimido, Daisy revela um destino
que parece prever o mesmo fim. A assassina é também, desprovida da ação,
lembrando um pouco das impossibilidades femininas de Cães de Aluguel, “matarei os
malditos de uma vez por todas, atirarei nos carcereiros, os assustarei um bocado” é
a parte da canção entoada por Daisy no violão enquanto Ruth toma o café
envenenado, esse momento, talvez, seja o ápice de uma vingança nunca concretizada,
não por ela, pelo menos, “e estará morto atrás de mim, John, quando eu chegar ao
México”, completa a assassina, que é novamente presa a Ruth.
Ruth começa a vomitar sangue, Daisy, em um sinal de satisfação, abre um
sorriso “quando chegar ao inferno John, diga que Daisy o enviou”, uma luta entre
os dois é travada. Daisy, agora sem dentes, vocifera uma risada de felicidade, ela saca
a arma de John e lhe dá um tiro, sua face ensanguentada vence por alguns instantes,
é quando Warren a desarma “não me testa, vadia” e a partir daqui, uma longa
discussão inicia-se para descobrir o culpado pelo envenenamento. Daisy experimenta
seu breve momento de vingança, ainda presa a Ruth – um peso que a impossibilita
de fazer qualquer coisa – mesmo com a chegada de seu irmão Jody, que surge do
chão e movimentara toda essa emboscada para libertar a irmã e levá-la para a casa,
“como você está, bobinha?”, pergunta Jody, “melhor, agora que estou vendo sua
cara feia”, responde ela, alegre – sua esperança é logo descartada quando Warren
atira na cabeça de Jody, deixando-a furiosa. Daisy, definitivamente, não alcança seus
objetivos de vingança, mas com certeza faz muito barulho em meio aos personagens
destemidos e subversivos de Os Oito Odiados, sujeitando seu próprio corpo aos
infortúnios da vida, não se privando da violência, mas incorporando-a como sua.
A partir dessa trajetória feminina de vingança, constatamos que, talvez, as
personagens vingativas em Tarantino concentram-se no que Kristeva mencionou
como a preocupação geral da terceira geração de feministas: a individualidade de
cada mulher. A revolta de todas essas personagens – estejam elas preocupadas com
si mesmas ou com os outros – apontam para uma luta na criação de alternativas para
a sobrevivência delas em seus respectivos universos. O debate constante entre a
sujeição ao tempo cíclico e a ânsia pelo tempo linear com a inserção na história e
política, por exemplo, para autoras, como Kamelia Talebian Sedehi (2014) em sua
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análise sobre o filme “A Cor Púrpura” (The Color Purple, 1985), revelam que o segredo
para atingir o tempo linear no filme é a irmandade, as mulheres que se ajudam
confrontando suas dificuldades e tornando-se livres. Muito provavelmente, para as
personagens de Tarantino o segredo esteja mais ou menos próximo dessa conclusão,
ao longo de sua obra reconhecemos uma transformação não apenas nos motivos de
vingança, mas na forma como eles são construídos, aos poucos eles englobam cada
vez mais as preocupações em grupo – em um discurso altamente paródico e crítico
quanto ao próprio comportamento dessas personagens. O ódio que move as
primeiras mulheres limitadas ao amor e que de modo algum são desvalorizadas por
isso, parecem ganhar força e apreender outras inquietudes, demonstrando que as
respectivas individualidades das personagens são essenciais e as preocupações
contemporâneas forçam-nas a estenderem-se para outros patamares, levando
sempre em consideração a exploração de identidades plurais.
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4. Irreverentes: explorando a maturidade
A irreverência em seu primeiro significado: o desacato ou, aquele que “não
tem medo nem respeito por alguém ou por alguma coisa”87 é, não só um termo
utilizado de forma depreciativa, mas como descrição daquele que vive uma vida a
sua maneira sem se preocupar com as regras preestabelecidas pela sociedade. Nesse
âmbito, explorar as condições relegadas às heroínas do exploitation em sua utilização
do corpo objetificado, sexualizado e da mente astuta e sagaz, significa percorrer a
conjunção dos opostos, reforçando o sentimento de abjeção e suas frágeis fronteiras
de formações identitárias. Em “Powers of Horror: An Essay on Abjection” (1982),
de Julia Kristeva, a discussão acerca do abjeto indica aquilo que perturba a ordem, o
que é intermediário e violador sem vergonha, o assassino que afirma salvar. Essa
visão ganha força quando incorporada a situação de algumas personagens femininas
de Tarantino, provedoras da índole maldita do próprio exploitation.

Aquele pelo qual o abjeto existe é, pois, um jogador [jeté] que (se) coloca, (se)
separa, (se) situa e, portanto, erra, ao invés de se reconhecer, de desejar, de
pertencer ou de recusar. Situacionista em certo sentido, e não sem riso –
porque rir é uma maneira de colocar ou descolocar a abjeção. Forçosamente
dicotômico, um pouco maniqueísta, divide, exclui e, sem, propriamente
falando, querer conhecer suas abjeções, tampouco as ignora. Aliás,
frequentemente, ali se inclui, jogando, assim, dentro de si o bisturi que opera
suas separações88 (KRISTEVA, 1982, p. 8).

A abjeção está ligada, também, à falta como fundadora do ser, ela nos
amedronta justamente por sua ausência de limites. Seligmann-Silva (1999) em seu
estudo sobre o texto de Kristeva, aponta o abjeto como um negativo pré-significado,
reconhecendo tanto o conceito de sublime quanto o de abjeto como categorias
Segundo o site <https://www.significados.com.br/irreverente/>
Tradução livre. Texto original: “The one by whom the abject exists is thus a deject who places (himself), separates
(himself), situates (himself), and therefore strays instead of getting his bearings, desiring, belonging, or refusing.
Situationist in a sense, and not without laughter - since laughing is a way of placing or displacing abjection. Necessarily
dichotomous, somewhat Manichaean, he divides, excludes, and without, properly speaking, wishing to know his abjections
is not at all unaware of them. Often, moreover, he includes himself among them, thus casting within himself the scalpel
that carries out his separations”.
87
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inomináveis e avessas, nesse sentido, enquanto o sublime lida com o espiritual, o
abjeto está relacionado ao corpo. Esse raciocínio afirma que o abjeto e suas
manifestações artísticas têm uma função: a de violentar os limites em meio a uma
sociedade marcada pela dissolução de suas regras. Recuperando a irreverência em
seu sentido mais bruto, observamos um exame da figura feminina exaustivo, que
pretende explorar e assumir o estrato inferior do corpo – atribuindo uma liberdade
sem leis, que distorce, extravia e corrompe, servindo-se da própria opressão para se
alimentar.
Esse tipo de construção que se alimenta da perversidade aponta exatamente
para o tipo irreverente de algumas personagens em Tarantino, recuperadas no
âmbito do exploitation e retrabalhadas na conjuntura pós-feminista, aquém de seus
significantes prematuros. A conjunção de opostos é, então, encontrada nessas
personagens em diferentes graus, pretendendo demonstrar um tipo de decadência
feminina – o corpo ainda sexualizado é revertido em poder consciente –
naturalizando o trauma e a ferida, ou seja, aquilo que causa incômodo. As
personagens de Tarantino, tomadas por esse espírito, estabelecem uma
desmistificação da exploração gratuita em meio a uma reconstrução supostamente
amadurecida das heroínas do exploitation.

4.1. Da abjeção feminina

Não à toa a palavra abjeção, um substantivo feminino, significa aquilo que
nomeamos de aviltamento, baixeza ou até degradação. A definição atribuída por Julia
Kristeva (1982) como “algo que perturba uma identidade, um sistema, uma ordem”
(p. 4) tornando-se, de fato, um intermediário ambíguo e ameaçador, converge para
as representações da mulher responsável por sua própria perturbação quando
pensamos, por exemplo, na figura feminina difundida pelos filmes exploitation. Tais
filmes ofereceram não apenas personagens femininas resguardadas sobre a égide do
corpo como prazer masculino, e agora feminino, mas também um tipo de heroína
que surge em suas alterações mais significativas, reconhecendo tanto a animalidade
quanto o artifício do corpo e outras espertezas.
No caso do exploitation, por exemplo, para os espectadores, assistir a um
filme estava muito próximo da emoção de uma festa de carnaval e sua comemoração
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remotamente organizada, um espetáculo. Mikhail Bakhtin, teórico russo que dedicou
a vida a análise da linguagem e seus discursos variáveis, apresenta em “Subversive
Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film” (1989) sua noção carnavalesca
muito próxima ao exame dos filmes exploitation “o privilégio dos filmes de ‘estrato
inferior do corpo’, anulou uma estética clássica baseada na harmonia formal e bom
gosto, promovendo uma antigramática”89 (p. 110-111). Marcado por sua
marginalidade quanto às produções mainstream, Tarantino recupera em suas
personagens o comportamento e a fala irreverentes, confrontando aspectos da
violência mal-ajambrada das figuras femininas e sua subversão.

(...) a construção do gênero atua através de meios excludentes, de forma que
o humano é não apenas produzido sobre e contra o inumano, mas através de
um conjunto de exclusões, de apagamentos radicais, os quais, estritamente
falando, recusam a possibilidade de articulação cultural (BUTLER, 2010, p.
161).

Tanto a antigramática de Bakthin quanto o binômio normatização/exclusão
conduzido por Butler, são, de certa forma, excessivamente radicais para descrever as
irreverências sugeridas pelas personagens femininas de Tarantino, no entanto, a
confrontação dessas ambiguidades funcionam como uma demarcação que “não
separa radicalmente o sujeito daquilo que o ameaça – pelo contrário, ela o reconhece
em perigo perpétuo” (KRISTEVA, 1986, p. 9). Ou seja, as contradições estabelecidas
por meio da paródia pós-moderna, abundantemente explorada pelo cineasta, apenas
confirmam o caráter provisório das representações, que não assumem um interdito
– as personagens, no geral, revezam constantemente seus valores, por isso a
dificuldade em distinguir com clareza sua natureza – mas distorce-os, usando-os,
também, para melhor negá-los.
Possivelmente, Os Oito Odiados seja o filme em que essa posição se estabeleça
de forma mais aparente, mesmo que conte com apenas uma personagem feminina
de peso que exemplifica perfeitamente a irreverência e a abjeção, as outras
personagens reavivavas do gênero western – e inseridas em uma atmosfera do gênero
do horror – também colocam em questionamento seus estereótipos, alternando seus
Tradução livre. Texto original: “As the movies privilegie the ‘lower body stratum’, overturn a classical aesthetics
based on formal harmony and good taste, and foster antigrammaticality”.
89
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posicionamentos ameaçadores, mas também amedrontados sob um constante
impasse. Os ressentimentos experimentados proporcionam uma digladiação em que
nenhuma das personagens possui mais voz que a outra, problematizando uma
violência responsável, nesse caso, pela constituição de uma civilização em um ziguezague hipnótico entre a legalidade e a vilania, muito próxima das frágeis fronteiras
identitárias do sentimento de abjeção e da própria sensação do horror causada por
ela.
Dessa forma, as personagens femininas irreverentes em Tarantino
conservam-se em uma contínua exploração de si mesmas, cada vez mais
intensificadas ao longo de sua obra, comprovando um desfrute do intolerável como
prática alternativa para a sua análise, invocadoras, principalmente, do riso como
forma de apresentarem-se abjetas. São as conjunções entre opostos que marcam
tanto a abominação quanto a fascinação da feminilidade construída que, a partir de
Pulp Fiction, incluem o corpo como suporte de expressão e violação dos limites.

4.2. A insubordinação feminina dá risada

Em Pulp Fiction a insubordinação representada por personagens como Mia
Wallace, parece ser uma das características mais marcantes, da mesma forma, não
apenas Mia, mas as personagens irreverentes de Tarantino parecem almejar um tipo
sem-limites. Mia é uma atriz que não deu certo, dona de um raciocínio rápido e de
uma gentileza encantadora, a jovem já causa problemas antes mesmo de aparecer –
enquanto Vincent e Jules conversam sobre a possível massagem no pé que Antwan
Rockamora fizera na garota e, por conta disso, o marido de Mia, Marsellus Wallace
(Ving Rhames), o estraçalhou – o mistério sobre o que realmente acontecera e o
verdadeiro significado da tal massagem nos pés, parece antever a irreverência
misteriosa de Mia. “Oi Vincent, estou me vestindo. A porta está aberta, entre e faça
um drink – Mia”, é o recado que Mia deixa para Vincent pendurado na porta para
que ele veja quando chegar. Até agora Mia não aparecera de fato, tal suspense é
reforçado quando ela aparece em uma sala de controle, de costas, observando
Vincent chegar em sua casa. Sua voz preenche a sala enquanto o gângster, ainda
desorientado e sob efeito da cocaína, procura em meio das orientações de Mia –
como um jogo – onde está o interfone que lhe permite comunicar-se com ela.
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Depois de ingerir um pouco de cocaína, Mia desce para encontrar Vincent, é quando
ela ordena carinhosamente, “vamos”.
Ainda que irritado e desacreditado por Mia pedir um milk-shake de cinco
dólares, Vincent acaba cedendo quando o experimenta, “não sei se o milk-shake vale
5 dólares, mas ele é realmente muito bom”, confessa. A personagem de Mia
prossegue em um enigma constante, começando por sua carreira que não deu certo
– seus 15 minutos de atriz – com o piloto do programa “Cinco Sedutoras Secretas”,
na qual interpretara Raven McCoy, uma especialista em facas e criada no circo que,
apesar de mortífera, aprendera piadas bobas e sem graça com o seu avô. “Vou ao
banheiro passar pó no nariz”, diz Mia após um momento de silêncio – a verdade
isso significa que ela vai cheirar uma carreira de cocaína em meio a várias outras
mulheres que estão ali arrumando seus cabelos e retocando a maquiagem. Assim,
suas brincadeiras, sempre seguidas de risos simpáticos, reforçam uma natureza
praticamente incompreensível para Vincent.
“Acho que você é uma pessoa decente, não quero ofendê-la”, explica
Vincent quando Mia pergunta a ele se o gângster pensara em algo para dizer, curiosa
ela insiste para ele dizer o que quer e Vincent, na retaguarda, pede para que ela
prometa não se ofender. “Isso não dá para prometer, nem imagino o que vai me
perguntar, você pergunta o que quiser e minha resposta natural pode ser me ofender,
teria quebrado minha promessa sem ser culpa minha”, responde Mia, insistindo que
tudo o que é proibido é melhor, é quando Vincent toma coragem para falar sobre a
massagem nos pés que ela supostamente recebera de Antwan.
Talvez o momento em que Mia esteja mais cercada, tanto do horror quanto
da gozação de sua ação, seja quando, por engano, ela sofre uma overdose – Mia
confunde a heroína que está no casaco de Vincent com cocaína. Ao som de Girl
You’ll Be a Woman Soon (1967) de Urge Overkill, Mia comemora o troféu que ganha
na competição de twist – “garota, você será uma mulher em breve” – é a emblemática
frase que embalará a overdose de Mia, momento em que sua existência é
praticamente destituída em uma ameaça a sua própria vida. Em sua dança frenética,
a garota prevê a perturbação de sua identidade, em breve Mia estará agonizando,
sangrando e vomitando, o seu corpo imóvel converte-se em desespero – a morte
que lhe parece tão próxima transforma-se em despertar da vida assim que ela recebe
a injeção de adrenalina, dando um novo significado a ela. A discussão travada entre
Vincent e Lance – o fornecedor de drogas – beira ao absurdo, o risco da morte é tão
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iminente que se transforma em comicidade: Lance vai procurar seu livro médico
para saber o que fazer, desistindo de encontrá-lo ele explica, de forma desleixada e
nada esclarecedora, como Vincent deve aplicar a injeção de adrenalina, é quando Mia
acorda em um pulo. Sem ar e atemorizada, ela volta para a casa parecendo uma
morimbunda, pálida e suja.
A única maneira de suportar o que acontecera parece ser com o riso,
“Vincent, quer ouvir a piada das ‘Cinco Sedutoras Secretas’?” pergunta Mia
extasiada, e Vincent, ainda inconformado, aceita ouvir, mas avisa que talvez não
consiga dar risada pelo fato de estar chocado com tudo o que acontecera. “Três
tomates andando na rua, papai tomate, mamãe tomate e tomatinho. O tomatinho
vai ficando para trás e papai tomate fica furioso, o pai vai até lá, pisa nele e diz:
ketchup” – Vincent ri timidamente, talvez o único riso capaz de deslocar a condição
de violador, um quase assassino que tornara-se, sem querer, o salvador de Mia.
Yolanda é um exemplo de outra personagem resguardada sob a égide da
ambiguidade, sua conversa tranquila com Ringo, transforma-se em uma sequência
frenética interrompida e que somente será retomada ao final do filme. Yolanda
entrega-se ao mundo do crime, sua discussão pretende buscar o melhor lugar para
se assaltar, “sempre diz isso, a mesma coisa toda vez, ‘chega, nunca mais, é arriscado
demais’”, reclama ela para Ringo “você parece um pato quando fala assim”, nervosa
com o receio que seu namorado demonstra. Em seguida, o casal começa a brincar
com a situação “não farei mais nada, portanto nunca mais me ouvirá como pato”,
diz Ringo, e quando sua namorada sussurra, “nem hoje à noite?”. Dessa forma,
comprova-se a capacidade ambígua do casal, reforçando o comportamento de
Yolanda justamente por aquilo que ela é, o perigo em ser uma bandida está tanto
naquilo que ela pode perder – seu amor – quanto naquilo que ela tem o poder de
tirar: a vida de outras pessoas. Tal impasse entrega Yolanda a uma utilização de seu
corpo como a principal ferramenta de seu trabalho, não exatamente de modo sensual
ou apelativo à objetificação, mas a violência que ela pratica como forma de
sobrevivência. O beijo do casal, dado antes de anunciarem o assalto, resume essa
dualidade e o espírito obstinado da dupla, “te amo, meu bombom” diz ela, “te amo,
gostosura” responde ele, para em seguida Yolanda proclamar com sua voz estridente
“se qualquer filho da puta se mexer mato um puto por vez, até o último!”, prova sua
capacidade para transitar entre a fúria e o amor.
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Esmeralda Villalobos, assim como Mia, é uma mulher extremamente
misteriosa, em seu horário de expediente, ela ouve no rádio sobre a luta de Butch –
seu próximo passageiro. O lutador de boxe, depois de descumprir o acordo com
Marsellus, foge do ringue e pega o táxi de Esmeralda, é quando ela sai violentamente
pela rua escura. Butch começa a se despir rapidamente enquanto Esmeralda dirige
concentrada, de vez em quando seu olhar alcança o banco de trás para observar o
lutador e coberta pela sombra de seus cabelos negros, Esmeralda não parece tão
vulnerável aos perigos da noite. É quando, sorrindo e com seu sotaque colombiano,
ela pergunta sobre a luta que estava ouvindo, “você é o boxeador?”, uma pergunta
retórica, já que Butch está com as luvas de boxe. Esmeralda descobre assim, excitada,
que Butch é o boxeador que ela ouvira no rádio há poucos instantes.
Nesse momento, uma outra face da taxista é revelada, “você matou o outro
boxeador” ela diz quase sussurrando para Butch e ele, surpreso, pergunta ressentido
“ele morreu?”. Butch diz para si mesmo “sinto muito, Floyd” referindo-se ao seu
adversário. Esmeralda pergunta qual é a sensação de matar um homem, “bater em
um homem até matá-lo com as próprias mãos” e é questionada “você é alguma
maníaca?”. O interesse de Esmeralda pelo assunto não passa de pura curiosidade, ou
pelo menos é o que afirma ela – de maneira quase depravada Esmeralda prossegue
no questionamento – comprovando que a morte para ela, até então inalcançável já
que nunca conheceu alguém que matara outra pessoa, é, na verdade, um despertar
para a vida, um interesse novo que parece enchê-la de prazer, “não me sinto mal”
responde Butch, reforçando seu sentimento e o total direito em não se arrepender
de matar alguém. Esmeralda recebe uma gorjeta pelo serviço de transporte e é
aconselhada por Butch a não dizer nada sobre o passageiro que transportara nesta
noite. De maneira graciosa, ela aceita o acordo e pega o dinheiro.
A independência pontuada por Esmeralda é diferente, por exemplo, da de
Yolanda que ganha a vida junto de seu amante – talvez correndo mais perigo por
conta de sua personalidade explosiva – e mais distinta ainda de Jody – a mulher de
Lance, também envolvida no mundo do tráfico, mas com bem menos estímulos que
a exaltada assaltante. Jody e sua amiga Trudi surgem em uma conversa superficial
sobre piercings – o diálogo é construído com planos próximos, enfatizando o assunto
quase íntimo, uma fala lenta e arrastada que acarreta em um momento quase lúdico
em que Jody descreve o corpo de forma banal, mas entoando-o como se fosse um
tipo de santuário, uma “coisa realmente sexual”. O piercing na língua, por exemplo,
segundo ela, ajuda no sexo oral, uma exacerbação do corpo feminino e sua libido,
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em meio a um discurso sucinto e aparentemente incorente. Jody não pretende
discorrer exatamente sobre a liberdade de seu corpo, mas valorizar seu ego e as
fantasias sexuais, dando vazão à sua energia erótica – a evocação de uma mulher que
explora seu próprio corpo em uma preocupação ativa e desimpedida.
Reestabelecendo um pouco da política de Cães de Aluguel, o capítulo
intitulado The Bonnie situation trata exatamente de uma personagem que não aparece:
Bonnie, a mulher de Jimmie (Quentin Tarantino). A citação constante dessa
personagem – como alguém realmente brava – move Jules, Vincent, Jimmie e
Winston Wolfe (Harvey Keital) para resolverem o problema do carro da dupla de
gângsteres completamente tomado por sangue e miolos – um acidente tragicômico
– o mais rápido possível. A gravidade do assunto parece girar em torno não da
matança ou do perigo que todos estão correndo caso alguém veja o carro
ensanguentado, mas justamente por conta de Bonnie – a dona da casa onde essa
operação limpeza acontece – “não percebe que se Bonnie chegar e encontrar um
cadáver aqui, ela se divorcia de mim?”, diz Jimmie desesperado, que mostra querer
ajudar seus colegas, mas ao mesmo tempo invoca o medo em perder sua esposa.
Pulp Fiction dá o pontapé inicial para o tipo de personagens femininas que
experimentam as contravenções, ainda que não abandone totalmente alguns clichês
estabelecidos por uma feminilidade resguardada pelo poder patriarcal, suas
representações implicam, na verdade, em uma crítica ao próprio modelo que ele
reproduz. Já em Jackie Brown essas representações sofrem uma modificação
considerável com o amadurecimento da personagem principal, Jackie – uma mulher
lasciva – e, ao mesmo tempo, preocupada em garantir o seu futuro, já que não é mais
tão jovem e as possibilidades se mostram cada vez mais escassas.

4.3. Corpo sexualizado e poder consciente

Em entrevista a Simon Hattenstone (2012), Tarantino é perguntado sobre o
que sua mãe havia achado do filme Jackie Brown, o cineasta responde o quanto sua
mãe gostara do filme, “ela amou. É meu filme de que ele mais gosta. É obviamente
produto de uma mãe solteira” (p. 302). Embora não se possa afirmar com certeza
sobre a influência da figura da mãe em seus filmes, pensar a obra de Tarantino e,
principalmente, Jackie Brown partindo dessa perspectiva madura – a mulher mãe – e
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Jackie como uma mulher mais velha, é reconsiderar criticamente a própria posição
de Tarantino enquanto cineasta. O universo que ainda lida com drogas, prostituição,
roubos, assassinatos e crime, “fonte do espetacular e do excepcional no cinema
convencional de Hollywood, é apresentado como parte de um cotidiano em que
dominam o prosaico, a falta de charme e a monotonia” (BAPTISTA, 2013, p. 107).
Em uma abertura completamente diferente da exaltada na cena inicial de
Pulp Fiction, o terceiro filme de Quentin Tarantino inicia-se com um plano sequência
que acompanha Jackie em uma esteira de aeroporto, sua expressão é marcada pela
tranquilidade ao som de Across 110th Street, de Bobby Womack (1973) – em uma letra
que descreve as dificuldades de sobreviver quando se é negro e tenta um destino
diferente daquele que entende-se por habitual. As circunstâncias enfrentadas pelo
homem da canção são muito próximas das de Jackie e, mais tarde, são reforçadas
pelas ameaças de policiais, revelando, assim, o verdadeiro estímulo responsável pela
vida que Jackie procura.

Eu era o terceiro entre cinco irmãos/ Fazendo o que quer que fosse preciso
para sobreviver/ Não estou dizendo que tudo que fiz foi certo/ Tentar escapar
do gueto era uma luta diária/ Tanto tempo por baixo, me erguer nem me
passava pela cabeça/ Eu sabia que havia uma vida melhor que eu tentava
encontrar/ Você não sabe o que é capaz de fazer até que é pressionado/ Pra
lá da rua 110 era uma prova de fogo 90 (WOMACK, 1973).

A aeromoça não tem pressa, diferente de Yolanda que precisa ir ao banheiro
e voltar para casa – Jackie, como uma exímia sobrevivente do blaxploitation, não
possui a mesma agilidade de antes, no entanto, pouco depois dessa cena, Jackie
começa a acelerar o passo, demonstrando seu atraso para o trabalho – do qual ela
não pode abrir mão de jeito nenhum.

Bem, Jackie Brown é uma mulher forte e uma mulher forte mais velha. Eu
pego minha visão de mulheres da minha mãe, pelo exemplo de ela ser tanto
pai quanto mãe e ser uma mulher trabalhadora, provando a si mesma que era
um sucesso e crescendo sozinha. No final das contas, sim, um pai teria sido
Tradução livre. Texto original: “I was the third brother of five/ Doing whatever I had to do to survive/ I’m not
saying wht I did wa alright/ Trying to break out of the ghetto was a day to day fight/ Been down so long, getting up
didn’t cross my mind/ I knew there was a better way of life that I was just trying to find/ You don’t know what you’ll
do until you’re put under pressure/ Across 110th Street is a hell of a tester”.
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ótimo, mas não sinto realmente falta (TARANTINO; HATTENSTONE;
WOODS, 2012, p. 302).

Com grande parte do enredo centrado, principalmente, em como
sobreviver, não podemos deixar de considerar os aspectos relacionados à classe
social da qual Jackie – como funcionária assalariada – pertence. Partindo dessas
considerações, o cenário de Jackie Brown, mais maduro e centrado em preocupações
que podemos chamar de mais adultas – Jackie precisa descobrir como manter-se no
emprego ou, pelo menos, como sobreviver de maneira digna, já que seu trabalho não
dá conta disso. Tendo em vista a idade de nossa heroína – bem diferente das ainda
jovens em Kill Bill e À Prova de Morte, por exemplo, com corpos treinados para matar
ou simplesmente relaxar em uma folga e que parecem pouco problematizar questões
relativas ao modo como sobrevivem, ou seja, aos seus empregos – Jackie encara um
outro tipo de problematização mais social: sobreviver de seu trabalho, mesmo que
esse implique em um golpe que dará conta de mantê-la pelo resto de sua vida.
Aos 44 anos, ela fatura apenas 16 mil dólares por ano – mais benefícios –
em uma carreira que não lhe parece nada glamourosa, ao mesmo tempo, ela
contrabandeia dinheiro do México para os EUA, um serviço a mando de Ordell
Robbie (Samuel L. Jackson), um traficante de armas. Jackie, em uma das viagens, é
então interceptada no estacionamento do Aeroporto de L.A. pelo detetive Mark
Dargus (Michael Bowen) e o agente Ray Nicolet (Michael Keaton), que pedem para
revistar sua mala, prendendo-a por porte de drogas – alguns gramas de cocaína que
ela desconhecia carregar. A fiança é paga por Ordell por meio do agente de fianças
Max Cherry (Robert Forster), que desenvolve uma paixão platônica por Jackie e se
dispõe a ajudá-la nesse processo. Quando os policiais oferecem um acordo para que
ela entregue Ordell em troca de sua liberdade, Jackie, ardilosamente, arquiteta um
plano que a transforma em uma agente dupla – ela fornece informações tanto a
Ordell quanto à polícia – pensando somente em sua liberdade e no dinheiro que
pode ganhar.
“Você trabalha há 19 anos e só ganha 16 mil por ano mais benefícios? Você
não é bem uma vencedora, não é, Jackie?”, declama Mark, insinuando o fracasso de
Jackie, “se eu fosse uma negra de 44 anos lutando para segurar o emprego de merda
que consegui por sorte, não acharia que poderia desperdiçar um ano”, provoca ele,
insinuando assim, não apenas as problemáticas da idade, mas de raça e,
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consequentemente da própria ideia de status social “fracassado” ocupado por Jackie
e que será, ao final, revertido em êxito. Mesmo afetada pelos comentários – que ela
encara em silêncio – Jackie demonstra uma esperteza madura enquanto seu plano de
sobrevivência é lentamente executado: a conversa que tem com Max Cherry a
respeito de sua fiança e do tempo que ela pode ficar presa concede-lhe informações
imprescindíveis para que comece a pensar em uma saída. A cena que se passa em
um restaurante de luz baixa e avermelhada potencializa o mistério das expressões
aparentemente desiludidas da comissária de bordo, enquanto fuma seu cigarro, ela
afirma “se eu parar de voar, vai ser difícil achar minha marca”. A decepção de Jackie
começa a tomar forma – o fato de, mais tarde, ela tomar a arma de Max sem ele
perceber, já esclarece a sua capacidade em transformar a desilusão em ação.
Jackie é uma mulher precavida, seus encontros são sempre em lugares
públicos, como restaurantes ou shoppings, a cena em que ela está prestes a realizar a
troca das sacolas em uma loja de roupas no shopping, é intensificada por um plano
sequência que a acompanha, muito nervosa, ela apressa o passo, a trilha inquieta
acentua ainda mais o clima de perseguição. Jackie se faz de inocente, “Melanie entrou
no provador, pegou todo o dinheiro e fugiu!”, alegando que não havia como ir atrás
da garota, pois a aeromoça estava só de calcinha no provador, dessa forma, a
aeromoça executa de maneira primorosa seu plano, provando suas façanhas
criminosas. “O que eu devia fazer se algo desse errado? Você não disse, disse?” – é
o que alega Jackie a Ray, revertendo seu lugar de opressão e modificando a sua
posição de enunciação, concebendo, assim, uma identidade que se encontra em
constante negociação.
O desencanto com a violência não é a única característica que separa Jackie
Brown de Pulp Fiction, a herança das heroínas do blaxploitation corporificada em Jackie,
“me sinto mais segura com ela” responde Jackie sobre a arma que pega de Max,
devolvendo-a depois de conseguir outra por conta própria. Jackie tem um corpo já
cansado e saturado de toda uma vida – “o que acha de envelhecer?”, ela pergunta a
Max que desconversa dizendo que ela está ótima – “bem, minha bunda não é a
mesma”, Jackie comenta, lamentando-se. Jackie não é mais uma heroína de ação, seu
corpo, naturalmente, deixara de ser ágil e esbelto, a ação está agora mais em seu
raciocínio e o seu charme encontra-se, justamente, em envelhecer exatamente dessa
forma.
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Dona de um raciocínio lógico que lhe permite agir por conta própria, ela
conta a Max sobre Ordell, ele “está com um pé atrás, mas sempre confiou [em Jackie]
e quer acreditar que ainda pode confiar”, e a partir dessa brecha a aeromoça começa
a pensar em seu plano, afinal, ela é a única pessoa honesta e confiável que Ordell
poderia usar para trazer seu dinheiro. Sua passagem rápida pela prisão em uma
evocação aos filmes woman in prision91 que tratavam exatamente de histórias em
presídios femininos, apontam os problemas que Jackie já tivera com a polícia devido
ao seu ex-marido e as drogas que ele pedia para que ela transportasse. Assim, Jackie
não demonstra total desespero com a situação, na verdade, parece bem familiarizada,
sua juventude violenta fez dela uma mulher comum que vive no mundo do crime,
mas não uma criminosa. “Preciso de permissão para viajar e manter meu emprego”,
justifica-se ela não apenas pelo fato de correr o risco de ficar desempregada, mas
dessa forma ela explica que também pode ajudar a polícia a prender Ordell.
Nesse momento, Jackie começa a mostrar sua outra face, confessando que
conhece Ordell e que realmente traz dinheiro para ele – dinheiro que ele ganha com
as armas que vende – Jackie agora conversa de igual para igual com a dupla de
policiais: antes impedida de fumar na sala em que fora detida, ela fuma seu cigarro,
agora cheia de perguntas e condições, dentre elas, não usar escutas, ter permissão
para deixar o país e total imunidade. Em seu exímio papel como um tipo de agente
dupla, Jackie conta a Ordell que os policiais já sabem de tudo – sobre o dinheiro e
as armas – deixando-o preocupado, no entanto, Jackie tenta acalmá-lo explicando
tudo o que pretende: “farei duas entregas, a primeira com 10 mil, só como teste, eles
observam, veem como funciona. Na segunda, trago o meio milhão (...) falei que você
nunca recebe pessoalmente, que sempre manda alguém que nunca sei quem é”.
Depois da explicação, Ordell chega a conclusão de que isso é uma boa ideia, mas
ainda se pergunta, desconfiado, o motivo dela não trazer todo o dinheiro de uma
vez; e Jackie responde que não confia nos policiais, astutamente ela precisa primeiro
ganhar a confiança deles para depois, se tudo der certo, eles acharem que da segunda
vez será igual.
“Black Mama, white Mama” (1972) de Eddie Romero, é um dos filmes do ciclo woman in prision
protagonizado por Pam Grier e Margaret Markov. Duas prisioneiras: Lee Daniels (Pam Grier),
namorada de um cafetão e Karen Brent (Margaret Markoy), membro de um grupo guerrilheiro, são
algemadas juntas em um presídio como castigo para o mau comportamento, é quando são obrigadas a
colocar suas diferenças de lado para escaparem dali com vida.
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A grande sacada do plano está no fato de que na segunda vez Jackie
entregará o dinheiro para outra pessoa: serão duas mulheres escolhidas por Ordell.
Inabalável quanto aos seus interesses e tomada por uma ira incontrolável, Jackie
chega ao apartamento de Ordell reclamando as mudanças de planos que não foram
avisadas na primeira entrega – Ordell descumpre o acordo e coloca Sheronda
(LisaGay Hamilton), outra de suas mulheres, transferindo o dinheiro para Simone
Hawks (Hattie Winston), mais uma mulher que Ordell sustenta.
Simone, uma mulher já mais velha, repete o mesmo número de dança há
anos, imitando as The Supremes – um grupo de mulheres negras americanas que
fizeram sucesso entre 1959-77, apresentando músicas de vários estilos, como o soul,
disco e R&B – estilos bem recorrentes nas trilhas sonoras dos filmes de blaxploitation.
Sheronda, mais jovem que Simone, é uma garota do interior que aos 19 anos fora
encontrada por Ordell “descalça como um animal” em um ponto de ônibus e que
fora convencida a ir com ele para Hollywood. Encantada, Sheronda aceita o convite,
e mesmo depois de anos enclausurada, esporadicamente vivendo sob efeitos de
drogas, ela ainda não fora capaz de descobrir que, na verdade, está em Los Angeles
e não Hollywood. Ambas vivem presas a Ordell, em um tipo de transe – Simone, e
seus números musicais, e Sheronda, anestesiada pelas drogas – possivelmente a
maneira mais fácil de suportarem suas vidas, colocando-se sempre à disposição de
homens que pouco as valorizam em uma opressão que não é revertida em resistência,
muito diferente das condições vividas e criadas por Jackie e Melanie.
Jackie, como uma agente dupla, sai tranquilamente da casa de Ordell para,
em seguida, encontrar-se para jantar com Ray. Tal comportamento apenas confirma
sua existência ambígua – Jackie confirma e oprime determinadas informações –
reconhecendo o perigo constante que ela mesma trava contra si. Jackie dirige seu
carro com um sorriso no rosto, confiante ao som de Street Life (1997), de Randy
Crawford, em uma letra que fala sobre a vida nas ruas e suas dificuldades, a solidão
é encarada como algo bom: todos olham para você exatamente do jeito que você
quer, parafraseando um pouco da vida de Jackie.

Eu ainda estou por aí/ Nem perdida, nem encontrada/ Ouvir o som solitário
da música na noite/ Noites são sempre brilhantes/ Isso é tudo o que me resta,
yeah/ Eu jogo a vida nas ruas/ Porque não há nenhum lugar que eu possa ir/
Vida nas ruas, é a única vida que eu conheço/ Vida nas ruas, e há milhares de
peças para jogar/ Vida nas ruas, até que você joga sua vida fora/ Você deixa
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as pessoas verem/ Apenas quem você quer ser/ E toda noite você brilha como
uma estrela/ É assim que a vida é jogada/ Um baile de máscaras de dez
centavos/ Você está vestida, você anda, você fala/ Você é quem você pensa
que é92 (CRAWFORD, 1997).

Essa é a vida de Jackie, uma vida do perigo e de disfarces. No dia da segunda
troca, Jackie está em uma loja de roupas experimentando um terno – lembrando
muito o figurino de Cães de Aluguel – ela está armando para si mesma. A mulher que
sai desesperada do provador para simular a falha na troca de dinheiro, é a verdadeira
Jackie, farta de sofrer por conta do tempo que está passando cada vez mais rápido e
da velhice que atinge seu corpo – antes sensual e utilizado como arma de combate.
A única face que ela deixa transparecer às pessoas nesse momento é o seu
nervosismo – um nervosismo falso – fumando seu cigarro euforicamente, Jackie não
consegue, ainda, convencer Ray completamente. Jackie agora está à espreita
esperando Ordell no escritório de Max, ela treina caras e bocas para encarar seu
grande inimigo, no entanto, ela pouco age – Ray é o responsável pela morte de Ordell
– Jackie apenas antecipou-se acusando Ordell de estar armado, Jackie, então, termina
com um “obrigada” para Ray e a satisfação em finalmente conseguir aquilo que
desejava.
Jackie almejava por uma vida digna que de fato conquistou, no entanto, suas
relações afetivas não parecem ocupar um espaço significativo em sua vida – Jackie
Brown, como aponta Mauro Baptista (2013) critica o sentimentalismo “como uma
alegoria das limitações da sexualidade e do amor na sociedade americana” (p. 101).
As relações sexuais tão valorizadas nos filmes exploitation dos quais a mesma atriz
fizera parte como um grande sex symbol dos anos 1970, agora são deixadas um pouco
de lado, afinal, as relações construídas através da amizade e da cumplicidade não são
resumidas mais, apenas, aos encontros sexuais. Dessa forma, as relações
profissionais tomam esse lugar, Jackie chega a discutir com Ordell a porcentagem do
que vai recerber, explicando que, como sua empresária, ela deve receber 15% do
Tradução livre. Texto original: “I still hang around/ Neither lost nor found/ Hear the lonely sound of music in
the night/ Nights are always bright That's all that's left for me, yeah/ I play the street life/ Because there's no place I
can go/ Street life, it's the only life I know/ Street life, and there's a thousand parts to play/ Street life, until you play
your life away/ You let the people see/ Just who you wanna be/ And every night you shine just like a superstar/ That's
how the life is played/ A ten cent masquerade/ You're dressed, you walk, you talk/ You're who you think you are”.
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total e Ordell discorda dizendo que, na verdade, ela é sua sócia e deve ficar com
apenas 10%.
Jackie abre mão de sua vida amorosa eximindo-se de toda e qualquer culpa
pela situação quando diz a Max, “eu me sentiria melhor se você ficasse com mais
dinheiro”, tentando se redimir por tudo que convencera Max a fazer. Jackie convida
Max para ir a Espanha, seu próximo destino, mas ele recusa, “tem medo de mim?”
ela pergunta, Max responde “um pouco”. Jackie se levanta e dá um beijo em Max,
não um beijo de final feliz, mas um beijo de satisfação pelo plano bem-sucedido,
“vou te mandar um cartão”, diz ela, “promete?” ele pergunta quase como uma
súplica, “claro, sócio”, é quando Jackie vai embora sem mais delongas, aproveitando
a deixa do telefone que toca. Dessa maneira, apreendemos que as preocupações de
Jackie vão além de um sentimentalismo melodramático, ela é capaz de provar para si
mesma que é um sucesso, inalcançável para o amor e enferrujada no manuseio de
armas, mas que ainda pode causar calafrios de repulsa e desejo ao mesmo tempo. Na
cena final, Jackie sai em seu carro com uma expressão que aos poucos vai formando
um sorriso resiliente, novamente ao som de Across 110th Street, confirmando sua
força, assim como diz na música, “você tem que ser forte se quiser sobreviver”.
Melanie recebe um tratamento bem diferente do de Jackie, a garota é uma
das três mulheres de Ordell – talvez a mais provocante e que mais causa alvoroço –
apenas com seu olhar debochado ela consegue tirar os homens do sério. No início
do filme, enquanto Ordell explica a Louis sobre as armas que está vendendo – na
verdade ele repete todo o texto que ouve nos vídeos de demonstração de armas,
ironicamente apresentados por garotas de biquíni – ele ordena que Melanie lhe traga
bebida, repreendendo-a por não encher o copo de Louis. O desprezo reservado a
garota é constante, alimentando ainda mais sua indiferença – a objetificação de seu
corpo é persistente, principalmente nessa primeira cena, na qual pedaços do seu
corpo são mostrados aos poucos: pés esfregando-se, mãos que servem as bebidas,
costas seminuas e, finalmente, seu rosto em primeiro plano comendo macarrão –
são pequenas porções que tiram cada vez mais a atenção de Louis.
A tensão entre Ordell e Melanie aumenta quando o telefone toca e ele pede
para ela atender, teimosamente a garota se recusa, “sabe que é para você”, diz ela,
“não me obrigue a te dar porrada”, responde Ordell. Depois da ameaça Melanie vai
atender ao telefone, birrenta, ela atende com um “alô” e nem espera responderem.
Seu corpo está quase sempre à mostra, na maioria das cenas ela aparece de shorts e
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biquíni como uma figura provocante, seu mundo está rodeado de drogas que a fazem
suportar sua própria vida, um tipo de experiência diferente da de Jackie – astuta e
racional – Melanie sente prazer com o que sabe fazer de melhor: aproveitar a vida
vendo TV e ficando chapada. Esse hábito é passado a Louis, um bandido fora de
forma e sem muita perspectiva do que fazer, que tosse quando fuma porque está
ficando velho, “tossir é bom, abre os capilares, quando tosse, puxa o ar, ou, nesse
caso, fumaça... até áreas do pulmão que não são usadas, é bom, fica mais doido”
completa Melanie difundindo seu conhecimento barato.
O relacionamento entre os dois é bastante direto, enquanto conversam
sobre a única foto que Melanie tem no Japão, ela vira para Ordell e pergunta, “você
quer trepar?”, e ele aceita. Três minutos depois estão os dois na cozinha, “foi legal”,
diz Melanie, “agora vamos nos conhecer”, e prosseguem em suas vidas, Melanie
caminhando seminua na cozinha e Louis pegando uma cerveja na geladeira.
Sua morte, resultado de uma provocação a Louis que não encontrava o carro
no estacionamento, está relacionada ao não-limite representado por sua figura
desrespeitosa – o corpo, tão solicitado e incitado pela própria Melanie ao longo do
filme, é praticamente apagado, não vemos o seu corpo sem vida, apenas escutamos
o som do tiro em sua barriga. O riso de Melanie é a sua maior arma, a forma que
encontra para atrapalhar os planos de Ordell e Louis, a repugnância por sua
existência é demarcada por sua ambiguidade: ao mesmo tempo em que a garota é
uma ameaça, ela reconhece-se em um mundo onde o perigo é perpétuo.
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4.4. O corpo como salvação

Atrevidas, grosseiras e audaciosas são designações que conferem às
personagens de Kill Bill, uma personalidade vigorosa e praticamente inabalável, o
grupo das mulheres do Esquadrão Suicida das Víboras Mortais, Beatrix Kiddo, ORen Ishii, Vernita Green e Elle Driver, estão longe da tranquilidade desencantada de
Jackie e Melanie em Jackie Brown, Kill Bill prolonga ao máximo o poder dessas
mulheres que lutam entre elas para continuarem com suas vidas. A impetuosidade
de Kiddo, que está disposta a fazer de tudo para chegar ao seu objetivo, relembra
muito a vivacidade das heroínas do blaxploitation, o corpo objetificado ou sexualizado
é praticamente inexistente, ele é utilizado como arma – e somente para isso –
passando por uma experiência de quase morte. Nesse sentido, o combate não
significaria apenas discernir as perdedoras das vencedoras, mas atribuir, a partir
dessas mulheres invencíveis, outros significados.

O abjeto é a violência do luto por um “objeto” para sempre já perdido. O
abjeto derruba o muro da repressão e seus julgamentos. Ele reconduz o eu
[moi] à fonte dos limites abomináveis dos quais, para ser, este se separou – ele
o reconduz ao não-eu, à pulsão, à morte. A abjeção é uma ressurreição que
passa pela morte (do eu [moi]). É uma alquimia que transforma a pulsão de
morte em despertar de vida, de nova significância (KRISTEVA, 1982, p. 14).

A morte, para as personagens de Kill Bill, representa uma súbita mudança
de seus status, a violência como poder – ela tanto libera quanto encarcera – afinal,
apenas por meio dela é possível chegar aos objetivos desejados, no entanto, a luta
que travam é justamente contra ela. Kiddo é uma mulher apagada e relegada ao véu
do esquecimento, que acorda do coma depois de quatro anos sofrendo abusos
sexuais sem a chance de se defender, percebendo, com um choro preso na garganta,
que não está mais grávida – ela procura por um pedaço seu que não existe mais,
apalpando sua barriga. Mesmo desolada, ela percebe que alguém se aproxima, por
isso, volta a deitar e é quando o enfermeiro tarado entra em seu quarto
acompanhado, “uma trepada sai por US$75, amigão” ele avisa, e prossegue
explicando as regras para não deixar marcas no corpo da mulher, “as trompas dela
já eram, então, goze dentro se quiser (...) às vezes, a xoxota dessa aí fica mais seca do
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que areia, se estiver seca, lubrifique com isso e mande ver”, lhe entregando um pote
de vaselina.
A ferocidade de Kiddo começa a transparecer quando ela ataca seu agressor
mordendo-o no lábio, em uma luz baixa e esverdeada, uma ambiência que lembra os
filmes de terror, Kiddo levanta da cama ensanguentada, ela percebe que não
consegue andar, então vai se arrastando até a porta, limpa sua boca suja de sangue e
prepara-se para a sua primeira façanha. Uma câmera lenta só acentua o suspense, o
enfermeiro fica estarrecido quando vê seu colega ao chão e a paciente não está mais
na cama, é quando Kiddo o ataca no calcanhar, prende-o na porta e começa a golpear
sua cabeça. “O seu nome é Buck, certo? E veio aqui foder, não foi?” relembra Kiddo,
um dos bordões de Buck, seu último golpe é fatal, o corpo de Buck – agora indefeso
– começa a ter espasmos e, finalmente, morre.
Quando desperta, o seu gozo de vingança é violento e doloroso e, nesse
sentido, sua baixeza moral abominável torna-se uma perturbação da ordem. Esse
seguimento pode ser interpretado não apenas como uma vingança genérica de uma
mãe que perdera sua filha cruelmente, mas como a privação de sua liberdade,
indicando uma agressão que será combatida, também, pela agressão – um ciclo que
dá chance para as mulheres agirem por suas próprias mentes e mãos, resgatando-as
da imersão.
Na cena de abertura de Kill Bill Vol.1 nos deparamos com uma noiva
destruída, ensanguentada e completamente machucada que suplica pela vida, o risco
iminente da morte, agora tão de perto, desperta-lhe um outro entendimento da vida,
ela precisa ficar viva pelo seu bebê. Bill começa a limpar o sangue em sua face,
explicando que ele não está sendo sádico, mas masoquista; chorosa e com a
respiração ofegante Kiddo revela que o bebê é de Bill, seguido de um tiro que parece
explodir a cabeça da garota. Nesse momento, a face da vida e da morte são postas
em jogo, a perspectiva materna desprezada por todos os outros, depois torna-se a
força motriz da história, incorporando a vida e a morte como valores essenciais.
Ao final de Kill Bill Vol. 2 Kiddo relembra o momento exato em que decidira
mudar de vida, em uma conversa com a também assassina Karen (Helen Kim), que
está lá para matá-la, Kiddo confessa estar grávida, “Karen... acabei de descobrir,
agora mesmo, logo antes de você abrir um buraco na porta, que estou grávida”,
Karen desacredita e responde, “o que é isso?”. Kiddo pede para que a assassina olhe
o teste de gravidez, “sou a mulher mais mortal do mundo, mas agora, estou com
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medo pelo meu bebê” – é quando Karen finalmente confere o resultado do teste e
se convence, mesmo tomada por um impasse ela vai embora, desejando à Kiddo
felicidades. Fica claro que, ao decidir por sua filha e um emprego pacato em uma
loja de discos usados, Kiddo aceita o tempo que lhe é natural – os encargos maternos
que, ao longo da trama, estão longe de ser encarados apenas como imposição.
Kiddo prepara-se arduamente para enfrentar qualquer adversário:
disciplinada, ela organiza em um caderno uma lista de todos aqueles que ela precisa
matar, traçando um plano para cada um. Levada ironicamente pela Pussy Wagon –
carro do enfermeiro que tomava conta dela e alugava seu corpo para atividades
sexuais enquanto estava em coma. Assim que Kiddo foge do hospital, ela começa a
se preparar, disposta a tudo, inclusive passar treze horas treinando para conseguir
movimentar seus dedos do pé pacientemente, até recuperar todos os movimentos.
Kiddo inicia sua preparação, o primeiro passo é ir para o Japão convencer Hattori
Hanzo – de quem Bill fora pupilo – a forjar uma espada para que com ela, a assassina
concretize sua punição.
Percebemos em Kiddo uma paciência desmedida, apesar de sedenta pela
morte daqueles que lhe fizeram mal, sua força não está apenas no corpo treinado,
mas em uma mente que consegue enxergar as reais necessidades daquilo que precisa
ser feito e do tempo despendido para tal. Em Kill Bill Vol.2 no capítulo 8 The cruel
tutelage of Pai Mei temos uma prova dessa virtude, depois de Kiddo ser enterrada viva
por Budd, ela concentra-se em relembrar a época de seu treinamento e todos os
ensinamentos e as dificuldades pelas quais passara, tudo com um propósito: destruir
seu caixão e libertar-se. O treinamento de Pai Mei fora concedido por Bill, “se agir
com a velha irreverência americana, ele quebra suas costas e seu pescoço feito
gravetos” aconselha ele, reprimindo-a por sua natureza insolente e atrevida, mas que,
mais tarde, será essencial, fazendo-o sofrer as consequências desse comentário.
“Quando verei você de novo?”, Kiddo pergunta a Bill, depois de uma piadinha ele
responde “quando estiver pronta”. Estar pronta, nesse caso, dependeria da sua
capacidade em aprender a lidar com um mestre rabugento, preconceituoso e que não
suporta mulheres, mas que cativara o coração petrificado de Pai Mei com o seu
talento. Um aprendizado árduo, em que passa dor, fome e suporta duras críticas, mas
que lhe é útil para salvar sua vida. Kiddo renasce quando surge da terra, sua força
representada pelas marcas de sangue que deixara no caixão a despertam pela segunda
vez, ela caminha pelo deserto sozinha e toda suja de terra, quase como um zumbi,
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assustadoramente buscando a morte de cada adversário, a forma que ela encontra de
dar sentido à sua própria vida.
“Você e eu temos negócios inacabados” comenta Kiddo um pouco antes do
breve duelo de espadas que ela trava com Bill. Pai Mei ensinara-lhe a técnica dos
Cinco Pontos que Explodem o Coração que, segundo Bill, ele não havia ensinado
para ninguém – um golpe mortal em que o coração explode dentro do corpo. Kiddo
em um misto de orgulho e arrependimento começa a chorar, chegando à conclusão
de que “é uma má pessoa”, Bill a corrige dizendo que, na verdade, ela é “uma pessoa
maravilhosa”, e ela finalmente consegue o que deseja. Kiddo sai com a sua filha nos
braços e a espada nas costas, suas duas maiores conquistas. Na manhã seguinte,
Kiddo aparece estirada no banheiro, em um misto de choro, risadas, satisfação e
alívio, ela abraça um ursinho de pelúcia com seu pijama branco, que a transforma
quase em uma mulher inocente e delicada – a sua outra face, de uma mãe dedicada
e amorosa – ela sai do banheiro e pula na cama, onde B.B. está sentada vendo TV.
O-Ren Ishii é uma assassina tão perigosa quanto Kiddo, pois, mesmo que
não tenha se tornado mãe, grande parte da sua ambição nascera de um problema
familiar – o assassinato de seus pais – e isso tornou-se a sua maior motivação. Junto
de seu bando, os Crazy 88’s, O-Ren Ishii tomara conta da cena criminal em Tóquio,
tornando-se chefe de todos os chefões do Japão. Esse sucesso, que para alguns soa
como uma provocação, já que a hereditariedade de O-Ren Ishii é, para os homens
do crime do Japão, duvidosa. Nas palavras de Tanaka (Jum Kunimura) O-Ren Ishii
é uma degradação para o conselho que escolhera uma líder mestiça: é quando ORen Ishii toma a palavra logo após decepar a cabeça de Tanaka, delicadamente
dizendo que, como sua líder, encoraja-os a sempre questionarem sua lógica,
prometendo que, nenhum assunto será tabu, exceto as críticas à sua ascendência.
O-Ren Ishii vocifera ameaçadoramente, “se algum de vocês desgraçados,
tiverem algo a dizer, a hora é agora!”, incorporando veementemente a opressão
como catalisador de sua identidade, um centro de resistência que, identificando as
falhas – os preconceitos referidos à sua ascendência – reforça o seu poder por meio
do domínio e da tirania. A mestiça é dona de uma personalidade tranquila, seu estilo
de luta é limpo, objetivo e comedido, apesar de jovem, O-Ren Ishii transparece o
espírito de uma verdadeira líder experiente – sua ascendência oriental e americana
fizeram-na combinar dois estilos de vida completamente diferentes, mas, que de
certa forma, remataram-na enquanto pessoa e profissional. A modificação da
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posição de quem fala, no caso de O-Ren Ishii é, de fato, uma das concepções do
sujeito do pós-feminismo que, segundo Preciado (2014), não se trata da substituição
– o domínio feminino pelo masculino, por exemplo, mas de uma contínua
negociação identitária.
O-Ren Ishii, assim como Kiddo, reverte seu sofrimento em violência como
forma de sobrevivência e prazer, momentos antes da luta final em Kill Bill Vol.1, ORen Ishii, sem a mínima piedade de seus súditos, os entrega um a um nas mãos de
Kiddo, para que sejam retalhados. Assim que chegam ao restaurante, sua trupe é
recebida como verdadeiras celebridades, bajulados, eles conseguem o que querem,
deixando a proprietária do restaurante e seu ajudante preocupados e inseguros “tem
que dizer sim para tudo o que exigirem”, completa a dona do lugar. Mesmo
divertindo-se com seu grupo, rindo e bebendo, O-Ren Ishii está sempre atenta –
subitamente em um momento de desconfiança, O-Ren Ishii pede para Gogo dar
uma olhada nas redondezas, a rainha do crime parece já ter sentido a presença de
sua inimiga. Mais tarde, o banho de sangue que toda a sua gangue leva não parece
significar coisa alguma para ela, ainda assim, quando o resto dos Crazy 88’s chegam
para lutar com Kiddo, O-Ren Ishii devolve um breve e delicado sorriso, “não achou
que seria tão fácil, achou?”, um comentário ousado que assegura seu raciocínio e
ação simultaneamente sublimes.
Após a retalhação dos Crazy 88’s, Kiddo pergunta “então, O-Ren, tem mais
subalternos para eu matar?”, é quando Gogo surge com o seu “oi” simpático
acenando a mão e sua risada estridente, munida de uma mace chain – uma arma mortal
que consiste em uma bola com espinhos presa em uma corrente – Gogo a balança
graciosamente. Kiddo pede a Gogo “sei que seu dever é proteger sua patroa, mas eu
imploro que vá embora”. Gogo começa a rir levando a mão até a boca; “chama isso
de implorar?”, sua feição agora é séria, “sabe implorar melhor do que isso” ela
vocifera. Seus primeiros golpes a colocam em uma posição de dominação,
desarmando Kiddo e jogando-a para longe – os ataques brutais que chegam a
destruir o lugar são exacerbados pelos efeitos sonoros, Kiddo reconhece a astúcia
de Gogo a cada golpe, no entanto, suas habilidades impressionantes não foram o
suficiente para deter Kiddo que, mesmo enforcada é capaz de golpear aflitivamente
a garota na cabeça, fazendo-a chorar lágrimas de sangue. Gogo perde a luta
bravamente – os golpes que a garota sofre parecem não a atingir de fato, nenhum
grito de dor sai de sua boca, diferente de Kiddo, que com sua roupa encharcada de
sangue, não passa despercebida em meio aos seus berros e gemidos – a vida da jovem
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que fora toda dedicada à defesa de outrem e ao combate intenso e prazeroso,
termina, também, em combate.
No caso de Vernita – uma vida que também acaba em um combate não
anunciado – o arrependimento da especialista em facas, definitivamente, não anula
as decisões que tomara no passado. Mesmo explicando seu ponto de vista de forma
excepcionalmente racional e coerente, demonstrando até uma certa lamentação pelo
massacre que participara, seu instinto de sobrevivência – e, acima de tudo, seu
instinto materno – fala mais alto. Enquanto prepara o cereal de Nikki, quase
convencendo-nos de que não atacaria Kiddo de forma alguma, afinal já havia
combinado uma hora, dia e local para a grande luta entre as duas, no entanto, Vernita
atira em Kiddo com uma arma que ela tira de dentro do cereal – uma decisão
precipitada que acaba matando-a. O desespero de Vernita por Kiddo ser uma
verdadeira ameaça para a sua família é visível, sua morte repentina com uma facada
no peito demonstra um lado que Kiddo ainda não experimentou na prática: a
preocupação e as responsabilidades da maternidade que a faz capaz de qualquer coisa
para manter sua prole.
Já Elle Driver, diferente das outras membros do Esquadrão Suicida das
Víboras Mortais, não possui qualquer relação familiar aparente, no entanto, sua
relação com Bill, que parece beirar quase a um caso de amor, é o único
relacionamento que lhe resta, ela respeita-o veementemente – talvez a única pessoa
que consiga orientá-la no que fazer. Dona de uma personalidade difícil, Elle é
desobediente e sempre consegue o que deseja, sua luta contra Kiddo não implica,
necessariamente, em defender-se do ataque da antiga rival, mas atacá-la com todas
as suas forças e precisão, para terminar, de fato, o que ela começara há quatro anos.
“E a que devo eu este prazer duvidoso?” responde ela a Budd pelo telefone,
fumando seu cigarro e com seu cabelo loiro escorrendo pelo rosto, um semblante
misterioso que é acentuado pelo seu tapa-olho. Quando Budd comenta sobre a
espada Hattori Hanzo de Kiddo que ele tem em mãos, a expressão de Elle muda
radicalmente, seu olho, antes baixo e desinteressado, agora olha para a frente,
empenhada e interessada. Os dois começam a negociar o valor da espada, “quanto?”
pergunta Elle, e Budd em um tom abusado “é difícil dizer, sendo tão valiosa”, “quais
são as condições?”, prossegue ela – 1 milhão de dólares – Elle concorda contanto
que Budd mate Kiddo e a faça sofrer até o último suspiro.
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No último capítulo Face to face de Kill Bill Vol.2 surgem figuras femininas um
pouco diferentes do que temos até agora, pautadas em um corpo que simboliza o
prazer, mas, nesse caso, um corpo perverso, sofrido e calado que representa
praticamente o avesso das personagens anteriores. Clarita (Claire Smithies) é uma
das prostitutas do bordel de Esteban Vihaio (Michael Parks) um cafetão do México,
que formara seu exército particular: os Akuna Boys, filhos bastardos das prostitutas
que controlam a cidade. Clarita é a prostituta escolhida para servir Esteban e Kiddo,
com uma deficiência grotesca no rosto, ela aparece rapidamente – tratada com certa
repulsa e caridade por Esteban, que lhe oferece um lenço para se limpar – indicando
sua deficiência como um inconveniente transportado para um lugar onde as
condições de vida dessas mulheres são precárias. As outras oitos prostitutas que
aparecem apenas por alguns segundos – Patricia Silva, Maria Del Rosario Gutiérrez,
Sonia Angelica Padilla Curiel, Veronica Janet Martinez, Lucia Cruz Marroquin, Citlati
Guadalupe Bojorquez, Graciela Salazar Mendoza, Maria Lourdes Lombera – mesmo
na rede descansando ou sentadas, exalam uma despreocupação e conformidade com
suas vidas. Desesperançosas com a situação, elas aceitam um tipo de não existência
– apropriando-se de uma tranquilidade, até então, inexistente para as outras
personagens heroínas que utilizam o corpo como forma de empoderamento e não
submissão a uma violência que parece arrancar delas mesmas a própria
individualidade.
Em Kill Bill o desacato é a palavra de ordem, a opção pelo tempo cíclico –
a maternidade, no caso de Kiddo e Vernita – causam a salvação dessas mulheres.
Nesse sentido, Kill Bill parece tentar erigir um tipo de chamado para a tomada das
mulheres, também, pelo tempo linear – o que observamos nas outras personagens –
empoderando-as por meio da violência e afirmando que o lugar de cada uma das
personagens da história é extremamente significativo. Kill Bill, por meio de sua
narrativa fragmentada, nos obriga a pensar sobre a ordem e aquilo que entendemos
por diferenças sexuais – de forma exagerada e, por vezes, até cômica ou inacreditável
– as divergências operam entre resultados em suas infinitas possibilidades, “em sua
declinação política, as novas tecnologias da sexualidade que aqui são propostas
mostram que o corpo é também o espaço político mais intenso para levar a cabo
operações de contraprodução de prazer” (PRECIADO, 2014, p. 13).
No filme seguinte de Tarantino, À Prova de Morte a irreverência toma conta
de praticamente todas as personagens femininas que, mesmo com destinos
completamente diferentes, tanto as garotas da primeira metade do filme quanto as
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da segunda parte, resguardam-se sob um terreno onde elas têm o poder de mandar
e desmandar. Mesmo vitimizadas em meio a uma morte impressionante que dilacera
o corpo de Arlene, Jungle Julia e Shanna, as garotas experimentam uma liberdade
brutal – um pouco parecida com a do próximo trio – mas que não lhes permitem,
mais tarde, continuar desfrutando de suas vidas. A irreverência das primeiras garotas
está, muito provavelmente, mais naquilo que elas dizem, afinal, À Prova de Morte não
deixa de ser um filme sobre o cotidiano – que surpreende justamente por seus
acontecimentos inesperados – diálogos sobre relacionamentos amorosos são
acompanhados em meio a voltas de carros, muitos drinks e algumas drogas para se
manterem acordadas. A atriz Mary Elizabeth Winstead, que interpreta Lee – uma
das garotas da segunda parte do filme – comenta sobre a dificuldade na criação de
diálogos autênticos.

Ele [Quentin] não tenta escrever diálogos para mocinhas. Essa é a forma
como as meninas realmente conversam. Elas praguejam tanto quanto os
rapazes, falam de forma tão suja quanto eles. Eu acho que ele entendeu isso,
o que é muito legal93 (FINAL PRODUCTIONS NOTES, 2007, p. 7).

Dessa maneira, o diálogo – muito próximo do que fora, principalmente em
Cães de Aluguel – diz grande parte daquilo que poderia ser mostrado, ganhando cada
vez mais importância, no entanto, a provocação dos filmes exploitation, resguardados
pela ação e pelo espetáculo estão, também, presentes por meio da exploração do
corpo feminino. A câmera que segue Jungle Julia no início do filme enquanto se
veste, apenas de calçinha e camiseta, só comprova a importância dada ao corpo, ela
deita no sofá confortavelmente, é quando alguém buzina e ela levanta para ver quem
é – Jungle Julia é mostrada aos poucos, pedaços de seu corpo vão sendo explorados
– o mesmo acontece com Arlene, que sobe para a casa de Jungle Julia para fazer xixi,
a câmera que focaliza suas pernas, torcidas pela vontade de ir ao banheiro e
segurando desesperadamente o meio das pernas com a mão, enfatiza o quanto seu
corpo será importante para a história.
Jungle Julia tem uma carreira consolidada como DJ da rádio local, seu corpo
é também seu instrumento de trabalho – ela está em vários outdoors pela cidade. Com
Tradução livre. Texto original: “He didn’t try to write ‘girlie’ dialogue. This is the way girls really talk. They
swear as mucha as guys do, they get as dirty just as much as guys do. I think he understood that, which is very cool”.
93
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as amigas, deitada no banco de trás do carro ela parece bem à vontade, a pergunta
sobre a maconha dá início à sua primeira grande discussão, “Shanna, eu não sou
obrigada a dar maconha pra todo mundo quando a gente sai”, responde Jungle Julia
mal-humorada, reclamando que todas sempre dependem dela para usar maconha,
“que tal me surpreender com a porra de um beck, pra variar?”, reclama ela, afinal o
problema não é o dinheiro, mas arrumar a maconha. Jungle Julia em sua
personalidade atrevida, explica para Arlene – que pede calma para as garotas – que
elas não estão brigando, apenas conversando. Jungle Julia tem uma personalidade
meio mandona e quando Shanna comenta de um produtor que é apaixonado por
ela, a garota revida “se ele tivesse uma queda por mim tinha ligado ao invés de sumir
por seis meses e, viria pra cá mais vezes se quisesse e teria ligado na merda do meu
aniversário”, e Shanna rebate “mas quando você se enrosca nele, fica tudo bem”,
insinuando que a personalidade dura da amiga é, na verdade, um escudo que ela criar
para se sentir protegida.
Shanna parece ser a mais tranquila das três garotas, quase sempre
apaziguando a situação de forma cômica “Arlene, esqueceu como é sair com a Jungle
Julia? Isso aí não foi nada, foi só a Julia resmungando que nem uma putinha e eu
criticando e tolerando ela ao mesmo tempo”, brinca a garota. Arlene é a mais calada
e misteriosa, sempre querendo evitar confusão “tá legal gente, sem briga, eu pago
quando a gente arrumar”, quando questionada sobre o encontro que acontecera na
noite anterior, ela já se esquiva, afirmando que pouca coisa aconteceu, afinal, eles
acabaram de se conhecer “se a gente não põe esses caras na linha eles não te
respeitam”. O assunto do trio agora concentra-se no encontro de Arlene – de forma
que pareça engraçado para as outras, Arlene confessa não ter feito “aquilo” – suas
amigas emendam um assunto no outro e começam a discutir como cada uma referese a “aquilo”.
Os detalhes da noite passada dizem muito sobre Arlene, uma personagem
que se aproxima bastante de Abernathy – um pouco conservadoras quando
comparadas às outras, talvez arrogantes, mas que nunca se sujeitam a fazer o que
não querem. Arlene começa a contar com detalhes sobre a sua noite, “tá legal, eu
vou pra cama agora, então, tá na hora de vazar e ele começou a resmungar, ‘agora?’
e eu disse assim ‘é, agora, você pode vazar’ e aí ele disse ‘espera ai, eu já sei...’ e eu
disse não, e ele disse ‘como assim, você não sabe nem o que eu vou falar’ e eu disse
‘eu sei o que você vai falar e a resposta é não’ e ele disse ‘como você sabe o que eu
ia falar’ e eu disse ‘porque você vai falar, aí vamos dormir juntos sem fazer nada, só
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ficar de boa, dormir abraçado e acordar juntos’... não, vai embora e a gente se vê
amanhã”.
No meio da conversa, Shanna relambra, como um tipo de ordem para as
amigas “lembrem, nada de transar com os caras hoje, podem conversar com eles,
podem ficar com eles, mas nada de trepar com eles, porque a gente vai pro lago LBJ
essa noite e meu pai deixou bem claro, ele disse ‘tô deixando vocês e suas amigas
ficarem na casa do lago, não você e uns depravados tentando trepar com a minha
filha’”. O pai de Shanna é descrito por ela como uma ótima pessoa, mas também um
tarado, insinuando até um possível “caso” com Jungle Julia – outro assunto abordado
de forma cômica, demonstrando a forma objetiva e sem delongas ou grandes
preocupações com a forma como se expressam sobre qualquer assunto. Quando elas
decidem para onde ir começam a se perguntar se os garotos vão estar lá e Arlene
comenta que “talvez eles levem o beck”, imediatamente Jungle Julia responde “nem
ferrando, não, primeiro eu não quero depender desses merdas e segundo que eles
dependam de mim, se a gente não arranjar vai ter que ficar com eles a noite inteira”
– provando que, ainda que elas caiam apaixonadas por algum homem, ficarem presas
a eles não parece uma boa ideia.
Mesmo com a exploração constante do corpo feminino, À Prova de Morte
recorre, muitas vezes, a uma perspectiva da mulher apática às diferenças sexuais, o
encontro entre Marcy (Marcy Herriell) e o trio de amigas revela um pouco dessa
condição. Arlene descobre que Jungle Julia prometera na rádio que o primeiro
cavalheiro que recitasse um poema de Robert Frost para sua amiga sexy do Texas,
conhecida como Butterfly, seria presenteado com uma lap dance. “Julia, que merda
você falou de mim lá na rádio?” pergunta Arlene irritada, ao invés de explicar, as
garotas optam por encenar a aproximação de “um cara lindo, gostoso, sexy ou super
hiper divertido, mas não idiota com quem treparia” interpretado por Marcy, que
finge uma voz máscula e oferece uma margarita para a garota. De maneira inofensiva,
mesmo que de gracejo, as mulheres à mesa começam a interagir – Shanna comenta
que está com tesão, Arlene começa a falar mal da bunda de Julia – depois de pagar a
bebida para Arlene, Marcy – agora como Berry – deverá declamar o seguinte poema
“os bosques são lindos, escuros e fundos e eu tenho promessas a cumprir e
quilômetros a andar antes de dormir”. Para Arlene tudo isso lhe parece muito
ridículo e sua amiga, em um tom ameaçador lhe diz “você que sabe, mas se não fizer
todo mundo em Austin vai achar que você amarelou e eu acho que você não vai
querer que todo mundo ache que você amarelou”; Shanna tenta convencê-la “ah, vai
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ser engraçado” e Arlene responde alterada “é divertido pra vocês já que eu tô na
parada”.
Destacamos aqui a exacerbação do corpo e a liberdade para fazer com ele o
que bem entende-se como um status infalível em À Prova de Morte, as garotas já
bêbadas, mas que ainda protegem umas às outras, saem do Guero’s Taco Bar e vão
para o Texas Chili Parlor, onde dançam, bebem e encontram com os rapazes enquanto
esperam Lanna Frank (Monica Staggs). Enquanto isso, Shanna se revolta com Dov
(Eli Roth) quando ele erra a pronúncia de seu nome, a impetuosidade das garotas é
marcada por um pensamento ambíguo e demarcado por pequenos diálogos –
libertário e conservador ao mesmo tempo. No bar, o dono Warren (Quentin
Tarantino) oferece uma rodada de bebidas para as meninas, “se o Warren manda, a
gente faz”, confirma Jungle Julia aprovando um comportamento de submissão
consciente e, para os mais fervorosos, uma metáfora que designa Tarantino como o
dono do filme e suas personagens.
Arlene sai para fumar e quando chega lá fora se dá conta de que o mesmo
carro que estava seguindo-as antes, está no estacionamento do bar, um breve
momento de tensão que é interrompido quando ela é pega de surpresa por Nate
(Omar Doom) que sugere “que tal uns amassos?”. Arlene nega a proposta,
explicando que o lugar onde estão não é apropriado e Nate oferece seu carro, “como
assim, você não tá vendo que tá um puta dilúvio ali?” se referindo à chuva.
Surpreendentemente, ele saca um guarda-chuva, “eu sei que vocês vão pro lago LBJ
e eu não posso ir, eu só quero dar uns amassos!”, confessa. Arlene já visivelmente
irritada responde “para de choramingar, não é atraente... tudo bem, só que eu não
quero que fique óbvio pra todo mundo no bar que a gente sumiu, então a gente entra
no carro e fica seis minutos e volta, fechado?”. Ele concorda e ela completa “porque
se for pra ficar reclamando quando acabarem os seis minutos a gente volta pra dentro
do bar agora mesmo (...) suas obrigações: beijar bem e não deixar meu cabelo
molhar”.
Dov e Omar (Michael Bacall) são os rapazes que o trio encontrara no bar,
eles se oferecem para pegar bebidas, “bom garoto” elogia Jungle Julia, os dois
rapazes começam a arquitetar um plano para se infiltrarem na casa do lago –
embebedando as meninas – “você acha que elas vão cair nessa?” pergunta Omar e
Dov responde “vamos ser super convincentes (...) se um cara estiver pagando, essas
malucas bebem qualquer coisa”. Todos esses diálogos machistas só enfatizam a força
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das garotas, que não estão mais no corpo de uma heroína como Kiddo, por exemplo,
ágil, forte e treinada para matar, mas na linguagem e na emancipação de seus corpos
– elas se permitem fazer o que querem e lidam com indivíduos machistas dessa
mesma forma – não distanciando-se como forma de defesa, mas colocando-se à
vontade nesse universo de desacato e opressão, participando e aceitando as mesmas
condições que os outros, recusando essencialismos biológicos e incitando novas
estratégias para abordar esse mundo.
Arlene então começa a dançar sensualmente – o corpo despedaçado volta a
reaparecer, quase como uma previsão do acidente que acontecerá mais tarde – a
câmera destaca seu quadril e vai subindo pelo seu corpo que balança ao som de The
Love You Saved (1966), de Joe Tex. A música que fala sobre o amor como uma forma
de salvação, um pouco destoante do enredo geral da trama, incita uma forma trágica
de dizer que, o amor que essas garotas não experimentam – por estarem mais
preocupadas em se divertir e beber – talvez pudesse ser a salvação. O trio largado
que curte a vida sem grandes preocupações, ou o que chamamos de
“responsabilidades adultas” é colocado à prova nesse mundo violento, acentuando
o quanto elas podem ser frágeis e, ao mesmo tempo, descontraídas, petulantes e,
muitas vezes, grosseiras.
Com as pernas molhadas pela chuva e embaladas por bebidas e cigarros, as
garotas aproveitam um momento relaxante fora do bar, é quando Mike surge,
surpreendendo por sua esquisitice e puxa conversa com Jungle Julia perguntando o
que ela faz – grosseira e sempre pronta para responder qualquer pergunta, ela explica
que trabalha para ter sua própria gravadora e que é DJ. Arlene, ao mesmo tempo em
que parece seduzida pelo dublê, também demonstra medo de seu carro, que para
tranquilizá-la ele diz ser de sua mãe, causando risadas. “Que tal aquela dança
erótica?” pergunta Mike a Arlene. Jungle Julia se intromete rapidamente dizendo que
a dança já foi feita, mas Arlene é desafiada – “você parece meio abalada, ferida,
desprezada (...) você achou que os homens te incomodariam toda a noite, mas pelo
seu olhar dá pra ver que ninguém chegou em você (...) pouca coisa no mundo é tão
atraente quanto o ego ferido de um lindo anjo”, Mike insulta-a dizendo que Arlene
é uma garota covarde, convencendo-a de realizar a tal dança.
Arlene começa rebolando ao som de Down in Mexico (1956) dos The Coasters,
suas mãos escorregam pelo corpo evidenciando suas curvas, ela se arrasta pelo chão
com animosidade e vai até o colo de Mike, esfregando seu corpo contra o dele
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lentamente, ela o faz colocar suas mãos em seu corpo, chegando ao ápice da canção
em um balanço frenético, que resume bem a ousadia e sensualidade da garota.

De repente entra essa menina/ (No México)/ Joe começa a tocar num ritmo
latino/ (No México)/ Na cintura ela usava três meias arrastão/ (No México)/
Ela começou a dançar com as castanholas/ (No México)/ Eu não sabia o que
esperar/ (No México)/ Ela se pendurou no meu pescoço/ (No México)/
Começamos a dançar por toda a pista/ (No México)/ E então ela fez uma
dança que eu nunca tinha visto antes94 (LEIBER; STOLLER, 1956).

O mais interessante da cena é o fato de Arlene ser, em maior parte,
observada por mulheres no bar, que a acompanham com o balanço de seus corpos,
olhando-a hipnoticamente – apesar da dança ser feita especialmente para Mike, seu
olhar masculino não é o único a admirá-la, dessa forma, o olhar feminino é, também,
posto em cena – o espetáculo que fora abruptamente cortado caminha, enfim, para
o extermínio dessas mulheres. Jungle Julia brinca que Mike vai “faturar uma transa
hoje”, por dar carona a Pam e a jovem irritada com o comentário responde “escuta
aqui suas idiotas, eu não vou transar com ele, nem se eu quisesse, ele tem idade pra
ser meu pai”, resmunga ela. Pam confessa estar com medo do carro de Mike, é
quando ele começa um discurso sobre as cenas de carros dos filmes de ação e como
elas são feitas, explicando que seu carro foi feito para isso, por esse motivo é tão
seguro. Enquanto ouve a explicação, Pam debruça-se sobre o carro e brinca
graciosamente com a caveira desenhada nele, não parecendo prestar muita atenção,
ela confirma tudo com um sorriso gracioso. Quando entra no carro sua expressão
muda drasticamente, Pam percebe que o carro, na verdade, é muito desconfortável
e se pergunta por qual motivo o banco do passageiro está em uma caixa. Mike explica
que ali costuma colocar a câmera e que dessa forma ela fica protegida – o que
definitivamente não vai acontecer com a garota.
Cansadas e sonolentas, Jungle Julia, Shanna, Arlene e Lanna decidem
colocar uma música para acordar enquanto dirigem e escolhem Hold Tight (1966) de
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich. Agora animadas, mas um pouco desatentas, elas
Tradução livre. Texto original: “All of a sudden in walks this chick/ (In Mexico)/ Joe starts playing on a Latin
kick/ (In Mexico)/ Around her waist she wore three fishnets/ (In Mexico)/ She started dancin' with the castanets/
(In Mexico)/ I didn't know just what to expect/ (In Mexico)/ She threw her arms around my neck/ (In Mexico)/
We started dancin' all around the floor/ (In Mexico)/ And then she did a dance I never saw before”.
94
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escutam a música em último volume percorrendo uma estrada escura, prosseguindo
em um balanço frenético com a cabeça, o vento que entra pela janela do passageiro,
onde Jungle Julia está com o pé para fora incita uma sensação de liberdade, a música,
então, incentiva as meninas a “segurar firme e fechar os olhos”95, e é exatamente o
que elas fazem: aguardam uma emboscada sangrenta. O carro de Mike ultrapassa o
das garotas, ele desliga seu farol e vai correndo ao encontro delas, a batida é violenta
– os corpos antes demonstrados com beleza, sensualidade e mistério, agora são
desmembrados – exatamente como antes – a cena repetida diversas vezes e sob
vários ângulos, enfatiza a fragilidade e o terror que esses corpos sofreram.
A morte das quatro mulheres pode soar como um tipo de lição de moral –
um pouco obsoleta por colocar a “culpa” nas garotas desatentas – no entanto, relegar
tal acontecimento a uma explicação tão simplória e datada, de fato, seria reduzi-la a
uma análise complacente. Na cena seguinte, o empasse que surge diante do acidente
provocado por Mike, esclarece não apenas uma condenação das garotas rebeldes que
bebem e saem por aí sozinhas sem se darem conta do perigo, a crítica – ainda que
bastante sutil – é também ao estado inalterável e apático da lei. Earl McGraw
(Michael Parks) e Edgar McGraw (James Parks) – pai e filho, xerife e aprendiz –
corporificam essa situação. Responsáveis pela investigação do acidente, eles sentem
que não podem fazer muita coisa, afinal, Mike, como o único sobrevivente,
permanecera imaculado de bebidas e drogas, diferente das garotas que acabaram
morrendo. A dupla parece confirmar – ainda que se sintam obrigados a fazê-lo –
com um discurso que não responsabiliza de fato os homens por seus atos, relegando
a culpa ao comportamento irreverente feminino.
O escândalo proposto por essas mulheres como um tipo fallen-women –
garotas que perderam sua inocência – coloca em questão não apenas a recuperação
das mulheres poderosas do exploitation, Annette Kuhn96 afirma que na maioria dos
filmes sobre “higiene sexual” – um preconizador do exploitation – a mulher ativa
sexualmente é apontada como a principal causa das infecções e das doenças. No caso
de À Prova de Morte, o espaço oferecido para essas mulheres implica em deixá-las
serem aquilo que elas querem ser, o fim trágico encara a morte como um despertar
para a vida em um mundo que, ainda, não parece estar preparado para essas
mulheres.
95
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Tradução livre. Texto original: “[...] And hold tight, shut your eyes, girl [...]”.
Em “Cinema, Censorship and Sexuality, 1909-1925” (London: Routledge, 1998).
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Agora no estado do Tennessee e 14 meses depois do acidente, Mike retorna
à sua excentricidade, com outro alvo: um grupo de garotas que trabalham com
cinema, um pouco mais calejadas com o mundo sujo e pernicioso. Os assuntos ainda
são os mesmos: promiscuidade no sexo, trabalho, amores não correspondidos e
fofocas, mas agora a renovação da força feminina é revertida em personagens tão
sem escrúpulos quanto seu agressor. Talvez a maior diferença entre Arlene, Jungle
Julia, Shanna e Zoë, Abernathy e Kim seja a capacidade de visualização de um
mundo em constante perigo – o primeiro trio está mais preocupado em curtir a vida
da forma como quiserem – já no segundo, além de preocuparem-se com a diversão
e, por terem sobrevivido a ela, reconhecem a constante ameaça às suas existências
relegadas quase sempre e à força, a subordinação. Kim é, com certeza, o melhor
exemplo disso.
“No mundo em que eu vivo, mulheres precisam de arma”, a dublê leva em
consideração qualquer possibilidade de ação, inclusive as geradas por más intenções,
estar preparada tornou-se imprescindível para essas mulheres. O mundo de À Prova
de Morte está longe de ser como em Cães de Aluguel, em que apenas os homens eram
fiadores do poder, o típico velho oeste americano dominado pelo cowboy malhumorado, de cenho marcado e olhar direcionado para o horizonte como um
símbolo masculino autêntico, agora reconhece a ampliação do espaço: admitem-se,
portanto, mulheres mal-humoradas. Abernathy, Kim e Lee estão na porta de uma
loja, Abernathy que parece estar dormindo, já demonstra seu lado mal-humorado
“já que você tá indo lá, pode comprar mais vodka e red bull sem açúcar?” pergunta
para Kim que responde “não sabia que tava acordada”, é quando a maquiadora
completa “não tô acordada, tô dormindo, mas traz mais vodka e red bull sem açúcar,
mesmo assim, e cigarros também”. Kim revida gritando “que saco, eu não parei aqui
pra fazer compras pra você”.
Enquanto Kim sai para fazer compras, Abernathy e Lee ficam dentro do
carro, é quando Mike, que está observando de longe, se aproxima e mexe com o pé
descalço de Abernathy, pendurado na janela. A garota acorda assustada explicando
que “aquele cara”, referindo-se a Mike, encostara no pé dela – ele, na verdade, de
forma quase doentia, passara a sua língua nele – ela e Lee observam-no entrar no
carro e sair em disparada. É quando Lee comenta “pau pequeno” e Abernathy
concorda dando risada, insinuando esse comportamento como uma demonstração
falha e desnecessária da verdadeira masculinidade. Abernathy, depois de alguns
instantes, vê novamente o carro de Mike do outro lado da rua observando-as, –
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“você viu...?” ela pergunta desconfiada para Lee e a garota inocentemente devolve
com outra pergunta “o quê?”. “Nada não...”, responde sua amiga, desistindo de falar
sobre o assunto.
Diferente de Abernathy e Kim, Lee é mais tranquila e, muitas vezes, não
consegue acompanhar o raciocínio das amigas, não que seja menos esperta – sua
caracterização jovem com roupas curtas de líder de torcida e franja, apenas reforçam
seu estereótipo de avoada e inocente. Contudo, mesmo resguardada sobre esse tipo,
Lee possui total confiança em suas amigas, sua ingenuidade não se torna apenas uma
forma de abuso masculino, mas funciona como um aprendizado, uma forma de suas
amigas explicarem para ela, uma menina ainda inexperiente, que o mundo não é tão
seguro quanto parece e que ela não deve acreditar em tudo o que ouve. Lee é tratada
com mais afinco e carinho – um tipo de cuidado com a irmã caçula – apesar de
estarem no mesmo lugar, Lee liga para Abernathy – elas se veem alegremente através
do vidro da loja – e pede para que a amiga compre a revista em que ela apareceu,
ambas comemoram a conquista, “tá aqui, garota levada, te vejo daqui a pouco” diz
Abernathy pelo telefone.
“Eu tenho mais revistas de moda à venda atrás do balcão” insinua o
atendente para Abernathy, fazendo-a parar na porta quando está saindo; ele
completa dizendo que tem a Vogue italiana desse mês. Abernathy aparece na janela
do carro animada para falar com Lee; “escuta só, o caixa ali tem a edição desse mês
da Vogue italiana”, “não pode ser, não acredito que aqui vende a Vogue italiana”
responde Lee incrédula. “Pois é, vende e é um exemplar pessoal dele, ele vende por
27 dólares”. Comicamente enquanto acompanhamos o diálogo das garotas,
pensamos não exatamente na tal revista, mas naquilo que as garotas seriam capazes
de fazer por ela – a forma como o atendente anuncia a revista nos incita a pensar
que muito provavelmente ele pediria como pagamento algum favor sexual. Quando
Abernathy conta da revista para Lee, essa ideia é ainda mais reforçada quando ela
diz “exemplar pessoal”.
Entretanto, essa ideia é completamente desconstruída quando as garotas
começam a discutir sobre os valores – que serão divididos em três – a forma como
vão conseguir a revista já não é mais tão importante, “tá legal, mas, se alguém
arrancar alguma página que eu quiser, vai ter que fazer uma cópia colorida e não no
Kinko’s, entendeu? Tem que levar para o departamento de arte e pedir pra fazer
direito”. Nesse momento, prova-se que em À Prova de Morte, o diálogo é, de fato,
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mais significativo do que a própria ação, recuperando a intensa verborragia de Cães
de Aluguel – a masculinidade, que antes era verificada através da fala, agora é revertida
em favor dessas personagens femininas, caracterizadas não apenas por suas
aparências ou ações, mas, principalmente, por aquilo que dizem.
Quando se encontram com Zoë, as quatro garotas começam ser observadas
por Mike e sua câmera, enquanto se divertem pulando, gritando e fazendo
acrobacias. A música que acompanha essa cena apenas reforça o perigo que essas
garotas estão correndo – uma voz feminina suave que canta incessantemente um lálá-lá medonho que lembra as trilhas de filmes de terror – aparentemente distraídas e
despreocupadas, elas até chegam a parecer vítimas inconscientes dos perigos do
mundo. O clima tenso desaparece quando começam a conversar, Abernathy é
ansiosa e toma as rédeas da conversa, respondendo a cada pergunta de Zoë,
orgulhosa de seu trabalho, a maquiadora termina dizendo “vamos para a balada
todos os dias”, Kim completa “nossa, nem me fala, o próximo trabalho que eu
arrumar vai ser um saco”. A próxima pauta são os romances no set – Lee mantém
um caso com assistente que possui uma tara: ele gosta de vê-la fazendo xixi, uma
confissão que desperta risadas e musiquinhas provocantes, Kim explica que esse caso
de Lee é passado “agora ela dorme com o The Rock e Zoë pergunta surpresa “você
dormiu com o The Rocky?” referindo-se ao ator Dwayne Johnson e Lee explica
“não com ator, é um eletricista chamado Bruce, a Kim começou a chamar ele assim
porque ele parece com o The Rock, agora todo mundo chama ele assim”, conta ela
orgulhosa.
“Kim, departamento de pintos, pode falar...” diz Zoë, “nada de pintos dessa
vez, eu tenho o meu homem”, responde ela – as garotas começam a discutir sobre
o relacionamento da dublê, “roubou de quem?” pergunta Zoë – indicando a índole
pouco confiável da garota. “Ele tava super namorando” completa Abernathy, “a Kim
sempre rouba o namorado das outras” responde Zoë, deixando Kim um pouco
alterada “eu não roubei ele, tá legal? Aliás, eu não roubei nenhum deles, eles só
pularam fora”, prossegue dando risada. Kim demonstra sua personalidade
desmedida, diferente de Lee, a apaixonada, e Abernathy, a mal-resolvida que começa
a ser provocada pelas amigas.
Agora no restaurante, lembrando muito a cena inicial de Cães de Aluguel, as
amigas continuam com o blá-blá-blá, “Zoë a gata” é como Abernathy chama sua
amiga que, em uma história muito engraçada, havia caído em uma vala sem querer,
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“se eu tivesse caído lá, teriam que me tirar de helicóptero, mas a Zoë sempre cai de
pé”, reclama Abernathy. “Fisicamente a Zoë é incrível, agilidade, reflexo e destreza,
pouca gente ganha da Zoë nesses quesitos” continua Kim. É quando as conclusões
sobre as habilidades de Zoë modificam-se, Zoë não é mais a “gata”, é simplesmente
uma desavisada, já que, na história contada por elas, a dublê sabia que ali havia uma
vala e, mesmo assim, conseguiu cair nela – uma perspectiva bastante interessante que
não julga a dublê apenas por suas qualidades físicas.
Zoë, com um sorriso animado, conta que assinara o jornal caipira do estado
para acompanhar os carros à venda nos classificados, a garota planeja há um mês
alugar um Dodge Challenger, “vou dizer que quero comprar para fazer um teste
drive, um Dodge Challenger 1970 com pintura branca...Kowalski, ‘Corrida contra o
Destino’, cara, é um carro clássico, se esse cara me deixar dirigir sozinha eu vou
explodir as portas desse carro” conta ela para Kim – a única que entende o que ela
está dizendo. “O que é corrida contra o destino?” pergunta Abernathy; descrentes
dessa pergunta, as dublês que resguardam um tipo de veneração e respeito pelo filme
citado explicam que se trata do filme “Vanishing Point” (1971). “Abby, achava que eu
era a sem noção aqui. É um dos melhores filmes americanos da história”, explica
Zoë, “olha só Zoë, a maioria das meninas não conhece ‘Corrida contra o Destino’”,
completa Kim. “Espera um pouco, a maioria das meninas? E você duas o que são?”
pergunta Abernathy, é quando Kim explica que elas são fanáticas por carros,
comparando os filmes de corrida que elas assistem com o desenho “Ursinhos
Carinhosos”, que Lee confessa adorar. Dessa forma, Kim evoca o que ela acredita
definir por as diferenças entre meninos e meninas, mas, antes de tudo e fugindo
rapidamente de um discurso ultrapassado, ela afirma que as garotas podem ser e ver
aquilo que desejam.
Levando em conta a insubordinação dessas mulheres, não devemos apenas
ao trio efetivamente responsável pela vingança a tal irreverência, mesmo sendo
excluída da aventura – Lee talvez esteja mais próxima do primeiro grupo de garotas
– o seu corpo jovem e sexualizado é fruto da própria subversão. O corpo de Lee não
é somente explorado por homens, afinal, suas próprias amigas usam-na como moeda
de troca para conseguirem dirigir o carro, comprovando não uma irmandade fajuta,
mas o reconhecimento de que seu corpo possui algum tipo de força, redescobrindo
o espaço corpóreo para a autonomia das mulheres e não o resumindo em sofrimento
ou resignação.
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Kim e Zoë começam a discutir escondido sobre a manobra que Zoë quer
realizar, muito irritada Kim profere um discurso impaciente “o que foi que você
disse da última vez? (...) o que foi que você disse? (...) não... você não disse não devia,
você disse que nunca mais ia fazer aquilo, mas o cacete, você não disse só que a gente
nunca mais ia fazer aquilo, mas também disse que se tentasse fazer o que estava
fazendo agora, eu não só devia recusar mas também teria permissão pra te impedir
fisicamente se fosse preciso, e agora, você disse ou não disse, isso? (...) não, não, não,
responde a minha pergunta, você falou ou não falou Zoë?”, “é, eu falei” confessa
Zoë implorando feito criança e prometendo ser a escrava de Kim por três dias.
“Olha, eu sei o que eu disse pra você, mas quando eu disse, eu não sabia que eu
vinha pra cá, e quando eu disse, se eu soubesse que vinha pra cá e ia ter a chance de
fazer isso, que nem ‘Corrida contra o Destino’ eu teria dito um ‘só que’, tá legal?”.
Já convencidas, agora Kim e Zoë tentam persuadir Abernathy a ficar
esperando até que elas testem o carro, deixando-a ofendida “(...) as duas tem a cara
de pau de me pedir, ou melhor, de me avisar pra conversar com aquele fedorento,
enquanto as duas saem pra se divertir, isso é palhaçada sim”. A dupla explica que
Abernathy e Lee são a garantia de que elas vão retornar com o carro, Abernathy
explica que uma pessoa só é garantia suficiente, as dublês insistem que Abernathy
não vai gostar do que elas vão fazer, “dirigir um carro? Dirigir rápido?” zomba a
maquiadora. “Na verdade a gente tá te fazendo um favor, porque vamos fazer uma
coisa bem idiota, mas tudo bem, a gente é dublê e não tem juízo, mas você tem juízo
e ninguém com juízo faria o que a gente vai fazer”. Elas usam o fato de Abernathy
ser mãe para justificar sua falta de coragem – “ser tão quadrada” – é quando
Abernathy se revolta com a desculpa barata e decide, impetuosamente, tomar as
rédeas da situação “tá legal, eu convenço ele [o dono do carro], mas se eu conseguir
eu vou junto”.
Abernathy coloca em prática seu grande plano, “o que você vai fazer, um
boquete?” pergunta Zoë, “não, vou dar a entender que a Lee vai”, responde ela
convencida de sua ideia genial. “Jasper, a gente queria saber se minhas amigas e eu
podemos testar o carro sozinhas, sabe? Pra ver se é confortável”, pergunta
Abernathy para o dono do carro, e ele, desconfiado, pergunta porque faria uma
burrice dessas e como ele vai saber que não será roubado? Albernaty lhe dá várias
razões: elas não são ladras, isso seria deselegante, ela e Kim – a moreninha, como
diz Jasper – estão hospedadas na cidade e ele pode ligar para verificar e, finalmente,
ele terá a chance de conhecer Lee, uma atriz famosa. Jasper parece mudar de ideia e
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pergunta se o filme que Lee está fazendo é pornô e Abernathy enxerga aí sua grande
chance, concordando, é quando Lee acorda de um cochilo com Jasper em sua frente,
ele dá uma risada amedrontadora e Lee apenas diz “que merda!”.
Lee encara uma situação constrangedora quando as amigas a deixam de lado
para se divertirem, talvez um pouco egoístas, o trio que sai em busca de aventuras,
nesse momento, assume um lugar de repressoras – excluindo uma política binária,
masculino e feminino, já que as garotas alternam constantemente seus lugares, ora
como liberais, ora como aproveitadoras da condescendência alheia. Lee, serve, então,
para explicar as ameaças que um mundo pode oferecer para uma garota, alertando
não apenas para os homens como malfeitores, mas as mulheres também –
lembrando um pouco da índole educacional dos filmes de “higiene sexual” que
pretendiam explicar o mundo para os jovens.
A primeira parte da perseguição parece uma batalha perdida, Zoë está quase
sempre prestes a cair, demonstrando, assim, sua fragilidade. É quando Mike perde o
controle de seu carro, mas ainda assim prossegue na perseguição, “se prepara para
voar, vadia”, ele comenta consigo mesmo, comemorando uma vitória antecipada
“meninas, isso foi demais”. Surpreendentemente a trama toma outras proporções e,
de repente, Kim dispara sua arma contra Mike, ferindo-o no braço, ele agora é quem
foge das garotas. Zoë, que voara do capô do carro causando tensão em suas amigas
tomadas por lágrimas, volta de forma hilária, saltando de um arbusto já totalmente
recuperada. “Vamos atrás dele?” ela pergunta animada e Kim concorda sem
balbuciar. Abernathy é convidada gentilmente a se retirar, já que ninguém acredita
que ela seria capaz de colocar essa ideia tola em prática, é quando ela responde “nem
ferrando, vamos matar o imbecil”.
Kim e Zoë preparam-se para a acrobacia, ainda nervosas – principalmente
Kim que não deixa Abernathy dizer sequer uma palavra – Kim veste suas luvas e
uma jaqueta, Zoë tira seu cinto e pede o de Kim, que se nega a emprestar “é o meu
preferido, eu não quero saber, pega o da Abernathy”. Kim volta para o carro “me dá
o cinto” ordena para Abernathy e ela se recusa “não, é Prada”, as dublês insistem e
Abernathy pede para que elas digam a palavra mágica “por favor, dá o cinto”.
Abernathy começa a discursar sobre ser educada – um assunto bastante impertinente
para o momento – “quer saber, nem pense em me pedir pra arrumar seu cabelo de
novo” ela diz para Kim, que responde “vai arrumar de qualquer jeito”, “é, mas vai
pedir por favor, porque você é assim quando ninguém tá olhando, não é tão durona”,
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completa a maquiadora, confirmando que a amiga não é tão rigorosa quanto
aparenta ser. Kim é exatamente dessa forma, pois o mundo em que vive necessita
que ela seja assim, dissimulada, mas genuína – marcada pela ambiguidade, logo, pela
própria abjeção.

4.5. A opressão catalisadora de identidades

Em Bastardos Inglórios as personagens femininas irreverentes são construídas
e trabalhadas ultrapassando a visão da mulher como sexo oprimido, principalmente
em personagens, como Shosanna e Bridget, por exemplo, que sacrificam suas vidas
por um bem maior, ainda que esse bem signifique matar algumas pessoas. Autoras,
como Jenny Platz (2012) afirmam que a personagem de Shosanna é uma mulher
forte que, diferente de Melanie de Jackie Brown ou Butterfly de À Prova de Morte, não
fora sexualizada ou tornada um monstro, sendo capaz de vestir-se com um vestido
vermelho – como uma mulher – e também de calças – como um homem. Todavia,
tal visão que acaba reerguendo uma divisão que pretende classificar determinados
comportamentos segundo o gênero – o que é condizente para as personagens
femininas tem de ser diferente daquilo que as personagens masculinas fazem, não
acontece precisamente dessa forma, já que as personagens de Tarantino estão
sujeitas a constantes e progressivas negociações identitárias.
Ainda que Platz considere Shosanna como uma personagem acima das
outras personagens femininas em Tarantino, sua exaltação, de certa maneira, acaba
excluindo as singularidades de suas outras personagens, que, também contribuem
igualmente para a formação e discussão da figura feminina no cinema. Shosanna
adquire uma maturidade pelo sofrimento, muito próxima daquela experimentada por
Jackie, em Jackie Brown, resultando em destreza, racionalidade e inteligência no
momento de agir. Talvez pela morte traumática de sua família, Shosanna tenha
desenvolvido um mecanismo de defesa que bloqueia qualquer pessoa que se
aproxima, dessa maneira, por motivos de segurança, até seu nome fora trocado,
agora ela é Emmanuelle Mimieux.
Assim que o encontro tenso com Landa termina, Shosanna cai em lágrimas,
no entanto, é a partir desse sofrimento que ela decide seguir em frente com seu plano
de destruição, fazendo o que for preciso – uma determinação que relembra o
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desacato das heroínas do exploitation – sua esperteza é demonstrada por meio de uma
frieza de pensamento. “O que é que vamos fazer?” pergunta Marcel, “tenho que falar
com você sobre isso” ela diz, deixando-o confuso, “encher o cinema de nazista e
incendiá-lo”. Marcel nega-se a compartilhar dessa ideia, mas Shosanna dá ênfase a
palavra “nós” – “se podemos evitar um incêndio aqui sozinhos, não podemos
incendiá-lo sozinhos?” – os 350 filmes de nitrato do cinema serviriam como
explosivos. Shosanna convence Marcel a ajudá-la, usando como justificativa o fato
de se amarem e, por esse motivo, ele não a deixará sozinha – quase como uma
ameaça sentimental, Shosanna não é mais só vítima da guerra, afinal, para acabar
com ela é preciso agir de forma tão cruel quanto os próprios nazistas. É quando a
proprietária do cinema ganha a sua oportunidade, precisamente planejada: Shosanna
produz seu próprio filme de vingança.
Shosanna demonstra o quanto ela consegue e pode ser cruel, subornando
quem for preciso para chegar aos seus objetivos, “só suicidas como nós revelariam
isso”, refere-se Marcel sobre o filme que estão fazendo, Shosanna diz que eles vão
achar quem revele o filme em 35mm e com som, e que se não o fizer, irão matá-lo.
“Trago o cretino! Cabeça na mesa! Faça o que eu mando ou enterro o machado no
seu crânio”, é a ameaça Shosanna a quem se recusar a revelar seu filme, incluindo
também, a família da pessoa. Essas atitudes, apontam a inversão que a judia
experimente da própria violência que ela sofrera – reconhecemos, novamente, a
opressão como centro de resistência.
Ao final, quando Shosanna atinge Frederick pelas costas, a primeira e única
vez em que ela usa sua suposta “sedução feminina”, finalmente cedendo ao exsoldado e sua inconveniência, a garota tem como resultado a morte que, mais tarde,
ela também será vítima. Por um breve momento, a judia se compadece de Frederick,
ajoelhando-se ao seu lado quase que arrependida. Shosanna sofre novamente nas
mãos dos nazistas, aquele que ela matara – quando é atingida diversas vezes por um
Frederick moribundo – uma morte, no entanto, que não anulara o perigo oferecido
por ela e sua perversão.
Bridget, a mulher que assume as rédeas da Operação Kino, resguarda-se,
também, sob o mesmo destino fatídico de Shosanna, uma agente dupla que sofrerá
as consequências de sua vida arriscada na política. A atriz, diferente de Shosanna que
possui um sofrimento mental pela lembrança de sua família dizimada, sofre
diretamente em seu corpo os infortúnios da guerra, ainda que ambas possuam um
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grau de frieza incomparável – capazes de suportar algumas torturas psicológicas,
como as perguntas perturbadoras do Coronel Hans Landa, Bridget padece
paulatinamente. Sua natureza genuinamente incerta faz do jogo de adivinhas que ela
brinca junto aos soldados alemães, uma autêntica descrição sobre ela mesma “a
nacionalidade do autor não tem a ver com a do personagem, personagem é
personagem, Hamlet não é inglês, é dinamarquês” afirma ela, quando um dos
soldados que tenta adivinhar sua personagem na testa, descreve-o como controverso
por ser uma figura americana e, ao mesmo tempo, literária – dois adjetivos que
ironicamente não podem ocupar o mesmo corpo.
No encontro do bar, destacamos duas figuras femininas altamente
estereotipadas: uma soldado (Petra Hartung) e Mathilda (Anne-Sophie Franck) a
atendente, tipos que ajudam a alimentar determinadas dualidades marcadas por
diferenças antiquadas e permutáveis entre o masculino e o feminino. A única mulher
soldado que parece bem enturmada e respeitada só ganha voz quando Mathilda é
solicitada, os soldados convidam-na para juntar-se a eles na mesa e jogar. Mathilda,
tímida, recusa, sendo praticamente obrigada a participar pelo dono do
estabelecimento. É quando a soldado, em um ato de simpatia, lhe diz “não se
preocupe, se um desses lobos sair da linha, acabo com eles, observe”. Ela agarra um
deles, sufocando-o. Todos dão risadas com a demonstração de força da garota –
uma passagem rápida, mas que reforça, mesmo minimamente, a irmandade feminina.
A proteção oferecida a Mathilda funciona como um tipo de empatia, em que as
mulheres buscam entender como as outras se sentem, um caso bastante específico e
pontual em Bastardos Inglórios.
Voltando a Bridget, após participar de um tiroteio no qual ela é atingida, a
atriz também é torturada por um dos seus – Aldo – e mesmo sofrendo de dor,
consegue manter certo nível de calma para explicar o que aconteceu, provando que
a vontade de destruir os nazistas nojentos é o que a move. “Está deixando sua
imaginação se apoderar de você”, afirma ela para Aldo, enquanto esclarece o
ocorrido, urrando e suando devido a dor – o sinal com mãos referente a pedir três
copos para a bebida feito por Hicox, entregara seu disfarce – uma tragicômica
coincidência. Mesmo inclinada a desistir do plano, já que não conseguiria ir na estreia
do filme de Goebbels com a perna deselegantemente engessada, Bridget resguarda
em si algo que ainda pode convencê-la a prosseguir: Hitler estará na estreia. O plano
arriscado seguirá com os membros dos Bastardos disfarçados de cineastas italianos,
que falam um italiano arrastado e pouco convincente – o que, a princípio, parece
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não interferir, já que alemães não têm bons ouvidos para o italiano – Bridget, de
maneira insensata e corajosa, concorda com as novas condições, demonstrando,
assim, sua impetuosidade.
Francesa Mondino é, talvez, a personagem feminina mais antipática de
Bastardos Inglórios, resguardada sob suas roupas requintadas, Mondino apenas repete
aquilo que lhe é dito, como tradutora de Goebbels sua relação com o cineasta
desprezível parece ser baseada em um tipo de serviço sexual – o que de modo algum
a incomoda. Além das palavras especificamente reservadas a ela, os gemidos de
prazer também lhe são bem-vindos, enquanto Goebbels e ela mantém uma relação
sexual violenta a berros, o corpo de Mondino nem sequer é mostrado, diminuindo
não apenas seu serviço como tradutora oficial, mas o seu corpo enquanto espaço de
expressão. “Agora levarei o ministro do Reich ao seu próximo compromisso”,
anuncia Mondino à mesa, “feitora francesa!” responde Goebbels seguido de uma
gargalhada repulsiva, relegando ainda mais sua serviçal ao lugar da repugnância em
uma existência que lhe parece insignificante.
A atenção de Tarantino de modo algum é voltada para essas pequenas
personagens pontuais, como Mondino, a soldado e Mathilda, porém, suas pequenas
participações problematizam as referidas minorias representadas em Bastardos
Inglórios de tal forma que mesmo que pouco aprofundadas, sua citação ainda
possibilita questionar as construções daquilo que, de fato, elas pretendem
representar: a mulher como escrava sexual, mas que se aproveita de seu status para
estar onde está; a mulher masculinizada resumida ao seu comportamento viril e a
mulher inocente, incapaz de responder por si mesma.
Diferente de Bastardos Inglórios em que a chance de libertação feminina,
mesmo resultando em mortes, fora possível, Django Livre não abre espaço
exatamente para o empoderamento observado nos filmes anteriores, elaborando
minuciosamente a ascensão de uma minoria sofrida pelos efeitos políticos,
econômicos e culturais da escravidão, habilitando ainda mais o seu terreno incerto.
Django Livre possibilita uma discussão que eleva os movimentos afirmativos às
questões de raça, gênero e sexualidade, intimamente ligadas. Segundo Robert Stam
(2003), “o movimento de liberação feminina foi assim denominado como base no
modelo do movimento de liberação dos negros, da mesma forma como o termo
‘sexismo’ surgiu a partir de ‘racismo’” (p. 193). O exame crítico de muitas teorias
normativamente “brancas”, que excluem as mulheres lésbicas ou de cor, insiste na
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contemplação da individualidade feminina – a mulher negra destituída de sua
natureza feminina – empreendendo um resgate brutal não apenas da mulher
enquanto vítima, mas de todos aqueles que sofrem das mais variadas formas de
discriminação.
Talvez a irreverência da única personagem que termina em êxito esteja não
em sua ação – Broomhilda é constantemente impedida de agir, enquanto Django
implora para que ela não seja levada para o tronco, em vão, a mulher escravizada só
consegue se desesperar – mas na força exalada para suportar uma existência
destituída, ela resiste a cada pulsão de morte toda vez que é torturada e marcada em
seu corpo.
Django implora pela vida de Broomhilda desesperado “estou de joelhos”,
“gosto de te ver implorar, rapaz”, é a única resposta que ele recebe dos irmãos Brittle.
Nesse breve flashback, Django relembra a maldade dos Brittle – Big John Brittle (M.
C. Gainey), Lil Raj Brittle (Cooper Huckabee) e Ellis Brittle (Doc Duhame) – ao
som de Freedom (2012), de Anthony Hamilton e Elayna Boynton, uma canção que
fala sobre o peso da liberdade e todas as dificuldades enfrentadas para encontrá-la –
o casal que tentara fugir agora é castigado pela desobediência.

Senti como se o peso do mundo estivesse em meus ombros/ A pressão para
quebrar ou recuar em cada volta/ Enfrentando o medo de que a verdade, eu
descobri/ Sem dizer como tudo isso vai funcionar/ Mas eu vim de longe para
voltar agora/ Eu estou procurando a liberdade, à procura de liberdade/ E para
encontrar custou-me tudo que eu tenho/ Bem, eu estou procurando a
liberdade, à procura de liberdade/ E encontrá-la, pode levar tudo que eu
tenho97 (HAMILTON; BOYNTON, 2012).

Mais tarde, o mesmo medo de Django – que suplicava pela vida da mulher
– também ficara estampado na face de Broomhilda, quando Stephen (Samuel L.
Jackson), já desconfiado dos dois, insinua que eles já se conheciam e começa a
interrogá-la. “Por que você está mentindo pra mim?” pergunta Stephen quando ela
responde que não conhece Django, “estou com medo do senhor” ela diz, “por que
Tradução livre. Texto original: “Felt like the weight of the world was on my shoulders/ Pressure to break or
retreat at every turn/ Facing the fear that the truth, i discovered/ No telling how, all these will work out/ But i've come
to far to go back now/ I am looking for freedom, looking for freedom/ And to find it cost me everything i have/ Well i
am looking for freedom, looking for freedom/ And to find it, may take everything i have”.
97
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tá com medo?” continua Stephen, “porque o senhor dá medo” prossegue
Broomhilda já em lágrimas, cedendo às ameaças e entregando-se para o pior.
Django Livre, no que se refere às figuras femininas, parece estar longe de
torná-las poderosas – como acontece em Kill Bill, À Prova de Morte ou Bastardos
Inglórios – todavia, seu poder está justamente na capacidade de sobrevivência dessas
mulheres – um tipo de empoderamento interior que é necessário em um mundo tão
bruto e cruel. Sua principal questão concentra-se mais em como as mulheres
escravizadas se tornarão livres, o que não implica exatamente em transformá-las em
heroínas, mas problematizá-las em meio a uma contradição que diz respeito não
apenas a elas, mas à construção de uma sociedade formada pela violência e a
repressão do corpo. Destacamos, principalmente, as mulheres escravizadas do filme
que pretendem resgatar os principais papéis disponíveis para as mulheres negras no
cinema antes da década de 1960: a Mammy e a Exotic Other, dentre elas, a cômica e
simpática Cora (Dana Gourrier); a ascendida e esbanjadora Sheba (Nichole Galicia);
a ex-escrava tagarela e bem informada Betina (Miriam F. Glover); a desesperada
Little Jody que é salva por Django (Sharon Pierre-Louis); a serviçal pomposa Coco
(Danièle Watts) e as pelo menos 25 atrizes não creditadas em Django Livre98.
Yvonne D. Sims (2006) explica o surgimento das representações da mulher
negra antes dos anos 1960 e os papéis que lhes eram disponíveis, dentre eles a Mammy
e a Exotic Other. Mammy é a mulher negra caseira que costuma realizar as tarefas
domésticas mais pesadas. De pele escura e características marcadamente africanas,
possui um físico nada atrativo e personalidade agressiva, tomada por uma
masculinidade que reflete suas habilidades físicas, sendo, também, responsável pelas
crianças com as quais ela lida carinhosamente. Já a Exotic Other fora uma imagem
criada na década de 1920 e difundida nos anos 1940, a mulher sedutora veste roupas
que valorizam sua silhueta, de pela clara, cabelos longos, lisos e nariz fino, ela é
destinada a permanecer às margens das comunidades brancas e negras – já que sua
miscigenação não permite definir suas origens com precisão. Ambas as
representações foram, aos poucos, modificadas pelas heroínas do blaxploitation,
abrindo caminhos para outros tipos de personagens.
Como exemplos da abjeção descrita por Kristeva, ainda que fictício da
própria história, essas mulheres escravizadas operam como resultado de algo que
98
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fora, guardadas as circunstâncias, real – “o objeto mostra-se através do excesso de
realidade. As imagens não têm anteparos, apresentam uma literalidade característica
do evento traumático: ali, onde não é possível representar, o que resta é a experiência
da ferida” (SOUSA; FERREIRA, 2010, p. 87). Em câmera lenta, Broomhilda é tirada
do forno – um buraco no chão que esquenta sob o sol escaldante – seu corpo
debilitado e nu é despertado por um balde de água fria, que a faz espernear, sendo
arrastada sem o menor cuidado por Candyland, situação que logo se modificará.
Instantes depois, Broomhilda surge bem vestida, limpa, penteada e apresentável para
ser oferecida a Schultz como uma mercadoria, um corpo renovado por fora, mas
que não nega a amargura profunda interior.
O encontro entre Schultz e Broomhilda lhe garante poucas palavras.
Incrédula, ela explica “eu não tenho amigos” quando Schultz explica que tem alguém
atrás dela, respondendo “sim, você tem”. A emoção que começa a tomar conta dela
a faz desmaiar em um suspiro assim que Django aparece “oi, pequena encrenqueira”,
insinuando carinhosamente todos problemas que ele enfretara por seu amor.
Broomhilda vive sob um regime de escravidão, novamente o corpo já calejado pelos
maus-tratos e marcado pelo chicote, a dor e a repressão, convertem o medo em um
sentimento recorrente e, nesse sentido, a opressão, em uma visão contemporânea já
citada por Preciado (2010), atua como catalisadora da identidade. Broomhilda é
reconhecida pelo medo, mas é também pelo medo que a sua resistência vem à tona.
Seu corpo é novamente um objeto de atração quando, no jantar oferecido
pelo sulista Calvin Candie – que crê na inferioridade dos negros, comprovando-a
“cientificamente” e de forma absurda por meio de uma teoria insensata de
comparação entre os crânios – suas costas marcadas são colocadas à mostra para a
admiração. “Então, Hilde, que tal servir a mesa de jantar na Casa Grande, hein?” lhe
pergunta Calvin. Obrigada a responder por Stephen – o único conselheiro negro da
fazenda –, Broomhilda afirma, receosa, que gostou muito. É quando Candie
continua ironicamente, “é bem melhor que ficar assando no forno ou se lanhar nas
matas”, uma prova de sua rebeldia que às vezes parece tomar forma, incitando-a para
breves e significativos momentos de insubordinação.
Assim como Broomhilda, Daisy em Os Oito Odiados, uma das poucas
personagens femininas da história, sofre em desbunde quando apanha
constantemente de homens e é explorada, tanto física quanto mentalmente, contudo,
a diferença entre as duas está justamente na forma como elas encaram esse tipo de
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tratamento. Enquanto Broomhilda sofre calada com esporádicos momentos de
revolta, Daisy é uma assassina sádica que experimenta um tipo de igualdade em meio
àqueles com quem ela convive – seu olhar é quase sempre de deboche e seu olho
roxo cômico não apenas enfatiza sua fragilidade, mas coloca à prova sua capacidade
e força para suportar a dor das bofetadas que a atingem com frequência.
A cabeça de Daisy vale 10 mil dólares, um preço razoável quando
comparado, por exemplo, ao valor das cabeças masculinas e a praticamente
inexistente importância atribuída às mulheres escravizadas do filme anterior, um
valor material que, a princípio, pode não significar nada, mas que no mundo
congelante e inóspito de Os Oito Odiados, é o suficiente para colocar em risco a vida
de diversos outros homens. Daisy é tão apática quanto qualquer outro daquela
cabana, chegando a reclamar da carona que Ruth aceita em dar para o Major Marquis
Warren, pelo fato de ele ser negro, “você vai deixar esse crioulo andar aqui dentro?”,
pergunta ela indignada, é quando Ruth a golpeia violentamente na cabeça, fazendoa chorar de dor, “gosta do barulho dos sinos, vadia? São bem bonitos, não são? Se
abrir essa boca suja de novo, arranco seus dentes. Entendeu?”
Daisy, em primeiro plano, levanta sua face ofegante e marcada por uma vida
desmedida, mesmo machucada, essa mulher ainda assim nos parece ameaçadora,
chegando a assustar com seus olhos negros compenetrados pelo ódio e sua testa
escorrendo sangue, ela responde “eu entendi”. Em uma constante inversão de
valores, que não passa apenas por Daisy, mas por todas as outras personagens do
filme, a única mulher despreza todos aqueles que são diferentes dela ou que, de
alguma forma, atrapalham seus planos. As contradições exacerbadas em Os Oito
Odiados apenas acentuam a índole humana imperfeita de suas personagens,
praticamente ignorando os falsos complementares: homem e mulher.
Como explica Preciado, as posições de gênero são, também, o resultado de
imitações, regulações, repetições e sanções constantes que contém, em si, um germe
perturbador, já que “toda técnica que faz parte de uma prática repressiva é suscetível
de ser cortada e enxertada em outro conjunto de práticas, reapropriada por
diferentes corpos e invertida em diferentes usos, dando lugar a outros prazeres e a
outras posições de identidade” (2014, p. 108). Nesse sentido, as práticas opressivas
sofridas por Daisy – e não apenas por ela – são revertidas como forma de defesa: o
sangue derramado de Daisy serve de alimento, um tipo de sustento que ela tira
proveito com prazer, lambuzando-se de seu próprio sangue – Daisy não se mostra
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debilitada pelo seu corpo surrado, ela é capaz de suportar cada pancada com o riso,
a maneira encontrada de estabelecer seu aviltamento.
A indiferença de gêneros é retomada quando Warren, já como passageiro,
pergunta quem é Daisy Domergue, afinal, “uma maldita vadia assassina”, responde
Ruth. O major faz então uma observação relevante, “vejo que não tem problemas
em levar uma mulher para a forca”, e é respondido, “por ‘mulher’, se refere a ela?
Não, não tenho problemas”. Tal afirmação, que é rapidamente esquecida quando
iniciam uma conversa sobre o enforcamento em si, prevê, nessa pequena passagem,
algumas interpretações. Uma primeira análise apontaria seu caráter misógino,
intolerante e até problemático, no entanto, observamos a colocação de Warren em
sua complexidade: Warren, como um negro que sofre preconceito da própria Daisy,
destaca em seu caráter machista uma fraqueza da assassina, a fraqueza em ser mulher
que, segundo ele, seria incômodo até na hora de sua execução. Esses jogos
identitários, marcados pelo desacato, são constantes em Os Oito Odiados, os
momentos de violência praticados contra Daisy – como prisioneira e não mais
assassina – só intensificam o seu ódio – mesmo sangrando pelo nariz, Daisy
convence pela comicidade, dando uma piscadela para Warren, afirmando, assim, um
tipo de normalidade dessas situações inconvenientes.
Daisy está presa a Ruth e, mesmo depois de deixá-lo envenenar-se, a
corrente que prende os dois não é partida, a assassina carrega agora o peso de um
corpo morto – cada vez mais ensanguentada – Daisy relembra tanto as personagens
ausentes em Cães de Aluguel, dessa vez com um corpo, um corpo que não é
rapidamente descartado como no primeiro filme, mas que é tão, se não mais
martirizado do que todos os outros, quanto o falso bandido ensanguentado que
suplica pela vida, Sr. Orange, comportamento esse bem distante do de Daisy. A
mulher responsável pela situação insustentável em Cães de Aluguel retorna em Os Oito
Odiados como Daisy, também o motivo de toda a confusão, já que salvá-la é o objetivo
de quase todos os que estão no armazém, com exceção de Warren, Smithers e
Mannix, que não fazem parte da emboscada.
Enquanto Warren promove um tipo de julgamento para descobrir quem
envenenou o café, Daisy mantém-se em silêncio, transformada em um tipo de
monstro amaeçador, seu corpo treme não de medo, mas de excitação, “seu preto
sem vergonha, filho da puta, você vai morrer nessa montanha e eu vou rir muito
quando isso acontecer”, grita ela para Warren. Já desconfiado de Oswaldo Mobray,
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Joe Gage e Bob, Warren acredita que algum deles está tramando algo junto com
Daisy, afinal, “que graça essa tribufu tem para fazer um homem atravessar uma
nevasca nesse frio?”. Dessa forma, o longo discurso investigativo de Warren é o
tempo todo acompanhado por Daisy em silêncio, mas atenta a todos os movimentos.
No capítulo 5 The Four Passengers tomamos contato com a verdadeira história
e motivo desse grupo de homens estar no armazém de Minnie, e é quando outras
personagens femininas também são apresentadas: Minnie Mink (Dana Gourrier) a
dona do armazém, Gemma (Belinda Owino) a sua tímida ajudante, e Six-Horse Judy
(Zoë Bell) a cocheira simpática. Um capítulo decisivo para a compreensão da história
e que conta, também, com personagens pontuais – como acontece em Bastardos
Inglórios, por exemplo, com Mondino e Mathilda – refere-se a tipos de mulheres que
também merecem suas problematizações, principalmente em um filme como Os Oito
Odiados em que a presença de figuras femininas é tão escassa.
“Aqui está, pessoal, o armazém da Minnie, saiam para esticar as pernas.
Quando estiverem prontos entrem, se aqueçam junto ao fogo e bebam café, vou
apresentá-los à Minnie” diz Judy, tentando ser agradável. Quando os quatro entram
no armazém, Judy já está sentada à mesa, Minnie que nos parece bastante rígida,
entoando a voz tão alto quanto um berro, pede para que os cavalheiros tirem o
chapéu “tirem os casacos, quero ver os rostos e ouvir os nomes”. Hospitaleira,
Minnie faz com que todos se sintam muito à vontade, falando alto e gesticulando
bastante, Minnie orgulha-se quando o quarteto comenta terem ouvido sobre “o
melhor café do mundo”. Minnie é um tipo de mãe – que talvez relembre um pouco
do que fora a figura da Mammy – ela ordena que Judy vá ajudar os outros com a
bagagem, um pouco escandalosa, “mas dê um jeito no café” brinca Judy saindo
correndo e dando risada e Minnie responde “vou dar um jeito em você!”, impondo
sua autoridade.
Minnie impressiona-se com a gentileza dos rapazes e o francês de Jody, “isto
é muito legal, o que é?” pergunta ela, é quando ela aprende que oui significa sim em
francês e exige que Dave (Gene Jones) lhe pergunte se sua bunda é grande, o velho
que parece não entender faz o que ela manda, apenas para que ela se divirta
respondendo oui, “olha só pessoal, eu falo francês” resmunga Minnie orgulhosa de
si. Enquanto isso, Gemma continua depenando sua galinha com afinco, os quatro
viajantes são sempre muito gentis: Joe refere-se ao sotaque de Judy como uma
gracinha, perguntando de onde ela é, quase como em um flerte desajeitado; Oswald
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pede um doce para Gemma chamando-a de madame e aceitando segurar a escada
para que ela suba em segurança para pegar os doces que está vendendo; Bob pede
encarecidamente para assistir ao jogo de xadrez de Smithers e Dave confessando
simpaticamente que, mesmo com doze pessoas tentando ensiná-lo a jogar, ele ainda
não entende como funciona o xadrez.
Enquanto todas essas pequenas gentilezas acontecem, o café de Minnie fica
pronto, ansiosa para receber um parecer ela pergunta “que tal?” com um belo sorriso
e, subitamente recebe um tiro na cara. Para Gemma e Judy o que resta é apenas um
olhar de pavor, precedido de tiros sobejos que mais parecem atravessar corpos de
gelatina. Todos que estão no armazém são mortos e enterrados – com exceção de
Smithers – um velho que lhes parece autêntico “devo admitir, faz a emboscada mais
convincente” completa Oswald. Logo em seguida, Oswaldo atira pela segunda vez
em Gemma, agora com os braços encolhidos sobre o peito, choramingando e
deitada sob as balas coloridas que derruba, ela é morta. Joe continua admirando Judy
que também implora pela vida agarrando na barra de seu casaco, o vaqueiro atira
novamente na cocheira e, dessa vez, o sangue da moça chega até sua face, Joe
friamente pega seu lenço, cospe nele e limpa seu rosto.
O breve momento concedido a essas personagens relega-as à
impossibilidade de praticarem o que chamamos de sua autenticidade, a irreverência
dessas mulheres fora interrompida, da mesma forma que acontecera em Cães de
Aluguel, um retorno significativo que deposita em Daisy uma esperança violenta e
arrebatadora. Mesmo ferida, Daisy expressa talvez o seu único momento de
felicidade quando vê seu irmão Jody, que é, então, morto com um tiro na cabeça que
explode em Daisy, deixando-a descontrolada “o que está fazendo? Ele estava se
rendendo!” – a garota sofre em soluços com os restos de seu irmão no rosto, “sinto
muito, querida” consola Joe. Ainda assim, Daisy tenta negociar sua vida, “Mannix,
escolheu a hora errada para virar amante do negro”, ameaça ela tentando convencêlo a ficar do lado dela, afinal, ela faz parte de uma gangue e a cabeça de seu irmão
vale, pelo menos, 50 mil dólares.
Com seu irmão morto, agora Daisy está no comando, “pegue a arma e atire
no negro, então, ficamos aqui pelos próximos dois dias, quando a neve derreter,
voltamos para o México”, Daisy oferece a Mannix o corpo de um de seus homens
e, consequentemente, a recompensa por ele. A assassina explica o quão difícil será
levar os corpos a Red Rock sem a ajuda dela, não apenas por conta da nevasca, mas
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pelos quinze homens da gangue que estão esperando por todos “completamente
sozinho você será presa fácil” afirma ela, ordenando para que o xerife atire “no
negro”. Novamente atingida por Warren, agora no pé – Daisy está praticamente
sozinha e prepara-se para morrer, fechando os olhos, é quando a arma de Warren
falha.
Mannix começa calmamente e, de modo irritante a repassar todo o acordo.
Daisy só não concordou em entregar o corpo do irmão justificando-se pelo fato de
ele ter filhos – “sem acordo, sua vadia” lhe diz Mannix – começando a explicar que,
quando ela viu-o tomando o café envenenado, não disse nada, o que faz com que ele
não acredite na história que ela conta agora, já que fora capaz de omitir informações
uma vez. Mannix refere-se a ela como “uma vadia mentirosa que faria de tudo para
escapar da forca” inclusive, mentir. Mannix é subitamente atingido pelo já
enfraquecido Oswaldo e Daisy tenta, arrastando-se pelo chão, escapar do corpo
morto de Ruth; conseguindo decepar o braço de seu torturador, ela se aproxima da
arma, é quando leva um tiro de Mannix – que ressurge do chão. Daisy cospe em
sinal de desprezo para depois ser enforcada, segundo Warren, uma morte em honra
a John Ruth, que preservara a vida da assassina até então. Seu rosto vermelho e
desdentado começa a sofrer com a falta de oxigênio, debatendo-se no ar junto ao
braço de Ruth do qual ela não conseguira se livrar, “essa foi uma dança bonita”,
afirma Warren sobre o enforcamento.
Não se pode negar que, a perturbação das personagens femininas
irreverente em Quentin Tarantino encontra-se em um transtorno de suas identidades
complexas – em sua maioria delimitadas entre as fronteiras do interior e exterior,
que não se livram da ameaça, mas mantém-se em constante perigo. Desde Pulp Fiction
até Os Oito Odiados destacamos personagens que sobrevivem em uma constante
exploração de sua ordem social e, principalmente, de seus corpos, quase todas
experimentam os limites entre a vida e a morte, ressignificando suas posições:
overdose, violência, perversidade, sanguinolência, sadismo, excitação e sofrimento.
Assim, o abjeto como portador de tudo aquilo que é sujo e desprezível – assim como
fora o exploitation que também não deixara totalmente de representar suas
personagens femininas através da objetificação – ao mesmo tempo em que
problematiza os significados potencializando a desestabilização do sujeito na
sociedade, assume não só a liberdade do corpo feminino, mas a sua opressão,
atuando como catalisador da identidade de cada personagem.
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5. Infantis: Não seja quadrada, querida!
O aspecto da infantilidade como meio de construção das personagens
femininas em Tarantino, não deixa de empreender formas patriarcais, no entanto, as
constantes insubordinações permitem o desenvolvimento dessas mulheres além do
estereótipo agradável e satisfatório apenas à visão masculina. Em “Hollywood
Heroine – Women in Film Noir and the Female Gothic Film” (2007), Helen Hanson
explica o surgimento da figura da femme fatale como uma representação da ansiedade
masculina sobre a liberdade sexual e econômica das mulheres na sociedade do pósguerra.
Embora a femme fatale tenha sido importante para os debates feministas
sobre as políticas de representação em Hollywood, ela não se resume às polaridades,
a década de 1940 apresenta uma ampla gama de caracterização feminina, com
desepenho de papéis que não se resumiram apenas à sexualidade. Para Hanson, a
figura da femme fatale ocultara outras possibilidades dos papéis femininos, excluindo,
assim, aquelas que não se encaixavam em suas determinações, ajudando na
construção de categorias rigorosas que condensavam a liberdade sexual apenas
como ansiedade masculina. A crítica feminista da segunda onda na década de 1970
argumentava essa representação complexa da figura da femme fatale: olhar para o
momento contemporâneo dessa perspectiva é, então, reconhecer a sua heterogênea
variedade.
A femme fatale deve ser entendida como uma metaforização da independência
alcançada pela mulher no momento do pós-guerra, em um tipo de proposição da
representatividade das rivalidades entre o masculino e o feminino, confrontando o
papel de vítima, a femme fatale transpira uma sedução que, por ironia, está diretamente
ligada aos padrões estéticos majoritariamente masculinos. Dessa maneira, a
ambiguidade parece, muitas vezes, defini-la de forma mais contundente entre a
sedutora malévola e sua possível punição. Para Deborah Thomas (1992) no noir, essa
figura feminina pode “representar não apenas os perigos vislumbrados na rejeição à
normalidade como a opressão identificada na adesão a esta” (THOMAS apud
MASCARELLO, 2006, p. 183).
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Em “David Lynch ou a arte do sublime ridículo”99 (2009), Slavoj Zizek
apresenta uma discussão para as possíveis interpretações – opostas – advindas do
espectador, para tal, utiliza a figura da femme fatale como um exemplo de subversão.
Dessa maneira, ele inclui a neo-femme fatale como uma figura muito mais eficaz na
ameaça ao patriarcado que a sua espectral clássica, já que ela possui a total
consciência de que os homens fantasiam sobre ela e utiliza essa informação a seu
favor. Ao tomar como exemplo o filme “A estrada perdida” (Lost Highway, 1997)
de David Lynch e as personagens femininas interpretadas por Patricia Arquette no
filme – Reneé como a mulher reservada e Alice, uma reencarnação da outra em uma
femme fatale sexualmente agressiva – em um tipo de duplo complexo, o autor assegura,
assim, a multiplicidade das fantasias, apostando no filme em suas diversas camadas.
Tais paradoxos, confirmam a complexidade na construção dessas
personagens que reconhecem não apenas a transgressão dos temas reprimidos pelo
patriarcado, mas justamente a imersão nos excessos e no politicamente incorreto –
uma nova arma utilizada pela femme fatale pós-moderna. Assim, as construções que
partem da figura da femme fatale, nos parecem ainda mais cativantes quando inseridas
aquém da famigerada ameaça masculina, abrindo espaço para outros tipos de
representações ou até mesmo suas possíveis derivações, o que também parece
acontecer em algumas personagens nos filmes de Quentin Tarantino.
Dessa maneira, destacamos outro estudo acerca dos arquétipos do gênero
noir realizado por Lloyd Hughes (2005) que enumera outras duas figuras femininas
importantes – que não necessariamente a femme fatale – apontando suas principais
características e transformações: a moll ou a “garota da sociedade” que nos anos 1930
firmava-se como uma símbolo de status, um tipo de mulher que era seduzida pelo
poder e riqueza “mais mortífera que um homem, uma ameaça à vida e aos meios de
subsistência, o enredo dos filmes era uma forma de colocar a mulher de volta em
seu lugar ou, falhando nisso, cavava-se sua sepultura”100 (p. 237) e que mais tarde
apontaria os sinais da chegada da própria femme fatale; a mother ou mãe, é outro dos
arquétipos descritos, em uma combinação de ingenuidade e cumplicidade, mas que
ainda assim é corrompida pelos pecados em sua índole de dominação. As
ambivalências identificadas nesses arquétipos que ainda não configuram, de fato, a
Em “Lacrimae rerum: ensaios sobre o cinema moderno”.
Tradução livre. Texto original: “Female of the species is deadlier than the male, a threat to life and livelihood,
and the movies’ plots were a way of putting woman back in their place or, failing that, in the grave.” Tradução livre
do autor.
99
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figura da femme fatale, comprovam as alternativas disponíveis para as personagens
femininas.
Tais alternativas possíveis, prosseguem e são restituídas por Tarantino em
um reconhecimento e ampliação de suas próprias personagens – como espectros da
femme fatale – agora aliadas a um comportamento histérico atribuído a uma possível
fraqueza emocional feminina, mas que, na verdade, é também reconhecido até nas
paranoicas personagens masculinas. Uma prova dessa aproximação é dada quando
Mia diz a Vincent Veja, em Pulp Fiction, que as conversas entre os homens têm “um
tom de fofoquinhas de corredor de ginásio”, ampliando o questionamento sobre o
próprio papel feminino, “quando vocês malandros se juntam são piores do que
mulheres tricotando”, completa Mia, levada a jocosidade de uma prática repressiva
e suscetível de ser invertida.
O histerismo, como explica Preciado (2014) sobrevém de uma “doença
histérica” que descrevia o, até então, prazer feminino, devendo ser “produzido em
condições clínicas e, na maioria das vezes, com a ajuda de diversos instrumentos
mecânicos e elétricos” (p. 114), relegando ao corpo uma futilidade de energia.
Contudo, a utilização do próprio corpo como instrumento e unidade de cada
personagem, transforma-o no recurso mais político do cruzamento entre a sua
docilidade e os mecanismos de sexualidade. O filme noir para Elizabeth Cowie (1993)
dentro das perspectivas críticas, parece ser a antítese dos “filmes de mulheres”, no
entanto, o desafio da tendência de caracaterizá-lo como um filme masculino
demonstra a variedade dos papéis femininos que produziu: a neo-femme fatale celebra
uma negociação das complexidades contemporâneas, representando uma
transgressão que não aproveita somente o poder masculino, mas assume a
feminilidade como forma de sedução legítima. Nessa acepção, as personagens que
transitam entre esse sistema de representação abrem espaço para o desacato,
trabalhando com um esforço irônico que permite zombar com as atribuições dessas
personagens.
Suas formações complexas não abandonaram questões que as enclausuram
por tanto tempo, apontando justamente para uma manifestação crítica e atenta
dessas problemáticas, assegurando a variedade dos discursos contemporâneos e
prezando por uma trajetória reflexiva da própria figura de femme fatale e suas
derivações, além do objeto de busca do crime masculino. A inserção dessas
personagens em uma estrutura narrativa também complexa acomoda um potencial
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múltiplo, oferecendo um espaço de relato às mulheres ao lado de histórias
masculinas: o enigma está não no que elas fazem, mas no porquê de suas ações.

5.1. À sombra da femme fatale

“A femme fatale atual é transparente, ou seja, é abertamente ousada. A
tradicional formula a hipótese de um conteúdo (que não existe)” (FAÍSCO;
CORREIA; MENESES; ALVARES, 2010, p. 339). Em um texto que pretende
delinear algumas figuras do imaginário contemporâneo, dentre elas, a da femme fatale,
colocando em questão a representação do feminino pensadas em seu tempo, a figura
da femme fatale é quase sempre condensada a competências negativas – manipuladoras
e sedutoras letais – elas introduzem uma desordem no plácido mundo masculino.
Os autores frisam as dificuldades em criar uma tipologia para as femme fatales, posto
que seja possível sempre integrar novos exemplos a elas, nesse sentido, a tradicional
instrumentalização do homem é, então, subvertida: a mulher pode tomar diversas
formas para atrair o homem.
Logo, a modificação da figura feminina nos filmes de crime acontece devido
a uma transformação das regras do que é privado e particular para as mulheres, são
as mudanças históricas e sociais que imperam uma nova identidade para a mulher,
essa que é suscetível, como aponta Preciado sobre a contemporaneidade, de ser
cortada, transferida, reapropriada ou invertida, mudanças essas que podem ser
observadas no cinema contemporâneo.

Ressalve-se ainda que o cinema atual recupera a tradicional femme fatale,
parodiando-a (como o fez Quentin Tarantino com Kill Bill 1 e 2,
desmanchando a femme fatale de A Noiva Estava de Luto, que surge na saga
sem poder de sedução e com extraordinário poder destrutivo) ou recriando-a
(pensemos em Twin Peaks, de David Lynch, no qual Laura Palmer possui uma
vontade transbordante de gozar e mantém relações com vários homens, e em
Mulholand Drive, filme verdadeiramente inovador, uma vez que a femme fatale,
Rita, interpretada por Laura Elena Harring, seduz e abandona sem piedade
outra mulher, Betty, no corpo de Naomi Watts). Ao traço sedutor alia-se, por
vezes, a índole assassina, por demais evidente em Audition (1999), de um dos
mais virulentos cineastas japoneses contemporâneos – Takashi Miike. Neste
filme, Asami revela-se mortífera, ao submeter a sua vítima masculina, Aoyama,
a um tratamento sádico meticuloso e extremamente violento. Assistir a esse
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exercício torna-se quase incomportável para o espectador. Sharon Stone, em
Basic Instinct, é também ela uma femme fatale sedutora e letal (FAÍSCO;
CORREIA; MENESES; ALVARES, 2010, p. 339).

Os exemplos citados apenas confirmam o deslocamento experimentado por
esses cineastas, nesse caso, destacando Tarantino que coloca à prova a figura da femme
fatale – novamente com o intuito de questioná-la, não apenas rejeitando-a, mas
repensando-a como uma autêntica criação humanizada. A partir daqui o próprio
debate pós-feminista que “aponta a falsa estabilidade da categoria mulher e propõe
buscar um modo de interrogação da constituição do sujeito que não requeira uma
identificação normativa com o ‘sexo’ binário” (FEMENÍAS, 2008, p. 556), encontra
nas femme fatales parodiadas de Tarantino uma energia e vitalidade renovadas.
Como argumenta Kate Stables (1998) o filme pós-moderno emprega a
femme fatale como um arquétipo universal da ansiedade – não mais restrita às aflições
masculinas – uma figura que processa e exibe as novas preocupações culturais,
incorporadas em diversas narrativas. Atrevida, forte e espetacular, a neo-femme fatale
leva as mulheres a um novo território genérico, ainda que para Helen Hanson (2007)
a variedade de filmes desde a década de 1990 defendam o empoderamento feminino,
sem sustentar uma relação direta com a experiência real das mulheres, relatando uma
“qualidade oca” (p. 171) do pós-feminismo, a análise proposta a partir das
personagens nos filmes de Quentin Tarantino, pretendem indicar o contrário – a
valorização das estruturas paródicas encarrega-se de interagir, também, com a noção
de identidades constantemente desafiadoras.
Para essas personagens, a ansiedade masculina não é exatamente o centro
da questão, suas femme fatales do avesso encontraram um protótipo anárquico – que
engloba tanto o estereótipo feminino agradável à visão masculina quanto a
desobediência a essas próprias formas. Os gângsteres de Tarantino, que também se
esquivam do lugar comum – “deixe de ser quadrado” diz Mia para Vincent –
preveem um tipo de gozação do próprio gênero e o lugar para a assertividade das
figuras femininas, como explica Hughes “muitas vezes a sua presença, não importa
quão pequena, pode ter um apelo subversivo (...)”101 (2005, p. 237).
Tradução livre. Texto original: “This is not to say that there is no place for assertive women in gangster genre.
Often their presence, no matter how minor, can have a subversive appeal (…)”.
101
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5.2. Paródia e renovação da femme fatale

Yolanda é, possivelmente, a personagem que mais bem corporifica o tipo
desequilibrada em Pulp Fiction, ainda que pareça bastante atenta e participativa nas
decisões tomadas pelo casal, quando a assaltante é pega de surpresa por Jules, por
exemplo, o desespero toma conta de seu corpo. Não muito diferente dos bandidos
de Cães de Aluguel – igualmente histéricos e vomitadores de palavras – Yolanda chega
até a envergar seu corpo magrelo e quase sem curvas com as pernas de fora, mas
que é tão perigoso quanto qualquer voluptuosidade que ela poderia ter. Quando Jules
agarra e aponta a arma para Pumpkin, Yolanda se desespera, ela sobe na mesa
rapidamente de forma ameaçadora, gritando e agitando sua cabeça incessantemente
para todos os lados, o poder da sua fala é engrandecido por um contra-plongeé que a
coloca, nesse momento, acima de todas as outras personagens da história. Mesmo
completamente fora de si, o descontrole de Yolanda torna-se a sua verdadeira
ameaça, balbuciando provocações à vida de Jules em meio a cuspes e uma respiração
ofegante.
A insinuação de uma dependência amorosa que resulta em um ódio
irreparável de Yolanda, sugere a sua preocupação – ela implora chorosa para Jules
não machucar Pumpkin, pedindo que deixe seu amante ir embora. É quando Jules
prossegue explicando calmamente a situação, chegando até a justificar o porquê dele
não poder entregar a mala que o casal deseja, já que a mala não pertence a ele, mas
ao seu chefe – enfatizando o quanto foi difícil pegá-la – e que seria um desperdício
entregá-la para os dois idiotas.
Honey Bunny – apelido carinhoso de Yolanda – é a forma como Pumpkin
a chama, tentando acamá-la, ele diz que vai ficar tudo bem – quase como uma criança
que precisa de consolo. “Yolanda, não vamos fazer nada de estúpido” lhe diz Jules,
“não machuque ele” implora ela, “ninguém vai machucar ninguém, vamos ser como
três pequenos Fonzies aqui, e como um Fonzie parece? Vamos lá Yolanda, como um
Fonzie parece?”, continua Jules em um tom paciente como se estivesse conversando
com uma criança, “calmo”, responde Yolanda com uma voz falhada. Honey Bunny
já descontrolada desaba no choro, Vincent volta do banheiro nesse momento, já com
sua arma apontada para Yolanda, que novamente entra em pânico – Ringo diz para
ela “ficar fria” – é quando ela responde “eu quero fazer xixi e ir para casa”,
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desmistificando em parte a sua agressividade do início, Yolanda é vítima de sua
própria histeria.
Pulp Fiction passa, então, a incluir a mulher bandida na história, muito
próximo do que fora os bandidos em Cães de Aluguel, que também recorreu aos
momentos neuróticos que experimentam os limites pessoais: a gritaria enlouquecida
não é mérito de homens ou mulheres, é resultado da pressão vivida e, nesse caso,
revertida em comportamento infantilizado por meio da voz, dos apelidos carinhosos
e das atitudes malcriadas, atribuindo comicidade à situação. O assalto malsucedido
em Cães de Aluguel é concluído com um banho de sangue causado por homens,
diferente de Pulp Fiction, em que uma das armas perigosas está nas mãos de uma
mulher. Ainda assim, enquanto Jules profere seu discurso bíblico sobre o mundo
perigoso em que vivem, Yolanda fica calada, ressurgindo apenas nos momentos de
desespero, provando que ainda não é tão ameaçadora quanto parece, merecedora de
um final feliz – Yolanda e Pumpkin saem abraçados, seguros, cheios de carteiras
furtadas e conformados com a derrota.
Mia Wallace exaspera a sensualidade de um comportamento misterioso,
talvez a forma como receba Vincent em casa – com seus aparelhos voyeurísticos que
permitem vê-lo sem que ele a veja, chegando a confundir a cabeça do gângster – faça
parte de um jogo, que Mia não deixa exatamente claro, mas tem plena consciência
de que está no comando. Com seus pés descalços e sua petulância, Mia está sempre
com as respostas na ponta da língua, poucos assuntos realmente a surpreendem, seu
olhar compenetrado dificilmente é desviado. Ao lado de Vincent e suas crenças um
tanto quanto conservadoras, Mia destaca-se, “deixe de ser quadrado”, ela diz a ele
enquanto desenha um retângulo imaginário, em um tom de reclamação quando ele
parece não gostar do restaurante escolhido. É como se Vincent estivesse preso a
algum tipo de passado que o impede de pensar em coisas diferentes das quais está
acostumado, um claro incômodo para o gângster. A figura de Mia, nesse sentido,
funciona como uma forma de abalar a posição de Vincent enquanto homem,
desconstruindo tanto a figura da femme fatale – apenas como sedutora ou mentirosa
– quanto a do gângster como um indivíduo inescrupuloso e inalcançável.
Mia parece novamente inconformada quando Vincent diz acreditar que, seu
marido Marsellus jogara Antwan da janela por conta de uma simples massagem nos
pés, “ninguém sabe por que Marsellus jogou Tony, a não ser os dois”, prossegue Mia
enigmática, “vocês quando se juntam são piores que beatas bordando” afirma a
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garota, questionando um tipo de comportamente feminino estereotipadamente
problemático e, ao mesmo tempo, cômico. Mesmo como provedora de uma
personalidade travessa, não se pode ignorar o fato de que, Mia, ainda assim, precisa
de alguém para distraí-la quando sozinha em casa e impedir que faça qualquer coisa
errada – a saída com Vincent é, na verdade, um pedido de Marsellus para
acompanhar sua esposa – convencionando a ideia de que as mulheres precisam de
determinados cuidados masculinos.
Mais tarde, Vincent recita no banheiro da casa de Mia “não seja rude, tome
seu drinque, mas rapidamente, diga boa noite e vá embora” tentando se convencer
dos problemas que essa mulher pode lhe causar, renegando seus sentimentos e
desejos por ela. Enquanto isso, ao som de Girl, You’ll Be a Woman Soon (1967)
interpretada por Urge Overkill, Mia dança loucamente na sala, a garota que precisa de
cuidados, aparentemente indefesa e entediada, definitivamente se tornará uma
mulher perigosa – como indica a própria música – quando, por engano, ela sofre
uma overdose e sua vida fica nas mãos de Vincent, “menina, você logo será uma
mulher/ Por favor, venha pegar a minha mão/ Menina, você logo será uma mulher/
Logo você precisará de um homem”102 (DIAMOND, 1967).
Mia veste-se de maneira muito próxima a dos bandidos de Cães de Aluguel,
todavia, diferente deles e de Yolanda, ela parece nunca se descontrolar,
permanecendo quase que intacta, a não ser pela overdose que coloca em risco sua
vida, a de Vincent – responsável por ela – e a de Lance – o traficante da droga que
Mia ingeriu. A Sra. Wallace tornou-se uma alternativa à femme fatale, representando
assim, as drásticas mudanças do filme noir por meio da gozação do gênero, provando
que qualquer um pode sofrer diante uma funesta falta de sorte, inclusive a garota
mimada que exige participar de um concurso de dança e é devidamente premiada
com um troféu.
Diferente de Mia e Jody, Esmeralda Villa Lobos (Angela Jones) – a taxista
em Pulp Fiction – talvez seja a única personagem que solidifique, de fato, as
características físicas da femme fatale: uma fala sensual com sotaque arrastado, os
lábios vermelhos e as sobrancelhas arqueadas, acentuam ainda mais a sua
personalidade enigmática. Contudo, Esmeralda não parece se importar com os
perigos que corre em seu trabalho noturno – uma mulher realmente corajosa que
Tradução livre. Texto original: “Girl, you'll be a woman soon/ Please, come take my hand/ Girl, you'll be a
woman soon/ Soon, you'll need a man”.
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não demonstra nada além de uma breve angústia pela morte do lutador
desconhecido de uma luta que ela ouve pelo rádio. Sua superação é rápida, os perigos
que muito provavelmente ela é exposta a cada corrida que realiza, parecem ter
calejado o seu senso de sobrevivência – uma mulher estrangeira em um país
desconhecido – Esmeralda sobrevive de seu próprio trabalho e, quando possível, tira
proveito das situações.
De maneira bastante irônica, Esmeralda é uma das únicas personagens que
resguarda apenas a aparência da femme fatale, suas atitudes e suas falas – mesmo
revelando certa excitação com a morte do boxeador e mostrando-se muito curiosa
sobre a sensação de matar alguém – podendo ser encarada muito mais como alguém
que presta auxílio, mesmo que este faça parte de seu trabalho. Esmeralda, de modo
algum oferece perigo para Butch, ao contrário de Yolanda, que descontrolada e com
uma arma na mão pode ocasionar uma morte e de Mia que se engana ao usar a
cocaína de Vincent – podendo despertar a fúria de seu marido, Marcellus – a taxista
apenas combina com Butch de maneira inofensiva e no caso se alguém perguntar,
que ela não levara nenhum passageiro chamado Butch naquela noite, concubinando
com o “crime” cometido por Butch.
Já a esposa de Butch, a francesa Fabienne (Maria de Medeiros) experimenta
uma condição distinta da de Esmeralda – apesar de ambas resguardarem uma
descendência estrangeira – sua origem remete a um tipo de sensualidade
infantilizada, indefesa e, muitas vezes, ingênua – um claro estereótipo da mulher
inocente e dependente das manobras masculinas. Fabienne sonha em ter uma
“barriguinha”, ser mãe – sua fala dificultada pela língua desconhecida, impede a
elaboração de frases e ideias corretas em inglês – soando como um tipo cômico e
simpático de estupidez, que também não oferece qualquer perigo para as figuras
masculinas. “Podemos fazer conchinha?” ela pergunta atrapalhada para Butch, e ele
responde “estou fedendo que nem um porco, preciso de um banho”, “eu gosto de
quando você cheira assim”, completa Fabienne esticando as mãos em súplica para
que Butch sente ao lado dela na cama.
Trancafiada em um quarto de hotel, Fabienne está perdidamente apaixonada
por Butch e funciona como um símbolo dos braços confortáveis de mulheres
sempre preparadas para receber e consolar um homem machucado ou aborrecido,
chamando-o por seus apelidos mais secretos e vergonhosos. Quando começam a
conversar sobre o desejo de Fabienne em ser mãe, Butch parece brincar com ela
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dizendo que ela tem sorte em ter uma barriguinha, fingindo não entender a qual
barriguinha ela se refere, em um discurso sorrateiro e comovente, Fabienne explica
que “em uma mulher, ficar barriguda é muito sensual. O resto do corpo é normal,
rosto, pernas, quadris, bumbum, mas com uma barriga grande perfeitamente
redonda, se eu tivesse uma barriga, usaria camisetas pequenas para acentuá-la”. É
quando Butch afirma que os homens iriam gostar disso e Fabienne responde que
não está nem aí para os homens – mesmo inocente e não entendendo muitas coisas
do que é dito, Fabienne coloca seus desejos como mulher, o de ser mãe, por exemplo,
acima de todas as outras coisas, negando importar-se com o que os outros podem
pensar sobre ela.
Ainda assim, não podemos esquecer que, antes de querer ser mãe, Fabienne
é, também, mulher de Butch – ela está trancafiada não apenas em um quarto escuro
de hotel, mas presa ao seu próprio relacionamento – demonstrando certa
dependência quando faz tudo aquilo que Butch lhe pede sem questionar. Fabienne
é solicitada para buscar todos os pertences de Butch de sua antiga casa, já que o casal
pretende fugir da cidade e de Marsellus devido a morte acidental na luta de boxe.
Butch recomenda a ela que conceda especial atenção para o relógio de ouro, presente
de seu bisavô, o que passa despercebido por ela e acaba perturbando a vida do casal.
Momentos antes disso, enquanto tomam banho, Butch brinca com o fato de
Fabienne não entender algumas coisas que ele fala, imitando-a como ela diz “com
uma voz de mongoloide”, deixando-a profundamente irritada e chateada.
Tratada com muito carinho, quase chegando ao mimo, Fabienne desfila no
quarto de roupão branco, às vezes de camiseta com as pernas de fora, sempre
escovando os dentes e assistindo à TV como uma criança perdida – Fabienne vê um
filme sobre guerras e explosões que ela não sabe dizer qual é, sua imagem refletida
na TV apenas confirma a índole frágil em meio a tanta violência representada pelo
filme que não se sabe o título. Quando Butch acorda de um pesadelo assustando-a,
Fabienne se joga no marido, beijando-o e expulsando-o da cama. Animada, ela conta
o que pedirá para o café da manhã “um grande prato de panquecas de amoras com
xarope, ovos fritos e cinco linguiças”, Butch pergunta como se estivesse anotando
seu pedido “algo para beber?” e ela completa “um copo grande de suco de laranja e
uma xícara de café preto, e depois um pedaço de torta”. Butch está se trocando e
pergunta onde está seu relógio, Fabienne responde rapidamente “está aí”. É quando
ele começa a procurar impacientemente, que, nesse momento, Fabienne mostra-se
tensa e a câmera vai aproximando cada vez mais da garota assustada, enclausurando(164)

a, aos poucos ela vai se encolhendo, com medo dos berros de Butch. Fabienne
começa a chorar e gritar enquanto seu marido tem um ataque e joga as coisas do
quarto pelos ares, acusando-a “sabe como você é burra, merda?”.
Após seu ataque, Butch pede desculpas dizendo que ela não tem culpa do
que aconteceu, afinal, pedira para Fabienne trazer muitas coisas ao mesmo tempo,
“sinto muito” ela diz. Mesmo sem saber, Fabienne coloca a vida de seu companheiro
em risco, Butch agora deve voltar para a sua antiga casa e pegar o relógio de seu
bisavô – “os bandidos não estão atrás de você?”, pergunta ela preocupada –
deixando-a para tomar café da manhã sozinha. Mesmo sob grande pressão e, de
forma cômica, a delicadeza e falta de malícia de Fabienne permitem que ela desfrute
de um delicioso e farto café em meio ao caos da vida criminosa que lhe é
arteiramente ocultado, em uma situação que ela mesmo criara. A estupidez de
Fabienne é utilizada de forma subversiva, estabelecendo uma figura feminina
inofensiva como a maior causadora de um transtorno – buscar o relógio de Butch é
colocar em risco a sua vida, afinal, ele é praticamente um fugitivo de Marsellus. Mais
tarde, toda essa confusão vai acarretar em um encontro turbulento e inesperado
entre Butch e Marsellus e que, ironicamente, dará o aval para Butch e Fabienne
fugirem à salvo depois de uma grande prova de coragem e benevolência, vivendo
suas vidas de forma segura e longe de confusões. Indiretamente, ao criar uma
situação problemática para seu marido – entregando-o praticamente para a morte –
Fabienne, acaba salvando-o da própria situação que criara.
Em Pulp Fiction a importância das mulheres ausentes aparece, ainda, como
um resquício de Cães de Aluguel: Bonnie, a mulher de Jimmie, é um exemplo disso.
Mesmo ausente, ela é capaz de provocar uma grande tensão quando Jules e Vincent
vão até a casa de Jimmie em busca de ajuda. “Nada que disser me fará esquecer que
amo a minha esposa” diz Jimmie, bastante alterado com a situação, não apenas seu
medo de perder Bonnie é inconcebível, mas o medo que ele alimenta da própria
figura de sua esposa, tornando apavorante pensar na hipótese de ela chegar do
trabalho cansada e encontrar com bandidos em sua casa.
A situação é tão complicada e delicada que até Marsellus é acionado para
resolvê-la, “entenda como é explosiva essa situação com a Bonnie”, ele diz ao
telefone, “ela chega do serviço e encontra bandidos na cozinha, fazendo coisas de
gângsteres, sabe-se lá o que ela fará”, completa Jules. Em uma breve cena imaginária,
Bonnie entra em casa – só vemos suas costas – e depara-se com um cadáver em sua
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cozinha sendo carregado pelos bandidos, após isso, voltamos para a conversa entre
Jules e Masellus ao telefone e a solução calmamente encontrada por Marsellus é
mandar Wolfe. A resolução proposta por Wolfe é simplesmente limpar tudo, no
entanto, a pressão por Bonnie chegar a qualquer momento em casa continua, já que
ela não iria gostar nada de ver sua garagem invadida por desconhecidos e um negro
morto, sua toalha de mãos do banheiro envolvida em sangue e suas melhores roupas
de cama – presente de casamento do tio Conrad e da tia Ginny – serem levadas por
um bando atrapalhado. A tensão alternada entre sua chegada, percorre as condições
de uma vida criminosa e as problemáticas cotidianas de um casal heterossexual em
que o homem teme desmedidamente a chateação da esposa, pois, mesmo não
sabendo, Bonnie é anunciada como uma amaeça muito maior que a própria vida
criminosa dos gângsteres, insinuando a ridicularização dos bandidos em uma tensão
cômica.
As rápidas aparições de personagens femininas em Pulp Fiction são, também,
tão instigantes quanto as personagens mais desenvolvidas, por exemplo, a mãe de
Butch, que irrompe como uma memória do filho, uma mulher sóbria e gentil que
perdeu o marido na Guerra do Vietnã, sua aparição genérica e pouco íntima, nos
revela seu papel relativo à estrutura emocional do pequeno Butch, quase
despercebida ela funciona apenas como uma ponte entre seu filho e o Capitão Koons
(Christopher Walken) – o encarregado pela entrega do relógio, objeto tão valioso
para o futuro lutador de boxe. Outra aparição instantânea é a de Raquel (Julia
Sweeney) a jovem proprietária do Monster Joe`s, o ferro-velho que herdará de seu pai
e que presta favores a Winston diante de situações encabuladoras – quando ele
precisa livrar-se de um carro sujo pelos miolos de Marvin (Phil LaMarr), rapaz que
fora acidentalmente baleado por Vincent – Raquel é apresentada como uma típica
garota inofensiva, mas com malícia o suficiente para manter um relacionamento que
pouco se elucida com um homem bem mais velho e influente – Winston pede
carinhosamente que ela diga boa noite aos rapazes, referindo-se a Vincent e Jules, e
ela repete exatamente o que ouve “diga boa noite, Raquel”, reforçando sua
submissão estúpida. Diferente da relação amorosa entre Butch e Fabienne, Raquel,
nos faz questionar se a personagem que ela vive deixa-se aproveitar ou realmente é
vítima de sua ingenuidade.
Já Jody mantém uma relação com Lance completamente oposta daquela
entre Butch e Fabienne. Jody é negligente quando se trata de seu marido e comunicase apenas de uma maneira: vociferando. Seu comportamento juvenil é idêntico ao de
(166)

uma rebelde desinteressada e egoísta, dessa forma, sua personalidade difícil
confronta-se com os problemas enfrentados por um casal adulto – uma casa
bagunçada, quase como um depósito de porcarias – as cobranças de uma vida
alimentada pelo tráfico de forma honesta dentro de seus parâmetros e a promessa
de um casal duvidoso, que decididamente não é resultado da maior história de
romance já contada.
Outras personagens destacadas no momento do acidente de Butch são as
transeuntes que prestam socorro, revelando um espírito coletivo de preocupação,
ainda que impossibilitadas de agir – já que ambos os acidentados saem correndo –
as mulheres são recobertas pela gritaria diante de um crime tão próximo e inusitado.
A pedestre elegante (Venessia Valentino) que atravessa a rua pouco antes de
Marsellus encontrar ao acaso Butch dirigindo pela cidade; a mulher paralisada em
choque (Karen Maruyama) ao lado de Butch ensanguentado logo após o acidente de
carro que se assusta com o tiro disparado por Marsellus; a moça desesperada (Kathy
Griffin) que se oferece como testemunha para o acidente de carro causado por
Butch, “um doido” culpado pelo atropelamento de Marsellus, e finalmente, a mulher
inocente (Linda Kaye) que é acidentalmente atingida por Marsellus quando ele
aponta a arma raivosamente para o lutador de boxe, aludindo a situação de Cães de
Aluguel – uma mulher inocente que é atingida e morta sem saber de absolutamente
nada – apenas uma moça gentil que só estava tentando ajudar um ferido.
Pulp Fiction é repleto de gracejos que tornam possíveis a recuperação de tipos
de personagens de formas comicamente desconstruídas, quando Mia e Vincent vão
até a lanchonete ambientada nos anos 1950 – uma autêntica coleção de personagens
– destacamos duas em especial que são motivos de discussão: Marilyn Monroe
(Susan Griffiths) e Mamie van Doren (Lorelei Leslie). Ambas modelos, atrizes norteamericanas e sex symbols da época em que viveram, parecidas fisicamente e ícones de
beleza, suas aparições celebram a história da década conhecida como a era de ouro
do cinema e suas mulheres admiráveis – Marilyn Monroe estabelecida com a imagem
de “loira burra” em filmes como “Torrente de Paixão” (Noir Niagara, 1953), “Os
Homens Preferem as Louras” (Gentlemen Prefer Blondes, 1953) e “Como Agarrar um
Milionário” (How to Marry a Millionaire, 1953) e Mamie van Doren que, após a sua
não renovação do contrato pela Universal Studios em 1959, em luta por sua carreira,
acabou estrelando em filmes B, produções estrangeiras e independentes,
conquistando um status cult. Apesar de nenhuma personagem feminina em Pulp
Fiction resguardar traços físicos dessas figuras – corpos fartos e cabelos dourados –
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as personalidades podem ser sutilmente comparadas em meio a qualidade feminil
que lhes são associadas: as personagens femininas em Pulp Fiction experimentam
contravenções, mas não abandonam totalmente o seu caráter clichê feminilizado
estabelecido por um posicionamento patriarcal “ao atravessar esses reinos, as
mulheres profissionais no thriller do crime neo-noir frequentemente enfrentam a
vitimização, as de outras personagens femininas, e a delas próprias” (HANSON,
2007, p. 156). Todavia, essa mesma imagem é também, muitas vezes, contestada por
elas por meio do próprio desfrute feminino daquilo que é, a princípio, inaceitável.
Em Jackie Brown não podemos negar a presença de personagens femininas
que representam, de fato, uma ameaça para o mundo masculino – tanto Jackie, como
uma mulher que precisa sobreviver e fará de tudo para tal, quanto Melanie, que
mesmo dependendo de Ordell, prossegue em atitudes insolentes para tentar se livrar
dele e, finalmente, conseguir sua liberdade. Jackie é uma heroína madura que atinge
seus objetivos, chegando até a fazer com que Ordell seja morto, apropria-se de seu
carro e dinheiro e vai em busca de algo melhor para a sua vida, já Melanie, diferente
de Jackie, possui um mau-humor insensível estampado em cada ação e fala – o fato
de ter alguém que seja responsável por ela, agrava muito de suas atitudes infantis e
revoltadas, o oposto de Jackie que procura resolver seus problemas com paciência e
resignação.
A indiferença que Melanie sustenta por Ordell e Louis transparece em
pequenas coisas: o telefone que ela se recusa a atender, pois já sabe que não é para
ela, andar devagar quando vai ao shopping com Louis Gara, irritando-o ou o fato de
escutar música no último volume, “porra, cara, você é estressado demais”,
reclamando para Louis quando ele desliga o som do carro. São ações aparentemente
não pensadas que agravam cada vez mais o perigo que ela corre em conviver com
esses homens. Não satisfeita, quando Louis desliga o rádio do carro, ela coloca a
música novamente, prosseguindo em uma dancinha irritante com Midnight Confessions
(1968), interpretada pelo grupo The Grass Roots em uma letra que fala sobre os
sentimentos reprimidos que um dia serão confessados.

O som de seus passos/ me dizendo que você está perto/ O movimento suave
e gentil, querido/ traz uma necessidade em mim/ que ninguém pode ouvir,
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exceto./ Na minha meia-noite a confissão,/ quando eu digo ao mundo todo/
que eu te amo103 (JOSIE, 1968).

As pequenas atitudes encobertas da música, conversam diretamente com as
tentativas frustradas da garota em tentar sempre colocar Louis ou Jackie contra
Ordell para que dividam o dinheiro entre si. Melanie recupera da femme fatale uma de
suas características mais marcantes: a dissimulação. A raiva que a garota alimenta de
Ordell pode ser prevista em seus olhares indiferentes e provocativos e que, ao
mesmo tempo, a enchem de orgulho por ter conseguido irritá-lo com sucesso,
Melanie alimenta um tipo de desprezo – desprezo esse muito próximo da forma
como ele a trata – igualando-se a uma postura indolente. Possivelmente, o grande
mérito de Melanie esteja, justamente em sua liberdade, apesar de Ordell dizer que
Melanie é só mais uma das mulheres que ele sustenta. “Mas confia seus negócios a
Melanie?” pergunta Louis desconfiado, já que a garota tentara colocá-lo contra o
amigo – “nem precisa me contar, conheço aquela vadia (...) não preciso confiar, eu
a conheço (...) não pode confiar na Melanie, mas pode confiar que ela sempre será
Melanie”, explica Ordell o motivo de ainda conviver com a garota.
Mesmo com sua opinião machista, referindo-se a ela como a sua garota
branca, o fato de Melanie ser Melanie coloca-a em uma posição de integridade,
mesmo querendo passar a perna nas pessoas que conhece – o que não implica em
nenhuma surpresa – pois Melanie não tenta esconder o que realmente é de ninguém.
Partindo dessas condições, estabelecemos que a principal diferença entre a
irreverência de Melanie e a de Jackie é, justamente a individualidade: ambas revoltamse, cada uma ao seu jeito em busca da sua felicidade e autonomia – no caso de
Melanie, ser sustentada por Ordell não parece incomodá-la, o desejo de se
desvencilhar é tão grande a ponto de, inconscientemente, colocar sua vida em risco,
Melanie ajuda a acabar com Ordell, porém, seu assassinato repentino a impede de
gozar de tal felicidade. Quando comparada a Jackie, por exemplo, Melanie nos parece
menos esperta justamente pelo fato de ter morrido de forma tão insignificante e
banal, contudo, sua morte pode, também, ser encarada como uma forma de
intolerância masculina em suportar a capacidade de Melanie em gozar da própria
vida – Louis irrita-se com ela pela provocação, uma pressão que ele não é capaz de
Tradução livre. Texto original: “The sound of your footsteps/ Telling me that you're near/ Your soft gentle
motion, babe/ Brings out a need in me/ That no one can hear, except./ In my midnight confession/ When I tell all the/
World that I love you”. Observação: Midnight Confessions fora, na verdade, escrita por Lou T. Josie.
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suportar – um perigo iminente para os homens controladores e antiquados de Jackie
Brown.
Melanie é descartada brutalmente com dois tiros em um estacionamento,
logo após irritar Louis com suas brincadeirinhas sobre o fato dele estar
completamente fora de forma para a vida do crime, fazendo-o perder de vista seu
carro, um detalhe inaceitável para alguém que anos antes sobrevivia de assaltos à
bancos. Nesse sentido, encaramos sua personagem também como uma ameaça –
para uma masculinidade que já não existe mais, Louis está fora de forma – e matar
Melanie, calando a sua boca – é destitui-la de um de seus principais meios de
provocação além do corpo: a palavra.

5.3. A recusa da sedução e o preparo para o combate

Em Kill Bill, Tarantino promove ainda mais o desmanche da femme fatale –
nessa história tanto as personagens femininas quanto as masculinas são igualadas em
sua periculosidade, um exemplo disso é o traje que Kiddo utiliza para enfrentar ORen Ishii, inspirado no mesmo de Bruce Lee em “Jogo da Morte” (Game of Death,
1978). As mulheres confrontam-se entre elas, a tal feminilidade imposta pelo tempo
cíclico converte-se em poder e os dramas familiares, nesse caso, são a fonte do
próprio crime cometido por elas. O corpo que, para as femme fatales é uma das
principais formas de garantir aquilo que querem – dinheiro, poder e status – em Kill
Bill é igualmente importante, ainda que sua utilização seja completamente diferente.
O corpo das mulheres recusa a sedução, entregando-se diretamente para o combate
e instituindo o motivo da ação como o maior enigma, já que vamos aos poucos
descobrindo o que acontecera com Kiddo e, também, as origens de suas rivais.
A herança do melodrama familiar104 em Kill Bill é realmente significativa – a
crítica feminista aos ditos gêneros femininos e seus discursos contraditórios, talvez,
surpreenderiam-se com a construção de Kill Bill – que reverte o melodrama
sentimental em combate e capacidade feminina. O melodrama familiar é o exemplo
de gênero especificamente designado para as mulheres, envolvendo temas
E. Ann Kaplan (1995) e Silvia Oroz (2013) apontam o gênero do melodrama sob a perspectiva dos
estudos culturais feministas e a sua sujeição ao patriarcado, direcionando as questões femininas para
seus processos de repressão.
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normalmente restringidos aos gêneros dominantes norte-americanos: o western e o
filme de gângster, esses que também serão reaproveitados, abrindo ainda mais espaço
para a ação feminina. O ato de revolta como gesto essencial, já previsto por Lechte
e Margaroni (2004), recupera o desejo das mulheres tanto com a maternidade quanto
com o tempo linear descrito por Kristeva (1986), afirmando uma indignação contra
os preconceitos sobre as mulheres apenas como produtoras de espécies, aprovando
a origem das situações em problemáticas familiares não apenas fechada no tempo
cíclico da mulher como mãe ou esposa, mas, nesse caso, atrelada às mulheres
também como produtoras de significados.
A Noiva que decidira tornar-se Arlene Machiavelli anos antes quando
descobrira sua gravidez, busca a vingança pela morte de sua filha B.B. (Perla HaneyJardine), que pensa ter perdido durante o Massacre de Two Pines, em meio ao seu
ensaio de casamento com Tommy Plympton (Christopher Allen Nelson), um marido
postiço que Arlene arrumara para recomeçar sua vida de maneira pacata, trabalhando
na loja de discos usados em El Paso. Como Arlene – sua mais nova identidade –
Kiddo justifica a sua escolha de abrir mão da profissão de assassina por sua filha, já
que o seu novo lar “vai ser um ambiente ótimo para criar minha filha”, “melhor que
sair pelo mundo matando gente e ganhando uma fortuna?” questiona Bill, e Kiddo
lhe responde com precisão “exatamente”. Kiddo aceita, definitivamente, o tempo
cíclico por sua filha, mesmo que este lhe pareça um pouco vazio e contrário aos seus
valores.
No ensaio de casamento, assim que Bill é apresentado a Tommy como pai
de Arlene, a Noiva despede-se de sua antiga vida com um beijo em Bill emocionada,
“você não me deve nada, se ele é o seu eleito, vá ficar com ele” lhe diz Bill em tom
compreensivo. Arlene está hesitante e não parece tão segura de sua decisão, mas
talvez por sua filha ela escolha seguir em frente, abrindo mão daquilo que lhe faz
feliz. O fato de Bill não aceitar a nova vida de sua “garota” – como ele mesmo se
refere – e querer matá-la, é desimpedi-la tanto de prosseguir com sua profissão de
assassina quanto com o seu papel como mãe. No entanto, Arlene sobrevive e, por
isso, se vê obrigada a conciliar as duas metades: sua antiga profissão lhe confere o
que é suficiente para concretizar seus desejos, transformando-se não mais na
bondosa Arlene, mas na perigosa e angustiante Beatrix Kiddo.
O encontro entre Kiddo e B.B. exemplifica claramente essa dualidade,
enquanto invade a casa de Bill armada para matá-lo, Bill e B.B. brincam também com
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armas “parada aí, mamãe”, diz B.B., deixando Kiddo atônita e emocionada por
descobrir que sua filha está viva. “Bangue, bangue, ela atirou em nós B. B., a mamãe
nos matou”, diz Bill, fingindo uma morte, ele continua em um tipo de narração,
“mas a Kiddo rápida no gatilho mal sabia que a pequena B.B. só bancava a morta,
porque, na realidade, ela era impenetrável por balas”. B.B., então, atira em Kiddo e
ela cai no chão fingindo ter sido atingida. Nessa rápida e emotiva brincadeira, o
instinto materno de Kiddo é devidamente acionado – até então a heroína estava
preocupada em se vingar, livrando-se de todos, agora ela tem outras preocupações,
a de manter-se viva para a sua filha: o tempo cíclico é novamente retomado.
Vernita, a segunda a ser morta na lista de Kiddo, é a adversária que,
provavelmente, possui mais coisas em comum com sua inimiga: o fato de ter uma
filha. Também decidida a mudar de vida, Vernita é agora Jeanne Bell, a mãe da
adorável Nikk que preocupa-se em resguardar sua filha – “há vidro por toda parte,
você pode se cortar! Nikka, para o seu quarto, agora!” – exige Vernita quando Nikk
chega em casa e depara-se com um ambiente bagunçado por uma luta brutal entre
ela e Kiddo, afinal, os adultos precisam resolver um assunto, alega ela. Agora, sua
vida resume-se em ser treinadora do time de futebol feminino infantil e em seu
casamento com o Dr. Lawrence Bell, todavia, mesmo arrependida de seu
comportamento no passado – o fato de ter participado do massacre – Vernita não
quer abrir mão de tudo o que conquistou. “Se eu pudesse voltar no tempo, eu
voltaria, mas não posso, só digo que sou outra pessoa” é o que alega Jeanne que,
mesmo errada, não deixa de prosseguir friamente em um ataque malsucedido que
lhe custa a vida, sucumbindo, ironicamente, a ação do tempo cíclico. Vernita ainda é
mãe, sensível e carinhosa, mas não deixara de ser, também, uma assassina
corrompida por um mundo que vive sob regras intolerantes, em que agir pelas mãos
e violentamente, também faz parte dos itinerários de ser mãe.
Em Kill Bill – Vol.2 personagens mais pontuais funcionam como aparates
para um discurso que continua privilegiando as relações familiares: Mrs. Harmony
(Jeannie Epper) é mãe do Reverendo Harmony (Bo Svenson), presente no ensaio de
casamento de Arlene e Tommy. Mrs. Harmony inicia um discurso didático e um
pouco ultrapassado sobre a cerimônia de casamento, sustentando sua crença
tradicional e moralista quanto às relações, afirmando que seria bom ter alguém do
lado da noiva “como prova de boa fé” – argumento que parece não convencer muito
o mais novo grupo de amigos de Arlene, Joleen (Stephanie L. Moore), Janeen (Caitlin
Keats) e Erica (Shana Stein), que assumem ser “toda a família desse anjo”, em
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proposta de uma nova construção familiar, diferente daquela tradicional e
predominante.
No capítulo 7 The lonely grave of Paula Schultz acompanhamos um pouco do dia
a dia de Budd em seu trabalho como segurança da boate My Oh My Club, em um tipo
de desconstrução e ironia de seu poder de assassino. Na verdade, a história de Budd
é a que menos conhecemos de fato, a sua atual imagem é a de um ex-assassino fora
de forma e que é obrigado a engolir calado alguns desacatos de seu chefe. Na tal
boate, notamos a presença de mulheres características de um universo devorador de
corpos femininos em roupas transparentes e ousadas – um universo que bebe
claramente na fonte do exploitation: Trixie (Victoria Lucai) é uma das funcionárias
que está cheirando cocaína com Larry Gomez (Larry Bishop), “vá, sinta-se
importante” diz ele enquanto oferece cocaína para ela, reduzindo sua relevância a
uma sensação passageira, e Rocket (Laura Cayouette), uma possível proprietária da
boate que pede a Budd de forma nada amigável que ele vá limpar o banheiro, “Budd,
amor, a privada entupiu de novo, tem esgoto por todo o chão”, uma maneira de
irritá-lo ainda mais. Budd, o único homem membro do Esquadrão Suicida das
Víboras Mortais, que obteve, comparado aos outros membros, o fim menos
elaborado de todos – não fora morto por Kiddo – e sua vida, até então, só contou
com um trabalho pacato, um chefe odioso e um fim degradante, muito diferente dos
rumos tomados pelas personagens femininas imponentes ou capazes de se
transformar completamente pela nova vida.
Elle, apesar de ser uma assassina altamente precisa, sádica e não resguardar
qualquer tipo de relação familiar que a impeça de fazer o que quer, como as outras,
ainda assim possui uma fraqueza: o ciúme de Kiddo. Não exatamente reconhecido
como tal, mas através dos pequenos momentos de histeria quando, por exemplo, ela
é impossibilitada de matar Kiddo, resumindo bem o seu rancor. Elle é tão capaz
quanto Kiddo, mas seu desequilíbrio emocional – a única que não se arrepende de
quase ter matado a colega – a colocou em uma posição bastante delicada, apesar de
não ser morta, Elle é relegada ao sofrimento por não poder mais enxergar, sua tão
bem-sucedida carreira profissional de assassina lhe fora arrancada à força.
Ainda assim, Elle não deixa de representar um perigo iminente para Budd
– que está fora de forma, gordo e lento – o que talvez explique sua ingenuidade
masculina quando comparado aos corpos esbeltos femininos preparados para a luta.
Quando Elle vai até o trailer de Budd para pegar sua espada e entregar-lhe o dinheiro
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– como combinado – admirada pelo funeral texano que Budd proporcional para
Kiddo, ela anota o nome da lápide da inimiga: Paula Schultz. “Dizem que quem mais
mata gente idosa é a aposentadoria. Quem tem algo para fazer tende a viver mais
para dar conta. Sempre achei que os guerreiros e seus inimigos compartilham a
mesma relação. E já que não enfrentará mais sua inimiga na batalha, qual ‘A’ está
sentindo? Alívio ou Arrependimento?”, pergunta Budd para Elle, que responde estar
sentindo um pouco dos dois. Budd inicia um discurso de elogio a Kiddo por sua
determinação, completando que “ela só era inteligente para uma loira”. Nesse
momento, Budd que está abrindo sua mala de dinheiro, a qual Elle em sua
engenhosidade colocara uma cobra – a mamba negra – para atacá-lo. Enquanto
Budd agoniza, Elle explica sobre a cobra ser uma criatura fascinante, a assassina
começa a ler as anotações de seu caderninho, brincando com as palavras e sem o
mínimo de compaixão, ela responde novamente à pergunta de Budd.
“Arrependimento de ter deixado que talvez a maior guerreira que já conheci
morresse pelas mãos de um grosseirão, pobre, alcoólatra de merda feito você. Ela
merecia coisa melhor” confessa Elle em um misto de nojo e satisfação. Relegando
Budd a praticamente nada. Elle sente pelo fim covarde de sua maior adversária –
Budd tornou-se um estorvo, fazendo tudo errado ele só gera decepções,
praticamente o contrário de todas as outras lutadoras que enfrentam Kiddo com
dignidade, reconhecendo seus motivos e sua magnificência.
Mais tarde, Elle e Kiddo enfrentam-se em um duelo de espadas, sua morte
não é concretizada, mas o seu sofrimento sim. Agora sem os dois olhos, Elle vocifera
ainda mais sua vingança, impossibilitada pelo fato de não poder mais enxergar,
Kiddo arranca de sua adversária aquilo que ela mais preza: sua sagacidade. Tomada
por rugidos raivosos e presa em um trailer da mesma forma que ela prendera a
mamba negra na mala de Budd, mesmo ferida, Elle é tão traiçoeira quanto a cobra
que ela criara.
Sofie Fatale (Julie Dreyfus) é uma personagem um pouco diferente das
descritas até agora, mesmo também sendo retalhada por Kiddo – sem chance alguma
de defesa, já que não demonstra possuir qualquer habilidade para a luta – Sofie sofre
as consequências de um corpo inapropriado e destituído de força física. Kiddo exige
que Sofie lhe conte tudo sobre o Esquadrão Suicida das Víboras Mortais, o que
fazem e como pode encontrá-las – ameaçando cortar cada membro seu por
perguntas não respondidas – traindo, assim, a confiança de Bill e de todos os outros.
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Não satisfeita, Kiddo exige que Sofie atualize Bill sobre as novidades, um dos
motivos pela qual ela deixara Sofie viva: “o segundo motivo é para você contar a ele,
pessoalmente tudo o que aconteceu aqui hoje, quero que ele veja como fui
misericordiosa vendo seu corpo deformado”. Além disso, Kiddo deixa claro que Bill
deve saber tudo o que ela sabe, demonstrando que ela não precisa de nenhuma
vantagem ou facilidade – seu instinto assassino prazeroso fala mais alto do que
nunca.
Sofie acaba dona de um corpo retalhado, desprovido de volúpia e marcado
por um trauma permanente, ela chora em soluços, inconformada e desiludida sob
uma luz azulada e fria, que iluminava o que sobrara de seu corpo lúbrico e bem
vestido, talvez uma das poucas personagens que efetivamente sobrevive, destituída
brutalmente de seu corpo, ou seja, de sua própria força – ironicamente retirada por
uma mulher. O corpo em pedaços de Sofie será, mais tarde, revisto em À Prova de
Morte, mas dessa vez como uma valorização da sensualidade feminina através da
objetificação do corpo, revertida novamente em morte e destruição quando as
garotas da primeira parte do filme morrem em um acidente de carro. Dessa forma,
algumas problemáticas e questionamentos sobre o corpo ainda são postas em
discussão – o corpo feminino não serve apenas como risco para as suas donas, mas
também para as figuras masculinas, afinal, a retalhação de Sofie só confirma para Bill
o extraordinário poder e frieza de Kiddo – logo, o corpo faz de todos a sua vítima,
não se reservando apenas às mulheres.
Gogo, diferente de Sofie, é responsável pela segurança de O-Ren Ishii e não
pelos seus negócios, a aparência de uma jovem indefesa e delicada é completamente
subvertida, “Gogo poder ser jovem, mas compensa a tenra idade com loucura
suficiente”, é como Kiddo apresenta a guarda-costas de O-Ren Ishii. Uma garota
que encontra em seu corpo aparentemente frágil a força e uma autonomia que,
apesar de sádica, não é determinada por hormônios, mas por sua posição no mundo.
O sadismo experimentado por ela não exatamente defende o ódio ao outro sexo –
como no episódio em que ela mata o homem que aceita transar com ela – já que
posteriormente comprova-se esse mesmo tipo de comportamento com seus outros
adversários: a fantasia da mulher monstruosa que se vinga de figuras masculinas pelo
ódio é novamente subvertida, agora na mesma personagem que pode apontar
possibilidades variadas para ambos os caminhos.
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A femme fatale em Kill Bill, ou pelo menos, aquilo que restou dela, condensa
ainda a ansiedade sobre a figura feminina, no entanto, esse sentimento não é mais
abreviado apenas pela tal “ansiedade masculina” sobre a liberdade sexual e
econômica das mulheres. O medo é agora repartido por todos, tanto Kiddo quanto
qualquer outra personagem presente em Kill Bill representam o perigo – as
personagens femininas entram em combate entre si, colocando à prova o poder e a
impotência das mulheres entre elas mesmas, sem precisar de homens para isso. No
entanto, não podemos descartar a maior luta de todas: Kiddo versus Bill, sustentada
mais pelo diálogo que pelo corpo em si, Bill é o grande encrenqueiro da vez – os
longos anos de vitimização enfrentados por Kiddo em coma, centraliza o seu
protagonismo como uma heroína que tenta superar sua impotência em meio a um
vilão masculino, que, ao final, fora provavelmente sua presa mais fácil.
Em À Prova de Morte o aparecimento de personagens que de fato ameaçam
o bem-estar masculino só acontece na segunda parte do filme – Jungle Julia, Arlene
e Shanna não deixam de representar um tipo de liberdade feminina. Contudo, o
mundo como um lugar cada vez mais perigoso tanto para as mulheres quanto para
os homens, passa despercebido pelas garotas, não as fazendo menos espertas do que
as outras, apenas mais despreocupadas, o que reforça seus status de vítimas. Para Zoë,
Abernathy, Kim e Lee, o mundo já é visto de outra maneira – ainda que Lee não
compartilhe muito da malícia de suas amigas – o trio pretende devolver exatamente
da mesma maneira todo o medo e sofrimento que Mike lhe causaram, encarando a
perseguição não apenas como um ato de vingança, mas de forma prazerosa e
aventureira.
O aspecto infantil, ou seja, as características estereotipadamente femininas,
não deixam de estar presentes e são, muitas vezes, utilizadas a favor das garotas – o
que não anula em hipótese alguma a validade de suas ações. Afinal, se cada vez mais
a noção de diferença sexual é afastada como o único eixo possível de interpretação,
a utilização daquilo que um dia fora um estorvo, é possível como forma de subversão
do próprio discurso.

O ponto mais acentuado e sutil da subversão feminista provocado pela nova
geração está, portanto, situado no terreno da conjunção inseparável do sexual
e do simbólico, a fim de tentar descobrir, em primeiro lugar, a especificidade
da mulher, e depois, no final, a individualidade de cada uma. (KRISTEVA,
1986, p. 196).
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Seguindo o raciocínio de Kristeva, as garotas de À Prova de Morte parecem
perambular em um limiar importante e complexo, já que não se colocam exatamente
como vítimas isentas nem como heroínas destemidas, elas vivem sob as regras de
um mundo onde essas distinções não se sustentam mais e as simplificações ingênuas
são, finalmente, descartadas.
Do primeiro grupo de garotas, provavelmente as rivais de infância, Jungle
Julia e Pam estejam mais entre um humor pueril que as outras, em uma imagem
aparentemente descolada – Jungle Julia e sua atitude menosprezada, sempre com as
pernas para o ar em sinal de atrevimento e Pam, uma jovem que se mostra tranquila
e corajosa o suficiente para pedir uma carona para desconhecidos – dessa maneira,
elas aprovam o mundo em suas farsas e fingimentos como também pertencente suas
personagens. “Essa mulher é mesmo impressionante” comenta Mike sobre Jungle
Julia, “olha esse cabelo!”, Pam começa a proferir seu discurso slut-shaming105 “muito
creme sem enxágue”. A disputa entre as garotas é clara – Pam insinua que Jungle
Julia é uma garota fácil, capaz de fazer tudo para ficar famosa, sua convivência com
Jungle Julia vem desde o maternal, época em que já não se davam bem – “ela batia
em você e roubava seu chocolate, não é?” pergunta Mike e Pam responde “aquela
cretina, pode até ter me batido algumas vezes, desculpa se eu tenho um corpo de
menina e não de um brutamontes”. Nesse momento Pam estabelece uma diferença
equivocada, um retorno a visão binária que a coloca como um sujeito subalterno e
impossibilitado de articular sua própria posição – uma questão já resolvida, por
exemplo, pelas garotas da segunda metade do filme.
Jungle Julia, em um desmonte de sua personalidade intragável, começa a
trocar mensagens amorosas com Chris Simonson, seu sorriso, quase como pequenos
gemidos de felicidade, é destacado em primeiro plano, junto de uma trilha
apaixonante e singela, muito diferente do que as garotas têm colocado para ouvir na
jukebox do bar até agora. Jungle Julia demonstra, finalmente, seu lado carinhoso e
carente, correspondido apenas por mensagens e nunca concretizado, mas que não a
105 Do inglês slut, uma mulher

prostituta e promíscua e shaming de envergonhar, slut-shaming é uma forma
de estigma social para referir-se, principalmente, a mulheres ou meninas que violam as expectativas
tradicionais de comportamentos sexuais, uma maneira de dizer que a mulher pode ser sexual, mas
dentro de limites – o que torna a expressão bastante problemática.
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impede, em momento algum, de sair noite adentro e aproveitar ao máximo com suas
amigas.
Pam – “a hippie fedida”, segundo descrições da própria Jungle Julia – está no
bar de Warren sozinha no balcão, é quando ela pergunta para o bar inteiro ouvir
“Warren, por acaso tem alguém confiável aqui pra me levar pra casa?”. Mike que
também está no balcão comendo nachos como um troglodita rangendo os dentes –
joga a chave de seu carro na direção da garota, “bela dama, a carruagem te espera”.
Os dois começam a conversar sobre a suposta carona, Pam preocupada pergunta se
ele conseguirá dirigir mais tarde e Mike explica que ele não bebe. O gran finale do
dublê de filmes que ninguém no bar conhece é uma piña colada virgem, o que
desperta a curiosidade de Pam, que questiona o porquê de passar tanto tempo em
um bar só bebendo água e Mike responde que “um bar tem muito mais coisa a
oferecer além de álcool”. O diálogo entre os dois percorre um terreno bastante
ambíguo, quase como um grande jogo, Mike, que diz não acreditar nas aparências, já
revela um tipo de lição de moral para a garota que procura uma carona para casa
sem nenhum tipo de preocupação – diferente das outras, ela não se importa com a
cicatriz medonha de Mike – confiando no desconhecido que acabara de conhecer.
Ainda que as outras meninas também estejam correndo perigo sem saber, Pam, que
se dispõe mais simpática e receptiva, resume-se no âmbito das vítimas vulneráveis –
“garota você é tão doce que faz o açúcar parecer sal” – afirma Mike, insinuando a
ternura da garota.
Em À Prova de Morte a fusão entre a década de 1970 e os anos 2000 é bastante
recorrente, como conta Nina Proctor, responsável pelos figurinos com camisetas
desbotadas e estampadas, trajes casuais e jeans, promovendo a união entre o vintage e
o contemporâneo. Em personagens, como Pam, o visual inspirado nas décadas de
1960-70, um tipo de hippie florida de caráter inofensivo e sossegada, reforça seu
caráter gentil – Pam faz da sua vida um livro aberto, alimentada pela curiosidade e
um pouco de coragem em pegar carona com um total desconhecido – seu sossego
está prestes a acabar, quando Mike anuncia que não vai para o mesmo lado que ela.
“Seu desgraçado, me deixa sair desse carro, eu preciso sair desse carro, seu
imbecil, eu vou acabar com você, eu quero sair daqui”, começa a gritar Pam enquanto
espanca o vidro que separa o banco do passageiro do motorista. Mike não lhe dá
respostas, ele apenas continua acelerando o carro desmedidamente, fazendo com
que Pam desequilibre-se e bata sua cabeça diversas vezes, ferindo-se. Desesperada,
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ela tenta implorar “tudo bem, escuta aqui, eu já entendi, eu sei que é brincadeira e é
super engraçado, mas se você parar agora, sabe, e me deixar sair, eu nunca vou contar
pra ninguém porque eu sei que é brincadeira, eu prometo que vai ficar tudo bem, só
me deixa sair, por favor”. O carro à prova de morte, como explica Mike, apenas
protege aquele que está no banco do motorista, ou seja, ele mesmo, dessa forma, seu
carro acaba tornando-se uma arma contra as mulheres – suas principais vítimas.
Mike encarna um tipo de aversão que também podemos interpretar como covardia,
seu ataque apenas é possível através de uma máquina. Para provar-se invencível ele
precisa acabar com aquilo que o ameaça: as mulheres. Todavia, Pam, como uma
vítima que implora pela vida, diferente das garotas da segunda metade do filme, não
é exatamente uma ameaça – a garota que suplica amedrontada inicia um
comportamento que, mais tarde, será reconhecido em Mike – histérico, assustado e
completamente desarmado.
Na segunda parte do filme já lidamos com garotas um pouco distintas –
Kim, Abernathy e Zoë talvez pareçam menos ingênuas pelo fato de serem mais
velhas e calejadas pelo mundo sujo do entretenimento – todas trabalham com
cinema, demonstrando o quanto esse mundo de aparências é útil para entender o
mundo real. A replicação do cinema exploitation que não são as grandes produções
das quais elas fazem parte, identificam as transgressões experimentadas por essas
personagens como autênticas, imperfeitas e divertidas.
Ainda assim, relembramos um pouco da objetificação do primeiro trio em
Lee, uma modelo simpática e muito prestativa, talvez ali a mais sensível e de bom
coração. Lee, risonha, conta sua experiência apaixonante com The Rocky para Kim,
“ele é muito bom, ele tem lábios grossos e dedos delicados (...) ele é grandão, ele me
virou e eu fiquei de costas pra ele, aí ele colocou a mão no meu pescoço, puxou a
minha cabeça pra trás, deitou em cima de mim e ficou me beijando por trás”. Quase
sonhando acordada, bem diferente dos casos amorosos selvagens e menos
idealizados contados por suas amigas – Lee apresenta uma feminilidade que se define
pelo seu próprio prazer, marcando seu corpo e os conhecimentos sexuais que ela
troca como o seu maior poder, ela está sempre feliz e realizada sendo exatamente
quem é.
Enquanto Kim vai fazer compras, Lee coloca o fone de ouvido e começa a
cantarolar distraidamente uma versão de Baby It’s You, a garota está tão concentrada
em cantar sua versão apaixonada e sexy que nem percebe Mike se aproximando e
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mexendo no pé de Abernathy – que está deitada e com vendas nos olhos. Lee, com
sua roupa amarela de cheerleader, mistura-se aos produtos da loja quando decide sair
do carro para pegar um refrigerante, confundindo-se com uma espécie de anúncio
– novamente a objetificação da garota que – confirmando o uso de seu corpo não
apenas para suprir seus desejos sexuais, mas antecipando o que mais tarde vamos
descobrir: Lee é uma modelo que ganha a vida com o corpo como o seu principal
instrumento de trabalho.
Praticamente todas as conversas das garotas em À Prova de Morte apontam
para o que McCallum (1985) indica como uma nova visão enérgica para os textos
feministas, a ilusão patriarcal que dissolve a mulher em repressão é subvertida por
meio da libido feminina, fugindo de significados prematuros. Nesse caso, as garotas
em perigo, inocentes ou objetificadas apenas pelo olhar masculino – louvam, assim,
a própria peculiaridade do feminino.
Diferente de Lee, Abernathy não parece tão bem resolvida no amor –
enquanto a jovem encara suas relações de forma quase desimpedida – Abernathy
convenciona-se sob regras pessoais e intransferíveis que acabam dificultando um
pouco suas relações amorosas. As reclamações de Abernathy começam bastante
sérias “eu tive um lance no set com o Cesio”, é quando Kim completa “você parecia
a esposa dele”, “xuxu, os dois ainda se gostam, você sabe disso” sugerem as garotas.
“Se ele estivesse tão apaixonado por mim, então, porque ele pegou a dublê da Daryl
Hannah? Esses homens são uns cachorros, é muito engraçado” responde ela
ironicamente reclamando da infidelidade masculina. “Para de se fazer de coitada,
você só ta P da vida” Kim tenta acalmá-la explicando que “ele gosta de comer dublês
(...) você precisa superar isso, faz duas semanas” lhe diz Kim, exibindo um
comportamento pautado em atitudes liberais e que não pretende se chatear com os
deslizes amorosos masculinos, afinal, elas também se permitem esse tipo de atitude,
desafiando a própria noção de identidade – uma alternativa possível a terceira
geração de feministas que não deve excluir as anteriores, mas entrelaçá-las.
As amigas tentam convencê-la de que o diretor – com quem Abernathy
possui um relacionamento incerto – é legal e realmente gosta dela – pelo fato de ter
gravado uma fita cassete de presente em seu aniversário. “Olha, eu sei que vocês
gostam dele, ele é gente boa, mas pegou outra mulher no meu aniversário, como é
que vocês não ficam do meu lado?” reclama para as amigas que, de certa forma, não
concordam com o raciocínio de Abernathy, provando que elas não precisam da
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provação umas das outras para monstrarem-se fortes e decididas. É quando
começam a falar efetivamente sobre sexo, Abernathy confessa que não havia
transado com o diretor, ainda, “o Cesio ficou sem namorar por seis anos porque
todas as meninas dão pra ele, e se você dá pro Cesio, você não vira namorada dele,
não que eu queira namorar com ele, mas se quisesse ser a namorada dele e transasse
com ele, não seria a namorada dele, só uma ficante, e eu já tô ficando meio velha pra
isso”, explica ela impondo seu raciocínio meio conservador e deixando as outras
incrédulas. “Pra ter direito a um homem, você tem que se apossar dele, e pode
começar batendo uma pra ele no trailer as terças-feiras” completa Kim, honesta. “Eu
admito, eu não concordo com tudo o que a Kim disse, mas é verdade, se esperar
como fez com o Cesio e der uma de safada de repente, eles ficam loucos”, afirma
Lee sobre o caso de amor confuso de Abernathy.
Zoë é a única do grupo que não possui um caso amoroso para ser
compartilhado com suas amigas, diferente de Abernathy que fala e se justifica o
tempo todo – defendendo seus pontos de vista arduamente – Zoë é a amiga que está
pronta para ouvir, empolgada com as histórias das amigas, “eu quero saber tudo,
romances no set... quem tá com quem” pergunta a dublê. Conhecida como “Zoë a
gata” por suas habilidades físicas – um corpo esbelto, forte e nada erotizado, vestido
de calça jeans, tênis, camiseta e que sobrevive, mesmo depois de ser lançado pelo
carro – “estou bem” grita Zoë acenando uma mão que sai do arbusto, assim que a
primeira perseguição cessa, é quando Abernathy e Kim começam a comemorar
emocionadas por Zoë ter sobrevivido.
A negação do voyeurismo clássico fora possível, como explica Anneke
Semelik (2009) justamente por conta da mudança do próprio espectador, que não se
parece mais com o olhar masculino dominante. No caso de À Prova de Morte,
conseguimos destacar esses dois tipos de voyeurismo, o que é completamente
modificado com a revolta das duas dublês e da maquiadora. O olhar agora, que
também não é exatamente neutro, é feminino – como se nada grave tivesse realmente
acontecido, Zoë diz “essa foi por pouco”, incentivando as amigas a irem atrás de
Mike. Zoë, antes deitada no capô do carro, à deriva do perigo e com seu corpo à
mostra, agora sai montada na janela do Dodge Challenger – armada com uma barra de
ferro – a simpática, a paciente Zoë está agora prestes a atacar friamente seu agressor.
Não apenas Zoë, mas Kim e Abernathy comemoram cada pancada no carro de Mike,
em meio a uma gritaria frenética “eu vou pegar a sua bundinha, eu vou pegar a sua
bundinha”, clama Kim em tom de provocação para Mike, se divertindo.
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Nesse sentido, compreender as personagens de À Prova de Morte não apenas
em busca das formas repressivas, mas também, por meio delas, explorar as múltiplas
formas de desejo no filme – o desejo sexual, profissional, ou seja lá qual for, desde
que seja um desejo feminino – refere-se a um processo de escapamento da
identidade que as aprisiona. Ainda que algumas personagens descritas também como
infantilizadas aproximem-se desse enclausuramento identitário, essas condições
também servem para estabelecer outros tipos de relações, que não determinam, por
exemplo, conceitos de poder e autonomia como masculinos ou delicadeza e
ingenuidade como femininos, mas constantemente intercambiáveis entre si.

5.4. Reforçando o olhar feminino

O olhar feminino da segunda parte de À Prova de Morte parece ganhar
continuidade em Bastardos Inglórios através de Shosanna, que não sofre nenhum tipo
de objetificação de seu corpo, como acontece com Melanie em Jackie Brown ou
Butterfly em À Prova de Morte – a judia é, como aponta Jenny Platz, “tratada com
respeito pela câmera” (2012, p. 537) e seu filme caseiro de vingança serve justamente
para isso, colocar seu olhar – o olhar feminino em destaque. Enquanto Shosanna
conversa com Marcel em seu cinema, ela que está no fim da escada, começa a subir
vagarosamente e de braços cruzados, a câmera que se aproxima dá ainda mais ênfase
em seus planos, “porque, meu amado, vamos fazer um filme, só para nazistas”, frisa
ela maleficamente.

O controle do olhar da câmera é o que conduz às mortes da audiência fictícia,
quando seu companheiro coloca fogo nos 300 filmes de nitrato. Embora
Shosanna seja morta antes do final do seu filme começar, sua imagem
permanece clara no filme, até mesmo depois das explosões. O controle do
cinema que Shosanna experimenta em Inglourious Basterds, coloca-a acima
das mulheres dos outros filmes de Tarantino, podendo remover o olhar de
exploração da câmera de uma audiência principalmente masculina, usando
isso como uma arma para mudar a história do cinema 106 (p. 538).
Tradução livre. Texto original: “Her cinematic control of the gaze is what then leads to the fictional audience’s
deaths, when her partner sets fire to the 300 prints of nitrate film. Although the real Shosanna is killed shortly before
her film begins, the cinematic Shosanna is undefeatable, where her image still remains clear, even after the screen burns
down and the explosions begin. The control of cinema Shosanna experiences in Inglourious Basterds, lifts her above the
106
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Apesar de permanecer boa parte do tempo calada e imersa em seus
pensamentos, Shosanna, quando perguntada, responde quase sempre o necessário e
nada mais além disso, em um tipo de rancor misterioso que não a permite relacionarse com outras pessoas, a não ser com seu amante e confidente Marcel. Já desconfiada
da conversa com o ex-soldado Fredrick Zoller, que agradece a ela por ter organizado
uma noite alemã em seu cinema, “de nada, não tenho escolha”, é a sua resposta,
demonstrando sua falta de paciência com Zoller que tenta sempre, em vão, bajulála. “Sou francesa, respeitamos os diretores de nosso país” é o que afirma Shosanna
quando o ex-soldado prossegue em uma discussão sobre quais os diretores
preferidos da jovem; claramente irritada, a proprietária do cinema elabora sua
resposta de forma digna, acusando parodicamente a falta de respeito dos nazistas
não apenas em relação ao cinema, mas em sua política despótica.
Como explica Helen Hanson (2007) sobre a figura da femme fatale
contemporânea, os filmes, muitas vezes, apresentam uma conjugação – entre ação
da investigação feminina e a negociação de papéis públicos e privados – o crime que
se liga ao romance, “os filmes, portanto, visualizam as mulheres negociando,
adaptando e transformando seus papéis de maneiras significativas e reveladoras”107
(p. 18). Contudo, no caso de Shosanna e de Bridget – que também toma a frente da
outra missão que possui os mesmos objetivos – o romance é praticamente relegado
à inexistência, a mulher fatal nutre-se do perigo em seu caráter obstinado e
persistente.
Shosanna dá o seu último beijo em Marcel, emocionada por finalmente
conseguir realizar seu desejo de vingança, ela controla a sala de projeção de filmes
como se ali fosse seu quartel, o projetor é a sua arma. A heroína não possui um
corpo treinado, como o de Kiddo em Kill Bill, que se esforça ao máximo para
completar seu objetivo – o corpo antes tão significativo para as personagens
femininas, seja como instrumento de luta ou forma de subversão da própria
opressão, é agora invalidado. Frederick, depois de tentar convencer Shosanna sem
sucesso, invade a sala de projeção abruptamente “é tão bajulado que esquece o que
women from other Tarantino films, in that she is able to remove herself from the exploitation of the camera’s gaze, and
turn it onto a mostly male audience, using it as a weapon to change cinema history”.
107 Tradução livre. Texto original: “The films therefore visualise women negotiating, adapt- ing and transforming
their roles in meaningful and revealing ways”.
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significa um não? Não, não pode ficar aqui, agora saia!” ordena a garota. É quando
Frederick soca a porta atingindo Shosanna, “me machucou” reclama ela, “é bom
saber que consegue sentir alguma coisa” lhe responde ele, irado, seu discurso apenas
afirma a sua suposta superioridade, indignado pela forma como ela pode dispensálo, assim, Shosanna lhe diz para trancar a porta, apostando em um flerte falso.
Shosanna dá a entender que, finalmente, Frederick terá o que tanto deseja – um
desejo masculino frustrado que não se limita apenas a Frederick e sua ilusão de
homem superior, mas a todos os outros que serão queimados vivos no cinema –
sejam homens ou mulheres – que concubinaram com a escória nazista.
Já no caso de Bridget, como estrela de cinema, suas condições são bem
diferentes das de Shosanna, enquanto a judia trabalha atrás das câmeras, Bridget
explora a sua imagem e a influência que possui tanto no mundo do entretenimento
quanto no da política. Bridget usa de seu carisma para conseguir o que quer, quase
como uma agente dupla, ela caminha entre limiares, muitas vezes, julgada por seus
próprios companheiros de trabalho. Bridget parece não se importar – seu mundo
construído sob aparências em meio a pessoas odiosas, a tornara uma personalidade
disfarçadamente insensível e enrijecida.
Quando solicitada é sempre simpática e agradável, mesmo em meio a missão
que lhe é designada em um bar repleto de alemães. “Daria um autógrafo ao meu
filho?” pergunta Max já bêbado, inconvenientemente interrompendo a conversa
entre ela e seus convidados. Ainda que a contragosto, ela responde “claro, adoraria,
Wilhelm”. É quando Bridget gentilmente escreve em um guardanapo uma
dedicatória para o pequeno Maximillian e marca com um beijo seu de batom
vermelho. O soldado insiste em incomodar o grupo, que fica cada vez mais
impaciente pelo fato de não conseguirem conversar em privacidade, no entanto, a
situação só piora com a chegada do Major Hellstrom (August Diehl), que desconfia
do sotaque dos colegas de Bridget. “Major, se minha palavra vale alguma coisa, atesto
tudo o que o jovem capitão acabou de dizer. Ele vem do pé da Piz Palü. Ele
participou do filme, e o irmão é mais bonito que ele” completa ela dando risadas e
conseguindo, finalmente, aliviar um pouco da tensão e convencer Hellstrom de que
seus amigos são, de fato, alemães. Bridget, dessa maneira, não compete por um lugar
masculino, mesmo sempre cercada por homens – ela se destaca justamente por sua
própria dignidade, não como competidora do lugar dos homens, ao qual ela respeita
pacientemente, Bridget cria o um lugar próprio que a confirma como uma figura
indispensável para a execução da Operação Kino.
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“Ela não é estrategista, é apenas uma atriz” confessa Hicox aos membros
dos Bastardos momentos antes do encontro no bar – uma definição um pouco
precipitada da atriz que, além de ser estrela de cinema, é, também, uma grande e
corajosa estrategista, já que pretende prosseguir com o plano mesmo em meio aos
problemas que surgiram. A petulância de Bridget é provada quando, mesmo cercada
pelos soldados alemães – um sinal de perigo para os executantes da Operação Kino
– ela se recusa a sair do lugar “eu esperei vocês em um bar, seria estranho sair sem
beber nada”, esclarece. Interrompida no meio da explicação sobre as mudanças da
operação, Bridget encara carinhosamente o pedido de autógrafo de Wilhelm,
anteriormente descrito e agora, confirmado como uma exímia prova de sua esperteza
paciente e regulada por sua condição de estrela alemã: ela deve ser extremamente
política, e o é mesmo depois de levar um tiro na perna.
Em Django Livre, ao contrário de praticamente todas as personagens
infantilizadas já descritas até o momento, as figuras femininas não se experimentam
autônomas ou instáveis como sujeitos, mas sim como encarceradas em um tipo de
destino imutável, como vítimas vulneráveis e fracas. Em um tempo em que a mulher
negra fora praticamente relegada às margens, escravizada de todas as formas
possíveis, uma das poucas mulheres efetivamente livres – senão a única mulher em
condições de não escravização – Lara Lee Candie-Fitzwily, não nos parece escapar
tanto desse paradigma pelo fato de não ter sido escravizada.
Estúpida e disfarçada de gentil, Lara Lee é a irmã de Calvin Candie, como
personagem ela é pouco explorada, e como irmã do asqueroso Calvin, ela sempre se
coloca em segundo plano. Um tanto excêntrica e extravagante, suas roupas
volumosas e pesadas parecem deixá-la cada vez mais pesada e impossibilitada de se
mover livremente. Lara Lee toma chá em sua varanda – acompanhada de seus
escravos – ela observa com seus profundos olhos azuis e seu rosto já marcado pela
idade, seu irmão chegando de carruagem, Django e Schultz a cavalo, enquanto os
escravos arrastam-se a pé. Logo após a discussão entre Stephen – um negro que não
quer um negro na Casa Grande – e Calvin, o “sinhô” de Stephen, Lara Lee surge
assim que Calvin a chama vociferando o mais alto que consegue, “querida, você é
um tônico para os olhos cansados”. A apresentação Lara lee é imediatamente
interrompida por uma cena que mostra os escravos recebendo ordens – uma
passagem bastante oportuna para proceder a tal viúva, que apenas sorri
graciosamente e segue as coordenadas do irmão “está bem, querido”.
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À Lara Lee no jantar só lhe é reservado comer, beber e rir daquilo que todos
acham engraçado, quando seu irmão refere-se a Broomhilda e a paixão pelas
mulheres negras “é igual a um poço de piche, se pega em você, não desgruda”, Lara
Lee expressa-se rapidamente e de maneira invejosa contra aquilo que seu irmão
chama “amor de crioula” – “pode passar sua cantada em alemão o quanto quiser,
mas parece que a negrinha só tem olhos para Django” – comenta ela para Schultz.
Essa é, talvez, a sua única afirmação perspicaz durante todo o filme, dessa maneira,
Lara Lee torna-se responsável pelo primeiro embate e desconfiança que
desencadeará na fúria de Calvin, da qual ela mesma é dispensada carinhosamente
pelo irmão; “Lara lee, eu estava olhando pela janela o Billy Crash negociar um lote
de crioulas com um comprador, faria o favor de ir lá dar uma olhada?” “É claro, meu
irmão”, responde ela obediente, ao mesmo tempo em que é coberta de beijos.
Lara Lee, inconscientemente, acaba sendo também responsável pela vitória
sangrenta de Django, somente por conta de seu comentário anterior – que sugeria
uma graça, o plano da dupla de caçadores de recompensa é colocado efetivamente
em prática. Assim, sua existência nos é descrita de forma tão ínfima e insignificante
que, a ela não é permitida nem a redenção por conta desse ato.
Ainda assim, Lara Lee tornara-se em algum momento, mesmo que breve,
uma peça perigosa como ameaça aos planos da dupla, a ela agora só lhe é reservado
o luto pela morte do irmão – enquanto que para as suas mais fiéis criadas Cora (Dana
Gourrier) e Sheba (Nichole Galicia) a liberdade ainda é possível, para Lara, não.
Ironicamente, Cora é obrigada por Django a dizer adeus a Lara “adeus, srta. Lara”,
é quando a viúva voa pelos ares por conta do tiro disparado por Django, saindo de
vista de forma tão rápida e desprezível como na primeira vez em que apareceu.
Dessa maneira, as ditas personagens infantis em Tarantino estão submetidas
a um tipo de construção complexa, muitas vezes, ainda confundidas apenas como
uma forma deleitosa à visão masculina, mas quando analisadas mais a fundo – em
seu lugar de opressão e também de resistência – reverberam espaços que pretendem
conceber o sujeito feminino como autônomo. Um dos aspectos contemporâneos
mais relevantes, nesse sentido, é, sem dúvida, a tendência em poder neutralizar tais
interpretações, profundamente misóginas e que leem o corpo feminino ainda de
forma castrada e submissa.
De qualquer maneira, a subordinação feminina não é totalmente execrada
nas histórias de Tarantino, a exploração dessas concepções obsoletas que dão ênfase
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apenas na vitimização ou na figura feminina como uma intérprete sexual, são
trabalhadas não no sentido de confirmá-las como únicas alternativas, mas expô-las
justamente no sentido de procurar uma maneira crítica de encará-las. O pósfeminismo como responsável pelo sujeito independente e criador de suas próprias
regras de conduta, não elimina seus estorvos, ou seja, aquilo que incomoda – as
esposas, amigas, vítimas e vulneráveis – elas serão também incorporadas a identidade
da neo-femme fatale, não mais ocultando papéis, mas trazendo um leque de
personagens sob a sombra, sempre olhando para o momento atual e reconhecendo
a sua múltipla diversidade.
Se em Pulp Fiction as condições das personagens ainda enclausuradas em um
mundo dominado por homens gângsteres – que também estão paulatinamente
sendo modificados em seus tipos definidos – transitam deliberadamente entre a
imagem sexualizada, mas também transgressiva. A partir de Jackie Brown essas
condições vão sendo cada vez mais ampliadas, assim como o espaço ocupado pelas
personagens que deixam de ser o objeto de busca do crime masculino, tão bem
exemplificado em À Prova de Morte com a clara divisão de suas personagens e suas
capacidades simultaneamente masculinas e femininas em uma retaliação do próprio
gênero. Tal retaliação, que tem como consequência o que identificamos, por
exemplo, em Daisy de Os Oito Odiados, não abordada neste capítulo exatamente pelo
fato de representar não uma essência interna do gênero – masculino ou feminino –
mas uma performance que ressignifica o próprio gênero, aponta para gestos de
confrontação, insurgentes em um potencial narrativo de suas próprias ações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou compreender como as personagens femininas na obra
de Quentin Tarantino são construídas, apontando suas transformações desde Cães
de Aluguel até Os Oito Odiados, levando em conta, principalmente, as premissas
designadas às personagens femininas no cinema exploitation, uma ampla e recorrente
referência utilizada pelo diretor. Além disso, a análise das personagens femininas
pretendeu questionar o posicionamento dessas mulheres e o quanto elas podem
contribuir para a modificação da figura feminina no cinema, partindo de perspectivas
contemporâneas que discutam de maneira crítica a categoria instável do sujeito no
pós-feminismo.
Durante a análise dessas personagens, não pudemos deixar de notar o lugar
que as novas preocupações feministas estão ocupando, no sentido de destacar a
individualidade de cada mulher, levando em consideração os aspectos subversivos
do terreno pós-moderno no qual elas estão inseridas. Nesse sentido, a obra de
Tarantino empreende um debate que coloca a paródia, o humor e a contestação
como principais manifestações, reforçando o impasse de suas personagens e,
consequentemente, o que as torna relevantes dentro das histórias.
Partindo das designações dos filmes exploitation e, principalmente, da criação
de suas personagens em seu caráter humano – as histórias propostas por Tarantino
procuram sempre percorrer essas premissas – suas personagens não precisam ser
sempre perfeitas ou totalmente boas e ruins, elas precisam, antes de tudo, ser
questionadas em meio a própria representação. Justamente por trabalhar em um
terreno complexo de combinações, dificultando ainda mais a compreensão de tais
representações, as análises de suas personagens femininas funcionam como
alternativas à uma descrição objetiva e determinante dessas figuras.
Por esse motivo, limitar as análises apenas às formas patriarcais e ao olhar
masculino é, praticamente, reiterar tudo aquilo que vem sendo repetido sem grandes
aprofundamentos, e sem abordar ou considerar outras formas de interpretação. A
essas outras formas chamamos alternativas, positivamente encaradas pela poética
pós-moderna como uma força que pretende contestar o que está sendo dito e as
respostas oferecidas a isso, de maneira autoconsciente, provisória e em constante
transformação. O destaque para a valorização das margens e do excêntrico como
uma alternativa aos poderios entre o masculino e feminino, estão, no pós-feminismo,
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em uma incessante negociação, relegando ao corpo o seu espaço de construção,
opressão e resistência.
Opressão e resistência parecem ser as palavras de ordem que governam a
maioria das personagens femininas analisadas – alternadas por uma criatividade que
desafia as identidades – as mulheres objetificadas e sensuais, que antes não pareciam
poder ocupar o mesmo lugar das sagazes e espertas – agora são postas em uma
mesmo corpo: Mia Wallace é, ao mesmo tempo, inocente e provocante, Jackie Brown
é suficientemente madura para compreender o mundo do crime e tirar proveito dele,
já Melanie, mesmo morta, conseguira instalar o caos na vida de um traficante
experiente. Em Kill Bill as mulheres também caminham nesse entremeio quando são
desafiadas a administrar suas várias facetas – como assassinas, mães, filhas ou
amantes – e quando tentam abrir mão de alguma delas, normalmente são forçadas a
retornar, Kiddo é um exemplo claro dessa aceitação, afinal, só se torna mãe por
conseguir sobreviver como assassina.
O que fica claro como a maior preocupação da terceira geração de
feministas é, justamente o enlace entre as gerações anteriores – a preocupação com
os discursos do poder patriarcal que, de fato, afetava as mulheres – ainda são
recorrentes, contudo, precisam, mais do que nunca, transformar-se dentro de um
espaço contemporâneo onde a noção de identidade é desafiadora. Isso é claramente
observado nas garotas de À Prova de Morte, que ainda sofrem com o olhar masculino
– chegando até a uma morte injusta, como um tipo de castigo pelo o que são –, mas
que logo são subvertidos pelas garotas da segunda metade do filme que, mesmo
ainda perseguidas por esse tipo de “sina”, conseguem desvencilhar-se do papel de
vítima e impor a perspectiva feminino como igualmente válida.
Esses desafios, tratam exatamente da não substituição de certos termos por
outros, como já explicara Beatriz Preciado em seu manifesto, colocar à prova
qualquer prática repressiva como suscetível de ser reapropriada ou invertida, faz
parte de um autêntico discurso pós-moderno. Este, incorporado nos filmes de
Tarantino, possibilita dar destaque às essas personagens femininas que, aos poucos,
vão sendo firmadas e questionadas como figuras críticas, que passam a questionar o
seu próprio lugar no mundo. Nesse sentido, a impertinência vivida por mulheres
ambíguas, perturbadoras e ameaçadoras, coloca em questão justamente a ironia e a
reflexividade daquilo que é enfatizado em cena – aos poucos elas vão se tornando
cada vez mais influentes na história, lutando por causas maiores, as vinganças vão se
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ampliando – enquanto Kiddo luta pelo direito de continuar viva e constituir uma
família e Zoë, Abernathy e Kim para revidar o mal que lhes foi feito, Shosanna em
Bastardos Inglórios carrega um outro tipo de responsabilidade, sua vingança não é
apenas pela morte de sua família, mas por todos aqueles que de alguma forma
sofreram pelo regime nazista, seus atos tornam-se, ao mesmo tempo, individuais e
universais.
As individualidades destacadas nas personagens femininas de Tarantino, não
apenas confirmam sua autenticidade, mas apontam para complexidades que as
tornam distintas, mas que, ainda assim, reforçam especificidades que não anulam a
heterogeneidade do grupo – as mulheres. As análises estabelecidas pelo o que as
tornam tão distintas umas das outras, não deixam de apontar preocupações que vão
além de suas particularidades. Os tipos de personagens propostos ajudaram não a
classificá-las em uma nova estereotipia, mas identificá-las em suas designações
possíveis, imperadas, muitas vezes, sobre formas patriarcais e confirmando-as como
atos de perversão e revolta daquilo que é mostrado – o que vemos nas mulheres de
Django Livre, por exemplo, é o sofrimento e a impossibilidade da liberdade e não um
empoderamento falso. O que destacamos em personagens, como Broomhilda, Lara
Lee e todas as outras mulheres escravizadas, é, justamente, a crítica a uma situação
passada que ainda resguarda ecos problemáticos, por esse motivo, dar poder às
mulheres seria menos eficaz do que expor aquilo que perturba e violenta.
Através das quatro divisões sugeridas: ausentes, vingativas, irreverente e
infantis, reconhecemos o quanto essas personagens são reformuladas diante de
personalidades simultâneas, que explicam não as diferenças entre elas e o homens,
mas o que é notável entre elas mesmas, já que percorrem, muitas vezes, a maioria
dessas denominações. A ausência permite colocá-las em discussão admitindo, desde
já, sua importância mesmo sem corpo ou representações assertivas – provando que
a prática repressiva é tão válida quanto a liberdade; a vingança atribui à construção
dessas personagens uma discussão delicada em meio às representações desafiadoras,
muitas vezes presas a discursos já comumente atribuídos a comportamentos
masculinistas, um pensamento que começa a ser descontruído; a irreverência é
reconhecida justamente por sua violação, a depreciação explorada e assumida por
essas mulheres aponta para a perversidade como arma fundamental de sobrevivência
– a opressão e decadência feminina que incomoda aos outros, é, aqui, alimento para
a sua posição enquanto sujeito no mundo e, por fim, a infantilidade, que retrata
exatamente o surgimento de figuras que vão além daquilo que fora comumente
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relegado às mulheres quando empreendidas nas tais formas patriarcais, trazendo-as
da sombra inerente dos tipos manipuladoras e sedutoras, repensando suas autênticas
diversidades.
Na tentativa de refletir sobre essas características como alternativas de
enunciação, os filmes citados parecem dar vazão a um tipo de trajetória feminina
promovendo um pensamento que contemple a transformação das figuras femininas
na obra de Quentin Tarantino e não a sua evolução – que parte do pressuposto de
que as personagens foram “melhorando” a cada filme. As metamorfoses sofridas
por essas personagens desde Cães de Aluguel, filme em que são praticamente ausentes,
mas que já começam a questionar e exigir um lugar que ainda nem lhe é dado, são
reforçadas a cada história, manifestando-se por meio do corpo como espaço de
construção biopolítica e da fala como uma forma tão eficiente quanto qualquer outro
tipo de arma fatal. Yolanda é, por exemplo, uma personagem intermediária entre a
ausência e o início de sua existência significativa, ainda impedida de agir de fato – o
que já muda drásticamente no próximo filme com Jackie Brown – ela não deixa de
ser considerada como um perigo iminente quando se encontra armada e
completamente descontrolada.
Essas mulheres experimentam uma forma de emancipação de seus corpos
– que são utilizados como bem entendem, seja em combate, em flerte ou em
redenção por alguma causa maior – nessa perspectiva, a luta pelo tempo linear,
apontado por Julia Kristeva, que enfatiza a mulher como um ser de múltiplos desejos,
percorrida pela ânsia de fazer parte do tempo da história e da política. Tal direito é
concedido, não a todas e nem a todo momento, mas que recorre, quase sempre a um
empoderamento que aos poucos vai se desfazendo das marcas de gênero, sujeitando
tanto a masculinidade quanto a feminilidade às tecnologias sociais e políticas de
construção de controle em suas formas mais equivalentes. Personagens, como
Shosanna e Bridget, exemplificam bem esse tipo de emancipação, totalmente
políticas, determinadas em seus objetivos e maleáveis, sujeitam-se à morte, ao perigo
iminente, abrindo mão de suas carreiras em nome de algo muito maior.
Em Os Oito Odiados a principal e praticamente única personagem feminina
Daisy, utiliza-se de seu próprio sofrimento para sobreviver, causando cada vez mais
a aversão das figuras masculinas. Talvez ela seja a figura mais condizente com a
opressão e resistência oferecida de forma assustadora, seu lugar em um mundo
disputado por inúmeras formas de oposição, chega a causar um sentimento de
(192)

horror, como que condensando um ciclo iniciado em Cães de Aluguel e as presenças
não corporificadas femininas, mas que agora possui um corpo que inventa a
linguagem inexpurgável para destruir regulamentos e partições.
A presença inegável do ciclo exploitation nos filmes de Tarantino apenas
confirma o desafio de integração entre o politicamente correto e o seu avesso,
existentes entre o espaço regulador do entretenimento e da ilegalidade. Tais
produções asseguram ao cineasta não apenas o resgate de uma estética setentista
oferecida por esses filmes, mas um questionamento acerca de como as figuras
femininas alteraram-se desde então. Longe de considerá-las como uma mera
prolongação dos tempos áureos do exploitation, a valorização do mutável feminino
considerada destaca essas construções ambíguas, ultrajantes, excêntricas e irônicas,
como uma dentre outras possíveis formas de liberdade na contemporaneidade.
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