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RESUMO 

 

Essa monografia pretende compreender a natureza das obras cinematográficas 

classificadas como pertencentes à categoria do humor negro. Considerando o humor 

negro como uma subcategoria da comédia, entende-se que ele possui características 

próprias em relação às outras categorias do gênero. 

Busca-se entender quais as peculiaridades e o tipo de efeito que são próprios ao 

humor negro através do estudo das obras The Ladykillers (2004), de Joel e Ethan Coen, 

Delicatessen (1991) de Jean Pierre Jeunet e Marc Caro e Dr. Strangelove or How I 

Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), de Stanley Kubrick.  

A partir da aplicação da Poética do cinema, metodologia de análise interna, no 

estudo das obras pertencentes ao corpus busca-se entender as estratégias fílmicas que são 

estruturadas para obtenção do efeito da graça.  
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1. Introdução 

 
O presente trabalho é fruto de questões levantadas a partir da experiência como 

bolsista PIBIC do Grupo de Pesquisa Laboratório de Análise Fílmica1, coordenado pelo 

Prof. Wilson Gomes. Em seus anos de atividade, o grupo buscou desenvolver uma 

metodologia de análise que desse conta de amparar as análises destinadas ao exame de 

materiais audiovisuais. Baseada na Poética de Aristóteles, a denominada “Poética do 

cinema” acredita que todo e qualquer material narrativo pode ser examinado no nível da 

sua percepção, sendo assim é necessário avaliar de que maneira a obra está organizada 

internamente para provocar determinado efeito em seu fruidor.  

Utilizando a poética do cinema como ferramenta metodológica, espera-se com 

essa monografia poder ampliar os conhecimentos sobre as estratégias de efeito de um 

conjunto de obras que podem ser classificadas como pertencentes à categoria humor 

negro, inserida no gênero comédia. Presenciamos a larga utilização do recurso do humor 

negro em diferentes materiais audiovisuais, porém, o seguinte trabalho se debruçará sobre 

obras cinematográficas. Busca-se compreender como os elementos de humor negro 

funcionam no cinema, a forma como são utilizados como estratégia fílmica e quais 

efeitos produzidos. Dessa forma acredita-se que os estudos realizados sobre os filmes 

poderão fornecer subsídios para a pesquisa da natureza e do uso do humor negro em 

outras linguagens artísticas.  

O presente projeto possui, então, um duplo aspecto: de método, com a aplicação 

da metodologia poética do cinema, demonstrando sua qualidade, utilidade e sua eficácia 

como ferramenta de análise fílmica; e de conteúdo, com a produção de um material 

relevante sobre o humor negro no cinema.  

A pesquisa se apóia na noção de que o humor negro se apresenta como uma 

categoria diferenciada em relação a outras estratégias cômicas. O fato de possuir um 

nome, uma classificação distinta das demais formas de comicidade reforça o fato de que 

                                                 
1 O grupo de pesquisa faz parte da linha Análise de Produtos e Linguagens da Cultura Mediática, do 
Programa de Pós graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia. 
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o humor negro possui especificidades, portanto, pode ser identificado como um tipo 

particular inserido no gênero comédia.     

Tendo como hipótese a idéia de que o humor negro é uma classe de comédia 

diferenciada e identificável através de suas estruturas de construção, a pesquisa se guia 

por duas questões principais: qual o efeito da graça obtido através dos elementos de 

humor negro em obras cinematográficas e, ainda, quais as estratégias e programas 

utilizados pelos realizadores das obras para obter tais efeitos? Acredita-se, então, que o 

humor negro se diferencia dos demais recursos cômicos tanto do ponto de vista da 

produção quanto no lugar da apreciação e são esses pontos que serão verificados a partir 

da observação da composição dos elementos de humor negro em obras cinematográficas.  

À luz de Aristóteles, a pesquisa guia-se pelo fato de que cada gênero artístico 

possui um efeito que lhe é próprio e que deve ser buscado pelo realizador no momento de 

sua feitura para que a obra possa ter êxito. Assim, como as demais categorias da comédia, 

o humor negro tem como fim principal a obtenção da graça. Porém, o presente trabalho 

busca comprovar que nas obras de humor negro é provocado no espectador um tipo 

específico de graça e que há, portanto, um efeito cômico peculiar ao humor negro.  

Já no lugar da produção pode-se apontar que o humor negro se caracteriza pela 

utilização de elementos comumente aplicados como estratégia de obtenção de efeitos 

graves para gerar a graça. É justamente pelo agenciamento de meios incomuns à comédia 

que a graça do humor negro é diferenciada das demais categorias cômicas. Compreender 

como elementos habitualmente distintos ao gênero podem funcionar como estratégia 

cômica é um ponto crucial para entender o funcionamento das estratégias de construção 

do humor negro.  

Uma análise interna de obras de humor negro poderá confirmar os recursos 

aplicados nesse tipo de filmes, comprovando que trata-se da utilização de elementos 

comuns a outros gêneros que passam a ser aplicados em um programa cômico.  

Três filmes foram selecionados para compor o corpus analítico que fornecerá 

subsídios para o estudo das estratégias de construção do humor negro no cinema. A saber, 

Delicatessen (Delicatessen, 1991) da dupla de cineastas Jean Pierre Jeunet e Marc Caro, 

Matadores de Velhinhas (The Ladykillers, 2004), dos irmãos Coen e Dr. Fantástico ou 
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Como Parei de Me Preocupar e Aprendi a Amar a Bomba (Dr. Strangelove or How I 

Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964), de Stanley Kubrick. As obras 

foram selecionadas a partir do reconhecimento de que se trata de diferentes exemplos de 

utilização do humor negro em obras cinematográficas. Diversas análises e classificações 

disponíveis na crítica cultural jornalística apontavam para o fato dessas obras serem de 

humor negro, partiu-se então para a apreciação das obras para comprovar se realmente 

tais filmes agenciavam recursos cinematográficos típicos de programas de efeito de 

ordem grave com o intuito de provocar a graça, podendo assim serem enquadradas na 

categoria que se pretende estudar. Diversas outras obras sofreram a avaliação preliminar 

a partir de sua apreciação porém, também foram levados em consideração critérios de 

relevância e êxito artístico das obras e de seus realizadores no campo cinematográfico, 

além da busca pela administração de recursos de humor negro a outros programas de 

efeito, o que culminou na escolha das três obras citadas.  

As questões que norteiam as análises tratam da maneira como os elementos de 

humor negro funcionam no cinema, a forma como são utilizados como estratégia fílmica 

e quais efeitos produzidos nesse subgênero.  

A partir da análise dos filmes espera-se apontar características comuns às três 

obras, sem deixar de considerar os usos diferenciados dos elementos fílmicos como 

estratégia de humor negro. Serão percebidos os outros programas de efeito aos quais o 

humor negro se alia e o modo como se dá a transição entre efeitos de diferentes ordens.  

Notando, desse modo, as habilidades de agenciamento dos recursos cinematográficos que 

os diretores das obras selecionadas apresentam.  

O trabalho será organizado da seguinte forma: o primeiro capítulo dará conta de 

apresentar a metodologia analítica que será aplicada ao estudo das obras selecionadas, 

apontando as razões da escolha da poética do cinema como ferramenta para o enxame do 

corpus; o segundo capítulo trará as fundamentações e considerações sobre o humor negro 

buscando apontar quais os diferenciais dessa categoria em relação a outros modos de 

comicidade; na terceira parte da monografia estarão as análises dos três filmes 

pertencentes ao corpus, justificando como essas obras podem ser classificadas como 

pertencentes à categoria do humor negro a partir do estudo das estratégias fílmicas 
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utilizadas; a conclusão retomará as hipóteses levantadas, verificando se elas foram 

confirmadas ou apontando sua falsidade.  
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2. Metodologia 
 

2. 1 Poética do cinema 
Como apresentado na introdução, o presente projeto tem como base a aplicação da 

metodologia Poética do Cinema, desenvolvida pelo professor Wilson Gomes no grupo de 

pesquisa Laboratório de Análise Fílmica. Essa metodologia tem como objetivo garantir 

que a prática da análise cinematográfica seja capaz de produzir conhecimento sobre as 

leis gerais de funcionamento dos filmes. (GOMES, 2004 A)  

Embora primordial para a pesquisa contemporânea em cinema, a atividade de 

interpretação, análise e crítica de filmes é uma atividade realizada por muitos e sem 

critérios claros. Nota-se uma carência de método que oriente o trabalho analítico, que 

indique quais aspectos devem ser levados em consideração em uma análise fílmica, 

gerando uma conseqüente dificuldade de disputa interpretativa. Nas palavras de Gomes: 

Não se pode compreender uma atividade de interpretação que não 
tome o seu objeto como dados, como obra, como opus operatum. 
A única diferença entre os dados do trabalho analítico com 
materiais físicos, por exemplo, e aqueles dos materiais 
expressivos artísticos consiste no fato de que a expressão só está 
à disposição da atividade analítica depois de ter executado os 
seus efeitos num ato de apreciação. (GOMES, 2004 B, p. 112) 

Diante da escassez de ferramentas que guiem as análises de obras 

cinematográficas, a poética do cinema fornece uma possibilidade de orientação para o 

analista, deixando claro os pontos estudados e orientando um discurso sobre a obra 

cinematográfica apoiado no funcionamento do filme.   

Partindo da apreciação e realizando uma reflexão sobre as estratégias internas de 

uma obra cinematográfica, a poética do cinema se apresenta como metodologia que 

oferece um controle intersubjetivo sobre o que se argumenta, evitando que essas críticas 

perpassem apenas o limiar do subjetivo.  

A poética do cinema pressupõe que os filmes, enquanto objetos de natureza 

expressiva, solicitam a cooperação de uma consciência, atuando para a compreensão da 

obra. Esta, então, realiza-se no momento de sua apreciação. Todavia, a interpretação não 
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pode ser considerada como um ato idiossincrático, que dependa exclusivamente da 

subjetividade do intérprete. A obra possui materialidade, carrega instruções 

interpretativas que limitam e conduzem a sua compreensão. Essas instruções são criadas 

durante a elaboração da obra, mas são independentes dos autores a partir do momento de 

sua completude. “A obra, a rigor, é um conjunto de efeitos possíveis sobre um fruidor 

possível” (GOMES, 1996, p.102). Para Gomes, a obra de arte não apenas exige a 

execução na qual passa a existir, mas também a prevê e regula. 

O trabalho de interpretação analítica proposto requer que o pesquisador se atenha 

à obra em si, buscando aproximar a sua compreensão da apreciação média, não limitando 

a interpretação à sua própria subjetividade no ato da apreciação. Por isso mesmo, o 

trabalho analítico em geral tem mais chances de sucesso quando é uma realização 

coletiva ou quando, pelo menos, se coloca no interior de uma comunidade de controle e 

correções recíprocas (GOMES, 2004 B). A experiência do Laboratório de Análise 

Fílmica torna-se, então, um importante espaço para disputas interpretativas, no qual as 

análises são apresentadas, confrontadas e corrigidas. 

Atentamos para o fato de que não se trata de um estudo de recepção. A ferramenta 

metodológica não se atém ao estudo das reações de um grupo selecionado de pessoas 

diante de determinado filme. Quando fazemos menção ao intérprete ou apreciador não 

nos referimos ao leitor empírico, aquele sujeito que lê o texto. Para a poética do cinema 

importa o espectador no texto, o leitor previsto na obra, o leitor modelo, nas palavras de 

Umberto Eco o Lector in Fabula. 

O leitor modelo de uma história não é o leitor empírico. O leitor 
empírico é você, eu, todos nós quando lemos um texto. Os 
leitores empíricos podem ler de várias formas, e não existe lei 
que determine como devem ler, porque em geral utilizam o texto 
como receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser 
exteriores ao texto ou provocadas pelo próprio texto. (ECO, 1994, 
p.4 ) 

Toda obra cinematográfica pode ser estudada a partir de três abordagens 

fundamentais: pré-textual, contextual ou textual. O estudo pré-textual utiliza o filme ou 

um conjunto de filmes como fonte de análise de outros campos do conhecimento como 

sociologia, psicologia, antropologia dentre outros. Essa abordagem não tem como 
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objetivo estudar a obra cinematográfica especificamente, mas pretende dar conta do 

conjunto de comportamentos, pensamentos e outras manifestações sociais presentes nas 

obras. Há também a abordagem contextual, voltada para compreender o filme e sua 

relação com o mundo externo a ele. A abordagem proposta pela Poética do Cinema, parte 

da análise textual para entender o modo de funcionamento interno à obra. A abordagem 

textual precisa identificar os elementos técnicos como iluminação, enquadramentos, 

movimentos de câmera, cenários, cores, efeitos sonoros, edição e os elementos narrativos 

como roteiro, os personagens, o desenvolvimento da trama para compreender a utilização 

desses recursos no processo de produção de efeitos no espectador.  

 

 

2.2 Contribuições da Poética de Aristóteles  
A metodologia propõe uma adaptação da Poética de Aristóteles do qual toma 

emprestado seu nome e sua idéia central. Baseada no tratado aristotélico, a poética do 

cinema tem como pressuposto a noção de que cada gênero artístico possui um efeito 

específico, que deverá ser alcançado pela obra da melhor forma possível.  

A partir dos efeitos próprios às obras Aristóteles divide os diferentes tipos de 

obra. A tragédia, gênero estudado pelo filósofo em sua Poética pode ser definida através 

da obtenção do horror e da compaixão, efeitos que lhe são competentes. Assim, 

estabelece-se a relação entre efeitos e gêneros.  

Dessa forma as obras expressivas possuem efeitos que lhe são próprios, em 

virtude dos quais o autor direciona os elementos da sua arte. O filósofo, então é pioneiro 

em declarar que toda encenação dramática representa um agenciamento de recursos que 

se destina à realização de seu efeito. Se Aristóteles aponta que o autor deve conhecer as 

técnicas de obtenção dos efeitos do gênero ao qual se dedica, e que possuindo destrezas e 

competências para agenciar esses recursos é capaz de produzir com sucesso quaisquer 

obras enquadradas em um mesmo gênero, Gomes propõe que a posse de tais 

conhecimentos também pode ser utilizada para o estudo das obras em questão. Dito de 

outro modo, a posse dos saberes da composição das obras pode ser aplicada tanto ao 

campo da produção quanto à instancia de avaliação. 
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Por “poética”, portanto, deve-se entender os programas ou 
projetos de formação ou estruturação da obra de arte onde se 
inserem as intenções operativas dos produtores de obra de arte, da 
música à literatura, da arquitetura às artes plásticas. (GOMES, 
1996, p. 105) 

Os efeitos que uma obra expressiva pode realizar possuem três dimensões 

fundamentais: cognitiva, sensorial e afetiva. (GOMES, 2004 B). A dimensão cognitiva 

aborda os fenômenos semióticos, cuja natureza é fazer sentido, criar determinadas noções 

na consciência que os recebe. Os sensoriais induzem sensações, constroem a disposição 

sensível do apreciador. Os efeitos afetivos provocam um estado emocional, disposição de 

ânimo, sentimentos.  

Uma metodologia de análise interna que pretenda compreender uma obra 

cinematográfica deve levar em consideração as três dimensões da obra. É possível que no 

filme haja mais de um programa, contudo a tendência é que um deles predomine. Os 

dispositivos que produzem esses efeitos constituem os programas que organizam a 

recepção e apreciação fílmica. Os programas, então, são sistemas de recursos que geram 

determinados efeitos em um filme. Os efeitos são a realização de meios e estratégias 

sobre o apreciador, são a peça cinematográfica enquanto resultado, enquanto obra.  

Desse modo não se valora previamente as espécies de efeitos e programas 

realizados por uma obra, busca-se deduzir de cada obra o seu programa de efeitos 

desejados e a partir deles realizar uma análise. As obras são examinadas, então, segundo 

os seus próprios critérios de sucesso e fracasso que são identificados a partir da obtenção 

ou não dos efeitos inscritos em seu programa.   

No ato da apreciação o filme se constitui como conjunto de programas, portanto, a 

análise consiste em isolar as sensações, os sentimentos e os sentidos que se realizam no 

apreciador durante a sua experiência no filme e por causa dela (GOMES, 2004 B). 

Podemos destacar, então, que o objeto que interessa ao estudo é o filme apreciado, 

interpretado, ou seja, o filme assistido.  
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2.3 Poética do cinema no estudo do humor negro: procedimentos 
Utilizando a poética do cinema como ferramenta metodológica, o presente projeto 

pretende analisar as estratégias utilizadas por filmes pertencentes à categoria do humor 

negro, entendendo como esses programas se encaixam ou se contrapõem a outros 

mecanismos que buscam o efeito da graça.  

Essa pesquisa não aspira a investigação de todo o vasto campo de obras 

cinematográficas de humor negro. O estudo se debruçará sobre a análise de três obras, 

dirigidas por cineastas cujas cinematografias podem ser caracterizadas pela excelência 

artística e êxito atingido no interior do campo da realização e apreciação cinematográfica. 

As obras selecionadas pertencem a “escolas” diferentes e foram realizadas em diferentes 

épocas e países. Isso contribui para a diversidade estética das obras e dessa forma, os 

diferentes modos de apropriação da linguagem cinematográfica por cada um dos diretores 

possibilitará a realização de um estudo de cinema mais rico e diferenciado. 

Ao abordar o filme enquanto obra, entende-se que ele é uma composição de 

dispositivos e estratégias voltadas a exercer efeitos sobre a apreciação. Identificar-se-á o 

“lugar da apreciação”, enquanto instância na qual o filme opera, em que produz os seus 

efeitos, em que se apresenta pela primeira vez como filme. O “lugar da apreciação” é o 

sistema dos efeitos operados. A partir do filme apreciado e dos efeitos causados, 

voltaremos ao material fílmico para perceber os meios utilizados. Com a aplicação da 

Poética do cinema poderão ser levantados e estudados os recursos aplicados para, assim, 

compreender o sistema fílmico. A partir da identificação dos artifícios se poderá entender 

como eles são utilizados para solicitar esta ou aquela reação, esse ou aquele efeito no 

ânimo do espectador. Cada filme será analisado separadamente, levando em conta os 

traços de estilo de cada cineasta.  

Depois haverá o esforço de comparação das estratégias utilizadas pelos diferentes 

diretores para a produção da graça. Vale ressaltar que a análise não tratará de todo o 

conjunto de dispositivos engendrados nos filmes, e sim dos aspectos concernentes ao uso 

dos elementos de humor negro. Obviamente que a obra funciona enquanto conjunto, 

formando um todo na apreciação, portanto sua totalidade será levada em conta, porém 
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como o que interessa a pesquisa é o modo com o humor negro é construído no cinema, 

são esses elementos que serão destacados e analisados a partir de seu funcionamento 

dentro da obra.  Entenderemos, então, quais são os artifícios próprios aos filmes de 

humor negro, e em qual grau determinadas estratégias podem ser consideradas eficientes 

e/ou raras. 
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3. O humor negro 
 

3.1 Breve noção do gênero comédia 
Tratando-se de um trabalho analítico que buscará compreender um tipo específico 

de comédia, o humor negro, através do estudo material das obras pertencentes ao corpus 

selecionado, traremos apenas um breve panorama dos estudos sobre a comédia.  

Notadamente Aristóteles foi o primeiro a elaborar um pensamento sobre a 

comédia e as especificidades do gênero. Após o filósofo grego, diversos pensadores se 

dedicaram ao estudo não especificamente da comédia enquanto gênero dramático, mas à 

comicidade e ao riso. De Sigmund Freud, com um livro sobre o chiste, a Mikhail Bakthin 

com a história do riso na Idade Média e no Renascimento. Em “O riso” e “Comicidade e 

riso”, Henri Bergson e Vladímir Propp, respectivamente, identificam um conjunto de 

técnicas que exploram ações e usos lingüísticos voltados para a elaboração de eventos 

cômicos dando origem a diversos tipos de riso.  

Não enveredaremos nesse estudo sobre o riso e suas diferentes manifestações, por 

tratar-se de uma reação física a alguma coisa ou situação que provoca um estado de 

ânimo agradável – com exceção do riso histérico que advém de um nervosismo ou 

situação desagradável. Portanto, o riso é uma reação posterior à graça e não diretamente 

ligada a ela, já que nem sempre uma obra cômica dará origem ao riso e nem todo tipo de 

riso deriva do estado emocional da graça.  

Importa para nós a compreensão do funcionamento da comédia, para isso teremos 

como base os estudos de Aristóteles. Apesar da perda do capítulo da Poética que se 

dedicaria ao gênero, temos através dos textos comparativos com a tragédia e a epopéia 

algumas formulações da idéia do filósofo sobre a comédia. Portanto, retiramos da obra a 

definição de comédia como “imitação de maus costumes, não contudo de toda sorte de 

vícios, mas só daquela parte do ignominioso que é o ridículo. O ridículo reside num 

defeito e numa tara que não apresentam caráter doloroso ou corruptor” (ARISTÓTELES, 

cap. V)  

 16



Podemos compreender o vício tanto como falha moral ou como defeito físico, 

lingüístico ou de comportamento. A ressalva do filósofo atenta para o fato de que nem 

todos os defeitos humanos são passíveis de provocar a graça, ou pelo menos não em 

qualquer dosagem. Se o autor da obra não tiver a sensibilidade para perceber os tipos e as 

medidas dos vícios retratados ao contrário do efeito cômico a obra provocaria outras 

emoções, levando ao espanto, à tristeza, comoção ou a outros sentimentos incompatíveis 

com a graça. Nas palavras de Propp:  

Já sabemos que cômicos justamente são os defeitos, mas somente 
aqueles cuja existência e aspecto não nos ofendam e nos revoltem, 
e ao mesmo tempo não suscitem piedade e compaixão. (PROPP, 
1992, p. 60) 

A avareza, vício utilizado em obras de diferentes linguagens pode tornar-se 

elemento cômico, como na comédia O avarento de Molière, ou artifício gerador de 

sentimentos de revolta como a exemplo de O cavaleiro avarento de Puchkin. Tais falhas 

ditas por Aristóteles, portanto, só são risíveis quando leves, não se revelando possíveis 

ameaças ao seu portador ou ao grupo de personagens.  

Para além da definição do gênero, o que guia esse trabalho é compreensão de um 

tipo específico de comédia, o humor negro, entendendo como se constroem e se 

manipulam de um modo específico elementos cinematográficos diversos com o intuito de 

provocar a graça no espectador. Pressupõe-se, pois, que existem outras subdivisões na 

comédia, que também podem ser identificadas a partir de suas estratégias de construção. 

Porém, não nos deteremos nelas, podendo ser objeto de estudo de futuros trabalhos que 

essa monografia poderá suscitar. 

 Portanto, mais do que uma revisão teórica sobre a comédia, o humor e a 

comicidade vamos ao material fílmico propriamente dito, enquadrado na categoria do 

humor negro, para entender seu funcionamento, através da descrição, definição e 

exemplificação. 

Antes de prosseguirmos, porém, é necessário reparar um equívoco advindo dos 

estudos do riso através da obra de Bergson e ratificada por diversos pensadores 

posteriores, que afirmam que “O maior inimigo do riso é a emoção. (...) O cômico exige 

algo como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. Ele se 
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destina à inteligência pura”. (BERGSON, 1987, p. 12 e 13) Ora, o efeito da graça 

buscado por qualquer obra cômica tem sua dimensão emocional e não se ligam ao 

aspecto cognitivo. Apenas alguns tipos de comédia solicitam a cognição do espectador 

para a obtenção de seu efeito pleno. Nesse caso, devemos ter em conta que Bergson 

refere-se à ausência de emoções graves, como veremos no estudo do humor negro, e não 

de qualquer sorte de emoções, já que, como apontamos acima, a graça é uma emoção 

assim como a raiva, o temor, a compaixão dentre outros sentimentos.   

 

 

3.2 A graça do humor negro 
O que diferencia o humor negro de outras formas cômicas são os elementos 

utilizados para obtenção da graça. Obras enquadradas nessa categoria são aquelas que 

empregam elementos que comumente provocam sensações, sentidos ou sentimentos 

incomuns à comicidade - como a comoção, o nojo ou o horror - para provocar a graça.  

Dessa forma, a marca característica do humor negro situa-se no seu lugar de 

produção, na construção das estratégias e nos recursos que serão aplicados para provocar 

a graça. É a singularidade da escolha de elementos que não são comumente cômicos para 

provocar efeitos próprios à comédia o principal atributo de distinção entre o humor negro 

e os demais programas cômicos.  

As categorias da comédia são reconhecidas por trabalharem com o ridículo, sendo 

assim, o humor negro se encarrega de tornar ridículo materiais habitualmente de caráter 

sério. São agenciados elementos comuns a outros gêneros, recursos de programas de 

efeito mais graves nessas obras são aplicados para suscitar a graça no espectador. O que 

poderia causar horror torna-se elemento de um programa cômico. O jogo de tornar 

engraçado algo que seria grave diferencia o humor negro de outras formas cômicas.  

Está claro, portanto, que os recursos utilizados no humor negro para provocar a 

graça são peculiares a essa categoria, mas será que o efeito no espectador é o mesmo que 

o provocado por qualquer tipo de comédia? A graça, independente dos recursos utilizados 

para obtê-la, é sempre a mesma? Procurar-se-á esclarecer nesse trabalho, partindo da 

 18



apreciação para as análises internas dos filmes selecionados, que obras de humor negro 

provocam uma certa graça desconcertante, há um certo sentimento de inadequação das 

emoções.  

Diante de situações como a morte ou a miséria de outrem se espera que qualquer 

pessoa demonstre nobres sentimentos, como a compaixão ou o horror. Desde Aristóteles, 

os efeitos próprios às obras trágicas são considerados mais dignos que os efeitos da 

comédia, a ponto de assinalar que os autores de tragédias possuem espírito mais elevado 

que os realizadores de outros gêneros.   

O gênero poético separou-se em diversas espécies, consoante o 
caráter moral de cada um. Os espíritos mais propensos à 
gravidade reproduziram belas ações e seus autores, os espíritos de 
menor valor voltaram-se para as pessoas ordinárias a fim de as 
censurar, do mesmo modo que os primeiros compunham hinos de 
elogio em louvor de seus heróis. (ARISTÓTELES, cap. IV) 

Ao contrário dos nobres sentimentos que dignificam o homem, diante dessas 

obras o espectador é induzido a achar graça do azar e da desgraça de outros. A graça, 

então, aparece deslocada, fora do lugar, ou melhor, no lugar de outro efeito. Justamente 

por esse motivo o humor negro é tido como politicamente incorreto, é rir do infortúnio 

alheio, do que comumente não é engraçado. Se exibida de outro modo, essa mesma 

situação que é apresentada de forma cômica seria digna de compaixão.  

  Em lugar da consternação ou comoção, ao espectador é suscitado que tenha o 

sentimento da graça. Dessa forma, “o lugar da apreciação” é caracterizado pela graça 

desconcertante, incerta, constrangida. Um sentimento que aparece em lugar de outro.  

Portanto, pode-se apontar que o humor negro pode ser identificado e diferenciado 

de outras estratégias cômicas a partir de duas instâncias: seus elementos internos 

incomuns à comédia, programados de modo a provocar a graça e seu efeito sobre o 

espectador, que combina a graça atrelada a um efeito secundário de desconforto, 

inadequação. Dito de outro modo, a peculiaridade do humor negro está tanto no seu 

momento de produção quanto em seu lugar de apreciação.  

Está claro que esse tipo de obra solicita ao espectador os efeitos da comicidade. 

Mas, então, como conceber que a morte ou uma guerra mundial podem ser cômicos? O 
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trabalho se dedicará, pois, à compreensão dos elementos característicos do humor negro, 

entendendo como elementos típicos de outros gêneros - a exemplo da mutilação 

comumente utilizada para provocar o terror ou horror – nas obras de humor negro se 

inserem em um programa do gênero comédia.  

 

 

3.3 Alguns exemplos 
Por tratar de temas que seriam típicos da tragédia, frequentemente o termo humor 

negro é substituído por humor trágico ou tragicômico. As expressões revelam-se, no 

entanto, paradoxos. Apesar de lidar com temas como a miséria humana, a morte ou 

doenças as obras de humor negro não tratam de provocar emoções trágicas. Caso 

estivesse sendo retratada uma história trágica perder-se-ia qualquer efeito da graça, pois 

como aponta Aristóteles a tragédia suscita a compaixão e o terror, sentimentos opostos à 

graça.  

Vejamos o exemplo das cenas de tentativas de suicídio da personagem Aurora do 

filme Delicatessen, todas as inúmeras vezes em que ela se aventurava a cena era tratada 

com humor.  As tentativas tornavam-se cômicas não só pela caracterização física da 

personagem de óculos desproporcional, penteado brega e com uma expressão sempre 

assustada, mas principalmente pelo modo mirabolante com que o suicídio arquitetado 

sempre fracassava inesperadamente. Se a primeira tentativa terminasse com a morte da 

personagem teríamos um fim trágico, pois a cena foi montada para que o espectador se 

compadecesse do desespero da personagem infeliz, desesperada, que ouvia vozes que a 

atormentavam. Cria-se uma tensão a cada vez que o vizinho aperta a campainha – 

dispositivo que acionaria a máquina de costurar, que faria o abajur cair na banheira em 

que ela aguardava apreensiva, eletrocutando-a. Pouco antes do abajur cair na banheira ele 

subitamente se solta da tomada por causa das marteladas que Louison dava nas molas de 

uma cama no andar de cima. Bem elaborado pelos diretores, após tantas tentativas 

planejadas a personagem acaba por morrer devido a uma explosão acidental do seu 

apartamento. Já nesse caso o espectador não foi induzido ao compadecimento, ele se 
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surpreende pela morte inusitada e surge a graça pela ironia do fim em uma morte não 

planejada após tantas e tão elaboradas tentativas de suicídio. 

Além das obras selecionadas para compor o corpus analítico desse trabalho, 

presenciamos a larga utilização do recurso do humor negro em diferentes materiais 

audiovisuais que vão de desenhos animados como South Park2, séries televisivas como A 

Sete Palmos3 incluindo filmes de animação como o Noiva cadáver (Corpse Bride, 2005), 

de Tim Burton. 

Em outras obras, pequenos elementos de humor negro compõem o universo de 

outros gêneros fílmicos, sendo utilizados de forma irônica ou como breves alívios 

cômicos para as tramas. Como a graça gerada pelo humor negro não é o efeito primordial 

de tais obras, essas não serão objeto de estudo principal desse trabalho.  

Antes de nos atermos à análise de obras cinematográficas, examinemos a estrutura 

de uma simples piada da categoria do humor negro.  

-De quem é este narizinho? - diz o moço apaixonado pela namorada.  

-Agora é seu! -responde a namorada leprosa. 

Apesar da hanseníase ser uma grave doença, a mutilação ocasionada pela 

enfermidade é utilizada nesse caso como elemento cômico. A graça, aqui, está na troca de 

sentidos da expressão “este narizinho é seu”, comumente usada em jogos amorosos 

melosos, que é brutalmente posta em uma situação na qual a atribuição afetiva é 

substituída por uma atribuição real, dada pela retirada dessa parte do corpo. O espectador 

da piada é surpreendido com a literalização de um aspecto simbólico.  

Na piada a doença é tratada pelo nome chulo e ordinário de “lepra”. Em lugar do 

termo hanseníase, que possui um aspecto científico e de certa forma neutro, opta-se por 

uma palavra mais dura, vulgar, reforçando o aspecto incorreto do humor negro. Apesar da 

gravidade da história de uma garota doente que tem seu nariz mutilado por uma grave 
                                                 
2 Desenho animado americano lançado em 1997 por Matt Stone e Trey Parker. Exibido pela primeira vez 
no Brasil em 1998 pelo canal Multishow, tornando-se mais popular no país a partir da exibição na MTV. 
 
3 Six Feet Under, série americana criada por Alan Ball, também roteirista de “Beleza Americana”. Estreou 
no Brasil em 2001, no canal fechado HBO e conta a história da família Fisher, donos da funerária Fisher & 
Sons.  
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doença, com a generalização provocada por termos como “o moço”, “a namorada”, 

comumente utilizados em piadas, cria-se certo distanciamento entre os personagens da 

anedota e o ouvinte, evitando assim alguma empatia com eles.  Outro fator importante 

para que se evite que o efeito cômico seja substituído por algum outro sentimento é o fato 

de não ser oferecido ao receptor da piada informações sobre sofrimentos ou detalhes 

perversos da mutilação do nariz da namorada, evitando o compadecimento pela 

personagem. Dessa forma a graça do jogo entre a dimensão simbólica e literal não é 

quebrada por sentimentos graves.  

 A narrativa cinematográfica de humor negro busca provocar a graça em seu 

espectador, quando isto não acontece houve algum erro estratégico em seu processo: 

alguma cena mal construída, o exagero de alguma mutilação, exibição da dor, 

superexposição de elementos que devem ser apenas sugeridos dentre alguns dos 

equívocos que podem ser cometidos pelo autor. Do lado do espectador, pode haver algum 

descompasso entre a obra e suas experiências, que pode gerar outros sentimentos que não 

o da graça. Alguém que sofra de hanseníase dificilmente acharia graça na piada citada 

como exemplo. Logo, esse não é o espectador modelo para tal pilhéria e não se trata, 

então, de um defeito na construção do chiste, mas de adequação a esse leitor empírico.  

Podemos perceber os mesmos elementos utilizados nessa piada para a obtenção da 

graça em obras cinematográficas, desta vez com mais recursos para elaboração de um 

programa de efeito mais complexo. A ausência de demonstração da dor do personagem é 

fator imprescindível para que o que deveria ser graça, não se transforme em 

compadecimento. Temos o exemplo da explosão da dinamite em The Ladykillers na qual 

Garth Pancake perde seu dedo indicador. O personagem não demonstra dor e afirma “está 

tudo bem” apesar do sangue escorrer pelo chão e acabar desmaiando na sala. O engate 

que torna a seqüência engraçada está no paralelismo entre a cena do personagem de Tom 

Hanks acompanhando a dona da casa e sua amiga ao carro tentando distraí-la com sua 

fala prolixa e rebuscada e a cena de Garth no porão explicando didaticamente aos colegas 

o procedimento da dinamite que será usada para explodir o túnel. “Uma vez combinados, 

esses materiais só podem ser manuseados por profissionais. Isso quer dizer, eu ou o 

general. Separados são inofensivos, completamente inertes. Até poderia acender isso, 

bater com o marte...” A frase é interrompida pela explosão que assusta o Dr. Dorr e as 
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madames. A graça da ironia entre a fala de Garth e sua falta de destreza com o dispositivo 

poderia ser quebrada caso o personagem esboçasse alguma reação de sofrimento e os 

outros personagens exibissem compadecimento. Ao contrário, o professor indiferente ao 

ocorrido apenas constata: “Presumo que tenha ocorrido uma detonação prematura”, 

enquanto Gawain dispara uma seqüência de palavrões para que Garth vá atrás do gato 

que pegou seu dedo já que ele não fará isso pelo colega.    

Outra estratégia semelhante à utilizada na piada foi a ocultação do momento da 

mutilação do dedo do personagem. A explosão foi resumida ao barulho, fumaça e a 

poeira que se espalhou pela casa. Não vemos as minúcias da mão esfolada ou do sangue 

que escorre do dedo arrancado, muito menos o momento em que Pickles (o gato) pega o 

dedo mutilado, vemos apenas ele fugir da casa.   

Esses dois elementos, ausência de sofrimento e a não exibição dos detalhes do 

momento fúnebre são os que faltam ao programa do filme Cova Rasa (Shallow Grave 

1994), de Danny Boyle. O filme transita rapidamente entre suspense e o humor negro, 

podendo comprometer a graça de algumas cenas. Nos últimos minutos do filme, após 

uma briga entre os amigos, David está morto e Alex caído no chão da cozinha com uma 

faca encravada no peito. Ao invés de ajudar o amigo, Juliet empurra a faca fincando-a 

ainda mais no corpo de Alex. O espectador observa os detalhes da faca sendo empurrada, 

com mais sangue derramado e um som de tecido e carne sendo rasgados enquanto Alex 

demonstra sentir muita dor. Na cena em seqüência, Alex continua estirado no chão em 

cima da poça de sangue, com a faca no peito, enquanto os legistas fotografam os detalhes 

da cena do crime e policiais conversam ao fundo do plano como se nada incomum 

estivesse acontecendo. Após cumprimentar o inspetor, Alex esboça um sorriso de 

satisfação. A cena é interrompida pelos gritos histéricos de Juliet dentro do carro em um 

estacionamento, desesperada ao descobrir que na mala em que deveria estar o dinheiro, 

havia apenas papéis. Ironicamente a música “Happy Heart” é ouvida em alto volume, 

enquanto temos um movimento de câmera que passeia entre a faca no peito de Alex e o 

chão da cozinha revelando todo o dinheiro escondido embaixo do piso. A transição 

demonstra-se muito rápida para que o efeito da graça seja pleno.  
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3.4 Transição de efeitos 
No final de Shallow Grave não houve um momento apaziguador para que os 

sentimentos do espectador pudessem transitar entre a apreensão e a graça. O efeito aqui é 

outro, reforça a bestialidade humana e a degradação daquela amizade a partir da cobiça.  

 A importância da transição de sentimentos para que o feito cômico se realize é 

assinalada por Propp na citação de Iurêniev.  

O espectador cansa de rir o tempo todo. Para poder rir de novo 
ele deve de vez em quando experimentar outros sentimentos: 
pena, raiva, compaixão, apreensão, curiosidade ou medo. Depois 
disso ele estará de novo pronto para rir, alegrar-se, espairecer. 
(IURÊNIEV apud PROPP, 1992, p. 194) 

Assim como uma obra de suspense não pode trabalhar com a geração da tensão a 

todo tempo, necessitando alterar entre momentos de alívio e apreensão, as comédias 

também devem administrar momentos de graça com outros efeitos. Comparado a uma 

mola, o funcionamento desses tipos de programas é baseado na transição entre 

relaxamento e tensão, para que haja a distensão são necessários instantes de compressão.  

Nota-se, portanto, que a transição de sentimentos é necessária, porém a passagem 

não deve ser muito brusca, ou nem mesmo a todo o momento, o que poderia prejudicar o 

efeito cômico como no caso do exemplo citado. O espectador precisa ser preparado para 

experimentar efeitos de ordem tão diferente. A maestria na combinação entre recursos de 

diversas naturezas é, portanto, um fator que colabora para o êxito dos programas de efeito 

em uma obra. O humor negro funciona ao ser antecedido por algum programa que suscite 

sentimentos graves, pois, dessa forma, o deslocamento do efeito da graça em lugar de um 

sentimento grave é reforçado. Porém, não se pode forçar um elemento cômico em meio a 

um programa que provoque o horror, por exemplo. Quando inseridos em um programa de 

outro gênero, os recursos de comédia têm que ser estrategicamente combinados para que 

a inserção possa provocar a graça e não um desconforto ou constrangimento muito 

incômodo para o espectador.  

Como exemplo de transição bem sucedida, podemos citar o início de Morte no 

funeral (Dead at the funeral 2007), de Frank Oz. O filme começa com um tom grave, 

vemos apenas o rosto de um personagem nitidamente consternado que aguarda em frente 
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a uma porta, em seguida nos é mostrado um caixão sendo retirado do carro funerário que 

acabou de chegar. Nesses dois minutos iniciais, há a ausência de qualquer música, os 

ruídos são apenas aqueles gerados pelo deslocamento dos personagens e as falas são 

curtas e muito poucas. A sala na qual é colocada o caixão está pouco iluminada, o que 

ajuda a reforçar a gravidade na cena. Em seguida, o personagem que apareceu primeiro, 

se aproxima do caixão e surpreso indaga: “Quem é esse? Não é meu pai”. Percebendo a 

confusão, os agentes funerários saem rapidamente para desfazer o engano. A cena é 

acelerada e os agente carregam o caixão e voltam ao carro rapidamente. A cena é seguida 

de uma música em tonalidade maior e andamento mais acelerado. Está produzida a graça.   

Com uma breve observação das obras que compõem o corpus desse trabalho, 

percebe-se a utilização da transição de sentimentos, sensações e sentidos. Efeitos 

variados para o êxito da comicidade.  Nesses filmes o humor negro se associa tanto a 

outros programas de efeito cômicos quanto a recursos de outros gêneros. Nos três filmes, 

o humor negro é acompanhado do humor físico da caracterização dos personagens, como 

na extravagância da aparência de Aurora, no tipo bobão do ex-jogador de futebol 

americano de The Ladykillers, ou no personagem que dá nome a Dr. Strangelove, 

cientista que perdeu o controle de seu braço direito e involuntariamente executa a todo 

tempo a saudação nazista. Vê-se também gags e outros recursos típicos da comédia.  

O filme dirigido pelos Coen já inicia com elementos cômicos. Uma senhora vai 

reclamar ao delegado que seu vizinho adolescente escuta músicas indecorosas que estão 

perturbando sua paz e a de seu falecido marido. Uma cidade pacata é o cenário para uma 

comédia leve, misturada a elementos de humor negro. A morte e a mutilação estão 

presentes como recursos para obtenção da graça. 

Na obra de Jeunet e Caro, os elementos de humor negro inserem-se em um filme 

de atmosfera estranha, fazendo com que os espectadores transitem entre o desassossego e 

a graça. São combinados também elementos de engate amoroso, que solicitam a empatia 

do espectador, além de momentos de tensão como nas cenas finais de perseguição.   

Já Kubrick utiliza o humor negro como elemento satírico voltado para crítica à 

guerra fria. O filme que inicia como uma obra típica sobre guerra provocando tensão e 

apreensão, com uma voz over que evoca uma aparência de documentário aos poucos 
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exibe recursos de comédia, até culminar em um conjunto com personagens excêntricos e 

mensagens irônicas. 
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4. Análises 
 

O capítulo que se segue obedecerá a ordem cronológica de ano de lançamento dos 

filmes, iniciando com a análise de Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying 

and Love the Bomb (1964), seguida de Delicatessen (1991) e finalizando com The 

Ladykillers (2004). Dessa forma poderão se estabelecer comparações entre programas de 

efeito utilizados nos diferentes filmes, percebendo evoluções e estratégias que continuam 

sendo aplicadas em filmes contemporâneos. 

 

4.1 Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb 

Baseado no livro “Alerta Vermelho”, de Peter George, Kubrick apresenta uma 

sátira à guerra fria. Um hecatombe nuclear torna-se elemento para uma comédia irônica 

com diversos recursos de humor negro. 

O filme conta a história do paranóico general Ripper que ordena a seu 

subordinado que as tropas aéreas sejam preparadas para a execução do “Plano R”, que dá 

início a um ataque nuclear à Rússia. Logo a notícia do comando chega ao presidente 

americano que convoca uma reunião extraordinária na sala oval chamando o embaixador 

russo para entrar em contato com a potência inimiga para tentar minimizar as 

conseqüências mundiais da ação equivocada do general. Acaba descobrindo que a União 

Soviética tem um plano de retaliação que é acionado automaticamente diante de qualquer 

ataque aos países que compõem a URSS com dimensões tão gigantescas que irá provocar 

o extermínio da raça humana.  

A situação extrema e tão absurda do extermínio mundial funciona como crítica 

mordaz contra a premissa da Guerra Fria: duas potências mundiais se armam em uma 

corrida nuclear disputadíssima para garantir a “paz”. Uma situação real, portanto, é 

levada ao extremo para funcionar como temática de uma forte crítica. Apesar da possível 

explosão nuclear, ao longo do filme o tema não é tratado com tanta gravidade, mas 

sempre com tiradas irônicas e efusivas. Dessa forma podemos apontar que os programas 

cognitivo e emocional trabalham em conjunto. Os recursos de comédia, em grande parte 
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referentes ao humor negro, funcionam para proporcionar uma mensagem crítica sobre a 

guerra e a situação que o mundo vivia naquela época.   

Durante as primeiras seqüências da obra o espectador transita entre a tensão e 

breves alívios cômicos. Não lhe são fornecidas informações sobre a natureza do “Plano 

R”, os procedimentos do plano são explanados apenas na seqüência que se passa no salão 

oval, após mais de 20 minutos de filme. No espectador, portanto, foram administradas 

doses de expectativa e apreensão sobre o que ele já inferia ser um ataque nuclear à URSS. 

Com uma guerra nuclear eminente o general Turgidson defende que o ataque seja levado 

em frente, dessa forma poderia haver uma baixa de “apenas” 20 milhões de pessoas, em 

lugar de um possível cenário de pós-guerra com 150 milhões de mortes. Apesar do 

absurdo de lidar com as mortes como estatísticas a forma como o general apresenta sua 

idéia, de modo a parecer elaborar um brilhante plano com um sorriso de satisfação, torna 

a cena cômica. A indignação que poderia ser causada pelas idéias do general dá lugar à 

graça, aqui desconcertada pela tensão do perigo eminente.  

A sala de guerra é cenário também para outras cenas em que o General Turgidson 

não se dá conta das asneiras que fala. Ao ser perguntado sobre o fato de um dos aviões do 

esquadrão ter a chance de chegar ao alvo, se vangloria da esperteza de seus soldados 

dando garantias de que eles poderiam facilmente atingir o solo inimigo, só percebendo 

depois que isso poderá causar o fim mundial, de modo que rapidamente desfaz o gesto 

com que entusiasmando imitava um avião com os braços. A graça desses momentos não 

está na informação fornecida, e sim no modo como uma informação grave sobre a 

possibilidade do ataque nuclear ou uma proposta de início de guerra sejam proferidas 

pelo personagem inquieto e impulsivo, que nem percebe o disparate de suas falas. 

O artifício gerador da graça está não só no absurdo das falas, mas também nas 

ações imprevistas, como no exemplo do momento em que o avião bombardeiro segue em 

direção à URSS para fazer o ataque atômico. O sistema de abertura de portas do avião 

não estava funcionando após ser atingido por um míssel, diante do impasse o piloto se 

dirige ao sistema elétrico para tentar consertar o defeito.  A música “Riders in the Sky” 

funciona como prelúdio à cena que virá em seguida. A marcha acompanha as seqüências 

alternadas dos tripulantes preparando o ataque e do piloto sentado na bomba para 
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alcançar os fios, tentando ajeitar a fiação emaranhada na caixa elétrica. A apreensão do 

espectador está criada com a possibilidade de ataque que se aproxima A música cessa e 

um barulho estrondoso é ouvido, assim como o expectador, o piloto é surpreendido com a 

porta que se abre embaixo dele. Ouve-se o grito eufórico do piloto e em contre-plongeé é 

mostrado seu rosto de satisfação por ter conseguido abrir a porta. Enquanto o personagem 

comemora o espectador se assusta com o fato da bomba ser arremessada. Os gritos 

eufóricos do piloto que vão aumentando e sua expressão feliz eliminam a tensão do fato 

dele ser levado com a bomba. A maneira como ele segue cavalgando o objeto, com um 

chapéu de cowboy nas mãos torna a cena cômica e absurda. Ouvem-se os gritos de 

“Ihuuu!” do personagem e o barulho do vento é ouvido ao fundo. Não se mostra o 

choque do objeto com o solo, ao se aproximar do chão o barulho do vento cessa e não se 

ouve mais nada. O silencio é interrompido pelo som da explosão e a cena é cortada para 

uma imagem de explosão em que se vê uma enorme nuvem de fumaça.  

O temor pelo personagem que é arremessado junto a uma bomba é completamente 

substituído pelo jogo de signos: um texano, com chapéu de cowboy, cavalga a bomba.   

 

4.1.1 Outros programas de efeito 
As cenas iniciais do longametragem são exploradas para gerar uma certa tensão 

no espectador. Uma voz grave aparece no início da obra contando sobre a existência de 

uma arma secreta que a URSS estaria preparando em um local bastante remoto. A 

narração e a exibição de imagens de aviões de guerra conferem um tom documental, 

proporcionando uma seriedade à trama. A tensão fica suspensa com uma música calma 

que entra no momento da apresentação dos créditos. Ao fundo dos letreiros são mostradas 

imagens de aviões sendo preparados para um ataque, mas a música em nada remete à 

guerra. 

Com o fim dos créditos a cena seguinte se passa em uma base aérea militar. Vê-se 

o momento em que o General Ripper dá a ordem de execução do plano ao Capitão 

Mandrake, por telefone. O espectador ainda não foi informado sobre o conteúdo do plano, 

apenas percebe-se que se trata de algo grave devido à reação do personagem que recebe o 

comando. A expressão de consternação do general Ripper depois de dar a ordem ao 
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capitão e o barulho estridente do alarme que soa em todo quartel criam uma atmosfera 

tensa reforçada por outra narração que explicará sobre os aviões americanos que são 

mantidos 24h no ar para possíveis ataques.  

A tensão é quebrada na cena seguinte. Após as imagens dos aviões sobrevoando o 

Golfo Pérsico, tem-se o plano-próximo de um piloto aparentemente muito concentrado. 

Quando o plano se torna mais aberto, nota-se que ele tem uma revista Playboy às mãos. 

Em seguida são mostrados os outros tripulantes cada um passando o tempo à sua maneira, 

comendo, jogando cartas ou lendo, criando uma atmosfera de tranqüilidade até receberem 

o comando da base para execução do “Plano R”. Novamente a tensão volta à cena com a 

nítida preocupação dos tripulantes com a codificação da mensagem enviada pela base.  O 

espectador ainda não tem informações sobre a natureza de tal plano, apenas infere que 

possui alguma relação com um ataque aéreo nuclear a partir do discurso do piloto a seus 

soldados.  

Nesse primeiro momento de preparação do plano a trama segue transitando entre 

instantes de tensão e alívios cômicos. Após a explanação sobre o temível “Plano R” e a 

notícia de que a URSS tem uma máquina mortal que exterminará a humanidade, uma 

série de cenas ridículas se sucedem com personagens esdrúxulos e ações não tão nobres 

para uma guerra.   

Um conjunto de personagens excêntricos e ridículos tornam o assunto da guerra 

motivo de graça. A maioria dos personagens tem o nome carregado de significados e 

trocadilhos cômicos. O General Jack D. Ripper é um personagem paranóico que acredita 

que os comunistas estão envenenando a água para contaminar os fluidos corporais dos 

americanos. Em meio à invasão da sua base aérea, conta ao seu subordinado, o inglês 

Capitão Mandrake, o momento exato em que descobriu o plano de dominação da URSS. 

“Soube disso durante o ato físico de amor. Sim, uma sensação de profundo cansaço, um 

sentimento de vazio. A sorte é que pude interpretar isso corretamente. Perda de essência. 

Posso assegurar que nunca mais aconteceu. As mulheres sentem a minha força e buscam 

a essência da vida. Não evito as mulheres mas lhes nego minha essência”. Durante a 

mesma invasão vemos o capitão Mandrake nervoso e temeroso de ficar naquela sala 

podendo ser alvo dos soldados que  por ordem do presidente tentam entrar em contato 
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com o general. Descobrimos que o capitão não sabe manusear uma arma, apesar de ser 

um militar condecorado na Inglaterra.  

Já o eufórico General Turgidson, que masca chiclete incessantemente, acredita 

que atacar a URSS seja boa iniciativa, pois acha que os comunistas são um perigo à 

nação. Há ainda o piloto oficial T.J. Kong, com seu sotaque texano carregado que utiliza 

um chapéu de cowboy durante toda a missão.  

De longe o Dr. Strangelove é o personagem mais estranho e exagerado. O ex-

cientista nazista se tornou conselheiro do presidente americano com o fim do III Reich. 

Sempre de óculos escuros e um sorriso maníaco, o personagem anda em uma cadeira de 

rodas e perdeu o controle de sua mão direita que ora executa a saudação nazista, ora tenta 

machucá-lo ou atrapalhá-lo. O ator Peter Sellers interpreta três personagens: o capitão 

Mandrake, o presidente americano Mr. Muffley e seu conselheiro Dr. Strangelove. A 

atuação múltipla é uma das peculiaridades da obra, onde se encontra seu virtuosismo. A 

atuação de Peter Sellers torna interessante os truques elaborados para que ele parecesse 

contracenar consigo mesmo nos momentos em que interpreta o presidente e seu 

conselheiro na sala oval. 

Os personagens protagonizarão, também, cenas de humor pastelão como os 

tropeções do general Turgidson em meio à sala oval ou na esguichada de refrigerante que 

o Coronel Guano recebe no rosto ao pegar as moedas de uma máquina de Coca-Cola.  

 Além dos personagens risíveis o filme é repleto de mensagens irônicas como o 

letreiro externo e o mural do quartel do General Ripper exibido diversas vezes que 

ostenta a frase: “Paz é a nossa profissão”. A ironia também está na fala dos personagens 

como o momento em que o presidente americano reprime a briga entre o embaixador 

russo e o general Turgidson que se atracam na sala oval dizendo: “Vocês não podem 

brigar aqui, por Deus, aqui é a Sala de Guerra!”.  

Desse modo podemos notar que os diálogos são responsáveis por boa parte das 

tiradas cômicas, não só através da ironia, mas pelo absurdo de conversas tolas em meio à 

guerra. As cenas em que o presidente Muffley conversa com o premier russo apresentam 

diálogos absolutamente triviais. Na cena não há música, ouve-se apenas a fala do 

presidente, repetindo os disparates falados pelo russo bêbado do outro lado da linha, 
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enquanto todo o salão oval está em silêncio concentrado na conversa, tornando a cena 

mais ridícula. Alô... Alô Dimitri? Eu não te ouço bem, poderia abaixar a música. Assim 

está melhor. Bem, posso ouvi-lo agora. Agora já te ouço. Você também me ouve bem? 

Ótimo, então como diz estamos nos ouvindo bem. Bom que está bem, eu estou bem 

também. Concordo com você. É ótimo estar bem. Bom, Dimitri. Sabe que já falamos da 

hipótese de ocorrer algo errado com a bomba. A bomba, Dimitri. A bomba de hidrogênio. 

O que aconteceu foi o seguinte. Um dos nossos comandantes de base teve uma espécie 

de... Bem, ficou assim avariado da cabeça. Você sabe, meio louco. E fez um disparate. Já 

lhe conto o que ele fez. Ele ordenou aos aviões dele que atacassem seu país. Deixe eu 

terminar, Dimitri. Como acha que eu me sinto? Pode imaginar como eu me sinto, 

Dimitri? Porque acha que estou te ligando, só pra dizer ‘oi’? Claro que eu gosto de falar 

com você. Claro que eu gosto de dizer um ‘oi’. Mas agora telefonei para dizer que 

aconteceu uma coisa horrível. Claro que é uma ligação amigável.   

Outros diálogos se seguirão demonstrando falas e ações completamente bobas 

diante da gravidade do extermínio eminente. Um exemplo está na cena em que a 

secretária e amante do General Turgidson recebe a notícia de que o “Plano R” foi posto 

em execução e fica repetindo as informações que recebe pelo telefone para o general que 

está no banheiro. Ao atender ao telefone, de calção e camisa aberta o general não 

demonstra grande consternação, apenas encerra o diálogo com as frases: “O que se vê no 

quadro? Nada de nada? Isso não me agrada.” Enquanto dá um tapa na barriga peluda 

como quem está empanzinado. O general também protagonizará outras cenas triviais na 

sala oval, como quando sua amante e secretária liga perguntando se ele não voltará ao 

quarto e começam a discutir a relação enquanto as outras autoridades aguardam que o 

general desligue a ligação para dar continuidade à reunião. 

Dessa forma os personagens são mostrados como homens ordinários, não há 

nenhuma nobreza neles e em suas ações. Por trás da guerra e no comando das potências 

mundiais estão homens bobos, sem grandes virtudes, que possuem um alto poder em 

mãos que não condiz com a pouca astúcia e altivez. Crítica ardilosa ao momento vivido 

na época de produção e exibição do filme.  
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Reafirmando a estratégia de demonstrar a idiotice do ser humano frente a um 

momento importante e sério a cena final na sala oval torna-se hilária. Indo de encontro à 

tensão criada frente ao extermínio da humanidade os personagens agem da maneira mais 

absurda. O embaixador russo tenta fotografar o mapa estratégico disposto no salão, como 

se não estivesse diante da morte eminente. Turgidson formula uma estratégia para a 

proposta do Dr. Strangelove de criar túneis para que algumas pessoas possam sobreviver 

para perpetuar a espécie. Assim, incentiva o presidente americano a iniciar uma guerra 

pela minas subterrâneas para evitar que os comunistas se multipliquem mais e ao final 

dos 100 anos em que passará o efeito radioativo das bombas eles possam dominar o 

mundo. Propondo, então, uma nova guerra em meio ao ataque nuclear. E ainda, de 

maneira inesperada o Dr Strangelove consegue se levantar da cadeira de rodas em que 

esteve durante toda a trama comemorando com o grito: Mein Führer4, eu consigo andar! 

Como se também não estivesse próximo do fim. 

A música do filme é importante para ressaltar o efeito cômico dos absurdos da 

guerra, contribuindo para eliminar o tom grave da trama. Assim como ocorre na 

sequência final em que são exibidas imagens de explosões enquanto ouve-se a lírica 

canção “We'll Meet Again”. 

Os elementos cômicos, desse modo, funcionam a favor de um programa cognitivo. 

A obra é uma sátira à Guerra Fria ridicularizando as potencias EUA e URSS. A tese de 

que a guerra é um disparate, comandada por pessoas ridículas funciona até hoje. Porém, 

podemos apontar que o efeito de humor negro funcionava de um outro modo quando 

assistido por pessoas que viviam o momento da crise mundial. Rir da guerra fria em meio 

a tensão real vivida mundialmente provocava uma sensação de deslocamento das 

emoções muito maior do que hoje em dia.  

Nossa metodologia se interessa em entender o leitor previsto na obra e, portanto, 

os efeitos previstos para eles. Podemos, então, afirmar que o leitor modelo partilha do 

momento histórico da Guerra Fria e dessa forma podemos destacar que o efeito à época 

tinha uma maior densidade se posto em comparação o efeito em espectadores 

contemporâneos. Podemos afirmar que a graça constrangida era predominante diante de 

                                                 
4 “Meu líder”, tradução do alemão.  
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todo o filme. Os recursos arquitetados por Kubrick, no entanto, continuam atuais, 

gerando o efeito da graça combinado ao programa cognitivo. 

Enquanto em Dr. Fantástico predomina o programa cognitivo, com os recursos de 

humor negro engendrados como elementos que auxiliam a sátira, em Delicatessen o 

humor negro está combinado a um programa estésico. Nesse caso o humor negro é um 

dos elementos principais para a condução da trama. A combinação de graça e estranheza 

são uma das particularidades dessa obra. 

 
 

 4.2 Delicatessen  
 

Primeiro longametragem da dupla de cineastas franceses, o filme apresenta 

características marcantes como o apuro visual e riqueza de detalhes que contribuem para 

a criação de um universo muito próprio à narrativa. Esse recurso também está presente no 

filme posterior Ladrão de sonhos (La cité des enfants perdus, 1995) tornando-se marca 

dos diretores.  

Já nos primeiros minutos do filme são reveladas ao espectador a estranheza e 

peculiaridade do ambiente em que se passa a trama. Há a construção de um mundo 

particular, com personagens, espaço físico, cores, texturas e história muito próprios. 

Dessa forma, Delicatessen apresenta a estranha e atípica história de um grupo de 

moradores que cria um bizarro sistema de sobrevivência para superar uma crise, da qual o 

espectador não tem a dimensão, muito menos a explicação das suas causas e de quando 

foi iniciada.   

Um prédio mal conservado e localizado em uma rua inóspita é o local principal.  

A maioria das seqüências internas ocorre nos apartamentos dos diferentes inquilinos e nas 

dependências do edifício como o açougue, o hall de entrada e corredores. Nas poucas 

tomadas externas, os arredores do local não é explorado, portanto não é dado a conhecer. 

Os planos gerais apenas exibem o prédio, a rua em frente e ruínas ao redor.  A palheta de 

tons alaranjados das cenas externas confere ao lugar uma atmosfera abandonada, 

decadente, inóspita.  
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Na primeira seqüência da obra, uma curiosa situação é apresentada ao espectador: 

um homem, visivelmente apavorado, procura se camuflar dentro do lixo, colando uma 

grossa camada de jornal e papéis em seu corpo. A forma como os planos são encadeados, 

através da alternância entre a preparação para a escapada e o amolar da faca do 

açougueiro cria um crescente suspense e, conseqüentemente, uma expectativa com 

desenrolar da ação. O desespero do desconhecido fugitivo, os closes em sua suada e 

assustada face, o som seco do afiar das facas, que ecoa em meio ao barulho do vento no 

encanamento, reforçam a tensão no espectador, que até então, não sabe quem são aqueles 

personagens e o motivo da fuga desesperada. 

A descoberta do fugitivo se escondendo no latão de lixo fornece o primeiro 

momento cômico da obra. Dentro da lata de lixo vêem-se apenas os olhos do personagem 

que se mexem inquietantemente enquanto a lata de lixo trepida. Em câmera subjetiva 

logo somos surpreendidos com o açougueiro levantando a tampa da lixeira e dando uma 

gargalhada enquanto acerta no fugitivo o cutelo que tem em mão. Nesse momento a cena 

é encerrada com a entrada do título do filme.  A transição para os créditos é feita de 

forma abrupta e sincronizada com a ação que se desenvolve no quadro, ou seja, no 

momento em que o açougueiro faz o movimento para matar o estranho fugitivo, a cena é 

cortada com apresentação do letreiro “Delicatessen” e um som de pancada alto. Não se 

trata do som da pancada acertada no fugitivo, que poderia provocar uma apreensão no 

espectador, mas um som produzido por instrumentos musicais. O encadeamento desses 

dois planos produz o efeito da graça. Apesar da morte aparente, ao espectador não é 

solicitado sentimentos graves como a compaixão. O desconhecimento sobre o 

personagem desesperado e sua fisionomia ridícula, com olhos esbugalhados e expressão 

assustada, o disfarce de papel e jornal, além da risada de satisfação do açougueiro fazem 

com que a fuga mal sucedida tenha efeito cômico.  

A escolha dos diretores pela mistura de estratégias de estranhamento a um 

programa cômico conferem à obra uma peculiaridade nos efeitos alcançados. Dessa 

forma a obra alia o efeito sensorial de estranhamento provocado pelo ambiente da trama a 

um efeito de ordem emocional com a provocação da graça.  
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A graça muitas vezes aparece não só devido à utilização de elementos de humor 

negro, mas à combinação destes com outras estratégias da comédia. Dessa forma, o tema 

do canibalismo que perpassa toda a trama torna-se elemento que será tratado de forma 

cômica.   

Assim ocorre na cena em que a velhinha surda desce as escadas à noite em busca 

da sua linha de costura. Ao final dos degraus ela encontra o açougueiro, exibido em plano 

muito próximo com um cutelo em mãos. O espectador é impelido a temer pela senhora, 

que poderá vir a ser o próximo pedaço de carne a ser vendido no açougue, porém ele é 

logo surpreendido pelo grito histérico da personagem ao ver uma aranha no teto. O susto 

faz a personagem sofrer um enfarte. Embora a morte da personagem indefesa pudesse 

incitar a piedade do espectador, ela se apresentou tão alheia à real situação ameaçadora 

que o efeito da graça é inevitável. Em lugar do padecimento surge o efeito cômico gerado 

pelo fato da morte ter ocorrido não pelo fator que o espectador temia - o açougueiro - mas 

por uma outra situação que se apresentava inofensiva diante de tamanha ameaça eminente, 

uma simples aranha.  

A morte inusitada que substitui uma outra esperada também é o recurso para a 

graça na seqüência da morte dos Interligator. Aurora, esposa do rico Sr. Interligator, 

protagoniza muitos momentos cômicos durante a trama. Suas frustradas tentativas de 

suicídio provocam a graça por falharem inesperadamente, apesar de todo planejamento. 

Na terceira tentativa, o espectador já espera que algo dê errado, apesar de dessa vez terem 

sido elaboradas diversas formas de suicídio. É preparado um mecanismo que fará 

disparar uma espingarda, um outro que explodirá a casa com uma garrafa de álcool 

pegando fogo enquanto o gás é liberado pelo fogão, ela ainda enrola o pescoço em uma 

corda para se enforcar ao cair da cadeira, e para garantir que a morte lhe chegará, tem às 

mãos um copo de água e um frasco de comprimidos. Com a inesperada entrada do marido 

na cozinha todo o plano é frustrado. Em câmera lenta é mostrada como cada um dos 

métodos elaborados vão fracassando. O som de cada movimento é destacado, é exibida a 

espingarda cortando a corda amarrada ao pescoço, derrubando um copo d’água na chama 

da garrafa de álcool, e fazendo com que Aurora caia fechando o forno aberto e cuspindo 

todas as pílulas. A cena se torna mais cômica com o close na face compadecida do Sr. 
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Interligator e em seguida a personagem sentada do chão tentando justificar ao marido que 

ela apenas caiu, apesar de todas as evidências de tentativa de suicídio.  

Essa seqüência é seguida da cena em que Robert descobre que seu irmão é quem 

atormentava Aurora, fazendo ecoar pelos encanamentos as frases de que ele é um 

pervertido e que ela deveria se entregar à morte. Todo o tormento da personagem que 

ouvia vozes é explicado por uma brincadeira de mau gosto do visinho que queria que ela 

morresse para servir de alimento. Dessa forma o elemento “sobrenatural” ganha uma 

explicação plausível dentro do universo da trama. 

Minutos depois o apartamento dos Interligator explode, o gás do fogão que seria 

um meio para o suicídio havia continuado a escapar se tornando uma bomba quando uma 

lâmpada é acesa. O suicídio tão mirabolantemente arquitetado dá lugar a uma morte 

imprevisível, suscitando no espectador o efeito cômico.   

A graça domina emocional da apreciação, que é combinada com diversos outras 

emoções como a expectativa e a tensão nas cenas finais de perseguição ou mesmo o 

horror da cena em que Louison aparece sendo decapitado, que em seguida revela-se ser 

um pesadelo de Julie. Nessa seqüência o espectador é induzido a ficar confuso, imagens 

de Louison encenando com seu macaco aparecem distorcidas e em câmera lenta. O som é 

bem agudo e com muita reverberação, logo em seguida é mostrada Julie na cama, com a 

face suada. Nota-se, então, que se trata de um pesadelo. Na seqüência vê-se Julie acordar 

com um barulho, assustada vai ao quarto de Louison conferir se está tudo bem. É 

surpreendida ao encontrar seus visinhos parados na porta e ao ver pela janela seu amigo 

ser abatido. O recurso é comumente utilizado em obras audiovisuais quando pretendem 

confundir o espectador entre sonhos e realidade. Demarcam-se as imagens de sonho com 

alguma distorção visual e/ou sonora e posteriormente mostram-se cenas, ainda de sonho, 

de maneira visualmente comum ao resto do filme.  

A transição entre os diversos sentimentos durante a apreciação reforça os 

momentos engraçados do filme, pois como apontando anteriormente, para que o efeito 

cômico se realize é necessário que ele seja intercalado por efeitos de outra ordem.  

A todo momento a obra brinca com bizarrias em momentos de tensão, inserindo 

pequenas gags como alívios cômicos. É o caso do ‘detector de besteiras’, que dispara 
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quando o açougueiro ameaça matar Louison “desta vez eu te pego, palhaço”. Após a fala, 

o detector dispara, sinalizando que uma besteira foi dita pelo personagem. Ou como a flor 

de lapela típica de palhaço que inesperadamente espirra um jato de água no rosto do 

açougueiro enquanto ele tenta estrangular Louison no telhado. Tem também a cena em 

que a água cai na esposa de Marcel quando Louison se segura a uma latrina e se agarra ao 

fio que aciona a descarga para não cair do andar de cima. Assim, mais uma vez, ri-se da 

patética situação apresentada. Outro elemento cômico nos momentos finais é a explosão 

do revólver do carteiro quando ele tenta atirar em Louison. Em cena anterior mostrou-se 

as crianças colocando cola no cano do revólver.  

Na morte do açougueiro, a cena por apresentar muitas gags já traz um tom mais 

leve, apesar de toda a tensão da perseguição. Ao ser atingido pela arma “o australiano” o 

personagem se mostra meio anestesiado. Todos os ruídos e músicas cessam, ouve-se 

apenas o andar do açougueiro por entre as ruínas pedindo confirmação aos personagens 

que o cercam para averiguar se o objeto que está fincado no meio de sua testa realmente 

está lá ou se ele está tendo uma alucinação. Ele ainda tem tempo de pegar uma cadeira e 

se sentar, morrendo de olhos abertos com um expressão esquisita. Dessa forma evita-se 

qualquer compadecimento com o personagem e o espectador sente até uma alegria, pois o 

vilão da história foi aniquilado e o protagonista saiu ileso.  

Temos, então, um filme que alia o efeito estésico diante das texturas, cores e 

recursos que geram sensação de calor, odor a um programa cômico que provoca a graça 

diante do tema da morte e da mutilação presentes em toda a trama. Os elementos 

sensoriais funcionam para provocar a estranheza do lugar e dos personagens, reforçando 

a construção de um mundo próprio, no qual o canibalismo é desdramatizado, portanto, 

podendo ser tratado como elemento cômico.   

 

4.2.1 Outros programas de efeito 
A sensação de estranhamento provocada no espectador diante das peculiaridades 

do local e da história é reforçada pelos personagens exóticos que compõem a trama. Há 

uma atmosfera circense, não apenas pela profissão de um dos personagens principais, 
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mas também pelas músicas utilizadas na obra e, principalmente, pela excentricidade dos 

personagens apresentados.  

Aos poucos conhecemos os diferentes personagens que pertencem ao universo da 

obra. Não se sabe muito a respeito deles, apenas suas características principais. O nome 

da maioria é apresentado apenas nos últimos minutos do longametragem, pois para a 

trama a individualidade de cada personagem não é necessária, mais importante é entender 

o papel de cada um dentro dessa estrutura narrativa.  

O açougueiro, dono do local, comanda o “bom funcionamento” do prédio, 

garantindo o alimento para os demais habitantes. O carteiro, assim como o açougueiro, é 

tratado pelo substantivo, destacando sua função na trama, a relação com o resto da cidade 

que ele representa. Outros personagens compõem o universo farsesco do filme. Marcel 

que vive com sua esposa e a sogra, uma velha senhora surda. As travessuras dos dois 

filhos são artifícios utilizados para a ligação de cenas, fornecendo a impressão de que 

todas as estranhezas fazem parte do cotidiano do local. Assim eles funcionam como 

elementos de transição da cena em que na casa deles temos o pai reclamando da crise 

enquanto testa em uma bacia com água uma velha camisinha que acabou de remendar. 

Na mesma sequência vê-se os garotos pegando uma rede. Logo em seguida mostra-se a 

cena em que eles usam a rede para caçar um sapo na casa do vizinho.  

O vizinho é um peculiar criador de scargots. Alheio ao cotidiano do lugar, todas 

as cenas, com exceção da última, são mostradas em seu apartamento. Um mundo à parte. 

A música circense apresenta seu quarto gosmento e esverdeado como um show de 

horrores, essa mesma música é tocada em todas as aparições do personagem. Planos 

detalhes dos moluscos na face do personagem, seu pé inundado pela água suja, sua unha 

e dentes enegrecidos enquanto ele se serve com um prato de sua criação reforçam o 

aspecto asqueroso. As minúcias do ambiente do personagem provocam no espectador um 

estranhamento estésico. O fato é que, boa parte do filme lida com a dimensão sensorial 

do espectador, texturas e cores são sempre evidenciadas, ora provocando o nojo, ora uma 

sensação de calor ou desconforto.   

Diante de tantos personagens peculiares nos envolvemos com o universo de 

Louison, um ex-palhaço de circo que após a morte de seu parceiro de trabalho, o macaco 
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Dr. Livingstone, resolve se afastar do picadeiro e vai atrás do emprego anunciado em um 

jornal. Apresentado como a próxima vítima do abate, é a ele que o espectador está colado, 

acompanhando sua trajetória naquele edifício e descobrindo informações sobre sua vida.  

Nesse universo de fábula, o expectador é impelido a simpatizar com o ex-palhaço e a 

desajeitada filha do açougueiro. Apesar da atmosfera grotesca que domina o filme, os 

dois personagens conferem à trama momentos de encantamento. Uma doce música 

acompanha a cena em que Louison com lentos movimentos brinca com enormes bolas de 

sabão enquanto Julie, a filha do açougueiro, sobe a escada e o encontra pela primeira vez. 

A simpatia do expectador está construída, forma-se o casal romântico da trama que serão 

responsáveis por momentos doces em meio a atmosfera estranha da obra. Assim acontece 

no atrapalhado encontro dos dois no apartamento da moça e também quando eles tocam 

juntos no telhado depois que o açougueiro morre e eles se vêem livre do perigo. Nesse 

momento a densa neblina marrom se dispersa e já podemos vislumbrar o céu azul, como 

uma espécie de “final feliz”.  

Ao lado da dimensão estésica que confere a obra um tom de fábula o programa 

emocional, através do efeito da graça é acionado a todo tempo. O humor negro é o 

principal recurso cômico desse filme ao contrário de The Ladykillers, obra na qual um 

conjunto de estratégias de comicidade está presente.  

 

4.3 The Ladykillers 
O filme dos irmãos Coen é um remake da obra de Alexander Mackendrick que no 

Brasil ganhou o título de “O quinteto da morte”, lançada em 1955. A trama que se 

passava em Londres foi transposta para o sul dos Estados Unidos. Uma pacata cidade do 

Mississipi vira local para a história da chegada do professor Dorr que deseja alugar o 

quarto que a Sr.ª Marva Munson, uma religiosa viúva, está fornecendo. Porém, ela nem 

imagina que o professor planeja um grande assalto aos cofres de um cassino flutuante a 

poucos metros de sua casa, através de um túnel que irá partir de seu porão. 

Aqui os elementos de humor negro estão combinados com outros programas de 

ordem cômica. A obra se inicia como uma comédia leve, recursos de pastelão e de humor 

físico estão presentes em toda a trama. Dessa forma o programa emocional é o tempo 
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todo acionado a partir do efeito da graça, seja através dos tipos farsescos que os 

personagens apresentam, das ironias entre o programa musical e as cenas exibidas ou a 

partir do uso de elementos do humor negro.  

Nessa obra a morte é o tema basilar para as tiradas cômicas de humor negro. A 

começar pela cena em que o cachorro do comercial no qual um dos personagens era 

contra-regra morre asfixiado. Garth Pancake havia colocado uma máscara de gás no 

animal por achar que o conceito do novo adereço combinaria com o cenário de explosões 

da publicidade de uma ração para cachorro. No momento em que o animal chega guiado 

por Moutain Girl já utilizando a máscara o som da respiração abafada e ofegante do 

cachorro aparece destacado. Desse modo, o espectador é informado que há algo para ser 

notado ali que vai além da aparência ridícula de um cachorro usando uma máscara de gás 

que encobre toda sua cara. Enquanto o diretor e o contra-regra travam uma discussão 

sobre o uso do acessório, a respiração do cachorro continua a ser ouvida em um volume 

maior do que o normal. Durante o tolo debate alterna-se entre a imagem de Garth e do 

diretor, em um certo momento exibe-se a imagem do cachorro incomodado com o objeto, 

aparentando estar tonto, mas novamente o foco da cena volta para os dois personagens ali 

em pé. Dessa forma, provoca-se certa inquietude no espectador que percebe a agonia do 

animal enquanto os personagens falam bobagens e não tomam nenhuma providência.  

A morte do cachorro poderia ser elemento gerador de pena, já que o animal 

indefeso agoniza no chão morrendo em seguida por falta de ar. Mas a cena se torna 

ridícula diante do fato de Garth tratar o animal como humano, falando para o cachorro 

respirar normalmente no momento em que cai no chão, como se estivesse tudo sob 

controle. O que se segue dá continuidade à humanização do cão, o personagem começa a 

fazer uma massagem cardíaca no animal e inesperadamente inicia uma respiração boca a 

boca. Em meio à sensação de nojo provocada, o espectador é impelido a achar graça do 

absurdo da cena.  

Apesar da morte estar presente na trama ela é sempre tratada de forma cômica. A 

começar pelo carro funerário que serve de meio de transporte para os falsos músicos e 

seus instrumentos. Nas mortes dos bandidos os recursos audiovisuais são engendrados  

com o objetivo de provocar a graça.  
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A cena da morte de Gawai é a mais tensa por ser a primeira e de certa forma 

surpreender o espectador. A seqüência se inicia com a briga entre ele e Garth, um som 

grave que apenas servia de fundo para o diálogo de insultos mútuos vai se tornando mais 

audível e o movimento da câmera que segue os personagens se atracando evocam uma 

tensão que culmina com o barulho do tiro ouvido. O silêncio que sucede o disparo 

mantém a tensão no espectador, que vê em plano fechado parte das costas de Garth e o 

rosto de Gawai agora imóvel. O momento da morte é mostrado de maneira rápida, após o 

tiro já se exibe o corpo do personagem imóvel. A reação indiferente dos personagens e a 

cara esquisita com que Gawai ficou caído no chão são elementos que quebram com a 

tensão gerada na briga. Não houve exibição da dor ou consternação dos outros 

personagens que rapidamente tratam de se livrar do corpo. Dessa forma, o que poderia ser 

compadecimento dá lugar à graça.  

Já a morte de Garth é antecedida por certa expectativa gerada pela fuga do 

personagem. Enquanto os outros levam o corpo de Gawai para a ponte, Garth e Moutain 

Girl tentam fugir com todo o dinheiro. Carregando as malas para a van o personagem 

sente uma constipação intestinal, fazendo uma careta semelhante à de outros momentos 

em que sentiu a dor de barriga durante a história. Ao chegar ao veículo novamente é 

mostrada a face distorcida do personagem, fazendo o público imaginar que se trata da dor 

que havia sentido a pouco, reforçado pela pergunta da companheira que indaga se ele está 

tendo uma das corriqueiras síndromes intestinais. Segundos depois a música que seguia a 

trajetória do furto cessa e vemos que o personagem na verdade estava sendo enforcado 

pelo general. Apesar de ser mostrada rapidamente uma imagem do general correndo atrás 

de Garth, todos os elementos postos induzem o espectador a inferir que trata-se dos 

problemas intestinais sofrido pelo personagem. A graça está justamente no jogo de uma 

expressão de dor de barriga que surpreendentemente dá lugar à expressão de 

estrangulamento.  

As mortes dos bandidos por serem sucessivamente banais podem ser objeto de 

riso e não de comoção. A cena do despejo dos corpos se passa no local exibido nos 

primeiros minutos da trama e mostrado novamente na seqüência em que eles se livram de 

grandes sacos de terra. Uma ponte, que atravessa um rio no qual um navio cargueiro de 

lixo se locomove para a ilha que funciona como depósito da cidade se torna um lugar 
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familiar. A repetição é uma estratégia usada para tornar cômica a cena de despejo do 

corpo dos bandidos que vão morrendo um a um. De forma desdramatizada o corpo é 

jogado do alto da ponte caindo em uma das balsas puxada pelo navio. Apesar do ato de 

descartar um corpo não ser em si engraçado, podendo provocar o horror no espectador, a 

reprodução dos mesmos movimentos realizados no despejo dos sacos de terra retirada do 

túnel cavado, aliado ao modo indiferente com que agem os personagens e o coro de 

“Back to God”, funcionando como uma mensagem irônica, provocam a graça.  

As três mortes finais tornam-se banais não só pela repetição do “sepultamento”, 

mas pelo modo tolo com que elas acontecem. Após o falecimento dos primeiros dois 

personagens o espectador cria uma expectativa em relação aos outros componentes da 

quadrilha. A escolha do general como o próximo a tentar assassinar a dona da casa cria 

uma dúvida no espectador sobre o sucesso do feito, já que o personagem até o momento 

não havia protagonizado nenhuma trapalhada ou nenhuma situação em que fossem 

questionadas suas habilidades, pelo contrário, o personagem foi apresentado como 

intrépido a ponto de vencer com um golpe inusitado os dois ladrões que invadiram sua 

loja Hi-Ho Donut ao enfiar os dedos no nariz do bandido. Seriamente, mantendo a 

postura exibida durante toda a trama, o general sobe as escadas, esconde na boca o 

cigarro para não despertá-la com o cheiro e adentra o quarto dela. A luz que vem da 

janela deixa ver apenas uma parte do rosto do general. Ao se aproximar da cama uma 

subjetiva mostra a face do general a partir do ângulo da Sr.ª Munson, o personagem 

chega mais perto e um relógio-cuco dispara inesperadamente assustando o general 

fazendo-o engolir o cigarro que havia escondido na boca. Instantaneamente o personagem 

agarra o copo para evitar o engasgamento e aliviar a queimadura provocada pelo cigarro. 

Em seguida mostra-se em plano detalhe que naquele copo a senhora guardava sua 

dentadura e uma objetiva exibe a dentadura se aproximando. Isso provoca o desespero no 

personagem e o nojo no espectador que são surpreendidos pelo gato que estava no 

corredor, fazendo o general rolar escada abaixo. Assim como na morte de Gawai, o corpo 

do general é exibido estirado no chão, seu rosto mantém a mesma inexpressividade 

exibida durante toda a trama. O fato irônico do personagem mais sério e destemido da 

gangue morrer de modo tão tolo, faz com que os elementos de humor negro se diluam em 

meio a outras estratégias cômicas.  
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Nesse momento da história, qualquer gravidade em relação às mortes já foi 

superada e a graça ganha seu efeito pleno, não mais trazendo o efeito secundário de 

inadequação. A graça, dessa forma, não aparece mais deslocada ou como algo incorreto. 

O humor negro acaba dando lugar a outros recursos da comédia.  Assim acontece com a 

morte de Lump. Tentando impedir que o professor mate a senhora o personagem tenta 

atirar no “cabeça” da quadrilha. A arma falha e dispara no momento em que Lump a 

examina apontando para si. O uso de um dispositivo que falha e funciona contra o próprio 

utilizador é um recurso típico de comédia, clichês comuns até em desenhos animados. O 

uso desses chavões são comuns nas obras dos Coen. 

 

4.3.1 Outros programas de efeito 
O tom de comédia de The LadyKillers aparece nos primeiros momentos do filme. 

Uma música Gospel executada a capella por um coro inicia o filme mostrando a 

tranqüilidade daquela comunidade provinciana dos Estados Unidos. Essa mesma música 

é executada em outros momentos da trama, às vezes com um arranjo instrumental. Os 

temas musicais religiosos estão presentes em toda obra, usados de maneira irônica diante 

das cenas de tentativa de assassinato ou servindo para compor um programa musical que 

destoa dos elementos mostrados em cena quebrando uma possível tensão ou sentimento 

mais grave, permitindo um efeito cômico.  

A própria religião evangélica é tratada com graça. A protagonista é mostrada 

como uma fervoroza religiosa, que vê pecado nos raps que o filho da vizinha escuta e que 

acredita que a quadrilha deve devolver o dinheiro roubado e ir à greja se redimir. Os 

sermões exaltados, típicos da religião, são mostrados aqui em uma cerimônia exibida 

sempre de maneira caricata. 

As primeiras seqüências já preparam as emoções do espectador para uma trama 

leve, com personagens burlescos e caricatos.  Um plano geral exibe uma delegacia, 

isolada em uma rua calma. Em seguida, com um lento travelling vamos conhecendo o 

interior do recinto. As celas vazias e empoeiradas,  os funcionários dormindo com a perna 

em cima da mesa e o clima de tranqüilidade na delegacia demonstram o quanto pacata é a 
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pequena cidade. Há ainda um pôster irônico com a frase “Re-elect Wayne Wayner sheriff. 

He is too old to go to work” exibindo uma foto do xerife pescando.  

Para reforçar o ar tranquilo do município acompanhamos o percurso da senhora 

que sai da delegacia até sua casa. Quase não há carros e pessoas na rua. Esse passeio 

funciona não só para conhecer o ambiente da trama mas também exibe um elemento 

cômico: o andar desengonçado da senhora que tem “pernas de alicate”, como dizem em 

linguagem popular para se referir a quem possui os joelhos mais afastados que o normal.   

A personagem é construída para provocar a graça não apenas pela aparência física, 

suas ações e suas falas são também carregadas de elementos cômicos. Conversando com 

o retrato do marido despeja: “67 anos de vida, 46 anos de casamento. Vai me dizer que 

nunca sofreu de hemorróidas? Bem, é a condição humana. Da maioria dos humanos pelo 

menos. Como disse aquele jogador de bola ‘O mundo tem dois tipos de pessoas Aqueles 

que tem hemorróidas e aqueles que vão ter.” Diversas outras falas da personagem 

tornam-se engraçadas não só pelo disparate do conteúdo mas por causa de seu jeito bravo 

e ao mesmo tempo inocente.  

Assim, torna-se engraçada a cena em que o xerife vai à casa da senhora dizer que 

já conversou com seu vizinho que escuta rap - músicas “hippity-hop”, nas palavras da 

velha senhora – e que ele agora baixará o volume. Sª Marva convida o xerife à conhecer 

seu novo inquilino. Ao chegar  na  sala, não havia sinal de outra pessoa. A senhora insiste 

para que o xerife vá cumprimentar o professor, levando-o até o quarto alegando 

ironicamente “Há algum bando de ladrões de banco que estava perseguido?”. 

Rapidamente o professor se escondeu, evitando que o Wyner o visse. No quarto em que 

foram averiguar estava tudo arrumado, sem o menor vestígio de que alguém o ocupa. 

Vendo o pé do professor embaixo da cama dispara uma risada alta não acreditando no 

disparate que ocorre ali. O xerife, que não viu o professor, apenas não acredita na cena 

que assiste: a senhora Marva ajoelhada, falando sozinha achando que conversa com um 

inquilino imaginário que toma chá embaixo da cama.  

Dessa forma o delegado não acredita na história que Srª Marva conta sobre os 

bandidos hospedados em sua casa e o roubo do cassino. Uma senhora que conversa com 

o quadro do marido, que vai à delegacia por causa de seu gato fujão ou devido ao visinho 
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barulhento não parece ao delegado e a seu companheiro de trabalho em perfeitas 

condições mentais. Esses elementos narrativos que se apresentam no início servem não só 

para descrever a personagem e provocar a graça, mas para tornar plausível o desfecho 

final da trama. Dessa forma, o xerife nunca acreditaria na história absurda de que o 

dinheiro roubado do cassino de alto luxo estaria no porão da casa da viúva e nem se daria 

o trabalho de ir checar, dizendo que ela poderia ficar com todo o dinheiro ou doar para a 

Universidade Bob Jones, uma instituição religiosa, se essa fosse a sua vontade.   

Nos primeiros minutos o outro personagem principal da trama também é 

apresentado. Em sua sala a senhora faz seu tricô enquanto lamenta ao quadro do marido 

“Eu só quero falecer serenamente. Adormecer uma noite e acordar na terra da glória!” 

Nesse instante as luz da vela tremula, a sala fica escura e o gato fica eriçado, uma música 

grave reverbera e alguém bate à porta. Situação clichê de obras cinematográficas de 

suspense. A senhora vai atender e por trás da porta vemos apenas a silhueta de um 

homem com chapéu. Ao abrir a porta, o pequeno suspense criado é quebrado quando a 

senhora esbraveja ao desconhecido que ele deixou escapar seu gato e que terá que retirá-

lo da árvore em que se escondeu ou ela terá que chamar a polícia para fazer o serviço. O 

visitante se assusta com a palavra polícia e resolve dar um jeito para recuperar o gato. 

Desse modo, o espectador é informado que há algo de suspeito com esse desconhecido.  

Na trama, o gato funciona como elemento narrativo e ao mesmo tempo cômico. 

Por causa dele a senhora irá chamar a polícia, o que informa ao espectador que o 

professor alí pretende algo ilegal. Por sua presença inesperada é que o general se assusta 

e rola escada abaixo. Além disso, é ele quem pega o dedo de Garth arrancado com 

explosão e foge, voltando a aparecer jogando o pedaço no navio do mesmo modo que os 

corpos dos bandidos foram despejados,  

De modo isolado apresentam-se os outros personagens que irão compor a trama. 

Cada personagem é mostrado em seu ambiente corriqueiro, destacando os tipos que eles 

representarão na trama. A música rapper e o modo largado apresenta o estilo hip hop de 

Gawain que será o novo funcionário da limpeza de um cassino; um estúdio de gravação é 

o local em que Garth Pancake deixa o cão do comercial que está sendo filmado morrer 

asfixiado. A respiração boca a boca no cão não deixa dúvidas de que se trata de 
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personagem nonsense. Em um jogo de futebol americano conhecemos o Hudson, na 

maior parte da seqüência não vemos qual a sua fisionomia que só é exibida ao final, pois 

todo o jogo é mostrado em câmera subjetiva a partir do seu ponto de vista. Só depois 

sabemos que ele será o grandalhão bobão Lump. No assalto ao Hi-Ho Donut é mostrado 

o general. Os assaltantes ameaçam aos berros, mas o dono nem se abala e continua a 

portar um cigarro que traga sem tirá-lo da boca.  

Em cena posterior compreendemos que aqueles diferentes homens irão compor 

uma quadrilha, pois responderam a um anúncio que o professor disponibilizou em um 

jornal. O professor, o “cabeça” da quadrilha, apresenta os capangas desconhecidos entre 

si demarcando o papel de cada um. “O general aqui cujo currículo abrange uma 

experiência massiva de construção de túneis no solo da sua nativa Indochina Francesa, 

vai dirigir nossa pequena operação de construção de um túnel. Garth Pancake, apesar 

de perito em nada, é um homem para todos os ofícios. Ele fará todo o trabalho de 

construção e demolição que requeira. Gawai é nosso proverbial “homem infiltrado”. Ele 

conseguiu assegurar uma vaga nos trabalhadores do Bandit Queen. Isso nos leva a Lump. 

Olhando para ele podem se perguntar que conhecimento especializado poderá ele 

oferecer ao nosso pequeno bando de canalhas. Bem, cavalheiro, num projeto de 

tamanhos riscos é imperativo recrutar os serviços de um rufião, um gorila, um bruto. 

Alguém que será nosso segurança, nosso aríete, nosso instrumento boto.” Está formada 

uma típica quadrilha caricata com um mentor intelectual, um integrante muito sério, um 

falador demais, um atrapalhado e um brutamontes marcado pela falta de inteligência.  

O detalhe para apresentar cada personagem em seu dia-a-dia reforça a idéia de 

que são sujeitos completamente diferentes, mas principalmente funciona para demonstrar 

os tipos que eles representarão na trama. Gawai um jovem desbocado e impulsivo, o 

general um homem sério de poucas palavras, Garth um atrapalhado e Lump um bobão. O 

professor, funciona como o cérebro da quadrilha que não pode ser levada muito à sério. O 

figurino apenas ratifica esses tipos representados. O jovem Gawai segue o estilo hip hop, 

nada mais apropriado para o general que uma farda, Garth utiliza uma espécie de roupa 

de safári, Lump usa roupas esportivas e o professor tem como indumentária um chapéu, 

um sobretudo e uma bengala, que conferem elegância e inadequação ao calor aparente da 

cidade e ao mesmo tempo lhe conferem um jeito de charlatão.  
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Completando a paródia de filmes de gangue, essa quadrilha repleta de 

personagens-tipo utiliza uma lanchonete especializada em waffles, o Waffle Hut, como 

ponto de encontro para arquitetar e resolver os problemas que aparecem durante o plano.  

O maneira caricata e exagerada dos personagens ancoram a graça da trama. Os 

trejeitos, o modo de agir e falar deles serão explorados ao longo da história. 

Exageradamente erudito e educado, o professor é sempre prolixo, tornando engraçadas as 

cenas em que entra em embate verbal com a senhora viúva que nem sempre compreende 

tudo que o professor disse. Desse modo a fala torna-se elemento importante para a 

comicidade da trama. O personagem do professor se ancora no modo de proferir seu 

pensamento de maneira sempre rebuscada. A fala também está presente como elemento 

cômico dos outros personagens, seja no general monossilábico, no brutamontes Lump 

quase incapaz de proferir uma palavra, incluído as gírias e palavrões exagerados de 

Gawai.  

 

4.4 Comparação entre as obras 
Das três obras analisadas, Delicatessen pode ser apontado como o filme em que 

os recursos de humor negro possuem uma maior relevância. A graça desconcertante, 

portanto, está presente em boa parte do filme dosando o tom emocional da trama. Junto 

ao programa sensorial de estranhamento oferece a peculiaridade dessa obra.  

Nota-se em The Ladykillers uma equivalência entre os recursos de humor negro e 

outras estratégias cômicas. O desconcerto do humor negro aparece pulverizado entre a 

graça conferida por gags, humor físico e personagens-tipo.  

Em Dr. Strangelove o programa satírico predomina enquanto as tensões 

construídas sobre a temática da guerra fria tornam-se tênues frente ao programa cômico 

aplicado. Durante todo momento o humor negro opera a favor da sátira. Esse pode ser 

apontado como o filme em que os elementos de humor negro têm menos peso para o 

conjunto de efeitos gerados pela obra.  

Pode-se afirmar que uma obra não pode ser classificada como um filme de humor 

negro, pois o termo refere-se a uma categoria do gênero comédia e não a um gênero 
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específico. Desse modo, os recursos de humor negro podem ser encontrados associados 

tanto a outras estratégias cômicas como a recursos de horror. Como visto nos filmes 

analisados, o humor negro pode ser agenciado a programas de efeito de diferentes ordens: 

cognitiva, sensorial ou emocional.  

 

 

 49



5. Conclusão 
 

 

A partir da pesquisa realizada pudemos compreender a natureza do humor negro, 

entendendo como ele pode ser construído a partir de recursos audiovisuais. As perguntas 

que guiaram o desenvolvimento da monografia versaram sobre o efeito principal 

esperado por esse tipo de obra e o modo de produzi-lo, agenciando elementos narrativos, 

visuais como enquadramento, fotografia, e sonoros como o uso da música, ruídos e sons 

de diferentes naturezas.  

A Poética do cinema, metodologia aplicada no corpus selecionado mostrou-se 

eficaz para a compreensão dos filmes. Através de uma perspectiva metodológica textual, ou 

seja, que considera filmes como textos, conjuntos de estratégias e instruções previstas na 

realização e atualizadas pelo apreciador no momento da execução da obra foi possível 

entender o agenciamento de diferentes meios para a produção de um determinado tipo de 

graça.  

Diferente de outras obras do gênero comédia, filmes que podem ser classificados 

como pertencentes à categoria do humor negro são caracterizados por provocar um tipo 

peculiar de graça. Nesse tipo de obra o efeito aparece de maneira deslocada, a graça 

aparece em lugar de algum efeito grave. 

Desse modo, nota-se que os elementos de humor negro não trabalham 

isoladamente, mas constituem um conjunto quando se agrupam a outras estratégias 

cômicas que funcionam para suspensão da gravidade do tema retratado. Recursos de 

humor são administrados fazendo com que momentos de tensão sejam quebrados. O que 

possibilita que temas como a morte, a miséria, a guerra - a priori usados para o 

agenciamento de emoções como compaixão, piedade ou horror - funcionem de modo a 

compor um programa cômico.  

Os recursos de humor negro também funcionam ao lado de diferentes programas 

de ordem emocional, sensorial ou cognitiva. De maneira que se deve atentar para o modo 

como serão combinadas essas diferentes estratégias para evitar que um programa possa 

prejudicar o efeito do outro. Tivemos o exemplo de Shalow grave que agencia efeitos de 

 50



suspense e horror e nos últimos minutos insere de maneira abrupta elementos de humor 

negro buscando o efeito da graça. Nessa obra o espectador não é preparado para a 

transição entre sentimentos graves para emoções leves. O sentimento de horror ainda está 

presente quando um programa que tenta provocar a graça no espectador é inserido. Os 

programas então não se encaixam causando um desconforto no espectador que nota que a 

graça está aqui muito deslocada.  

Para evitar o deslocamento descomedido do sentimentos da graça, alguns recursos 

são comuns à obras de humor negro. Meios são utilizados para que não haja a 

demonstração da dor ou sofrimento do personagem e evita-se exibir detalhes dos 

momentos que poderiam causar a piedade.  É o caso das mortes que ocorrem nos três 

filmes analisados. Neles não há a consternação de nenhum dos personagens, as mortes 

são rápidas e aparentemente indolores.  

As três obras analisadas conseguem agenciar diferentes estratégias fazendo com 

que os elementos de humor negro inseridos funcionem a favor dos outros programas 

predominantes. Eles possuem características em comum, como o uso de personagens 

excêntricos e incomuns que tanto provocam a comicidade por suas ações e diálogos, mas 

também ajudam a conferir um distanciamento entre o espectador e o personagem que 

sofre as ações ruins evitando o padecimento.  

Porém, cada obra possui uma particularidade ao agenciar os elementos de humor 

negro a diferentes programas de efeito: 

 The Ladykillers se caracteriza por apresentar elementos típicos de comédia como 

diálogos engraçados e personagens pitorescos. O efeito principal buscado pela obra tem 

sua dimensão emocional, com a obtenção da graça. Os elementos de humor negro são 

combinados aos outros elementos cômicos reforçando a comicidade.  

Delicatessen apresenta um forte programa de ordem sensorial, com uma sensação 

de desassossego e inquietude provocado por coisas e situações que consideramos 

estranhas. O apuro visual e a textura sonora contribuem para que programa estésico 

predomine. Os elementos de humor negro funcionam nesse caso como alívios cômicos, 

tornando a trama mais leve.  

 51



Em Dr. Strangelove a comicidade trabalha em prol de um programa cognitivo que 

busca criticar a guerra fria e as potências mundiais envolvidas. O filme tem uma 

abordagem satírica sobre o assunto, ridicularizando o militarismo dos Estados Unidos e 

da União soviética e os agentes envolvidos no sistema de guerra.  

  Não se esperava esgotar o universo dos programas de humor negro, mas sim 

compreender algumas estratégias de funcionamento desses recursos a partir de três obras 

significativas para o campo cinematográfico entendendo que elas são bons exemplos do 

uso desses elementos com o objetivo de provocar a graça no espectador. Contudo, se esta 

não era a pretensão deste trabalho, poderá vir a ser geradores de estudos posteriores sobre 

o imenso conjunto de obras audiovisuais de humor negro.  
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7. Apêndice: Corpus de análise  
 
 

7.1 Filmografia analisada  
 
Delicatessen  
Título no Brasil: Delicatessen  
Ano: 1991        Origem: França 
Duração: 99 minutos  
Direção: Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro 
Roteiro: Gilles Adrien, Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet 
Elenco: Dominique Pinon (Louison), Marie-Laure Dougnac (Juliet), Jean-Claude 
Dreyfus (Açougueiro Caplet), Karin Viard (Srtª Plusse), Ticky Holgado (Marcel Tapioca), 
Anne Marie Pisani (Srª Tapioca), Pascal Benezech (fugitivo)  
 
 
The Ladykillers 
Título no Brasil: Matadores de Velhinhas  
Ano: 2004          Origem: EUA 
Duração: 104 minutos  
Direção: Joel e Ethan Coen 
Roteiro: Joel Coen e Ethan Coen, baseado em roteiro de William Rose 
Elenco: Tom Hanks (Prof. G.H. Dorr), Irma P. Hall (Marva Munson), Marlon Wayans 
(Gawain MacSam), J.K. Simmons (Garth Pancake), Tzi Ma (General), Ryan Hurst 
(Lump Hudson), George Wallace (Xerife Wyner), Jason Weaver (Weemack Funthes), 
Stephen Root (Fernand Gudge), Lyne Odums (Rosalie Funthes), Walter K. Jordan 
(Elron)  
 
 
Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 
Título no Brasil: Dr. Fantástico ou Como Parei de Me Preocupar e Aprendi a Amar a 
Bomba 
Ano: 1964    Origem: Inglaterra 
Duração: 93 minutos 
Direção: Stanley Kubrick. 
Roteiro: Stanley Kubrick, Terry Southern e Peter George, baseado em livro de Peter  
Elenco: Peter Sellers (Capitão Lionel Mandrake / Presidente Merkin Muffley / Dr. 
Fantástico), George C. Scott (General "Buck" Turgidson), Sterling Hayden (Brigadeiro 
Jack D. Ripper), Keenan Wynn (Coronel "Bat" Guano), Slim Pickens (Major T.J. "King" 
Kong), Peter Bull (Embaixador Alexi de Sadesky), James Earl Jones (Tenente Lothar 
Zogg), Tracy Reed (Srta. Scott), Jack Creley (Sr. Staines), Frank Berry (Tenente H.R. 
Dietrich), Robert O'Neil (Randolph), Glenn Beck (Tenente W.D. Kivel), Roy Stephens 
(Frank), Shane Rimmer (Capitão G.A. "Ace" Owens) 
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7.2 Filmografia citada 
 
Shallow Grave  
Título no Brasil: Cova Rasa 
Ano: 1994 Origem: EUA 
Diretor: Danny Boyle 
Sinopse: Os amigos Alex, David e Juliet moram juntos e procuram um novo inquilino 

para dividir as despesas. Logo o novo companheiro é encontrado morto por overdose. 

Junto com o cadáver, eles descobrem uma mala cheia de dinheiro. Entre ficar com o 

dinheiro ou avisar a polícia, vence a cobiça e eles começam a planejar como vão se livrar 

do morto.  

 
 
 
Dead at the Funeral 
Título no Brasil: Morte no Funeral 
Ano: 2007 Origem: EUA / Inglaterra/ Alemanha 
Diretor: Frank Oz 
Sinopse: Uma família desajustada se junta para o enterro do patriarca, no qual ocorrem 

diversos problemas e surpresas. Quando um homem misterioso aparece e ameaça 

chantagear a família com o embaraçoso segredo de que era amante do falecido seus dois 

filhos, Daniel e Robert tentam de tudo para não deixar que os presentes no velório 

descubram. 
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