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RESUMO 

 

As produções cinematográficas ligadas a temas que, de formas diretas ou mais contidas, 

se propuseram a apresentar a intolerância, foram lugar - comum no cenário do cinema 

mundial. Nesse sentido, a presente pesquisa analisa as representações de intolerância e 

de práticas fascistas através da produção cultural - filmográfica pertencente ao século 

XXI. Para isso, foram escolhidas como objetos empíricos do trabalho as obras 

Hooligans (Green Street Hooligans - 2005), de Lexis Alexander, e This is England 

(2006), de Shane Meadows. Diante disso, desperta a nossa atenção a frequência de 

filmes produzidos que possuíram como temática tribos urbanas relacionadas a 

comportamentos nitidamente marcados por posturas fascistas, além do fato de esses 

grupos estarem envolvidos em atos violentos contra inúmeras minorias, dentre elas, 

judeus, negros, homossexuais e, especialmente, imigrantes. Desse modo, a pesquisa 

questiona a possibilidade do cinema como veículo capaz de explicar esse fenômeno 

urbano cada vez mais frequente nas grandes metrópoles. 

 

Palavras-chave: REPRESENTAÇÃO; CINEMA; INTOLERÂNCIA 
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ABSTRACT 

 

The film productions related to themes that set the present direct ways or more 

contained intolerance, were commonplace in the scenario of world cinema. So, the 

research analyzes the representations of intolerance and fascist practices through 

cultural production in the 21st century. For this paper were chosen Hooligans (Green 

Street Hooligans - 2005) by Lexis Alexander and This is England (2006) by Shane 

Meadows as empirical objects. Given this, awakens our attention the frequency of films 

produced, which possessed as urban tribes related to theme clearly marked by fascist 

postures, in addition to these groups being involved in violent acts against numerous 

minorities, including Jews, blacks, homosexuals and especially immigrants. Thereby, 

the research questions the possibility of cinema as a vehicle able to explain this 

increasingly urban phenomenon in large cities. 

 

Keywords: REPRESENTATION; CINEMA; INTOLERANCE 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo universo da pesquisa: 

 

“(…) Eu sou o coringa (…)” (James Holmes, 24 anos
1
). 

 

 Luz, câmera, ação. Apesar de bastante conhecidas, as palavras que iniciam esse 

trabalho não demonstram o quão complexo e problemático são os estudos sobre as 

representações construídas pelo Cinema. Desde as primeiras análises realizadas por 

Marc Ferro nos anos 1970, o uso de filmes como veículos de representação sobre as 

mais diversas interações sociais tem sido frequente.  Com o passar dos anos, essas 

análises despertaram debates e, com elas, novos métodos de abordagem.  Isso provocou 

o surgimento de novas conceituações e de uma nova postura adotada por parte dos 

pesquisadores na maneira de enxergar o papel do cinema na sociedade. 

Este trabalho acredita que o papel do cinema reside na leitura ou percepção de 

símbolos e manifestações, sejam individuais, sejam coletivas, que apresentem e 

representem significados sobre o meio ou objeto selecionado como tema a ser exibido 

pelo filme. Dito isto, a pesquisa tem como objetivo analisar as representações de 

intolerância nos filmes Hooligans (Green Street Hooligans – 2005) e This is England 

(2006), uma vez que entendemos que estes filmes integram e refletem um conjunto de 

filmes produzidos sobre a temática intolerância ao longo dos anos 2000. 

 Pertencentes a circuitos diferenciados do cinema, hoolywodiano e europeu, mas, 

ainda assim, unidos pela mesma corrente teórica cinematográfica (Teoria Realista), as 

obras escolhidas apresentaram formas diferenciadas de representação de violência. Não 

pretendemos analisá-las de maneira holística, mas sim apresentarmos a representação de 

uma de suas facetas, cada vez mais recorrente nos anos iniciais do século XXI: a 

intolerância exercida por tribos urbanas, em especial os hooligans e o movimento 

skinhead, que, embasados em discursos conservadores e claramente xenófobos, têm 

adotado comportamentos autoritários e posturas caracterizadas pelo neotribalismo. 

Escolhemos o cinema como fonte empírica por entendermos que a sua influência 

na sociedade é inegável. No entanto, um questionamento nos move em busca dessa 

                                                           
1
 Autor dos disparos na cidade de Denver (EUA), responsáveis pela morte de 12 pessoas e por ferir outras 

59. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/56603-onde-esta-batman.shtml>. Acesso 

14 mar 2013; 
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pesquisa: Qual o papel do cinema no entendimento das manifestações recentes de 

intolerância contra minorias (imigrantes, negros, judeus e homossexuais) ocorridas nos 

anos 2000? 

 

Contextualizando a problemática: 

 

O cinema utilizado como objeto para a realização dessa pesquisa é 

compreendido como um dos instrumentos culturais capazes de captar determinadas 

interpretações da sociedade e de seu imaginário. Consequentemente, a produção de 

obras fílmicas nos ajudaria a entender e explicar representações específicas, ampliando, 

desta maneira, os estudos sobre as mais diversas manifestações sociais e suas 

respectivas representações. Robert Rosenstone afirmara que “(...) os filmes históricos, 

mesmo quando sabemos que são representações fantasiosas ou ideológicas, afetam a 

maneira como vemos o passado (...)” (ROSENSTONE, 2010, p.18). E, além de afetar a 

forma como o vemos, leva-nos a realizar uma série de discussões sobre o tema abordado 

pelo filme. Por isso, com o intuito de responder ao questionamento levantado acima, 

selecionamos as obras Hooligans (Green Street Hooligans – 2005) e This is England 

(2006), por entendê-las como uma linguagem produzida por seus diretores para 

representar as realidades por eles selecionadas. “(...) Em outras palavras, a amostra 

selecionada deve ser um fiel reflexo dos documentos que integram o conjunto (...)” 

(RICHARDSON, p. 186, 1985). 

Outras razões justificaram a escolha do tema. Uma delas está relacionada com o 

desenvolvimento de trabalhos sobre essa temática realizados desde 2008 pelo Grupo de 

Estudos do Tempo Presente (GET/CNPq - UFS), da Universidade Federal de Sergipe. 

Isso proporcionou o contato com pesquisas sobre representações cinematográficas de 

intolerância e de tribos urbanas, especialmente as dos skinheads. Este primeiro contato 

resultou na produção de trabalho monográfico. 

Dentre as razões que nos motivaram a se debruçar sobre as representações da 

intolerância associadas a grupos juvenis destaca-se a incidência de manifestações de 

violência realizadas por alguns desses grupos, em especial skinheads e hooligans, em 

grandes centros urbanos de enorme pluralidade cultural. Marcados por posturas anti-

globalizantes, alguns desses grupos juvenis apresentam discursos alinhados  à posturas 

políticas de partidos conservadores. Um exemplo marcante nesse tipo de discurso é a 

rejeição à imigração e à culpabilização de algumas minorias (imigrantes, negros, 
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homossexuais e judeus) para a incidência de problemas socioeconômicos locais. 

Chamou-nos a atenção o fato de que a existência de representações fílmicas sobre esses 

eventos estiveram presentes ao longo de toda a década de 2000. Sejam elas americanas, 

europeias ou brasileiras, cada uma buscou, a seu modo representar esses eventos a partir 

de seus universos culturais. Podemos citar como exemplo: Tolerância Zero (The 

Believer - 2001), Fuhrer-EX (2002), Garotas do ABC (2003), Skinhead Atitude (2003), 

Evil - Raízes do mal (Ondskan - 2003), Soldado de Deus (2004), Hooligans (2005), This 

is England (2006), Botas de aço (Steel Toes - 2006), Diário de um Skinhead (2007), A 

Onda (Die Welle - 2008). A lista é extensa, e suas características são as mais variadas 

possíveis. No entanto, todos eles discutem em seus roteiros e representações a relação 

entre intolerância e grupos juvenis. Coube a nós selecionar alguns filmes desse universo 

e analisá-los como elementos de uma cena cultural responsável pela leitura de 

fenômenos sociais polêmicos presentes nas sociedades urbanizadas que vivenciaram, ao 

longo dos últimos anos, crises e inúmeros problemas sociais.  

 Entre os anos de 1973 e 1979
2
 o mundo assistiu, atônito, a duas crises 

consecutivas do petróleo, responsáveis pela destruição de todo um modus vivendi 

anterior. As economias capitalistas caracterizadas pela política do welfare state (bem-

estar social)
3
 perderam fôlego para manter suas posturas anteriores e, diante disso, 

precisaram se readaptar. As transformações provocadas por essa mudança de postura 

culminaram no estabelecimento de um novo arquétipo econômico, conhecido como 

Neoliberalismo, este caracterizado pela gestação daquilo que, mais tarde, seria 

denominado Estado mínimo. 

Dessa maneira, as antigas medidas voltadas para o assistencialismo social foram 

desativadas, e a responsabilidade pela geração de empregos foi transferida do setor 

público para a iniciativa privada. Antigas agências e empresas estatais foram 

privatizadas para reduzir os custos do Estado, e o resultado imediato dessas práticas foi 

o desemprego em massa. Com isso, a década de 1980 foi marcada por uma profunda 

estagnação econômica e desânimo nos investimentos das principais nações do planeta. 

As novas empresas, agora privatizadas, precisaram estabelecer uma política de 

contenção de custos e, para isso, optavam por abrir suas filiais em países menos 

                                                           
2
 Ver HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX (1914-1991). São Paulo, ed. 

Companhia das Letras, 1995. 
3
 Política econômica estabelecida após a Crise de 29 e consolidada com o final da 2ª Guerra Mundial. Era 

caracterizada pela influência das ideias do economista John Maynard Keynes, o qual teria defendido uma 

relativa participação do Estado em políticas públicas que garantissem o bem-estar da sociedade através de 

políticas de assistência social e geração de empregos; 
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desenvolvidos, onde as regulamentações trabalhistas eram mais frágeis, e o valor da 

mão-de-obra, mais barato. Essa mudança de comportamento, inicialmente guiada pelos 

norte-americanos, sob a presidência de Ronald Reagan (1981-1985/1985-1989), e pelos 

ingleses, sob a gestão da primeira-dama Margareth Thatcher (1979-1990), se tornou a 

pauta de governo da maioria das nações capitalistas, desenvolvidas ou não, espalhadas 

pelo mundo. 

 

“(...) Quanto à pobreza e miséria, na década de 1980 muitos dos países mais 

ricos e desenvolvidos se viram outra vez acostumando-se com a visão diária 

de mendigos nas ruas, e mesmo com o espetáculo mais chocante de 

desabrigados protegendo-se em vãos de portas e caixas de papelão, quando 

não eram recolhidos pela polícia. Em qualquer noite de 1993 em Nova York, 

23 mil homens e mulheres dormiam na rua ou em abrigos públicos (...)” 

(HOBSBAWM, p. 396, 1995). 
 

 Assim, as comunidades de regiões onde o contraste entre crescimento 

econômico e bolsões de pobreza foi marcante tornaram-se solos férteis para o 

florescimento de grupos extremistas, que consideravam seus governos débeis e 

apontavam como principal causador dos problemas internos os indivíduos considerados 

estranhos àquela comunidade. A discriminação e as propostas de limitações de entradas 

de imigrantes se tornaram o instrumento fundamental dos discursos de movimentos e 

partidos políticos de extrema-direita, como resposta para quaisquer tipos de problemas 

sociais. O que se nota é uma tentativa de racionalização de ideias e comportamentos 

políticos racistas, que representariam a gestação ou o reaparecimento de discursos 

caracterizados pelo fascismo ressurgente
4
. 

 Nos últimos anos, esses grupos promoveram um ruidoso e alarmante 

crescimento. Estima-se que somente na Alemanha existam cerca de 70 mil pessoas que 

possam se encaixar no perfil neofascista
5
; na Inglaterra o BNP (British National Party), 

principal condutor dessa visão política, ganha cada vez mais espaço; assim como, na 

França, Jean-Marie Le Penn já esteve entre as principais lideranças da Nouvelle Droite 

(Nova Direita Francesa) e, nas eleições para a presidência em 2012, Marine Len Pen, 

representante dessa extrema-direita, teve mais de 17,9% dos votos, em que o primeiro 

colocado, o socialista François Hollande, apresentou 28,6%
6
. Até a Rússia, herdeira do 

                                                           
4
 VER: PAXTON, Robert O. A anatomia do Fascismo. São Paulo. ed. Paz e Terra, 2007;  

5
 SILVA, p.322, 2000. 

6
 Dados obtidos em < http://edition.cnn.com/2012/04/23/world/europe/french-election-five-things-

runoff/index.html?hpt=ieu_mid>. 
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antigo comunismo soviético, apresenta-se como solo fértil para a disseminação de ideias 

fascistas ressurgentes, propagandeadas por Wladimir Jirinowsky. 

 

“(...) Na verdade, os regimes mais profundamente comprometidos com a 

economia de laissez-faire eram também às vezes, e notadamente no caso dos 

E.U.A de Reagan e da Grã-Bretanha de Thatcher, profunda e visceralmente 

nacionalistas e desconfiados do mundo externo (...)” (HOBSBAWM, p. 402, 

1995)  

 

Dito isto, percebe-se que, com a queda do muro de Berlim (1989) e com a 

intensificação do processo das relações capitalistas da globalização, inúmeros 

problemas socioeconômicos relacionados ao desemprego estrutural se tornaram ainda 

mais evidentes em regiões espalhadas pelo mundo, o que não torna coincidência o fato 

de cidades como Londres, Berlim, Paris, Madri, São Paulo e várias outras grandes 

cidades se tornarem evidências de áreas marcadas pela proliferação dessas posturas 

políticas.  

Além dos fatores socioeconômicos, considera-se também a maturação de uma 

espécie de sentimento de angústia e frustração de alguns moradores nativos, 

especialmente grupos juvenis. Alguns deles apresentaram, entre seus membros, 

indivíduos que, ao se sentirem ameaçados em relação ao mercado de trabalho, 

desenvolveram sentimentos xenófobos contra minorias, especialmente os imigrantes, 

além de culpabilizá-las por todos os problemas presenciados em grandes centros 

urbanos
7
. Assim, atentados, como o que ocorreu na pequena cidade de Möelln 

(Alemanha) em 1992
8
, além da descoberta de assassinatos de imigrantes planejados por 

grupos neonazistas
9
, tornaram-se lugar-comum na extensa lista de crimes motivados 

pela intolerância que vêm sendo cometidos ao redor do mundo. 

Nesse sentido, os imigrantes, inclusos numa camada social minoritária, seriam 

considerados células cancerígenas presentes em um corpo saudável, visão essa que 

sedimentaria argumentos políticos contrários a esses grupos. Assim, os partidos 

nacionalistas de extrema-direita encontraram, nesse contexto, um ambiente 

                                                           
7
 Ver SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, VIANA, Alexander Martins. Dicionário crítico do 

pensamento da direita: ideias, instituições e personagens. Rio de Janeiro: FAPERJ/Mauad, 2000; 
8
 Em 1992 skinheads neonazistas incendiaram um albergue de trabalhadores turcos provocando a morte 

de uma mulher de 53 anos e duas meninas. Além disso, outras cidades foram alvos de atentados de caráter 

neonazistas como, por exemplo, na pequena cidade de Solingen, onde morreram duas mulheres e três 

jovens turcas. (SALEM, p.67, 1995). 
9
VER <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/11/alemanha-prende-suspeito-de-ser-cumplice-de-

assassinos-neonazistas.html>. 
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extremamente favorável para disseminar suas propostas e engrossar suas fileiras 

políticas. 

 O cinema não deve ser encarado apenas como uma simples e mera exposição de 

imagens, pois ele é intencional e carrega em torno de si propostas de legitimação, 

contestação ou até mesmo apresentação de um determinado ponto de vista, o que o 

transforma num veículo de construção e reconstrução acerca das representações 

exibidas por ele. 

 Dessa maneira, por entendermos o cinema como uma das formas para a 

representação do real, acreditamos que a incidência de uma vasta produção fílmica com 

temáticas relacionadas à intolerância corresponde a um sintoma de problemas sociais 

latentes na contemporaneidade. Por isso, a escolha desse objeto para a pesquisa torna-se 

válida por buscar os significados das ações sociais de outros indivíduos e deles próprios 

dentro do contexto em que essas significações são produzidas, isto é, “(...) ver o mundo 

através dos olhos dos atores sociais e dos sentidos que eles atribuem aos objetos e às 

ações sociais que eles desenvolvem (...)” (GOLDENBERG, p. 32, 2005). Assim, o 

cinema e as películas selecionadas se tornam simultaneamente objetos e ações sociais. 

 Desse modo, consideramos como problema as representações cinematográficas 

produzidas sobre algumas tribos e movimentos urbanos, bem como  o seu 

relacionamento com manifestações de intolerância ocorridas nos anos 2000. 

Selecionamos essa temática como problema por entendermos que o cinema e os seus 

usos são responsáveis pela construção de alegorias que incidem direta e indiretamente 

sobre a sociedade que o recebe e que o produz. Contextualizada por condições 

específicas, essas representações apresentaram generalizações e particularidades, de 

acordo com João Freire Filho (2008): 

 

“(...) Não se pode subestimar a importância histórica das velhas e novas 

mídias nos processos de configuração de modelos ideais de subjetividade 

juvenil e de seus contrapontos negativos (a instauração da lei produz, 

necessariamente, os fora-da-lei), desde que a linha entre a juventude e a 

maturidade se tornou mais refinada, vigiada e democraticamente aplicada 

dentro dos países industrializados na virada do século XX (...)”. (FREIRE, 

p.38, 2008) 

 

Aspectos metodológicos: 

 

A metodologia aplicada consistirá na análise comparativa dessas obras, em que 

suas convergências e divergências serão apontadas e discutidas. A partir daí, com o 
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auxílio de concepções epistemológicas sobre representações, cinema e sociedade, 

estabeleceremos uma discussão sobre os métodos utilizados por ambos os filmes para 

representar as temáticas citadas acima. Além disso, os ambientes retratados, suas 

estruturas narrativas, os diálogos estabelecidos entre os personagens e os usos de suas 

trilhas sonoras correspondem a elementos de análise e discussão nesse trabalho, visto 

que eles representam, em seu conjunto, as escolhas feitas pelos seus respectivos 

diretores para a construção de um sentido e de um discurso sobre a realidade. Portanto, 

a pesquisa é norteada pela análise de conteúdo dos filmes, a qual aborda, entre vários 

aspectos, as manifestações de intolerância como aspecto comum ao comportamento de 

tribos urbanas contemporâneas. 

 

“(...) Os documentos escritos e as estatísticas não são as únicas fontes que 

podem fornecer informações referentes a fenômenos sociais. Existe uma 

variedade de outros elementos que possuem um valor documental para as 

Ciências Sociais: objetos, elementos iconográficos, documentos fotográficos, 

cinematográficos, fonográficos, videocassetes etc (...)” (RICHARDSON. 

p.182, 1985). 

 

O trabalho de pesquisa foi dividido em duas etapas, nas quais procuramos 

realizar, da melhor maneira possível, o desenvolvimento do trabalho. O primeiro 

capítulo tem como objetivo apresentar a revisão de literatura sobre as teorias 

cinematográficas aplicadas aos filmes selecionados, a qual procurou destacar a 

produção teórica sobre a percepção do cinema na representação das diferentes relações 

sociais. Para isso, foi necessário apontar alguns conceitos sobre representação, 

semiologia e cinema. 

Portanto, esse primeiro momento é norteado pelas concepções epistemológicas 

de Roland Barthes, uma vez que pretendemos analisar a estrutura do discurso 

cinematográfico, a partir dos elementos simbólicos e de seus significados construídos ao 

longo do filme. Compreendemos aqui o cinema como um tipo de linguagem que, ao ser 

construído por diretores, é, por sua vez, responsável pela produção de símbolos, 

sentidos e significados de acordo com a época sócio-histórica a qual pertence. Nesse 

sentido, a escolha de Barthes para a realização desse trabalho consiste na análise desse 

discurso e de sua produção simbólica geradora de significados como mecanismo para o 

entendimento do cenário sócio-histórico no qual este é produzido. 

  Ainda no primeiro capítulo, discutiremos o crescimento de manifestações de 

intolerância nos primeiros anos do século XXI e sua associação com partidos políticos 
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conservadores e com movimentos urbanos marcados por práticas fascistas. Para isso, 

apresentaremos alguns conceitos sobre violência, intolerância e autoritarismo que 

guiaram a nossa pesquisa. 

Uma vez que este espaço será utilizado para analisarmos os principais aspectos 

das práticas fascistas, optamos por fazer uso dos conceitos teóricos arrolados por 

Theodor Adorno (1970), Peter Gay (1993), Franz Neumman (2005) e Robert Paxton 

(2007).  As obras selecionadas para essa pesquisa tem como destaque o estudo da 

violência como processo educador, bem como o nacionalismo configurado sob uma 

ótica territorialista. 

 Dito isto, iniciamos o segundo capítulo com uma breve apresentação das 

representações de intolerância no cinema ao longo do século XX. Obviamente não 

temos o intuito de esgotar esse tema ou apresentar todos os filmes que trouxeram a 

intolerância como pano de fundo, mas, sim, apontar alguns destaques. Superada essa 

etapa, iniciamos a discussão dos nossos objetos de pesquisa, Hooligans (Green Street 

Hooligans - 2005) e This is England (2006). Neles analisaremos a biografia de ambos os 

diretores e como eles refletiram os seus aspectos pessoais na maneira que construíram 

seus respectivos filmes. Como afirmamos anteriormente, acreditamos que o universo 

cultural em que os respectivos diretores estiveram mergulhados contribuiu para a 

estruturação dos seus métodos de representação, o que nos possibilitará explicar as 

razões pelas quais determinados filmes foram escolhidos. 

Por fim, finalizamos o capítulo com uma análise sobre as representações 

construídas por ambos os diretores sobre a intolerância e as práticas fascistas exercidas 

pelas tribos urbanas representadas em suas respectivas cenas. Nesse sentido, os filmes 

selecionados fazem parte de um universo cultural que buscou, à sua maneira, realizar 

uma leitura sobre o crescimento de práticas fascistas promovidas por inúmeras tribos 

urbanas e partidos políticos conservadores. O cinema é visto aqui como um mecanismo 

de produção de leituras sobre a realidade. 

Além disso, o crescimento da incidência de manifestações marcada pela xenofobia 

tem sido relacionado a questões socioeconômicas e a aspectos culturais que nos 

motivaram a incluir nas discussões desse trabalho comportamentos e posturas exercidas 

por determinados grupos juvenis, caracterizados por Michel Maffesoli (2010) como 

tribos urbanas ou neotribos
10

. Obviamente, não temos o objetivo de tratar as 

                                                           
10

 Discutiremos o conceito de neotribalismo utilizado por esse trabalho mais adiante nos tópicos 1.3 do 

capítulo 1. 
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manifestações contemporâneas de intolerância como um comportamento exclusivo dos 

grupos juvenis ou de fenômenos relacionados ao neotribalismo, tampouco tratá-las 

como se todas elas exercem esses atos, mas, sim, discutir as representações 

cinematográficas de violência associadas a algumas neotribos.  
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CAPÍTULO 1 – CINEMA E REPRESENTAÇÃO: CONCEITOS INICIAIS.  

 

“(...) Se Eisenstein nos traz um Cinema-História em estado avançado de 

razão poética a ser debatida, outros gêneros de filmes e outros estilos de 

direção (musicais, melodramas etc.) podem conter novos desafios e 

potencialidades para a compreensão de experiências sociais diversas (...)” 

(NÓVOA, 2008, p.17). 

 

 Surgido no final do século XIX, o cinema despertou em seus espectadores e 

criadores, desde sua criação, a curiosidade e o desejo de buscar, cada vez mais, a 

materialização do imaginário. Cercado de interesses, o cinema foi, ao longo de muitos 

anos, e é, até hoje, alvo de intenções, estudos e análises sobre suas produções, 

representações e, é claro, sobre seus reflexos nas diferentes relações sociais. Neste 

capítulo, buscaremos discutir algumas teorias cinematográficas com o intuito de 

explicar seus métodos de produção e representação e, através deles, entender as formas 

e as correntes nas quais os filmes selecionados para esse trabalho (This is England – 

2005 e Hooligans – 2006) se encaixam. O intuito aqui é apresentar um panorama teórico 

que explique os métodos de abordagem escolhidos pelos respectivos diretores das obras 

selecionadas e também promover discussões sobre a ideia de representação através dos 

conceitos de Roland Barthes. 

 O cinema, constructo imagético humano, pode ser considerado um dos grandes 

objetos de estudo surgidos ao longo dos últimos anos. Ao entendê-lo como produto de 

uma época, sabemos que este pode e deve ser interpretado de formas diferentes, em 

consonância com a sociedade e a época que o produzem e o recebem. Qualquer 

pesquisador que se aventure na seara de discussões e estudos sobre o cinema terá pela 

frente uma avenida de dúvidas e obstáculos. Contudo, dentre os inúmeros desafios 

encontrados nesse tipo de pesquisa, resta uma certeza: independentemente do(s) filme(s) 

selecionado(s), o pesquisador jamais poderá analisá-lo(s) isoladamente; deverá estudá-

lo(s) como representante(s) da soma de um todo, isto é, abordar o(s) filme(s) como 

membro(s) de todo um sistema e subsistema de significados, representações e gêneros. 

Desse modo, o teórico não estará reduzido a uma técnica individual, mas sim a 

um contexto de filmes que produzem um mesmo significado ou abordam, à sua 

maneira, uma mesma temática. 

 De acordo com James Dudley Andrew (2002): 
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“(...) A teoria do cinema é outra avenida da ciência e, como tal, está 

preocupada com o geral em vez de com o particular. Não está preocupada 

basicamente com filmes ou técnicas individuais, mas com o que pode ser 

chamado de a própria capacidade cinemática. Essa capacidade governa 

tanto os cineastas como os espectadores. Enquanto cada filme é um sistema 

de significados que o crítico de cinema tem de desvendar, todos os filmes 

juntos formam um sistema (cinema) com subsistemas (vários gêneros e 

outros tipos de grupos) suscetíveis de análise pelo teórico (...)” (ANDREW. 

p.14, 2002). 

 

 De acordo com James Dudley Andrew (2002), analisar o cinema corresponde à 

tentativa de examinar as seguintes temáticas: 1) A matéria-prima, isto é, a realidade 

representada pelo veículo, a cor, a trilha sonora e tudo que se refere aos usos do tempo e 

do espaço; 2) Os métodos e técnicas, os quais correspondem ao trabalho aplicado a 

matéria-prima, portanto, a forma como os diretores e produtores utilizam e moldam o 

material selecionado para a produção cinematográfica; 3) Os modelos e formas, os quais 

corresponde a definição do gênero e do estilo do filme produzido e, por fim, 4) Objetivo 

e valor, que seriam o resultado do filme para a sociedade que o recebe, ou seja, que 

importância esse produto midiático trouxe para os seus receptores. 

 Dessa maneira, é evidente que cabe ao pesquisador analisar esses pontos de 

abordagem e apresentar comparações e contrastes entre as obras selecionadas para a sua 

pesquisa. Através disso, é possível estabelecer um empreendimento lógico de seu 

trabalho, isto é, compreender o significado produzido por imagens em movimento, 

carregadas de trilhas sonoras responsáveis pela construção de elementos que trazem 

consigo alegorias sociais do objeto representado em suas películas. No entanto, qual o 

papel do autor na produção desses significados? Seria ele capaz de apresentar, relatar e 

até mesmo descrever de forma pura determinado objeto selecionado? Dificilmente não. 

 De acordo com Roland Barthes (1972), ainda que se busque incansavelmente a 

produção de um relato em que se pretenda descrever o real da forma mais imparcial 

possível, esta descrição ainda seria uma representação de sentidos e significados. 

Barthes (1972) acreditava que 

 

“(...) A representação pura ou simples do real, a relação nua do que é (ou 

foi) aparece assim como uma resistência ao sentido; esta resistência 

confirma a grande oposição mítica do vivido (ou do vivente) e o inteligível; 

basta lembrar que, na ideologia de nosso tempo, a referência obsessiva ao 

concreto (no que se pede retoricamente às ciências humanas, à literatura, às 

condutas) está sempre armada como uma máquina de guerra contra o 

sentido, como se, por uma exclusão de direito, o que vive não pudesse 

significar – e reciprocamente (...)” (BARTHES, p.41, 1972). 
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 O embate apresentado por Barthes (1972) entre o real e seu significado 

corresponde ao elemento de discussão sobre a validade do que é produzido pelo autor e, 

ao mesmo tempo, sobre a propriedade que este possui sobre a obra concluída. Os 

significados apresentados pelo diretor de um filme em suas imagens não são percebidos 

da mesma forma por todos os indivíduos que o recebem, e, ainda que esta mesma obra 

seja um mero recorte de imagens, este marcará uma intencionalidade que não garante ao 

seu autor a mesma percepção para todos os seus receptores que, ao se debruçarem sobre 

essas imagens, produzirão novos significados. Isto resultará, por fim, num ciclo de 

significação e resignificação ad aeternum. 

 O advento do século XX provocou entre os indivíduos uma espécie de frenesi 

em busca do real. As produções dos irmãos Lumière atestam isso ao exibirem cenas do 

cotidiano. No entanto, ainda que haja um enorme esforço em busca da exibição da 

realidade, esta ainda será uma representação do esforço de um determinado grupo que, 

por estar imerso em uma época específica, buscou o descortinamento de símbolos 

exibidos nas mais diversas telas do cinema. 

 Assim, retomemos a pergunta anterior: Qual o papel do autor na produção desses 

significados? A melhor forma de respondê-la seria através de outra pergunta: Quem é o 

autor? Barthes (1988) acreditava que a figura do autor teria enfraquecido perante aquilo 

que ele produz, visto que sua obra nada mais é do que a percepção de outros indivíduos 

e também autores, pois estes resignificariam as ideias transmitidas inicialmente. De 

acordo com ele, a primeira corrente teórica a perceber esse enfraquecimento teria sido o 

surrealismo. Esta, por sua vez, compreendia que os significados atribuídos à obra 

produzida pelo autor estão fora de seu controle. 

 

“(...) O Autor, quando se acredita nele, é sempre concebido como o passado 

do seu próprio livro: o livro e o autor colocam-se a si próprios numa mesma 

linha, distribuída como um antes e um depois: supõe-se que o Autor alimenta 

o livro, quer dizer que existe antes dele, pensa, sofre, vive com ele; tem com 

ele a mesma relação de antecedência que um pai mantém com o seu filho. 

Exatamente ao contrário, o scriptor moderno nasce ao mesmo tempo que o 

seu texto; não está de modo algum provido de um ser que precederia ou 

excederia a sua escrita, não é de modo algum o sujeito de que o seu livro 

seria o predicado; não existe outro tempo para além do da enunciação, e 

todo o texto é escrito eternamente aqui e agora (...)” (BARTHES, p. 51, 

1988) 

 

 Nesse sentido, compreender o autor implicará em compreender a obra e, ainda 

que este não detenha controle sobre os significados atribuídos a sua obra, isso não 

reduzirá, sob hipótese nenhuma, a sua importância. Pois, ainda que não possua um 
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único significado, a obra, seja ela um livro ou um filme, corresponde ao discurso de 

uma época e de um específico grupo social. 

 Foucault (1969) também problematizou a concepção de autoria. Em suas 

interpretações, a responsabilidade do autor sobre a sua obra é minimizada, pois, de 

acordo com ele, o autor não é o único responsável por aquilo que produziu; ele se 

configura como o porta-voz de uma época que, através de símbolos, transmite os 

sentidos e os mecanismos estruturais de momentos históricos e de grupos sociais pré-

definidos. Portanto, é interessante destacar que, devido à multiplicidade de significados 

produzidos por uma mesma escrita, ela não está restrita a amarrações ou definições 

específicas. A escrita vai mais além, ela está acima disso e, por conseguinte, consegue 

estabelecer nexos entre quem a produz e quem a recebe, sendo este último capaz de 

produzir outro significado. 

 A morte do autor apresentada por Barthes (1988) estaria, então, associada a 

diluição do significado atribuído por ele a obra que produziu, visto que esta última seria 

novamente resignificada por quem a recebe e dotada de novas visões, novas 

interpretações e, é claro, novos significados. Apesar disso, Foucault (1969) desloca a 

importância e o significado que reside sobre o autor para a obra que fora produzida. A 

intenção dele é clara: demonstrar que o autor não tem controle sobre os significados 

atribuídos a sua obra após ela ter sido publicada. 

 No entanto, é necessário afirmar que a produção do discurso é autorizada por 

uma época ou momento histórico. Foucault (1969) deixa isso bem claro quando prova 

que determinados textos não eram bem vistos ou aceitos em momentos históricos 

específicos. É o momento histórico que autoriza e valoriza o discurso produzido, isto é, 

um discurso e o seu respectivo autor somente ganharão espaço e importância de acordo 

com o momento histórico que se apropriar de seus escritos. Portanto, ao se questionar 

“O que é um autor?”, a resposta alcançada seria “O autor corresponde ao momento 

histórico e social que o autoriza e o significa como discurso”. Dessa maneira, a 

validação dos estudos sobre as representações da intolerância no cinema se deve ao fato 

desses eventos estarem relacionados ao momento socio-histórico vivenciado por nós. 

 

“(...) É o resultado de uma operação complexa que constrói um certo ser de 

razão que se chama de autor. Sem duvida, a esse ser de razão, tenta-se dar 

um status realista: seria, no indivíduo, uma instância "profunda", um poder 

"criador", um "projeto", o lugar originário da escrita. Mas, na verdade, o 

que no indivíduo é designado como autor (ou o que faz de um indivíduo um 

autor) é apenas a projeção, em termos sempre mais ou menos 
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psicologizantes, do tratamento que se dá aos textos, das aproximações que se 

operam, dos traços que se estabelecem como pertinentes, das continuidades 

que se admitem ou das exclusões que se praticam. Todas essas operações 

variam de acordo com as épocas e os tipos de discurso. Não se constrói um 

"autor filosófico" como um "poeta"; e não se construía o autor de uma obra 

romanesca no século XVIII como atualmente. Entretanto, pode-se encontrar 

através do tempo um certo invariante nas regras de construção do autor 

(...)” (FOUCAULT, p.16-17, 1969). 
 

 

 Dito isto, um mesmo texto pode apresentar ao longo de si, várias posturas de 

autores diferentes expressos pelo mesmo autor, pois este não corresponde apenas à voz 

de si, mas, também, a um montante de expectativas e opiniões de outros indivíduos 

acumuladas em seus estudos e expressas nos seus textos e, por assim dizer, capaz de 

conferir a obra uma transdiscursividade. Transdiscursiva no sentido de que ele não é o 

único a se expressar pelo seu texto: dentro dele, o autor carrega todas as influências 

trazidas para o seu discurso. Portanto, o(s) autor(es) é(são) responsável(is) também 

pelas obras que vieram após ele(s) e que são consequentemente guiadas por ideias 

construídas em seus textos iniciais. A isso, Foucault (1969) denominou função-autor. 

 

“(...) a função-autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que 

contém, determina, articula o universo dos discursos; ela nasce se exerce 

uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as 

épocas e em todas as formas de civilização; ela não é definida pela 

atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série de 

operações específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente a um 

indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a varias 

posições-sujeito que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar 

(...)” (FOUCAULT, p.20, 1969). 

 

 Nesse sentido cabe ao pesquisador identificar aquilo que Foucault (1969) 

denominou costura enigmática, isto é, o elo de transdiscursividade estabelecido pela 

obra e pelas principais influências que ela carrega dentro de si. Costura enigmática 

porque corresponde a multiplicidade e discursividade apresentada em uma mesma obra 

de autores e ideias e, dessa maneira, transporta para si um momento específico de um 

determinado grupo social, e não apenas uma voz isolada, mas, antes de tudo, uma voz 

plural. 

O sujeito, assim como o autor e o próprio significado, pode aparecer de formas 

diferentes ao longo da obra, pois esses estariam associados a várias possibilidades de 

sentidos produzidos pelas correntes teóricas trazidas pela discussão realizada ao longo 

do texto. Portanto, é necessário afirmar que, em nenhum momento, Foucault (1969) 

nega a existência do autor; pelo contrário, o que ele busca é justamente a função, o 
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papel que este exerce sobre a obra e ele reconhece de imediato que nenhum texto é 

composto exclusivamente de um único autor. Tal constatação é problemática, pois, se 

partirmos desse pressuposto, defenderíamos a concepção de que nenhuma ideia é 

original e que todas elas são frutos de momentos históricos que permitiram o seu 

aparecimento, ou melhor, permitiram o desenvolvimento de seu sentido em termos de 

importância para a sociedade que a recebeu. Assim, a função-autor seria justamente 

coordenar todas as concepções epistemológicas que se apresentam em seus escritos. 

E qual a relação disto com o cinema? Os filmes trazem dentro de si roteiros, 

imagens, sons, fotografias que apresentam a transdiscursividade descrita por Foucault 

(1969). É necessário promover a leitura desses filmes, pois estas, por si sós, 

representam leituras sociais trazidas pelo olhar do diretor. Este, por sua vez, recorta e 

insere opiniões através de seus personagens, que corresponderiam a alegorias do real, ou 

seja, seriam representações em movimento. O cinema corresponderia, então, ao 

aprofundamento dessa voz, já que traz consigo imagens em movimento carregadas de 

sons que transmitiriam dentro de si as interpretações do diretor sobre o tema 

representado. Ainda, ao considerarmos que esse mesmo diretor transporta em seu 

discurso a visão de um dado grupo social, teríamos, então, uma excelente oportunidade 

de analisarmos a produção de uma temática em uma dada época a partir de obras 

fílmicas selecionadas, uma vez que estas seriam elementos que compuseram um 

conjunto de opiniões e representações. 

Sobre a representação a partir de imagens, Foucault (2008), em Isto não é um 

cachimbo, pôs em xeque a discussão estabelecida pelo quadro no momento em que ele 

se vale da frase apresentada “Isto não é um cachimbo”. De fato, não se trata de um 

cachimbo, pois o que reside ali nada mais é do que a representação de algo. O cachimbo 

não está lá; apenas um mero esboço traçado em cores e imagens que remeteriam e até 

mesmo se aproximariam do que ele realmente deveria ser, ainda que esta realidade seja 

inalcançada. 

 

“(...) Velho hábito que não é desprovido de fundamento: pois toda função de 

um desenho tão esquemático, tão escolar, quanto este é a de se fazer 

reconhecer, de deixar aparecer sem equívoco nem hesitação aquilo que ele 

representa. Por mais que seja o depósito, sobre uma folha ou um quadro, de 

um pouco de plumbagina ou de uma fina poeira de giz, ele não "reenvia" 

como uma flecha ou um indicador apontado a um certo cachimbo que se 

encontra mais longe, ou alhures; ele é um cachimbo. 

Desconcerta o fato de ser inevitável relacionar o texto com o desenho 

(como no-lo convidam o demonstrativo, o sentido da palavra cachimbo, a 

semelhança da imagem) e ser impossível definir o plano que permitiria dizer 
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que a asserção é verdadeira, falsa, contraditória. (...)”. (FOUCAULT, p.20-

21, 2008). 

 

 Dito isto, mais uma vez Foucault (2008) se vale da ideia de representação, pois 

ainda que a imagem projete o cachimbo, ele não está lá e por isso, a concepção 

compreendida por ele apresenta universos diferentes: o real e a representação. O que 

torna a frase expressa pela imagem (“Isto não é um cachimbo”) algo pleonástico. De 

fato o é, visto que a própria pintura falaria por si; ela não é um cachimbo, mas nos leva 

a acreditar que o é, e somente após a leitura do texto circunscrito na imagem, é que 

somos levados a nos questionar sobre o cachimbo, e percebê-lo como uma 

representação. Portanto, a imagem não é um cachimbo. 

 

“(...) Conjura a invencível ausência da qual as palavras são incapazes de 

triunfar, impondo-lhes, pelas astúcias de uma escrita que joga no espaço, a 

forma visível de sua referência: sabiamente dispostos sobre a folha de papel, 

os signos invocam, do exterior, pela margem que desenham, pelo recorte de 

sua massa no espaço vazio da página, a própria coisa de que falam (...)”. 
(FOUCAULT,p.23, 2008) 

 

  Dessa maneira, a linguagem e a imagem se distanciam e se aproximam, ao passo 

que ambas são representações. A linguagem “isto não é um cachimbo” é uma 

representação da negação expressa na imagem, que, por sua vez, representa a não 

existência do cachimbo. Em outras palavras, ambos se aproximam por serem 

representações de algo e se distanciam à medida que possuem papeis diferentes ao 

longo da obra de Magritte. 

 Roland Barthes (2006) argumenta que a produção do discurso metafórico 

apresentaria características nas quais predominariam as associações substitutivas, isto é, 

uma linguagem construída a partir de símbolos que representassem alegorias de um 

todo, que fossem capazes de sintetizá-lo em suas palavras ou até mesmo em suas 

expressões, como no caso dos filmes de Chaplin citado pelo próprio autor. 

 Desse modo, os diálogos trabalhados pelos diretores de filmes, ou seja, as falas 

dos personagens, corresponderiam a discursos metafóricos imersos em planos 

sintagmáticos construídos pelos diretores. Muito embora o autor tenha destacado a 

existência de dificuldades na análise do discurso sintagmático, Barthes (2006) aponta 

que é necessário limitar, selecionar e recortar o aspecto discursivo a ser analisado. Neste 

trabalho selecionamos fundamentalmente os personagens e as suas interações entre si, 

isto é, os seus diálogos. 
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Assim, encontramos sentidos e formas diferentes nos objetos selecionados e 

consequentemente é possível analisar aspectos de representações diferenciadas de uma 

mesma realidade, presente nos primeiros anos do século XXI. Para isso, torna-se 

necessário apresentar alguns teóricos do cinema e suas respectivas compreensões destes. 

 

1.1.  CONTEMPLAÇÃO OU ARTE ENGAJADA? AS TEORIAS 

CINEMATOGRÁFICAS FORMALISTA E REALISTA 

 

O debate sobre a concepção de cinema enquanto obra de arte ou reflexo de uma 

realidade é longo e está imerso no conflito estabelecido por duas correntes teóricas: a 

teoria formalista e a teoria realista do cinema. Ambas são marcadas pela genialidade de 

seus membros, porém carregam dentro de si fragilidades e contradições. Não 

pretenderemos aprofundar a discussão sobre essas correntes teóricas, mas sim 

apresentar seus principais destaques. 

Submetida aos anos iniciais de fundação do cinema, a teoria formalista ainda 

carrega dentro de si uma concepção voltada para a estética quando se refere à utilização 

desse veículo na produção cultural. Aos olhos de seus principais teóricos, o filme seria 

uma obra de arte que tem como função fundamental atender a demandas psicossociais. 

Marcado por essa concepção, o teórico Hugo Munsterberg (apud: ANDREW, 2002) 

acreditava que o cinema poderia ser trabalhado sob uma ótica impessoal, possível 

através do progresso tecnológico e pelo desenvolvimento da Sociologia. 

Evidentemente, em suas interpretações, a intencionalidade do filme seria 

desconsiderada, e, nesse sentido, é perceptível que Munsterberg (apud: ANDREW, 

2002) também sofre influências de uma postura neokantiana
11

, marcante em vários 

teóricos do início do século XX. Sua tentativa em trabalhar o filme por um prisma 

impessoal e imparcial deixa claro que, para ele, a película é um produto neutro e sobre 

ela é projetada todos os significados produzidos pela mente humana, a qual é 

responsável pelas suas estruturas, experiências e percepções. Portanto, o sentido dado ao 

conjunto de imagens projetado na tela é produzido pela própria mente do espectador. 

Dito isto, o cinema, mesmo sem esse objetivo, seria um veículo responsável por aflorar 

nossos desejos e experiências, o que possibilitaria revivermos memórias antes 

esquecidas. 

                                                           
11

 Entendemos aqui como postura neokantiana a produção estética e cultural voltada para a contemplação 

e imparcialidade; 
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O estudo das relações entre cinema e sociedade permite encará-lo também pelo 

viés da aproximação com a psicanálise
12

. Ambos, cinema e psicanálise, são 

contemporâneos e floresceram numa época em que havia um enorme desejo pela 

exposição e interpretação da realidade. Obviamente, Munsterberg (apud: ANDREW, 

2002) considerava que essa interpretação era fruto de uma produção artística capaz de 

estimular a mente humana a produzir sentidos para as imagens exibidas. No entanto, 

Tânia Rivera (2008) considera que o sucesso obtido pela imprensa na publicação em 

massa de jornais com suas notícias-crimes faz com que se intensifique o interesse do 

povo pelo realismo. Nesse sentido, com a construção de um desejo pela realidade, o 

cinema agradou gradativamente a população. O exemplo mais claro disso é o 

surgimento de Nickelodeons, massas operárias que pagavam um níquel para assistir em 

pé às exibições cinematográficas no fundo da sala. Ainda segundo a autora, existe uma 

enorme aproximação sobre o entendimento de sonho por Freud e o cinema. Pois, de 

acordo com ela, 

 

“(...) Trata-se, no sonho como no cinema, de apresentar figurativamente 

pensamentos ou ideias abstratas – ou melhor, de acordo com Jean-François 

Lyotard, parece que a linguagem do sonho não seria outra senão a da arte, 

“combinação indissociável entre o discurso e o sensível, falando a golpes de 

coisas, fazendo figura com as palavras” (...)” (RIVERA, 2008, p. 21). 

 

Contudo, apesar desse evidente desejo dos indivíduos pela representação da 

realidade, Munsterberg (apud: ANDREW, 2002) em nenhum momento buscou 

diferenciar os objetivos do cinema das outras artes. Em seus estudos, ele buscou ao 

máximo aproximá-los e convencioná-los aos métodos de outras obras artísticas já 

estabelecidas, o que se mostrou uma de suas grandes fragilidades, já que, em certo 

sentido, sua concepção reduz o filme a uma mera condição estética. 

Apesar das concepções teóricas de Munsterberg (apud: ANDREW, 2002) se 

aproximarem do gestaltismo, o teórico que mais se deixou influenciar foi, sobretudo, 

Rudolf Arnheim (apud: ANDREW, 2002), que se destacava por considerar o cinema 

como “(...) uma ilusão mais que perfeita da realidade (...)” (ANDREW, James Dudley. 

p. 35, 2002). Suas interpretações teóricas se distanciam de Munsterberg (apud: 

ANDREW, 2002), uma vez que Arnheim (apud: ANDREW, 2002) considerava 

possível a inserção da intencionalidade na produção fílmica. Para ele, a arte 
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 Ver FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923). in: Obras 

completas de Sigmund Freud. São Paulo. ed. Companhia das Letras, 2011. 
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cinematográfica corresponderia a uma manipulação de técnicas visíveis, as quais 

produziriam sentidos para o olhar humano. 

Portanto, apesar de outras artes partirem do exterior para o interior, o cinema, 

sendo considerado interpretação e leitura de um (único) aspecto da realidade, seguiria 

um sentido contrário. Assim, diferentemente de Munsterberg (apud: ANDREW, 2002), 

o qual considera o cinema como fruto da mente humana e de concepções psicossociais 

coletivas, Arnheim (apud: ANDREW. p.26, 2002) defende o filme como resultado da 

experiência, do cotidiano e, certamente, de uma representação exterior. Por isso, o 

cinema e a sua forma de abordar o objeto ganhariam mais destaque que o próprio objeto 

selecionado. 

 

“(...) Para Arnheim, a arte é um “dá e recebe” com o mundo. O artista 

recebe estímulos brutos do mundo que ele vê como objetos e eventos; então 

projeta esses objetos em um padrão imaginativo que joga para o mundo. O 

mundo responde, obrigando-os a adaptar seu padrão, até que ambos, o 

artista e o mundo, estejam satisfeitos. Desse modo, o trabalho artístico 

expressa tanto o artista como o mundo (...)” (ANDREW. p. 43, 2002) 

 

Desse modo, Arnheim (apud: ANDREW, 2002) também resgata a concepção 

kantiana, em que mundo e realidade correspondem ao significado que a mente humana 

credita a eles. O cinema seria visto por ele como uma espécie de janela através da qual a 

mente humana poderia observar e entender melhor a realidade. 

Dentre toda a contribuição da teoria formalista, uma destoa das demais. 

Indubitavelmente a produção teórica e cinematográfica de Sergei Eisenstein (2002)
13

 

corresponde, sobretudo, a um divisor de águas na corrente formalista. Dotado de uma 

incrível sensibilidade, Eisenstein (2002) teria sido o primeiro a vislumbrar a 

intencionalidade do filme. Em sua concepção, ele argumenta que caberia ao cineasta 

intervir, produzir e construir na cena fílmica suas intenções. Desta forma, a realidade 

nada mais seria do que a matéria-prima útil a ser moldada pelo diretor.  

Tal postura torna clara a discrepância em relação a seus antecessores. A 

manipulação da cor, do cenário e das relações entre os múltiplos personagens criados 

seriam responsáveis por uma composição carregada de significados para os seus 

espectadores; o filme, obra última desse trabalho se comportaria como uma interação da 

arte com o meio social que fora exibido. A produção fílmica não mais estaria destinada 

a ser um objeto de contemplação, mas, sim, uma obra de arte engajada com o seu tempo 
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 VER EISENSTEIN, Sergei. O Sentido do filme. Rio de Janeiro. ed.Jorge Zahar, 2002; EISENSTEIN, 

Sergei. A Forma do filme. Rio de Janeiro. ed.Jorge Zahar, 2002 



30 

 

e a sua realidade. Eisenstein acreditava na construção de um plano cinematográfico 

capaz de criar um ambiente favorável que estimulasse reações diversas em sua plateia. 

Dito isto, o método aplicado por ele se distanciava de uma ordinária linearidade. 

Imerso no mundo soviético, seria quase impossível não seguir os princípios ideológicos 

marxistas em sua produção cinematográfica, a qual apresentava uma montagem 

fundamentada na colisão de imagens e ideias, com o intuito claro de produzir, através 

dessa forma dialética, um significado. Assim, o cinema seria entendido por Eisenstein 

(2002) como um maestro responsável pela condução de uma orquestra de sentidos. 

Carregado por discursos interiores e exteriores, o filme traria consigo expectativas e 

intencionalidades. No entanto, os significados resultantes dessa montagem não seriam 

imutáveis e ou permanentes, pois apresentariam um determinado sentido somente em 

âmbito local. 

Eisenstein considera o cinema como uma espécie de máquina artística
14

. Sua 

interpretação sobre esse veículo não é pioneira, porém pode ser considerada 

desmistificadora. Para Andrew (2002) 

 

“(...) O filme funcionou como máquina, utilizando combustível confiável 

(atrações), energizado para criar uma corrente estável de movimento 

(montagem), desenvolvendo um significado dramático controlado e total 

(enredo, tom, personagem etc), levando em direção a um destino inevitável 

(a idéia ou tema final). (...)” (ANDREW. p. 61, 2002) 

 

 Dessa maneira, tal postura provoca o surgimento de uma interpretação 

mecanicista do cinema, a qual considera que a arte deve ter como foco as estruturas e os 

hábitos da mente humana, pois esta seria o meio através do qual o filme transmitiria a 

sua mensagem. Justamente por isso, o tema selecionado por essa obra deveria ser 

delicadamente escolhido. Ainda assim, por mais que o filme fosse carregado dessas 

intenções e projetado para atendê-las, o diretor, em nenhuma hipótese, possuiria o 

controle absoluto sobre as emoções e significados proporcionados pela obra fílmica. 

Talvez por isso, mesmo caracterizado por nutrir simpatias pela mecanicidade do 

cinema, Eisenstein (2002) nunca fora partidário exclusivo dela; assim como sua teoria, 

sua prática também fora dialética marxista. 

 Portanto, para Eisenstein (2002), o real deveria ser, antes de qualquer coisa, 

transformado pela mente para adquirir o status quo de verdade. O papel do artista e do 
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cineasta e as suas respectivas tarefas consistiriam em capturar a essência da realidade 

que o cerca e utilizá-la como matéria-prima para a confecção de seu trabalho. Nesse 

sentido, o filme fora definido por ele como o resultado de um processo criativo 

organicamente construído, o qual interage emocional e intelectualmente com os seus 

espectadores. “(...) O que, na realidade, fazemos é obrigar nossa imaginação a 

descrever para nós várias situações e quadros concretos apropriados ao nosso tema 

(...)” (EISENSTEIN, p.32, 2002). 

Para isso, ele concebia a imagem como um conceito geral capaz de vivenciar 

representações. No entanto, tal convicção não deve ser confundida com a produção de 

filmes-propagandas, pois, em relação a estes, Eisenstein apresentava uma postura 

dissonante, muito próxima, inclusive, das interpretações de Walter Benjamin (1994)
15

. 

Este, por sua vez, acreditava que os indivíduos não são totalmente passivos perante os 

símbolos exibidos pelo filme; eles o significam e resignificam, de acordo com seu 

suporte cultural. Walter Benjamin (1994) construiu outro olhar sobre a cultura 

contemporânea e, em especial, sobre o cinema. Para ele, o cinema e a sua massificação 

deveriam ser vistos de formas positivas, pois, da mesma maneira que o cinema teria 

sido responsável pela disseminação de ideologias das elites, ele também poderia ser 

interpretado como um mecanismo de revolução. Benjamin (1994) aponta que foi 

justamente o processo de transformação da arte em mercadoria e a sua consequente 

disseminação que permitiu que massas, antes excluídas do contato com as artes, 

passassem agora a ter acesso a elas.  De acordo com ele, existiria uma relação dialética 

entre o cinema e a ideologia, e não se poderia deixar de lado a percepção individual de 

um sujeito ao entrar em contato com determinada proposta ideológica. 

Nesse sentido, as emoções e os temas produzidos pelo cinema proporcionariam 

entre os seus espectadores uma aproximação e até mesmo laços de identidade capazes 

de promover uma solidarização com o que está sendo representado. Assim, é possível 

notar que, desde a primeira exibição dos irmãos Lumiére (final do século XIX) até as 

salas 3D do século XXI, o cinema tem participado e interagido diretamente com a 

sociedade que o produz e o cerca. Em determinado ponto, podemos até mesmo 

considerá-lo como um dos mecanismos responsáveis pela moldagem de interpretações 

que em si poderiam ser correspondentes às intenções de seus roteiristas, produtores e 
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diretores, ou até mesmo, representações de um determinado evento ou fenômeno 

ocorrido na sociedade. 

O cinema não deve ser encarado apenas como uma simples e mera exposição de 

imagens, mas deve ser interpretado como uma obra intencional e que carregaria em 

torno de si propostas de legitimação, de contestação ou até mesmo de apresentação de 

um determinado ponto de vista. Para Mônica Kornis (2008), a utilização de imagens e 

do próprio cinema para a constatação da realidade fez com que esta se tornasse um 

objeto de construção e reconstrução, tornando-se, assim, uma representação ou leitura 

construída por um determinado ponto de vista sobre a realidade. 

Através das concepções de teóricos como Béla Balázs (apud: ANDREW, 2002), 

os formalistas já apresentavam críticas à Teoria Realista do cinema, já que, sob sua 

interpretação, os teóricos cinematográficos realistas não retratavam exatamente a 

realidade, pois a própria escolha da cena corresponderia a uma parte de um conjunto de 

intencionalidades do diretor. Dessa maneira, iniciaremos a análise sobre outra corrente 

teórica de igual importância e fundamental para a nossa abordagem sobre os filmes 

selecionados: A Teoria Realista. 

 

“(...) O Cinema realista não deveria competir com os filmes de 

entretenimento, mas proporcionar uma alternativa absoluta, um cinema com 

uma consciência verdadeira tanto para com nossa percepção cotidiana da 

vida como para nossa situação social (...)” (ANDREW. p. 92, 2002).  

 

Dito isto, podemos afirmar com plena convicção que discutir a teoria realista é, 

antes de tudo, apresentar um cinema que se propôs engajado politicamente. A produção 

cinematográfica realista surge com o intuito de romper as barreiras do filme como obra 

de arte a ser contemplada. Para os produtores e diretores pertencentes a essa corrente 

teórica, o cinema seria algo muito mais além do objeto de contemplação. Pertencente ao 

nicho cultural que foi produzido, o filme traria consigo sentidos e representações da 

cultura que construiu e, ao mesmo tempo, dos objetos que foram exibidos. Como 

afirmamos anteriormente, não temos a intenção de aprofundar esse debate, apenas 

apresentar as principais propostas e características das correntes teóricas selecionadas. 

Portanto, ao escolhermos a teoria realista, é imprescindível abordar Siegfried Kracauer 

(apud: ANDREW, 2002) e André Bazin (apud: ANDREW, 2002). 

A produção teórica de Kracauer (apud: ANDREW, 2002) é densa e fundamental 

para a teoria realista. Sua principal obra, De Caligari a Hitler, publicada no final dos 
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anos 1950, apresentaria sua monumental contribuição para o cinema realista ao discutir 

o expressionismo alemão. Kracauer (apud: ANDREW, 2002) considerava o cinema 

como um veículo responsável por uma leitura da realidade, capaz de projetá-la e 

representá-la em suas imagens e sons, portanto, o intuito inicial dele seria analisar e 

criticar, com profundidade, o cinema. Caberia ao cineasta ler a realidade que o cerca e 

ajustar as ferramentas e técnicas fílmicas para viabilizar um olhar científico sobre as 

peculiaridades do objeto representado. Kracauer (apud: ANDREW, 2002) se distanciou 

dos formalistas ao considerar a fotografia próxima da realidade visível, recusando-se a 

aceitar a diferenciação entre o real e a fotografia. 

Desse modo, Kracauer (apud: ANDREW, 2002) e outros teóricos realistas 

consideravam o cinema como um veículo singular, capaz de capturar a realidade, ou 

seja, as cenas representadas seriam, aos olhos deles, a reprodução do real ou uma 

tentativa máxima de aproximação, uma lente de aumento de evidências, características e 

comportamentos. Andrews (2002) argumenta que, sob a ótica dos realistas, “(...) o 

cinema não-realista é como um instrumento científico usado como brinquedo. Pode ser 

interessante, excitante e engraçado, mas sempre será uma diversão. (...)” (ANDREW. 

p. 96, 2002). 

No entanto, Kracauer (apud: ANDREW, 2002) não se tornou um radical 

realista. Aos seus olhos, os cineastas deveriam buscar um realismo humano, não 

exatamente de fato, mas de intenção, ou seja, era necessário que o cineasta apresentasse 

sua visão sobre a realidade representada em seu filme, apresentando suas imagens como 

elementos pertencentes à natureza. 

 Como temos abordado ao longo desse trabalho, o embate entre formalistas e 

realistas norteou toda a discussão teórica cinematográfica dos primeiros 50 anos do 

século XX. Para Robert Stam (2003) 

 

“(...) as décadas após o advento do som caracterizam-se pelas tensões entre 

os teóricos “formativos”, que acreditavam que a especificidade artística do 

cinema localizava-se em suas diferenças radicais para com a realidade, e os 

“realistas”, que entendiam que sua especificidade artística (bem como sua 

raison d’être social) era a de oferecer representações confiáveis da vida 

cotidiana (...)” (STAM, p.91, 2003). 

 

 Nesse sentido, o esforço empreendido pelos realistas não se restringia a uma 

mera reprodução do visível; consistia na captura dele a partir das ferramentas 

cinematográficas utilizadas mediante a interpretação dos diretores e produtores de 
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cinema, de modo que a realidade fosse adequada de tal maneira que pudesse se 

transformar numa história viável o suficiente para ser contada. Por essa razão, os 

cineastas buscaram de maneiras diferenciadas adquirir essa capacidade técnica de 

reproduzir e atender, nas mais diversas telas do cinema, as demandas de uma sociedade 

que almejava, cada vez mais, representações que se aproximassem da realidade visível 

em seu cotidiano. E é exatamente por essa razão que o cinema mudo perdeu espaço e o 

sonoro se tornou hegemônico. Dito isto, é necessário apresentar André Bazin (apud: 

ANDREW, 2002), teórico que destoa dos demais realistas, assim como Eisenstein se 

tornou o maior expoente dentre os teóricos formalistas. 

  

“(...) André Bazin foi o primeiro crítico a efetivamente desafiar a tradição 

formativa. Foi sem dúvida a voz mais importante e inteligente a defender 

uma teoria e uma tradição cinematográfica baseada na crença no poder das 

imagens mecanicamente registradas, e não no poder aprendido do controle 

artístico sobre tais imagens (...)”. (ANDREW. p. 113, 2002). 

 

 Bazin (apud: ANDREW, 2002) complementou e aprofundou as temáticas 

estudadas inicialmente por Kracauer (apud: ANDREW, 2002) de tal maneira que a sua 

contribuição apresentou respostas para os problemas não solucionados por este, o qual 

ainda havia superado a tentativa de explicar que a fotografia e o cinema existiriam para 

explorar e expor uma matéria-prima de realidade pura e total. Bazin (apud: ANDREW, 

2002) entendia que isso era contraditório, pois sua concepção de realidade se baseava na 

capacidade interpretativa de cada cineasta e na forma que este abordava o seu espaço 

visual. Para ele, o cinema é um veículo artístico marcado pela espacialidade do meio e 

dos objetos
16

. 

 

“(...) Vemos o cinema como vemos a realidade, não por causa do modo como 

se parece (pode parecer irreal), mas porque foi registrada mecanicamente. O 

retrato desumano do mundo intriga-nos e torna o cinema e a fotografia, não 

o veículo do homem, mas o veículo da natureza. (...)” (ANDREW. p. 116, 

2002). 

 

 Assim, para André Bazin (apud: ANDREW, 2002), a realidade exibida era uma 

evidência de uma realidade autocomprovada, o que refletiria, em certo sentido, a 

dualidade existente no cinema arte-realidade. Portanto, a matéria-prima do cinema 

adquire sua significação a partir das formas pelas quais ela é representada. Dito isto, fica 

evidente que a interpretação baziniana considera que o cineasta utiliza o meio que o 
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cerca para atender seus objetivos e interesses pessoais e o transforma de tal modo que o 

resultado desse processo evidencia os significados que ele busca ressaltar, ainda que 

isso provoque um enorme embate entre o real e a capacidade de abstração dos diretores 

e produtores do filme. 

 Nesse sentido, Bazin (apud: ANDREW, 2002) entende o cinema como um 

veículo capaz de propagar e expandir inúmeras interpretações do real. Assim sendo, a 

teoria dele argumenta que a interpretação do cineasta reside na sua capacidade de 

seleção de imagens da realidade que o cerca. Por isso, enquanto Kracauer (apud: 

ANDREW, 2002) defendeu uma concepção de realidade total como algo imóvel e fixo 

a ser representado, Bazin (apud: ANDREW, 2002) argumentou sobre uma realidade 

produzida pela construção particular e individual do artista. Dessa maneira, o cinema 

era visto por ele como elemento e objeto que interage com as mais diversas e complexas 

relações sociais. 

 Tendo em vista essas relações, Bazin (apud: ANDREW, 2002) considera que o 

cinema produzido no mundo ocidental esteve associado a uma ideologia de classe 

média, isto é, a forma como esse grupo em ascensão entendia sua realidade e aspirações. 

Tal interpretação também pode ser encontrada em Ismail Xavier (2012). Este, por sua 

vez, entendia que o cinema representaria um modus vivendi, comercializado como 

produto a ser oferecido aos seus espectadores
17

, ou, ainda, uma fantástica fábrica de 

filmes, como mencionado por Ana Carolina Garcia (2011)
18

. Os desejos de consumo 

mais secretos seriam representados e concretizados no filme, e busca-se, através dele e 

de seu discurso cinematográfico, transformar a fantasia em algo palpável ao espectador. 

É claro que esse discurso não se limita a imagens exibidas, mas sim a todo aparato que 

o rodeia, das sinopses produzidas à crítica cinematográfica. No entanto, essas 

representações não são imutáveis, visto que estão ligadas a sua época e, justamente por 

isso, evidenciam um constante processo de mutação. Ainda segundo Bazin (apud: 

ANDREW, 2002), 

 

“(...) A matéria-prima do cinema, assim, é feita “para significar” através de 

vários modos cinemáticos e adquire sua “significação” apropriada quando 

encontra suas formas. Cabe ao teórico estudar os vários processos (modos) 

através dos quais o diretor pode tornar a realidade (a matéria-prima) 

significativa e, mais particularmente, torná-la significativa de um 
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 Nesse caso, o exemplo se refere ao cinema hoolywoodiano; 
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 GARCIA, Ana Carolina. A fantástica fábrica de filmes: Como Hollywood se tornou a capital mundial 

do cinema. Rio de Janeiro. ed. Senac Rio, 2011. 
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determinado modo humanamente valioso (forma) (...)”. (ANDREW. p. 119, 

2002). 

 

Os teóricos realistas apresentaram inúmeras aproximações com outras correntes 

de pensamento. É nítida a relação existente entre as concepções de cinema de Kracauer 

(apud: ANDREW, 2002) e os conceitos de representações produzidos por Roland 

Barthes (2010). 

 A compreensão sobre signo, significado e significante é fundamental para o 

entendimento da relação entre o simbólico e os indivíduos, principalmente quando 

potencializamos esse relacionamento através das diferentes maneiras de comunicação – 

nesse caso, o cinema –, desenvolvidas ao longo do século XX. Roland Barthes (2010) 

entendia que os elementos supracitados estavam relacionados com a linguística e com 

suas diferentes maneiras de manifestação. 

 Dessa maneira, a condição estruturante do signo em sua apresentação 

forma/substância deve ser analisada com atenção, já que, para Barthes (2006)
19

, a 

sociedade burguesa tende a produzir objetos padronizados e normativos e, certamente, 

responsáveis por uma semantização universal de usos. Nesse sentido, entender a 

composição forma/substância corresponde ao estudo dos elementos que constituem o 

signo: significado e significante. 

 O autor argumenta que o significado não pode ser resumido à representação 

mental do elemento, isto é, a imagem mental que se tem de algo. Para ele, o significado 

corresponderia àquilo que pode ser dito, isto é às possibilidades que podem ser criadas a 

partir das representações mentais estabelecidas por quem o constrói e por quem o 

observa. Dessa maneira, não se trataria de ato de consciência ou da exata reprodução da 

realidade, já que a única diferença que o separa do significante é que o último consiste 

num mediador que, ao se unir com o significado, corresponderia ao processo de 

significação. Portanto, a criação de um signo é resultado do processo entre significante e 

significado responsável pela produção de múltiplas interpretações relacionadas a 

realidade que representa. 

 

“(...) É preciso não esquecer que, contrariamente ao que sucede na 

linguagem comum, a qual me diz simplesmente que o significante exprime o 

significado, devem-se considerar em todo o sistema semiológico não apenas 

dois, mas três termos diferentes; pois o que se apreende não é absolutamente 

um termo, um após o outro, mas a correlação que os une: termos, portanto, o 

significante, o significado e o signo (...)” (BARTHES. p.203, 2010). 

                                                           
19

 Ver BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. São Paulo. ed. Cultrix, 2006; 
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 Obviamente não faz parte do nosso objetivo realizar uma exegese da teoria de 

Barthes (2006); iremos apenas situá-lo no universo teórico, no qual os estudiosos do 

cinema estavam imersos. 

 Embasados nos estudos sobre a semiologia, os teóricos ligados a essa corrente 

foram primordiais na abordagem sobre o discurso cinematográfico. Um dos principais 

pioneiros nessa nova perspectiva, Christian Metz (apud: STAM, 2003) concluiu que o 

objetivo fundamental da cine-semiologia reside em lapidar a diversidade de sentidos do 

cinema, destacando seus métodos e formas de significação. Para ele, o discurso 

cinematográfico seria composto de elementos pré-fílmicos, inerentes à produção do 

filme, e pós-fílmicos, relacionados a sua divulgação e veiculação . Portanto, o filme, ou 

seja, o produto veiculado, consiste de apenas uma faceta de todo o processo de 

construção do discurso cinematográfico. 

 Uma das grandes áreas de discussão de Metz (apud: STAM, 2003) se ocupava 

da relação e da diferença entre a linguagem literária e a cinematográfica. De acordo com 

ele, “(...) o cinema não é uma língua, mas uma linguagem (...)” (STAM. p. 132, 2003). 

Ainda segundo Metz (apud: STAM, 2003), a linguagem cinematográfica não se 

resumiria a um conjunto de mensagens escritas segundo um modelo literário; ela seria 

mais dinâmica e complexa, pois envolveria imagens, sons e, é claro, escrita. Isto a 

transforma num discurso de imagens sobre a realidade, ainda que suas concepções 

fossem amplamente criticadas por Gilles Deleuze
20

. 

 Gilles Deleuze (1990) combateu os princípios básicos dos preceitos saussurianos 

e lacanianos firmados no entendimento do cinema como portador de uma linguagem 

metafórica repleta de instrumentos capazes de compreender a cultura. Obviamente, não 

temos o intuito de aprofundar esse debate, mesmo entendendo que é necessário 

apresentá-lo. De acordo com Deleuze (1990), a dualidade saussuriana é questionada, 

uma vez que o cinema não pode ser resumido a significante e significado, princípio esse 

também encontrado na produção teórica de Roland Barthes, já citado anteriormente. O 

que importa para ele é o filme enquanto acontecimento, caracterizado como demarcador 

temporal de uma época, capaz de transmitir inúmeras facetas do momento histórico em 

que fora produzido. 
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 VER DELEUZE, Gilles. Cinema I: Imagem-movimento. São Paulo. ed. Brasiliense, 1986; DELEUZE, 

Gilles. Cinema II:Imagem-tempo. São Paulo. ed. Brasiliense, 1990. 
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“(...) o autor percebe o cinema como sendo, ele próprio, um instrumento 

filosófico, um gerador de conceitos e um produtor de textos que traduz o 

pensamento em termos audiovisuais, não por meio da linguagem, mas em 

blocos de movimentos e duração (...)”. (STAM. p. 284, 2003). 

 

Nesse sentido, ao produzir sua teoria, Deleuze (1990) buscava entender o cinema 

de uma maneira mais abrangente. Enquanto que os primeiros realistas buscavam 

reproduzir as representações espaciais em suas formas e objetos, ele almejava 

reproduzir as mentalidades inerentes ao filme, concepção essa muito próxima de outros 

preceitos trabalhados (André Bazin, Bakhtin e Volochinov
21

, esses dois últimos 

produzidos já em 1928). Sob a ótica de Robert Stam (2003), Deleuze utilizara os 

princípios teóricos de Peirce a respeito dos signos, numa tentativa de promover o 

embate contra os conceitos filmolinguísticos de Metz. 

O discurso cinematográfico escaparia às limitações linguísticas, pois estaria 

relacionado a objetos e signos em constante processo de transformação e interpretação. 

Isto é, o mesmo filme poderá produzir representações diferenciadas sobre o mesmo 

objeto quando interpretadas por sociedades e épocas diferentes. Portanto, o cinema é 

interpretado por Deleuze, sobretudo, como um instrumento filosófico. É interessante 

compreender essas discussões teóricas como tentativas de percepção das mentalidades e 

representações de uma época, as quais, em hipótese alguma, seriam imutáveis. Ao 

produzir seus trabalhos teóricos, Kracauer (apud: ANDREW, 2002) entendia que as 

manifestações artísticas do cinema de Weimar representavam tensões psicológicas que 

explicariam as ações coletivas em prol do movimento nazista. 

Os filmes seriam alegorias de desejos profundos e ambientes perturbadores 

existentes na Alemanha dos anos 1930. Portanto, o debate levantado por Kracauer 

(apud: ANDREW, 2002) está próximo das percepções de Deleuze (1990) e ainda é 

continuado por Marc Ferro (1992). Este, ao estabelecer dois pontos de análise em um 

único filme (o visível e o não-visível), é primordial para qualquer estudo que utilize 

como objeto o cinema e a mentalidade representada por ele. Tais Percepções 

aproximam também, em certo sentido, Kracauer (apud: ANDREW, 2002) a Barthes 

(2010). Por isso, ao estabelecer essa discussão, os teóricos realistas buscaram dissociar a 

ideia de cinema como apenas uma obra de arte a ser contemplada: a arte aqui teria, 

acima de tudo, um papel de engajamento sociopolítico.  
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 Ver ANDREW, James Dudley. As Principais teorias do cinema. Rio de Janeiro. ed. Jorge Zahar, 

2002; 
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“(...) A mais fantasiosa obra cinematográfica de ficção traz por trás de si 

ideologias, imaginários, relações de poder, padrões de cultura (...)”. (BARROS, p.53, 

2008). Mesmo assim, Kracauer não defendia uma manipulação ou intervenção total do 

filme sobre a multidão de indivíduos. De certa forma, assim como Walter Benjamin 

(1994), ele ainda nutria a crença na capacidade individual das pessoas de se dissociarem 

do potencial manipulador das imagens representadas no cinema e de formularem suas 

próprias convicções. 

 Diante dessas breves interpretações teóricas, é interessante notar os fenômenos e 

reflexos que o cinema produz nas mais diversas relações sociais, seja a respeito de 

processos de identificação ou de comportamentos de repulsa diante do que é exibido. 

Ismail Xavier (2012) considerava a tela do cinema como algo centrífugo (XAVIER, 

Ismail. p. 20, 2012). Isto é, o filme capaz de produzir no espectador um efeito de atração  

para o que ocorre na cena, convidando-o a interagir com ela, a identificar-se com ela. Os 

elementos responsáveis por esse convite residiriam nas escolhas dos espaços e situações 

filmadas pelo diretor. Ele é o maestro dessa grande sinfonia de imagens, que produziria, 

assim como Xavier (2012) argumentara, janelas do imaginário. 

 O poder de atração dessas janelas produz em seus espectadores anseios e 

interações capazes de despertar os mais profundos sentimentos. Esse impacto é variável 

e está atrelado a condições culturais que estabelecem, a seu modo, as lentes necessárias 

para a interpretação do espectador em relação ao filme. Esse processo de identificação 

é, sobretudo, um processo de transmissão e retransmissão de valores através de sons e 

imagens. Nesse sentido, ele pode e deve ser visto como um componente de aculturação, 

ainda que isto possa ser visto como um processo no qual estão presentes relações de 

poder
22

, e estas, por sua vez, correspondem a mecanismos de controle do discurso a ser 

proferido. Para Foucault (1970): 

 

“(...) O discurso, aparentemente, pode até nem ser nada de por aí além, mas, 

no entanto, os interditos que o atingem revelam, cedo, de imediato, o seu 

vínculo ao desejo e o poder. E com isso não há com que admirarmo-nos: 

uma vez que o discurso — a psicanálise mostrou-o —, não é simplesmente o 

que manifesta (ou esconde) o desejo; é também aquilo que é objecto do 

desejo; e porque — e isso a história desde sempre o ensinou — o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que 

procuramos assenhorear-nos (...)” (FOUCAULT, p. 3, 1970). 
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 (...) As identidades, portanto, são construídas no interior das relações de poder (...) (FOUCAULT, 

1986); 



40 

 

 Nesse sentido, consideramos que a análise fílmica
23

 é, antes de tudo, uma análise 

da concatenação das imagens em movimento capazes de revivenciar relações de poder 

imersas em seus processos históricos específicos. Nesse caso, a interpretação que se tem 

de algo é entendida como a afirmação de quem observa e, ao mesmo tempo, sua 

legitimação de verdade. No entanto, a construção do mesmo é refeita por quem o 

apreende, de modo que este processo seja desenvolvido ad aeternum. Esse jogo de 

expressões de identidade transmitiriam as demandas de grupos sociais expressos pelo 

autor em sua obra, ou seja, o grupo que compreende o autor fala através dele em seu 

discurso. 

 O cinema seria, então, uma forma de discurso audiovisual, construído no final do 

século XIX, e que se afirmou como um dos inúmeros mecanismos de produção e 

reprodução de leituras sobre as mais diferentes relações sociais, que são também, antes 

de tudo, relações de poder. Robert Stam (2003) considera o cinema, como ele próprio 

afirmou, o cronotopo, isto é, o filme como instrumento capaz de remontar tempo e 

espaço. O filme, interpretado dessa forma, pode também ser visto como um texto 

repleto de conexões culturais. 

 A teoria da reflexividade e da recepção é longa e extremamente conturbada. As 

obras midiáticas apresentam três características básicas: 1) a leitura dominante, a qual 

os grupos hegemônicos buscam transmitir seus valores de modo a torná-los comuns a 

sociedade que a recebe; 2) a leitura resistente, que é estabelecida pelos grupos 

opositores ao mainstream
24

; e, por último, 3) a leitura negociada, realizada por 

elementos que, apesar de estar em sintonia com o grupo dominante, busca a partir de 

sua realidade promover algumas reflexões sobre seus aspectos locais
25

. No entanto, esse 

não é um modelo fixo e determinado. Um indivíduo pode pertencer à classe dominante 

e, ainda assim, apresentar uma postura resistente. 

 

“(...) As posições espectatoriais são multiformes, fissuradas, esquizofrênicas, 

desigualmente desenvolvidas, descontínuas dos pontos de vista cultural, 

discursivo e político, formando parte de um território mutante de diferenças 

e contradições que se ramificam (...) (SHOHAT, Ella. STAM, Robert. in: 

STAM, Robert. p. 259, 2003)”. 

 

 Ainda assim, apesar de iniciarmos o debate sobre identidade e cinema, 

pretenderemos aprofundá-lo somente quando analisarmos os filmes selecionados como 
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 Realizaremos a análise fílmica dos objetos selecionados no capítulo 2. 
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 Entendemos aqui como um termo utilizado para designar grupos hegemônicos; 
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 HALL, Stuart.in: STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas. ed. Papirus, 2003. 
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objeto deste trabalho. Dito isto, percebe-se um quadro teórico vasto para a promoção do 

debate sobre a teoria do cinema. O objetivo, ao traçar esse percurso conceitual, não era 

esgotá-lo, mas, sim, apresentá-lo, ainda que de maneira breve, para que nos fornecesse 

contribuições sobre o entendimento dos filmes selecionados. 

A partir dessas discussões teóricas, poderemos classificar e analisar com melhor 

propriedade a produção fílmica de Hooligans (2005) e This is England (2006), objetos 

de pesquisa escolhidos para a nossa abordagem, que serão alvo de discussão no segundo 

capítulo, o qual servirá como base para discutirmos seus respectivos diretores e as 

representações socioculturais construídas por eles em suas obras fílmicas, transmitidas a 

partir de suas imagens, personagens e diálogos, que representariam alegorias de 

determinados fenômenos e posturas sociais. 

  

 1.2. OS GRUPOS JUVENIS, AS MANIFESTAÇÕES RECENTES DE 

INTOLERÂNCIA E OS SEUS “PROCESSOS EDUCATIVOS”. 

 

 É necessário discutir as razões que justificariam a continuidade de práticas 

fascistas no pós-2ª Guerra. De acordo com Theodor Adorno (1950)
26

, os indivíduos que 

aderiram ao fascismo apresentavam uma série de elementos psicossociais que 

explicariam aquilo que Adorno considerava personalidade autoritária. Dito isto, o 

individualismo exacerbado, presente no mundo industrial, teria sido responsável pela 

produção de uma multidão solitária, ou, nas palavras de Adorno, lonely crowd, que 

forneceria esse ambiente psicologicamente favorável. Sua argumentação se insere na 

análise das opiniões, atitudes e valores, mas, sobretudo, nas atitudes. Adorno 

considerava o Fascismo uma prática, que poderia ser adotada quando fosse conveniente: 

até lá, essa personalidade autoritária ficaria adormecida, aguardando o momento ideal 

para se manifestar. 

No entanto, esse aspecto poderia variar de acordo com cada pessoa, visto que a 

sua construção estaria relacionada às interações sociopolíticas e culturais realizadas 

pelos indivíduos que consolidariam suas opiniões e valores. Obviamente, Adorno ainda 

considera que as frustrações socioeconômicas forneceriam condições psicossociais para 

a proliferação e o amadurecimento de comportamentos antidemocráticos, pois estes 

seriam mecanismos de inserção desses indivíduos em grupos extremistas, ou seja, uma 
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 VER ADORNO, Theodor. Introdução a “A Personalidade Autoritária”. Harper. Nova York, 1950. 
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tentativa, ainda que desesperadora, de pertencimento e, consequentemente, de 

identificação. Não é à toa que são constantes os casos de violência associados à 

intolerância cometidos por jovens ainda hoje. 

 

“(...) O que outrora era exemplificado apenas por alguns monstros nazistas 

pode ser constatado hoje a partir de casos numerosos, como delinquentes 

juvenis, líderes de quadrilhas e tipos semelhantes, diariamente presentes no 

noticiário. Se fosse obrigado a resumir em uma fórmula esse tipo de caráter 

manipulador – o que talvez seja equivocado embora útil à compreensão – eu 

o denominaria de o tipo de consciência coisificada. No começo as pessoas 

desse tipo se tornam, por assim, dizer iguais às coisas. Em seguida, na 

medida em que o conseguem, tornam os outros iguais às coisas. Isto é muito 

bem traduzido pela expressão aprontar, que goza de igual popularidade 

entre os valentões juvenis e entre os nazistas (...)”. (ADORNO, p. 129, 1970) 

 

Portanto, as sociedades modernas teriam sido responsáveis pela formação de 

uma multidão de indivíduos marcados pelo enraizamento de angústias que justificariam 

a adesão aos movimentos políticos nacionalistas, como ocorrera durante o Nazismo. 

Em seu polêmico trabalho, Educação após Auschwitz
27

, Adorno considera que o 

movimento nazista estaria arraigado na sociedade alemã por esta apresentar uma 

enorme rigidez em seus métodos educacionais. Para ele, o século XX e a sua 

modernidade teriam sido responsáveis por um esfriamento das relações humanas. O 

profundo racionalismo, evidente nessa época, somado a um comportamento nacionalista 

extremado, teria figurado entre alguns dos causadores do processo de banalização da 

violência, presenciado no massacre de armênios ocorrido na 1ª Guerra Mundial e do 

Holocausto promovido pelos nazistas, banalização essa que já estaria presente na 

severidade dos métodos educacionais e de seus rigorosos e violentos ritos de iniciação 

que nada mais fariam do que naturalizar a dor e a violência. 

Esses fatores explicariam os crimes cometidos pelo fascismo, visto que estariam 

vinculados à transferência de responsabilidades permitida pelo excessivo aparelho 

burocrático totalitário, ou seja, o mal estaria disfarçado de um mero cumprimento de 

ordens. Assim sendo, Adorno considera que a afirmação do individualismo e de suas 

responsabilidades consistiria em mecanismos para evitar o retorno dessas práticas. 

Portanto, a tecnificação da sociedade teria sido uma das responsáveis pelo 

distanciamento das relações humanas. 

 

“(...) Isto se sedimentou do modo mais profundo no caráter das pessoas. O 

que contradiz o impulso grupal da chamada lonely crowd, da massa 
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solitária, na verdade constitui uma reação, um enturmar-se de pessoas frias 

que não suportam a própria frieza mas nada podem fazer para alterá-la. 

Hoje em dia qualquer pessoa, sem exceção, se sente mal-amada, porque 

cada um é deficiente na capacidade de amar. A incapacidade para a 

identificação foi sem dúvida a condição psicológica mais importante para 

tornar possível algo como Auschwitz em meio a pessoas mais ou menos 

civilizadas e inofensivas (...)” (ADORNO. São Paulo, 1970). 

 

 Dito isto, Adorno argumenta que a personalidade autoritária é percebida pelas 

suas práticas fascistas e explicada por condições subjetivas que corroborariam os seus 

mecanismos. Tais condições subjetivas estão relacionadas a momentos históricos que 

poderiam explicar práticas autoritárias realizadas por sociedades democráticas, tal como 

tem ocorrido desde a Alemanha dos anos 1930 até a recente postura americana com o 

Patriot Act
28

, que legitimou o uso da força e de práticas de tortura pelo governo 

estadunidense em interrogatórios de prisioneiros considerados terroristas, em Abu 

Ghraib e Guantânamo. 

 Sendo assim, caberia à educação uma espécie de gerenciamento das diferenças 

para se evitar esse tipo de comportamento. Mas, no entanto, ela também falhou. É o que 

constata o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, ao se debruçar sobre os eventos 

ocorridos na ilha de Utoya (Noruega)
29

, na escola judaica Ozar Hatorah, em Toulouse 

(França)
30

 e mais recentemente em Zwickau
31

. Na opinião dele, o crescimento de 

eventos vinculados à intolerância estão diretamente relacionados a uma ascensão das 

direitas conservadoras em várias regiões da Europa. Aquilo que ele denominou como 

maré neonazi tem sido marcante em países onde os péssimos índices econômicos têm 

como alvo, nos discursos direitistas, o imigrante. 

 A abordagem do professor Francisco Carlos Teixeira é, na melhor das hipóteses, 

preocupante, visto que ele apresenta, ao longo de suas análises
32

, um constante processo 

de aproximação entre a direita conservadora mundial e grupos políticos de extrema-

direita. Além disso, ele destaca inúmeros segmentos e dados que comprovam e atestam 
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 Também conhecido como “Uniting and Strengthening America 

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001”, o Patriot Act 

foi aprovado em 26 de outubro de 2001 com o intuito de autorizar juridicamente o uso da força no 
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29
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um crescimento estrondoso do fascismo ressurgente, que volta seus olhos contra 

imigrantes (estrangeiros em geral), muçulmanos, judeus e inúmeras minorias, 

associando a todos eles a responsabilidade pelos problemas socioeconômicos. É 

importante notar, também, uma enorme iniciativa desses grupos e de outros segmentos 

(celebridades, mídia, etc) pelo negacionismo e revisionismo histórico, o qual 

abordaremos mais adiante. 

 Outro aspecto que nos chama atenção é que o mesmo comportamento metódico 

nazista denunciado por Adorno (1970) e por Hannah Arendt (1999)
33

 é percebido no 

grupo alemão Clandestinidade Nacional-Socialista, escondendo atrás de hábitos 

normais e de pessoas aparentemente comuns, sadismo, intolerância e crueldade. De 

fato, a proposta feita por Adorno há cerca de 40 anos atrás fracassou. O processo 

educacional não pode salvar a sociedade de novas manifestações fascistas. 

 Ainda assim, diante da seara de explicações que buscaram, à sua maneira, 

explicar as manifestações fascistas, Adorno (1970) ressalta a importância de considerar 

os mecanismos subjetivos que motivaram e motivam os indivíduos a assumirem aquilo 

que ele denominou como personalidade autoritária. 

 Em seus estudos sobre o nacional-socialismo, Franz Neumann (2005) 

argumentara que o movimento seria em suas palavras “(...) anti-democratico, anti-

liberal y profundamente anti-racional (...)” (NEUMANN. p. 507, 2005). Escrita no 

calor da 2ª Guerra Mundial (a primeira publicação do seu livro Behemothdata de 1943), 

a obra de Neumann retratava que o fascismo seria marcado por uma quase completa 

ausência do Estado de direito, sendo composto apenas por quatro instituições básicas: 

Partido, Governo, Führer e Exército. Estes seriam articulados e protegidos pelo apoio da 

massa e a manipulavam de acordo com suas pretensões. 

 A propaganda fascista seria, então, acima de tudo, um ato de violência, como ele 

próprio afirmara “(...) La propaganda es violência contra el alma (...)” (NEUMANN. p. 

481, 2005). O autor a considera como um dos inúmeros aspectos das práticas fascistas, 

visto que seu objetivo principal consiste em manipular e submeter os indivíduos às 

vontades do aparelho governamental. Ainda assim, para que estas práticas apresentem o 

efeito esperado, é necessário encontrar condições históricas favoráveis, como foi dito 

anteriormente, processos de crises socioeconômicas que permitam generalizações e, 

através delas, a disseminação de conceitos xenófobos e racistas. Não é de se estranhar, 
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então, um visível crescimento de movimentos políticos autoritários na Europa pós-crise 

de 2008. 

 

“(...) La propaganda nacional-socialista es, pues, la expressión de los 

mismos fenómenos que aparecen en todos los aspectos del régimen: la 

destucción de cualquier residuo de espontainedade que quede y la 

incorporación de la población a una super-máquina (…)” (NEUMANN. p. 

484, 2005) 

 

Portanto, aos seus olhos, o nacional-socialismo não compusera um Estado, visto 

que suas determinações não passavam de um acordo firmado entre quatro instituições 

fundamentais citadas acima e guiadas, exclusivamente, por suas respectivas 

conveniências, acordo esse que poderia ser interpretado pela sua concepção de 

Behemoth
34

. Dito isto, o autor considera que a vitória sobre o nacional-socialismo 

somente seria possível no campo psicológico, por meio de uma teoria política que 

preencha o vazio de expectativas da sociedade em crise, sem que vidas sejam 

sacrificadas. Para isso, seria necessário fortalecer os preceitos democráticos e, através 

deles, desacreditar o autoritarismo como resposta para os anseios sociais, o que nos 

remonta às propostas feitas por Adorno (1970) em Educação após Auschwitz. 

 Nesse sentido, tribos urbanas ou neotribos caracterizadas por posturas fascistas, 

como skinheads neonazi e os hooligans, representariam falhas claras na proposta 

educativa preconizada por Adorno. Tais grupos remontam a esses comportamentos, e, 

adaptando-os a seus respectivos aspectos socioeconômicos e culturais, bem como aos 

elementos apontados acima por Neumann como sendo características básicas do 

nacional-socialismo, é possível acrescer ainda outros aspectos, como, por exemplo, o 

territorialismo, este maquiado por discursos nacionalistas. 

É interessante destacar que a acepção de território que utilizamos aqui não se 

limita à ideia de espaço político-jurídico previamente definido ou institucionalmente 

estabelecido. Haesbaert (2005) compreende que “(...) Território, assim, em qualquer 

acepção, tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz 

respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao poder no 

sentido mais simbólico, de apropriação (...)” (HAESBAERT, p. 1, 2005). Portanto, as 

relações sociais estabelecidas entre as mais diferentes tribos urbanas e os indivíduos que 

convivem dentro ou fora dela permitem múltiplas situações de conflito que 
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correspondem a relações de poder, sejam entre os membros da tribo, sejam entre eles e 

os demais sujeitos sociais. 

Nesse sentido, o território é mutável. Os bairros e as ruas da grande cidade não 

são exclusivamente locais de concreto e aço, mas sim demarcadores de símbolos de 

poder, que esses grupos juvenis defendem os seus espaços diante de quaisquer 

sinônimos de ameaça. Como a relação de dominação da localidade se dá de forma 

simbólica e cultural, não é de se estranhar a enorme preocupação em exibir pichações 

que enaltecem o grupo local e desmerecem supostos invasores. 

Em This is England (2006) isso é cuidadosamente trabalhado em duas cenas 

exibidas pelo filme. Na primeira, os grupos skins estão sentados em uma espécie de 

túnel, no qual há pichações com nomes de bandas que reproduzem os sons apreciados 

por esses grupos. Além disso, podem-se encontrar expressões de insatisfação política 

em relação ao governo de Margareth Thatcher, tais como “Mag is twat”, algo próximo 

de “Mag é uma idiota”. Num outro momento, os personagens, liderados por Combo 

(Stephen Graham), picham agressões de caráter racista contra supostos imigrantes que 

poderiam utilizar aquele local como rota de passagem. Entre os inúmeros dizeres, a 

mensagem é bastante clara: estrangeiros não são bem-vindos ali. 

 De todo modo, Haesbaert (2005) afirma que 

 

“(...) dentro de um processo de dominação e/ou apropriação, o território e a 

territorialização devem ser trabalhados na multiplicidade de suas 

manifestações – que é também e, sobretudo, multiplicidade de poderes, neles 

incorporados através dos múltiplos agentes/sujeitos envolvidos. Assim, 

devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com os sujeitos 

que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais, o Estado, empresas, 

instituições como a Igreja etc (...)” (HAESBAERT, p.3, 2005) 

 

Obviamente não pretendemos realizar uma exegese sobre o conceito de 

território, mas sim utilizá-lo como norte para a compreensão de comportamentos e 

posturas adotadas pelos grupos representados nas obras fílmicas selecionadas. 

Por isso, território e manifestações de violência se relacionam com o intuito de 

transformá-la num veículo justificado por grupos urbanos como mecanismo de 

afirmações de identidade. Assim, discriminar e agredir o outro fazem parte de rituais de 

defesa do território, ainda que, para isso, seja fundamental o estabelecimento de rótulos 

sobre minorias, especialmente imigrantes. Este rótulo é, por sua vez, responsável por 

determinadas generalizações que atingem, de formas diferenciadas, boa parte do senso 
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comum, no sentido de que, se um imigrante estiver em péssimas condições financeiras, 

torna-se lugar-comum associar todo o grupo migrante à pobreza. 

A criação de estereótipos sobre grupos minoritários promove sua 

responsabilização por quaisquer distúrbios ocorrentes no ambiente em que estão 

inseridos. Simmel (2005) aponta que 

   

“(...) Indica-se, sempre, por exemplo, por meio de rebeliões de todos os tipos, 

que a facção atacada teria começado uma agitação a partir do exterior, por 

mobilização de estrangeiros. Do mesmo jeito que isso pode ser aplicado, não 

deixa também de ser um exagero referente ao papel específico do 

estrangeiro. Este, sendo mais livre, prática e teoricamente, lhe seria 

permitido examinar as relações de perda, medir os ideais mais gerais e mais 

objetivos envolvidos e, além do mais, por não se encontrar preso na sua ação 

por costumes, piedade, ou antecedentes de dependência. Por conseguinte, 

aplicando o raciocínio à ficção: os rebeldes não seriam de forma alguma 

culpados, e poderiam no máximo, apenas, serem instigados, e a rebelião não 

procederia de forma alguma deles: especulada por eles mesmos, negariam 

deste o começo, cada razão verdadeira da rebelião (...)”. (SIMMEL, p.268, 

2005). 

 

 Construídos por grupos políticos conservadores que buscam através desse 

discurso mobilizar as massas e através delas alcançar o poder, os partidos políticos 

podem ser a mente por trás da gestação de ideias fascistas, enquanto que algumas tribos 

urbanas, como os skinheads neonazi, devem ser vistas como o corpo que executa esse 

pensamento. 

Diante do agravamento das problemáticas socioeconômicas supracitadas, 

movimentos radicais de extrema-direita intensificaram sua associação com diversos 

grupos urbanos que se direcionavam para um caminho oposto à tendência mundial 

globalizante e estabeleciam organizações sociais marcadas por uma ênfase à ideia de 

comunidade relacionada a interpretações equivocadas de nacionalismo. Tudo isso 

permitiu, dessa forma, o surgimento de uma manifestação social contemporânea: o 

neotribalismo. 

Não é recente a produção de filmes ligados a temas que se propuseram a 

apresentar, de formas diretas ou mais contidas, a intolerância. Podemos perceber que em 

certa medida, esta abordagem fora realizada de forma contestatória ou simplesmente 

justificadora. Diante do vasto acervo de películas com essa temática, é necessário 

realizarmos um breve histórico para entendermos como, ao longo dos anos, as 

produções associadas à intolerância canalizaram suas representações em torno de tribos 

urbanas no início do século XXI. Obviamente, não temos como intuito apontar todos os 
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filmes sobre esse assunto; pretendemos apenas apresentar um panorama de algumas 

produções que consideramos destacadas. 

Podemos indicar como demarcador inicial o filme O Nascimento de uma Nação 

(The Birth of a Nation – 1915). Dirigida por D. W. Griffith, a obra apresenta como 

intuito a legitimação de relações segregacionistas existentes na sociedade norte-

americana. Considerado um sucesso em seu ano de lançamento, o filme rotulava a 

população afrodescendente como indivíduos violentos e sexualmente agressivos. Além 

disso, retrata a Kux Klux Khan como um movimento heroico, que surge em defesa da 

população branca. 

Mais tarde, imerso num período de forte politização do cinema, surge O Triunfo 

da Vontade (Triumph des Willens – 1935) produzido pela cineasta alemã Leni 

Riefenstahl, sob encomenda do Partido Nazista, o qual, dentre inúmeros aspectos, 

também criava estereótipos que representavam Adolf Hitler a partir de uma ótica de 

predestinação à grandeza e ao poder; e O Judeu Sürs (1940), dirigido por Veit Harlam, 

que associava diversos aspectos negativos ao povo judeu. Outro exemplo de destaque é 

Chapaev (1934). Dirigido por Georg e Sergei Vasilyev, possuía como objetivo legitimar 

o Regime Stalinista. Ainda nesse contexto, insere-se também o filme Vampiros de 

Almas (Invasion of the Body Snatchers – 1956), dirigido por Don Siegel, o qual retrata o 

Macarthismo.  

Contudo, apesar dos exemplos citados acima apresentarem propostas de 

legitimação, em outros vários momentos, o cinema também foi utilizado como veículo 

de contestação do universo no qual era produzido. Nesse sentido podemos citar A Greve 

(Statchka – 1924), dirigido por Sergei Eisenstein, em que se apresentava ao governo 

stalinista, a caminho do recrudescimento, a possibilidade de a política caminhar de mãos 

dadas com a arte; Platoon (1986), dirigido por Oliver Stone, que estabelece uma visão 

crítica sobre a participação americana na Guerra do Vietnã; Mississipi em chamas 

(Mississippi Burning – 1988), dirigido por Alan Parker, e Faça a coisa certa (Do the 

right thing - 1989), de Spike Lee, que criticavam a sociedade discriminatória americana. 

Enfim, a lista é interminável.  

A partir da década de 1970 outros filmes abordaram, sob perspectivas variadas, a 

temática intolerância. Alguns, como Laranja Mecânica (A Clockwork Orange - 1971), 

de Stanley Kubrick, traziam uma discussão sobre a naturalização da violência ou 
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banalização do mal, tema esse discutido inclusive por teóricos como Hannah Arendt
35

. 

Outros, como A Onda (The Wave - 1981), de Alex Grasshoff, iniciavam a tematização 

de práticas nitidamente fascistas, ainda que de maneira superficial. No entanto, o 

incômodo gerado por ele possibilitou a produção de um remake de maior fôlego em 

2008, intitulado Die Welle e dirigido por Dennis Gansel. 

 Apesar de apresentarem, de uma forma geral, certa desumanização do indivíduo 

e de frequentemente envolverem tensões étnicas e disputas territoriais, foi somente a 

partir da década de 1990 que se percebeu uma produção fílmica que tem como destaque 

o aparecimento de movimentos urbanos, a saber, skinheads neonazi. A Força Branca 

(Romper Stomper - 1992), de Geoffrey Wright, Um Skinhead no Divã (Tala! Det är så 

mörkt – 1993), de Suzanne Osten, e A Outra História Americana (American History X 

– 1998), de Tony Kaye e Edward Norton, representam uma tendência geral para 

abordagens fílmicas sobre esse tema nesse período.  

 A partir da primeira década do século XXI, apesar de as produções se inserirem 

num mesmo contexto, tribos urbanas, intolerância e fascismo, elas já apresentavam um 

amadurecimento em suas abordagens. E, mais ainda, é notável nesses novos filmes o 

surgimento de representações de discursos extremamente conservadores presentes no 

cenário político mundial, além de movimentos caracterizados por afirmações e posturas 

equivocadas sobre nacionalismo, identidade e território, tema sobre o qual discutiremos 

algumas concepções no segundo capítulo desse trabalho. 

Algumas dessas obras estão ambientadas em contextos históricos, como a queda 

do socialismo e a posterior reunificação da Alemanha, presentes em Fuhrer Ex (2002), 

dirigido por Winfried Bonengel, e This is England (2006), dirigido por Shane Meadows, 

que retratam a implantação do neoliberalismo por Margareth Thatcher na Inglaterra, o 

que afundou o país em crises sistemáticas, em que a falta de perspectivas produziram 

diversos grupos de jovens desencantados com a sua realidade.  

Dessa maneira, desperta a nossa atenção a frequência de películas produzidas 

sobre grupos juvenis marcados pela intolerância, os quais, com um caráter nitidamente 

influenciado por práticas fascistas, têm disseminado ódio e violência sobre minorias, 

especialmente, sobre imigrantes. 

 

1.3. AFINAL DE CONTAS QUEM SÃO OS SKINHEADS? 
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 Qualquer debate que se proponha a discutir a formação dos grupos skinheads 

perpassa obrigatoriamente uma discussão anterior: o neotribalismo. Antes de nos 

apropriarmos desse conceito, é necessário discuti-lo, a fim de entendermos 

interpretações realizadas sobre a cultura juvenil. 

 A concepção de conceitos construídos sobre grupos juvenis compreende 

inúmeras nomenclaturas. Subcultura, microcultura, contracultura e tribos urbanas ou 

neotribos são apenas alguns exemplos dessa problemática. É interessante destacar que 

cada termo pertence a pontos de análises sociológicas diferenciados. Sob a perspectiva 

das relações de poder, a abordagem realizada sobre as culturas juvenis, que as concebe 

como subcultura, compreende  subcultura como grupos minoritários, postos de maneira 

subalterna em relação a grupos sociais hegemônicos pré-estabelecidos. Já a construção 

do conceito de contracultura parte do princípio da ação dos seus membros, em oposição 

ao grupo considerado mainstream, o que conduz esses comportamentos juvenis ao 

status de universo underground. 

 A seleção de um desses conceitos é, por si só, algo extremamente complexo, 

visto que optar por um deles significa adotar uma interpretação sociológica. Vitor 

Sérgio Ferreira (2008) se vale do conceito de microcultura para definir a formação de 

grupos urbanos juvenis. Em sua opinião, a microcultura reside em contextos sociais em 

que ocorrem “fluxos de significados e valores manejados por pequenos grupos de 

jovens na vida cotidiana, atendendo a situações locais concretas” (FEIXA. Carles, 1998, 

p.270. apud: FERREIRA, 2008, p.101). Ele atenta para as dificuldades em classificar e 

caracterizar os mais diversos grupos juvenis, visto que eles não possuem um aspecto 

identitário definido. Por exemplo, o fato de uma determinada microcultura juvenil 

exercer um comportamento xenófobo não torna todos os grupos juvenis praticantes 

desse mesmo comportamento; os próprios skins divergem em várias facções e 

ideologias. 

 

“(...) onde a pertença era entendida como permanente, exigindo um elevado 

grau de compromisso dos participantes, a adesão passou a ser assumida 

como transeunte e o grau de compromisso substancialmente mais fraco; 

onde subsistia um baixo nível de mobilidade, passou a persistir um 

acentuado grau de mutabilidade intergrupal, implicando a circulação 

através de socialidades reticulares, estruturadas em rede, cujos “nós” se 

intercruzam em afinidades frágeis e lealdades temporárias, revisionáveis e 

transitórias, a qualquer tempo renegociadas ou canceladas (...)” 

(FERREIRA, 2008, p. 102) 
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Ferreira (2008) considera que os elementos de identidade e reconhecimento são 

estabelecidos a partir de bases afetivas temporárias e extremamente frágeis. Além disso, 

ele considera que a ideia de tribo ou comunidade não está relacionada exatamente a um 

território, já que um mesmo grupo pode estar atrelado a redes no ciberespaço. Portanto, 

o autor visa estabelecer uma concepção que transcenda a ideia de pertencimento e que 

se valha de aspectos de afinidades efêmeras e facilmente resignificadas. Um dos 

exemplos utilizados pelo autor é a música, pois, para ele, a música se comportaria como 

um elemento de aproximação entre os jovens, que permite a construção de espaços de 

sociabilidade. No caso dos skins, o Ska e o Oi! aparecem como elemento de 

aproximação entre os seus membros. (...) A música não só domina os tempos como 

também as relações desses jovens, sendo um recurso cultural em torno do qual, em 

grande medida, se estruturam as densas redes de sociabilidade de que participam (...) 

(FERREIRA, p. 103, 2008). A música traz consigo sentimentos que são transportados 

para os comportamentos dos indivíduos, que, ao estarem imersos em seus respectivos 

grupos ou microculturas, reproduzem estilos e formas de vivenciabilidades. 

Nesse sentido, por estarem associados a inúmeros aspectos de cultura, como a 

música, a indumentária e até mesmo a determinados grupos sociais específicos, o autor 

considera que a formação dessa cultura juvenil ou microcultura em torno de elementos 

gregários são, além de flutuantes, passageiros e efêmeros, pois estariam associados a 

segmentos identitários rotativos e nômades. O surgimento de subestilos ou de novas 

microculturas pode, também, corresponder a reatualizações de estilos já pré-existentes, 

que se renovam devido à saturação de aspectos relacionados a ele. Assim, a pluralidade 

é também estimulada pelo mercado, visto que favorece a comercialização de artigos e 

produtos associados a essa heterogeneidade. Ou seja, o consumo está a serviço da 

multiplicidade de gostos e estilos surgidos entre os mais diversos grupos juvenis. 

Portanto, estar mergulhado no universo da microcultura corresponde, para seus 

membros, estar livre das amarras sociais, isto é, experimentar uma liberdade artificial 

que é sufocada no dia a dia de responsabilidades e trabalho. Portanto, a microcultura e 

os universos de comportamentos, estilos, músicas e vestimentas que ela oferece, são, 

sobretudo para seus membros, um momento de liberdade e, por assim dizer, digna de 

celebração. Paradoxalmente, estar mergulhado em um grupo juvenil é, antes de tudo, 

aspirar a um espaço onde seja possível a plena liberdade individual, isto é, estar livre 

para exercer quaisquer desejos e comportamentos individuais. 
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(...) A célere e acentuada complexificação e dispersão reticular da estrutura 

social do universo underground (não oferecendo formas culturais claras, 

coesas e homogêneas, mas alianças culturais mutáveis e transeuntes, 

produtoras de identidades densificadas em feixes de identificações hibridas, 

fluidas, difusas e ambíguas que, assim, permitem a fuga, as categorizações e 

homogeneizações subculturais estereotípicas e tradicionais), favorece o 

acento de uma sensibilidade individualista entre os seus participantes (...) 

(FERREIRA, p.114, 2008). 

 

Para Ferreira (2008), as microculturas corresponderiam a afirmações de 

individualidades múltiplas, reunidas em um único espaço. Isto é, os seus membros 

apenas se aproximam porque tem em comum a busca por uma individualidade afirmada 

através de seus gostos musicais e suas vestimentas. Nesse sentido, os círculos 

microculturais correspondem a ambientes que viabilizam o pleno exercício da 

individualidade. A rua é o espaço onde essas microculturas manifestam seus 

comportamentos, pois é este espaço simbólico que permite aos membros desses grupos 

juvenis estarem à margem do controle disciplinador das instituições e de seus 

familiares. Portanto, a rua é o espaço máximo de manifestação da individualidade dos 

membros desses grupos. 

 

“(...) Esse jogo não deixa de ter no centro o laço social. Ainda que a partir 

dele se tente libertar de constrangimentos sociais formais, não deixa de 

prosseguir a sua rota em companhia de outros, mas agora dos que ele 

escolheu, iniciando assim um desejado processo de individuação e de 

emancipação social. A autonomia, enquanto valor primordial para esses 

jovens, não anula, portanto, a sua dependência do mundo social, a sua 

necessidade de socialidade, mas transforma a sua significação, na medida 

em que as suas sociabilidades passam a estruturar-se a partir de laços 

aceites e geridos pelos próprios, em função de critérios de afinidade e 

afetividade eletiva. Ser autônomo significa não isolamento social, mas ser 

mestre dos seus próprios laços sociais (...)” (FERREIRA, p. 120, 2008) 

 

As microculturas são, em sua essência, válvulas de escape perante as estruturas 

sociais pré-estabelecidas. As posturas assumidas por esses grupos juvenis também 

podem ser posturas de contestação política, visto que esses grupos, ao se disporem 

contrários à tradição pré-estabelecida, oferecem uma alternativa através de seus 

comportamentos. Um exemplo disso é a adoção de posturas antiglobalizantes de 

algumas dessas microculturas; outro exemplo seria a busca por um ideário de nação em 

contraproposta a multicultura trazida pelas ondas migratórias assistidas nos últimos 

anos e discutidas, inclusive, por Stuart Hall, em Da Diáspora (2009). Todos esses 

comportamentos são percebidos nos filmes selecionados que representam em suas 

imagens os grupos juvenis skinheads e hooligans. 
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Assim como Vitor Ferreira (2008), Carles Feixa (1999) ressalta o aspecto 

transitório dos grupos juvenis e, a partir disso, os diferencia de outros grupos sociais 

minoritários, como os camponeses, as mulheres e os negros. Também adepto do termo 

microcultura, Feixa (1999) argumenta que esta concepção está associada à 

transitoriedade dos grupos juvenis que se utilizam de determinado espaço urbano em 

busca de elementos que os caracterizem e façam parte de sua idealizada identidade 

cultural, permitindo, inclusive, uma diversificação desse conceito para o termo 

"contracultura", caso esses grupos se manifestem contrariamente ao mainstream. 

 

“(...) Las culturas juveniles no son homogéneas ni estáticas: las fronteras son 

laxas y los intercambios entre los diversos estilos, numerosos. Los jóvenes no 

acostumbran a identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben 

influencias de varios, y a menudo construyen un estilo propio. Todo ello 

depende de los gustos estéticos y musicales, pero también de los grupos 

primarios con los que el joven se relaciona (...) (FEIXA, p.3-4, 1999) 

 

Dessa maneira, a pluralidade de grupos juvenis e o seu caráter transitório estão 

relacionados às apropriações e à reutilização de estilos, os quais podem ser carregados 

de novos sentidos e posturas, uma vez que estes grupos correspondem a porta-vozes das 

gerações às quais eles pertencem. 

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, Andy Bennett (1999) considera que a 

criação do conceito de subcultura para definir a formação desses grupos juvenis é 

extremamente limitada, visto que ela, a partir da discussão estabelecida por Maffesoli 

(2010), afirma que os grupos juvenis não se limitam a culturas imersas ou subalternas 

ao mainstream. Pelo contrário, esses grupos seriam caracterizados por estilos e gostos 

próprios que, apesar de fluídos e temporários, apresentam identidade própria moldada 

por práticas de consumo iniciadas no pós-guerra. 

 

“(…) In critically evaluating ‘subculture’ as a valid framework for the 

sociological study of youth, music and style, I have identified two main 

issues. First, there is a problem of objectivity as subculture is used in 

increasingly contradictory ways by sociological theorists. Secondly, given 

that in studies which use ‘subculture’ in relation to youth, music and style 

there is a grounding belief that subcultures are subsets of society, or cultures 

within cultures, such a concept imposes lines of division and social 

categories which are very difficult to verify in empirical terms. Indeed, at the 

most fundamental level, there is very little evidence to suggest that even the 

most committed groups of youth stylists are in any way as ‘coherent’ or 

‘fixed’ as the term ‘subculture’ implies. On the contrary, it seems to me that 

so-called youth ‘subcultures’ are prime examples of the unstable and shifting 

cultural affiliations which characterize late modern consumer-based 

societies. (…)”. (BENNETT, p.605, 1999) 
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Dito isto, as práticas de consumo, os comportamentos exercidos na rua, os 

estilos musicais etc., corresponderiam a práticas culturais de identidade ou de busca por 

uma identidade, ainda que esta seja idealizada por seus membros. As representações 

cinematográficas desses grupos não só buscam apresentar essas práticas como também 

as resignificam e, através disso, constroem e reconstroem novos elementos culturais de 

identidade e idealização. 

João Freire Filho (2008) entende que a influência dos meios midiáticos é 

decisiva para o estabelecimento de padrões de consumo e de comportamentos, 

especialmente entre os jovens. Ao resgatar os eventos relacionados aos impactos da 

publicação do livro Os sofrimentos do jovem Werther (Goethe), Freire considera que as 

velhas e novas mídias influenciam e moldam comportamentos de inúmeros grupos 

sociais, dentre eles, o mais visível impacto incide sobre os jovens, por apresentarem um 

aspecto fluido e transitório na construção de sua identidade. 

 Diante dessa seara de opções, selecionamos como norte para os estudos sobre os 

grupos juvenis escolhidos por esse trabalho (skinheads e hooligans) o termo tribos 

urbanas ou neotribos. O conceito de (neo)tribos ou tribos urbanas reside em grupos 

juvenis que adotam práticas específicas que os identificam como pertencentes a algo 

que é idealizado por eles. A saber, skinheads neonazi, que idealizam uma determinada 

pureza racial ou um pseudonacionalismo, existente apenas no campo do imaginário. 

Como entender a proliferação de ações coletivas que, barbaramente coordenadas 

por grupos urbanos, promovem espancamentos, assassinatos e atentados contra 

inúmeras minorias? Ainda mais problemático é inserir esses acontecimentos no mundo 

ocidental, que buscou, ao longo de várias décadas, promover políticas públicas de 

multiculturalismo? Esse é, talvez, um dos grandes questionamentos vivenciados no 

primeiro decênio do século XXI. 

 Um dos primeiros passos para o entendimento das ações violentas cometidas por 

esses grupos corresponde à observação dos indivíduos dentro e fora de suas respectivas 

tribos. Antes de tudo, consideramos que a busca por identidade é uma das grandes 

responsáveis pela formação desses agrupamentos. Obviamente, essas formações não 

devem ser interpretadas como eventos inéditos na história, mas, sim, o momento em que 

elas surgem (caracterizado pela defesa de uma sociedade plural) e o comportamento 

agressivo e xenófobo que elas adotam são responsáveis por despertar a atenção do nosso 

trabalho. 
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 De acordo com Michel Maffesoli (2010), cada época é caracterizada por um 

espírito coletivo que, em suas limitações, é responsável por influenciar e justificar ações 

e posturas coletivas. Em suas palavras “(...) a sensibilidade coletiva, ultrapassando a 

atomização individual, suscita as condições de possibilidade para uma espécie de aura 

que vai particularizar tal ou tal época (...)”. (MAFFESOLI. p. 42, 2010). Nesse sentido, 

Maffesoli (2010) possibilita o entendimento de que a produção dessa aura coletiva é 

responsável pela formação de identidades que estariam relacionadas ao espaço social e 

aos modos de representação do outro. 

 Diante disto, é necessário perceber que determinados comportamentos realizados 

por essas tribos devem ser interpretados como mecanismos de autoidentificação e, ao 

mesmo tempo, de dissociação dos demais indivíduos pertencentes à mesma sociedade. 

Os grupos, sejam eles de quaisquer tipos, possuem rituais dentro de sua organicidade 

para legitimar esses mecanismos. No entanto, esses comportamentos transcendem o 

grupo criador e atingem, através de inúmeros recursos midiáticos (o cinema, por 

exemplo), outros grupos sociais. 

 

“(...) Trata-se de um mecanismo que está longe de ser secundário. 

Reencontra-se aqui a ideia holística (global) que orienta nossas afirmações: 

a sensibilidade comum que fundamenta os exemplos dados vem do fato de se 

participar de, ou corresponder a, no sentido estrito ou talvez místico destes 

termos, um ethos comum. Para formular uma lei sociológica, direi como um 

leitmotiv, que se privilegia menos aquilo a que cada um vai aderir 

voluntariamente (perspectiva contratual e mecânica) do que aquilo que é 

emocionalmente comum a todos (perspectiva sensível e orgânica). (...) 

(MAFFESOLI. p. 50, 2010)”. 

 

 O que se percebe, então, é uma partilha cada vez maior de sentimentos, valores e 

identidades, associados a um localismo que, quando exacerbado, adquire um perfil 

violento e intolerante, justificando suas ações a partir de uma ótica de defesa do 

território. Esse comportamento foi representado perigosamente pelo filme Hooligans 

(Green Street Hooligans – 2005), dito anteriormente. 

 Maffesoli (2010) denominou esse fenômeno de proxemia, o que, para ele, 

corresponderia ao conjunto de interações e seus reflexos entre o indivíduo, o grupo e o 

espaço urbano. Nesse sentido, a proxemia e a solidariedade, manifestada entre os 

membros dessas tribos urbanas, seriam elementos e espaços de identidade. 

 Portanto, comportamentos e posturas específicos, adotados pelo indivíduo 

quando imerso nessas tribos, estariam diretamente relacionados a um processo de 

identificação, incluídas, aí, as ações violentas. 
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“(...) Walter Benjamin já chamou a atenção para esse ponto. À sua maneira, 

Gustave Le Bon havia observado que não foram os reis que fizeram a noite 

de São Bartolomeu ou as Guerras de Religião, como tampouco Robespierre e 

Saint-Just fizeram o Terror. Podem existir processos de aceleração, 

personalidades que podem ser consideradas como vetores necessários, com 

toda a certeza existem causas objetivas que não deixam de influir, mas nada 

disso é suficiente (...)” (MAFFESOLI. p. 106, 2010). 

 

 Dessa maneira, estar imerso em um grupo, como o de torcidas organizadas 

(hooligans), produz interações que não só motivam os seus membros, como também 

justificam comportamentos violentos exercidos por eles. Assim, as manifestações 

públicas de intolerância realizadas por indivíduos nada mais seriam do que a reprodução 

das ações e do pensamento do grupo ao qual ele pertence. Maffesoli (2010) denominou 

isso de característica da socialidade, que seria marcada pelas representações de papeis 

pelo indivíduo, o qual adéqua seu comportamento e sua imagem a partir do momento 

em que está imerso em sua tribo. 

 Essa teatralidade produz uma série de ações, pois o indivíduo é, ao mesmo 

tempo, membro e representante do grupo em que está inserido e, dessa maneira, adota 

posturas e símbolos que externalizam os significados da tribo urbana da qual ele faz 

parte. Esta seria, então, uma forma de romper o extremo individualismo e o 

racionalismo, construídos aos moldes do pensamento liberal e burguês. 

 Dito isto, quais seriam os aspectos fundamentais que caracterizam essas 

comunidades? Diante das inúmeras características, o compartilhamento de ideias, a 

desvalorização das necessidades individuais em prol de um bem coletivo e a construção 

de uma alma (identidade) coletiva são destaques nas análises de Maffesoli (2010). Essas 

concepções se adéquam perfeitamente às manifestações promovidas pelas torcidas 

organizadas e por outras inúmeras tribos urbanas. Nesse sentido, a construção de um 

sentimento de participação em um todo levou Maffesoli (2010) a considerar essas 

manifestações, bem semelhantes entre si, a seitas religiosas, visto que agregam a seus 

membros um sentido de pertencimento. 

 Portanto, não é um objetivo final que une o indivíduo a esses grupos juvenis, 

mas, sim, a afetividade e a identidade proporcionadas pelo pertencimento do indivíduo 

ao grupo. “(...) as tribos das quais nos ocupamos podem ter um objetivo, uma 

finalidade, mas não é isso o essencial. O importante é a energia dispendida para a 

constituição do grupo como tal (...)” (MAFFESOLI. p. 164, 2010). Por isso, o indivíduo 
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é resignificado quando imerso no grupo social e adotaria, ainda, um comportamento 

específico, de acordo com as demandas do conjunto social ao qual pertence. 

Diante do distanciamento social vivido nos grandes centros urbanos e da crise 

das relações afetivas percebidos no alvorecer do século XXI, não seria estranho que 

inúmeros indivíduos, especialmente os jovens, buscassem, em grupos ou tribos urbanas, 

o sentimento que lhes é negado diariamente. Desse modo, a relação grupo-indivíduo-

território é moldada, sobretudo, pelas relações de afeto que constroem uma concepção 

de identidade a partir das inúmeras interações sociais. A presença constante de 

estrangeiros cria, aos olhos dessas tribos, uma presente sensação de ameaça, tanto pela 

posse de território, quanto por melhores condições de vida. Stand your ground, frase 

veiculada ao material de divulgação do filme Hooligans (Green Street Hooligans – 

2005), e a bandeira inglesa com a cruz de São Jorge, exibida pelo filme This is England 

(2006), buscaram transmitir essas angústias, que somente foram bem exploradas pelo 

diretor Shane Meadows. 

 

“(...) A vida social é como uma cena onde, por um momento, se operam 

cristalizações. E a peça, então, pode acontecer. Mas, uma vez representada 

essa peça, o conjunto se dilui até que surja uma outra nodosidade. Essa 

metáfora não é extravagante, na medida em que permite compreender a 

sucessão de presentes (no future) que, de maneira geral, caracteriza, o 

melhor possível, a ambiência do momento (...)” (MAFFESOLI. p. 233, 

2010). 

 

No entanto, ainda seria perigoso, ou, pelo menos, reducionista, deduzir que 

crimes cometidos por grupos intolerantes são resultado da ação sádica e cruel de seus 

membros. O que buscamos aqui é demonstrar que determinados atos cometidos por 

esses indivíduos são naturalizados pelos grupos aos quais eles pertencem e que os 

justificam como algo necessário a um bem maior. Ao analisar os estudos produzidos por 

Stanley Milgram, Bauman (1998) aponta que seria possível indivíduos considerados 

cidadãos comuns cometerem atos desumanos quando imersos em condições favoráveis. 

Para ele, 

 

“(...) Uma raiva e inquietação particulares foram causadas por sua hipótese 

(Stanley Milgram) de que a crueldade não é cometida por indivíduos cruéis, 

mas por homens e mulheres comuns tentando desempenhar bem suas tarefas 

ordinárias; e por sua descoberta de que a crueldade relaciona-se apenas 

secundariamente às características individuais dos que a cometem, mas de 

maneira muito forte mesmo à relação de autoridade e subordinação, com 

nossa estrutura normal e cotidiana de poder e obediência (...)” (BAUMAN, 

p.181, 1998). 
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 Seria, então, a violência resultado da interação entre a autoridade e a 

subordinação?  Em sua obra Eichmann em Jerusalém (2010), Hannah Arendt busca 

compreender o Holocausto a partir de uma análise biográfica de Adolf Eichmann, 

personagem central desse evento. De acordo com ela, o Holocausto foi resultado das 

ações de homens comuns que buscaram ascender socialmente no aparelho estatal 

através da realização metódica de tarefas burocráticas. A ausência de questionamentos 

morais ou éticos possibilitou a execução de atos responsáveis pelo massacre de milhões 

de vidas, o que, na visão da autora, configurou-se como a conclusão de um processo de 

banalização do mal. A capacidade destrutiva do Estado nazista, associada à ação de 

indivíduos dotados de uma frieza burocrática, característica do racionalismo exacerbado 

da modernidade, resultou na estupidez e na catástrofe humana. 

 

“(...) No Terceiro Reich, o Mal perdera a qualidade pela qual a maior parte 

das pessoas o reconhece – a qualidade da tentação. Muitos alemães e muitos 

nazistas, provavelmente a esmagadora maioria deles, deve ter sido tentada a 

não matar, a não roubar, a não deixar seus vizinhos partirem para a 

destruição (pois eles sabiam que os judeus estavam sendo transportados 

para a destruição, é claro, embora muitos possam não ter sabido dos 

detalhes terríveis), e a não se tornarem cúmplices de todos esses crimes 

tirando proveito deles (...)” (ARENDT, p. 167, 2010). 

 

 Contudo, mesmo após Nuremberg e as políticas de incentivo ao 

multiculturalismo realizadas na Europa, o processo de banalização do mal persistiu e se 

manteve latente em práticas fascistas realizadas por grupos políticos e tribos urbanas, no 

pós-45. É incrível perceber que a fluidez e a capacidade adaptativa dessas práticas 

permitiram um redirecionamento do ódio contra os judeus para quaisquer grupos 

migrantes. O nacionalismo exacerbado, somado a más interpretações sobre a realidade 

socioeconômica de seus respectivos países, foi responsável pela transformação do 

imigrante numa ameaça tão grave que quaisquer atos realizados contra eles, ainda que 

eticamente questionáveis, eram considerados válidos. 

Entretanto, foi o processo de banalização do mal e de naturalização da violência 

que manteve a proposta de higiene social realizada nos anos 30 do século XX viva e 

direcionou sua cólera contra aqueles considerados invasores. Dito isto, a realidade 

socioeconômica agrava, mas não preenche as motivações para tanta violência e 

intolerância. É necessário compreender que essas manifestações integram um processo 



59 

 

muito maior, que se iniciou com a modernidade e que, apesar de ter se diluído com o 

final da 2ª Guerra, transbordou para os anos posteriores a esse evento. 

Pautado em experiências realizadas por Stanley Milgram
36

 e Philip Zimbardo
37

, 

Bauman (1998) argumentou que a extrema racionalidade desenvolvida ao longo do 

século XX diluiu as relações afetivas e tornou possíveis determinadas atitudes 

individuais, quando imersas em situações específicas. Essa diluição poderia ser melhor 

percebida com a enorme burocratização do Estado, que, ao realizar uma excessiva 

divisão de tarefas, promoveria uma transferência de responsabilidades, as quais 

garantiriam ao executor sua livre-conduta. Essa realidade, facilmente percebida em 

governos ditatoriais (caracterizados por atitudes truculentas e pela promoção de torturas 

contra seus opositores), permitiria aos torturadores isenção de culpa.  

 Dito isto, mesmo que as situações acima estejam mais próximas de regimes 

ditatoriais, percebemos uma constante incidência de crimes motivados pela intolerância 

em regiões onde, a propósito, predomina a liberdade política e em ambientes 

multiculturais. Dessa maneira, conclui-se que a crueldade em determinadas ações está 

relacionada a interações sociais, cujos valores morais são postos de lado ou 

simplesmente reformulados de acordo com as contingências do grupo. 

 Nesse sentido, podemos entender que o processo de socialização existente dentro 

de comunidades específicas é responsável pela elaboração de uma espécie singular de 

manipulação e de construção da capacidade moral do indivíduo. O que não seria inédito 

quando analisamos a experiência nazista. Além disso, percebe-se outro fenômeno, cada 

vez mais frequente no mundo globalizado: a gestação de uma indiferença social em 

relação àqueles considerados estranhos à comunidade, o que permitiria a realização de 

crimes odiosos contra esses indivíduos. 

                                                           
36

 Em 1974, Stanley Milgram, psicólogo americano da Universidade de Yale, publicou o resultado de 

uma pesquisa empírica sobre a relação entre o comportamento de indivíduos perante atos desumanos. A 

pesquisa consistia numa simulação em que indivíduos seriam convidados a acionar um dispositivo que 

supostamente provocaria choques elétricos em outra pessoa. Esta, representada por um ator, fingiria dor e 

sofrimento. A ideia era testar até que ponto os convidados seriam seduzidos a dar continuidade à suposta 

tortura. (MILGRAM, Stanley. in: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro. 

Jorge Zahar ed. 1998.)    
37

 Em 1973, Philip Zimbardo, professor da Universidade de Stanford, realizou uma simulação em que um 

determinado grupo de pessoas remontaria um ambiente prisional dividido entre prisioneiros e guardas. A 

experiência prevista para durar 15 dias foi suspensa antes do prazo devido aos riscos de danos 

permanentes provocados pelos supostos guardas nos indivíduos que representariam os prisioneiros. (Ver 

HANEY, Craig. BANKS, Curtis. ZIMBARDO, Philip. Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison. 

International Journal of Criminology and Penology, Vol I, 1973. in: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade 

e Holocausto. Rio de Janeiro. Jorge Zahar ed. 1998.) 



60 

 

Os problemas relacionados à sua codificação e decodificação nortearam 

situações de constante conflito, que se tornaram mais grave com a intensificação dos 

fluxos de diferentes culturas devido aos melhoramentos técnicos dos transportes 

possibilitados pela mundialização. O intercâmbio de diferentes modus vivendis pôs em 

xeque situações sociais antes consideradas particulares e associadas a uma determinada 

nação. O que é ser francês? O que é ser americano? O que é ser alemão? Essas 

perguntas se tornam a cada dia mais difíceis de serem respondidas. 

 Dessa forma, é possível afirmar que o aparecimento de incidentes relacionados a 

posturas fascistas ressurgentes, vistos nos anos 2000, teria sido resultado das questões 

relacionadas ao desmantelamento das antigas estruturas estatais, o qual provocou uma 

crise na relação de confiança entre os indivíduos e seus respectivos Estados-nação, e, 

assim, isso teria sido agravado pela proliferação de um sentimento de medo, 

característico da modernidade e descrito nas linhas acima. 

Deste modo, inúmeros indivíduos teriam encontrado nesse sentimento uma 

justificativa palpável para a adoção de posturas éticas questionáveis e de propostas 

políticas características da extrema-direita. Em inúmeros casos, a violência seria uma 

resposta para sanar as dúvidas geradas pelo medo e pela falta de perspectiva em relação 

ao futuro. 

 Nesse sentido, os jovens, principais alvos dessa temeridade, encontram em 

grupos sociais respostas, ainda que angustiantes, sobre o futuro e principalmente sobre 

si. A angústia para se situar num mundo cada vez mais complexo e difuso se transforma 

em posicionamentos políticos e práticas autoritárias, que buscam estabelecer, através da 

imposição de suas ideias e da exclusão de indivíduos considerados estranhos, uma 

identidade. Esse contexto se torna ainda mais problemático quando mergulhado num 

universo de multiculturalismo, caracterizado pela diversidade, e que, por isso, torna-se o 

principal alvo de críticas desses indivíduos por acreditarem que esta realidade seria a 

principal causadora de sua insegurança e temeridade em relação ao futuro. 

Diante disso, a proliferação de inúmeras tribos no interior dos grandes centros 

urbanos tem sido, acima de tudo, uma busca angustiante por identidade e segurança. A 

presença de skinheads compõe, portanto, o caldeirão cultural produzido nos últimos 30 

anos. Para o jornalista Antonio Salas (2006), as origens do movimento skin estão 

diretamente atreladas a fenômenos musicais surgidos no final da década de 50 e no 

início da década de 60, na Jamaica, E.U.A e Inglaterra. 
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 A evolução da mistura de ritmos como o jazz, swing e blues, com ritmos negros 

jamaicanos como o calipso e o mento fez com que, no final dos anos 50, surgisse um 

novo estilo musical denominado ska. A forma intensa de como era dançado e o 

envolvimento de rude boys
38

 faziam com que o ska chamasse a atenção das autoridades 

locais. 

 Após a independência da Jamaica (1962), inúmeros jovens jamaicanos migraram 

para Londres em busca de novas oportunidades de vida e além de expectativas, levaram 

consigo os seus estilos musicais e é claro, suas manifestações culturais. Marcada pelo 

cosmopolitismo, Londres apresentavam diversas tribos urbanas, dentre elas: rockers, 

hippies, teddy-boys, mods, hells-angels, etc
39

. 

Os mods, em especial, eram grupos extremamente violentos originários da classe 

média londrina e eram obcecados pela indumentária que utilizavam (roupas, scooters, 

etc) ouviam principalmente jazz e ska. Em meados dos anos 60, os mods se 

fragmentaram em outros grupos. Um deles, os hard mods misturavam futebol, violência 

e cerveja, estes, em sinal de repúdio aos seus rivais (hippies) raspavam as cabeças o que 

provocou o aparecimento da denominação skinhead. Outra versão para esse ato seria a 

facilidade que este corte possibilitava ao fugir da polícia. Somado a isso, a constante 

leva de imigrantes proveniente das Antilhas transforma Londres num palco 

multicultural repleto de enfrentamentos entre os diferentes grupos pela afirmação de seu 

território. 

 O crescimento da violência produzida por essas tribos em estádios de futebol e 

os constantes distúrbios provocados contra imigrantes faz com que a repressão policial 

aos skins aumente e por isso, o movimento skinhead perde momentaneamente o seu 

fôlego. Somente em meados dos anos 1970, esse grupo reaparece a todo vapor e duas 

razões são fundamentais para isso: A primeira configura-se com o surgimento do 

movimento punk, que influenciados por um estilo musical extremamente agressivo 

(Oi!) passaram a contestar o sistema neoliberal estabelecido até aquele momento; a 

segunda seria a enorme crise econômica provocada pelo primeiro grande choque do 

petróleo, o qual colocava a sociedade inglesa em colapso. Assim, os antigos distúrbios 

sociais ocorridos anteriormente ganham uma amplitude ainda maior e os imigrantes 
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 Indivíduos que não eram bem vistos pela sociedade, já que se envolviam em diversos enfrentamentos 

com a polícia, além de comsumirem quantidade excessiva de maconha (SALAS, p.31, 2006). 
39

 SALAS, Antônio. Diário de um skinhead: Um infiltrado no movimento neonazista. São Paulo. ed. 

Planeta do Brasil, 2006; 
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tornam-se o principal alvo de rejeição, visto que são acusados de agentes provocadores 

da crise interna ocorrida na Inglaterra. 

 Os partidos políticos de extrema direita, como, por exemplo, o National Front, 

iniciaram um processo de mobilização e politização gradativa dos skinheads com o 

intuito de utilizá-los em suas fileiras contra os seus opositores. Contando com cerca de 

dois mil filiados, o BNP (British National Party)
40

 apresentam como argumento 

principal a ideia de que os quase 6 milhões de cidadãos britânicos provenientes das ex-

colônias inglesas colocariam em risco os benefícios que o Estado britânico concede a 

aposentados, desempregados e famílias de baixa renda, considerados pelo BNP como 

“autênticos ingleses”. Portanto, estes supostos estrangeiros se configurariam como um 

peso ao sistema de assistência social. 

Frustrados por um ambiente marcado pela crise econômica e pela falta de 

oportunidades, o movimento skin se torna, então, uma forma de identidade e de defesa 

da territorialidade contra a ameaça estrangeira, sendo, dessa forma, a ferramenta 

necessária para a realização de práticas fascistas estimuladas por partidos políticos de 

extrema-direita, como o BNP. 

 Vestidos a caráter, em jaquetas de aviador de bombardeiros ou Harrington, 

calças de combate e botas escuras Doc Martens, de bico de aço com cordões brancos 

(que representa a superioridade do branco sobre o negro), diversas tatuagens espalhadas 

pelo corpo, os skinheads se tornam objeto de admiração por todos os grupos que 

ousavam contestar o Estado e passaram a angariar cada vez mais indivíduos. Além 

disso, a exaltação à pureza do sangue e do corpo faz com que esses indivíduos se 

oponham ao consumo de drogas e realizem diversas atividades físicas, principalmente 

aquelas vinculadas a artes marciais. 

Entretanto, não se pode reduzir o movimento skin a uma única faceta – 

skinheads neonazistas –, pois dentro desse movimento surgiram diversos grupos que 

merecem destaque, seja pelas suas propostas ou até mesmo pela sua formação, a saber, 

os SHARP (Skin Heads Against the Racism Prejudice)
41

, RASH (Red and Anarchist 

SkinHeads), skins-gays ou homoskins, skingirls ou chelseas, skin-hooligans, etc. Dessa 

forma, torna-se clara a constatação da professora Helena Salem (1995) “(...) Na 

realidade, um mesmo caldo social e cultural deu origem a punks e skins, possibilitando 

                                                           
40

 Ver SILVA, Francisco Carlos Teixeira da, VIANA, Alexander Martins. Dicionário crítico do 

pensamento da direita: idéias, instituições e personagens. Rio de Janeiro: FAPERJ/Mauad, 2000. 
41

 Tradução livre: SHARP (Skinheads against racism prejudice ou Cabeças raspadas contra o racismo), 

RASH (Red and anarchy skinheads ou comunistas e anarquistas skinheads). 
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o seu desdobramento natural: muitos punks tornaram-se skins (...)” (SALEM, p. 39, 

1995). Ela própria constata, durante meados dos anos 1990, que no Brasil, 

especialmente na região Sudeste, existem inúmeros grupos skins caracterizados por 

práticas fascistas, sendo os mais proeminentes: o Movimento Participativo Nacionalista 

Social, Carecas do Subúrbio, os White Power, os Carecas do ABC, o Partido 

Nacionalista Revolucionário Brasileiro (PNRB), os Carecas do Brasil, a Juventude 

Nacional Socialista. Norteado por um enorme sentimento de territorialidade, seu 

inimigo maior é o migrante nordestino, alvo de perseguições e enorme violência. “(...) o 

imigrante nordestino/nortista somente atrasa nosso lado, FORA NORDESTINOS, essas 

terras são nossas!!! (...)” (SALEM, p.49, 1995). Tal constatação imprime um caráter 

internacional a esse movimento que, contextualizadas as suas condições locais, traz à 

tona a intolerância e o neotribalismo. 

Assassinatos e perseguições cometidas por ambos os lados tornam a situação 

entre esses grupos ainda mais conflituosa. Mesmo assim, nota-se que, apesar de suas 

claras divergências, todos eles, fascistas ou não, buscam de forma dramática uma 

identidade e um nacionalismo idealizados, que foram representados de maneira 

alegórica nos filmes selecionados. 
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CAPÍTULO 2 - OS OBJETOS DE ESTUDO: HOOLIGANS (GREEN STREET 

HOOLIGANS - 2005) E THIS IS ENGLAND (2006) 

 

2.1. APRESENTANDO OS FILMES E SEUS DIRETORES. 

 

Diante da seara de opções fílmicas, optamos pelas obras Hooligans (Green 

Street Hooligans - 2005), de Lexi Alexander, e This is England (2006), dirigido por 

Shane Meadows, por entendermos que estes representam um conjunto de obras 

produzidas sobre a temática intolerância ao longo do primeiro decênio dos anos 2000. 

No entanto, é necessário apresentarmos os diretores e os enredos construídos por eles 

em suas obras cinematográficas. 

Inusitada. É assim que podemos definir a carreira artística de Lexi Alexander. 

Lutadora e campeã mundial de caratê e kick-boxing aos 19 anos, Alexander abandonou 

as artes marciais e decidiu abraçar o cinema como novo projeto de vida. Nascida em 

Mannheim (Alemanha), ingressou nos renomados Joanne Baron Studio of Dramatic 

Arts e no Piero Dusa Acting Conservatory, além de estudar na UCLA (Universidade 

Californiana de Los Angeles). Para financiar os estudos, Alexander utilizou suas 

habilidades em artes marciais para trabalhar como dublê de lutadoras em programas 

televisivos (Mortal Kombat: The Live Tour – 1996). A experiência obtida nesses 

trabalhos lhe proporcionou o aprendizado necessário para a produção de seus primeiros 

filmes. 

Seu primeiro trabalho como diretora ocorreu com o curta-metragem À prova de 

idiotas (Fool Proof – 2002). Esse trabalho e alguns outros viabilizaram o crescimento de 

sua carreira no meio artístico. No entanto, foi Johny Flinton (2003), curta-metragem que 

retrata a história de um boxeador acusado de assassinar a mulher, que alavancou o seu 

carreira. Diretora e roteirista, Lexi Alexander foi indicada ao Oscar por esse trabalho. 

Contudo, apesar de ter iniciado seus trabalhos com curtas-metragens, o que nos 

interessa aqui é a produção do seu primeiro longa: Hooligans (Green Street Hooligans -

2005). Inspirada na participação do irmão mais velho em torcidas organizadas, 

conhecidas como Hooligans, e na sua própria simpatia por esses grupos, Lexi 

Alexander decidiu dirigir um filme que pudesse abordar essa temática a partir de suas 

interpretações sobre o movimento. O cenário escolhido foi Londres, berço dessas 

torcidas, e o time West Ham United, que tem como agremiação de torcedores o Green 

Street Hooligans, retratada no filme. A escolha desse clube se deve a aproximação 
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realizada pelo Clube West Ham United, que pretendia uma maior divulgação da 

imagem do seu time através do cinema, pois acreditava-se que o filme celebraria o clube 

e a sua torcida
42

.  

O filme Hooligans (Green Street Hooligans -2005) foi premiado com Malibu 

Film Festival - Melhor do Festival (2005) e ganhou destaque por apresentar uma visão 

extremamente maniqueísta e repleta de estereótipos sobre as torcidas organizadas 

inglesas. Evidentemente a simpatia da diretora provocou desvios nas interpretações 

dessas tribos urbanas. 

O filme retrata a relação entre Pete Dunham (Charlie Hunnam), líder da torcida 

Green Street Elite, e Matt Buckner (Elijah Wood), aluno de jornalismo que, após ter 

sido expulso injustamente de Harvard, decide viver com a irmã em Londres. Durante 

sua vivência na capital inglesa, o jovem americano envolve-se com torcedores fanáticos 

do time West Ham United, liderados por Pete Dunham, e, a partir daí, inicia um 

processo de transformação pessoal, que no filme é apresentada como uma forma de 

amadurecimento. Um rito de passagem violento entre o mundo juvenil e a fase adulta. 

A construção do personagem de Charlie Hunnam foi meticulosamente detalhada; 

o próprio ator chegou a se reunir com membros da Inter City Firm, grupo mais violento 

dentre os torcedores do West Ham, para se preparar para o papel. No entanto, o filme 

desconstrói a imagem daquilo que se entende enquanto hooligan e, justamente por isso, 

apresenta uma proposta perigosa e atraente do submundo das torcidas organizadas. 

 De acordo com Eric Dunning, o hooliganismo
43

 não é algo recente na história do 

futebol. Suas manifestações datam do século XIX, mais especificamente de 1870, 

apesar de ter ocorrido um enorme silêncio sobre manifestações violentas no futebol na 

década de 20. Contudo, a violência nos esportes não é algo contemporâneo, pois, 

segundo o autor, é possível encontrar documentos em que se registrou que as 

autoridades já buscavam conter incidentes violentos em eventos esportivos desde o 

século XIV. 

 Ele aponta que o termo hooligan em si surgiu por volta dos anos 1890 e 

provavelmente teria sido uma corruptela da palavra houlihan, nome de uma violenta 

família irlandesa que vivia em Londres. Contudo, apesar de ter surgido no século XIX, 

                                                           
42

 Informações obtidas em < http://www.adorocinema.com/filmes/filme-54487/>  Acesso 13 mar 2011; 
43

 O Hooliganismo consiste num fenômeno social marcado pela violência entre torcedores de futebol 

promovida por indivíduos denominados Hooligans; 
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o autor defende que o termo teria sido utilizado pela primeira vez nos anos 1920, em 

derbies, jogos clássicos disputados entre times rivais de uma mesma localidade. 

 Apesar de possuir uma relativa historicidade, o hooliganismo foi encarado pelas 

autoridades inglesas durante muitos anos como distúrbios locais ou até mesmo como 

problemas de outros países, já que formas dessas práticas já teriam ocorrido em outras 

partes do mundo. Para ele, entre os anos de 1930 e 1950 predominava na Inglaterra a 

concepção de que este país era o lar do fair play (espírito esportivo) e que os atletas 

ingleses eram pacíficos e bem-comportados. 

Somente nos anos 60, com a aproximação da Copa do mundo de 66, realizada na 

Inglaterra, é que a mídia e as autoridades governamentais e futebolísticas passaram a 

definir o hooliganismo como um sério problema social, pois as manifestações e 

distúrbios promovidos pelos seus adeptos poderiam macular a imagem da Inglaterra de 

lar do fair play. 

 Já naquela década existiam problemas sociais relacionados à delinquência 

juvenil envolvendo outras tribos urbanas, como os mods, teddy-boys, rockers e 

skinheads. Mesmo assim, a mídia considerou o hooliganismo como o mais grave entre 

todos os outros. Estádios de futebol tornaram-se verdadeiras arenas, onde os hooligans 

caçariam os inimigos estrangeiros. Após, a década de 60, os skinheads, por possuírem 

toda uma indumentária e comportamento, já explicados anteriormente, tiveram sua 

imagem vinculada ao arquétipo de hooligan, mesmo que os skins fossem algo muito 

mais complexo do que essa definição reducionista. 

  O filme desconstrói a análise trazida por Bill Buford no livro Entre Vândalos: A 

multidão e a sedução da violência (2010). Nesta obra, o autor retrata as torcidas 

organizadas e seus respectivos hooligans como algo muito mais profundo e intenso. 

Narrando a partir de uma ótica jornalística, Bill Buford (2010) acompanha, ao longo de 

sua obra, a torcida do Manchester United durante sucessivas partidas de futebol, dentro 

e fora da Inglaterra. 

 O livro é impactante. Pois todo o seu enredo é marcado pelo uso abusivo e 

indiscriminado de violência contra tudo e todos aqueles que são considerados pela 

torcida como inimigo. Inúmeros crimes são cometidos por uma massa amorfa de 

cidadãos comuns, que trabalham ao longo do dia e desafogam as suas mágoas e 

frustrações através de embates dentro e fora dos estádios de futebol. 

 Dessa maneira, o cavaleiro dourado defensor de sua comunidade, retratado por 

Alexander em Hooligans (2005), está muito distante daquilo testemunhado por Bufford 
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(2010). Para ele, meros cidadãos comuns se tornam, em conjunto, uma espécie de horda, 

que, por se sentir onipotente, realiza as mais diversas barbáries. Bufford (2010) 

considera que este sentimento de onipotência se deve ao fato de que, em grupo, não 

existem regras, não existem indivíduos, apenas um conjunto unido por uma busca 

angustiante por identidade. 

 

“(...) Eu conhecera ladrões, maus elementos e beberrões, mas conhecera 

igualmente pessoas trabalhadoras e responsáveis: um engenheiro da British 

Telecom (a companhia britânica de telecomunicação), por exemplo; um 

contador júnior, um bancário. Suas histórias não versavam sobre violência 

coletiva, mas sobre o futebol: sobre como nenhum deles perdia um jogo e 

sobre o tédio inelutável dos dias da semana (sem futebol) e a terrível 

depressão que se instaura durante o verão (sem futebol) (...)” (BUFFORD, 

Bill. p. 66, 2010) 

 

 Dito isto, a imersão do indivíduo no grupo é responsável por um processo de 

metamorfose que utiliza a violência como ferramenta educativa, fato este que é 

representado ao longo do filme de Lexi Alexander. No entanto, o filme retrata esse 

processo como algo positivo e dignificante, ao ponto de descrever o personagem Matt 

Buckner (Elijah Wood) como alguém mais maduro e, além disso, como alguém capaz 

de lidar com as adversidades do dia a dia. Nos momentos finais do filme, Matt Buckner 

desafia seu algoz num banheiro e usa, mais uma vez, a violência como mecanismo de 

redenção, o que torna o filme de Alexander ainda mais preocupante, visto que a sua 

representação sobre os hooligans legitima e banaliza a violência. 

 Outro aspecto presente nesses grupos é o seu profundo e equivocado sentimento 

nacionalista. Pertencer a uma torcida é, ao mesmo tempo, pertencer a um símbolo de 

identidade em relação ao seu país. Bufford (2010) deixa isso bem claro no momento em 

que os torcedores do Manchester United reivindicam, através de uma lista, suas 

preferências: “(...) Cerveja em garrafas de meio litro; Cerveja em garrafas de dois 

litros; A rainha; As ilhas Falkland; O Manchester United; Margareth Thatcher (...)” 

(BUFFORD, Bill. p. 98, 2010). 

 A presença de elementos como as ilhas Falkland, a rainha e a própria Margareth 

Thatcher dá claras evidências dessa postura nacionalista e, ao mesmo tempo, neotribal, 

temática essa que discutiremos no terceiro capítulo deste trabalho. No entanto, ao passo 

que esses grupos deixam claras sua postura e opinião, simultaneamente alimentam um 

profundo sentimento de repulsa a todos os elementos que não se encaixam nesse perfil. 

O próprio filme Hooligans (2005) trabalha isso de maneira muito superficial ao 
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representar a torcida do Chelsea de codinome Zulu como uma torcida de imigrantes, 

especialmente de origem negra. Essas representações superficiais e generalizadoras não 

minimizam os danos provocados por elas. (...) A lista de antipatias, concluí, era clara e 

simples. Era (acima e além do Totteham Hotspur) a seguinte: o resto do mundo. (...) 

(BUFFORD, Bill. p. 98, 2010). 

 Considerados seres inferiores e desprezíveis, os estrangeiros correspondem a 

principal ameaça aos olhos dos hooligans e, para combatê-los, eles consideram que 

quaisquer meios são justificáveis e necessários. Portanto, trazer a violência como 

método educativo de ensino e amadurecimento em seu filme se torna algo 

extremamente perigoso, visto que filmes são, antes de tudo, leituras construídas pelo 

diretor sobre uma realidade social. Ainda que essas sejam deturpadas por interesses e 

motivações particulares inerentes a quem dirige e produz o filme. 

 Tal elemento se destaca com o próprio ambiente de identificação criado sobre o 

grupo. A mensagem Stand your ground (Delimite seu território), transmitida pelo filme, 

deixa bem claro que as lutas entre torcidas inimigas não correspondem somente a uma 

disputa futebolística, mas também a uma disputa territorial onde o outro, o diferente, 

sempre é apontado como inimigo. O próprio protagonista, Matt Buckner (Elijah Wood), 

é vítima dessa aversão nos seus momentos iniciais entre o grupo.  

 Além dos problemas citados acima, o filme traz consigo situações ainda mais 

preocupantes. Ao longo de toda a obra, a diretora de Hooligans (2005) sequer 

mencionou a possibilidade de vinculação das torcidas organizadas a partidos políticos 

conservadores. Ou seja, a clara xenofobia exibida no filme é superficialmente discutida, 

e, dessa maneira, constrói-se a impressão de que essas torcidas organizadas não 

possuem posturas políticas definidas, ficando evidente uma interpretação bem distante 

da realidade, o que autores como Bill Bufford (2010), que acompanhou e estudou a 

torcida organizada do time inglês Manchester United, e Antonio Salas (2006), que 

realizou um trabalho similar ao ter se infiltrado na Ultrassur (torcida organizada do 

clube espanhol Real Madrid), já haviam comprovado em suas obras. 

Dito isto, percebe-se que Lexi Alexander praticamente despolitizou o 

movimento e banalizou as ações de seus membros ao relacioná-las como mecanismos 

de defesa ou processos educativos necessários aos olhos dela e dos membros dessas 

torcidas. 
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“(...) Um torcedor britânico, ele próprio um árbitro, informou que o terreno 

do lado de fora do estádio estava coberto de panfletos do British National 

Front, alguns sobreimpressos pelo British National Party com seu endereço. 

Uma testemunha falou de passageiros da barca atravessando o canal com 

insígnias do National Front, entoando canções de ódio e dando 

demonstrações de violência (...)” (Depoimento do Juiz Popplewel. in: 

BUFFORD, Bill. p. 128, 2010). 

 

 Ao se propor a não representar essas situações, a diretora do filme ofusca a 

realidade, a qual é marcada por manifestações de ódio contra torcedores e jogadores 

dentro e fora do estádio, sejam em competições de pequeno porte ou até mesmo em 

eventos maiores, como as Olimpíadas e a Eurocopa
44

, ambas realizadas no ano de 2012. 

O problema é muito mais obscuro do que aparenta ser, pois por trás dessas posturas 

políticas e comportamentos autoritários caracterizados, sobretudo, pela violência, reside 

uma atuação cada vez mais presente de partidos (ultra) conservadores que enxergam 

nesses jovens meios favoráveis para a proliferação de suas distorcidas ideias. A 

culpabilização dos imigrantes por problemas econômicos é apenas um exemplo dessa 

atuação. Ao se abster de representar isso, a diretora carrega, também sobre si, a 

responsabilidade de menosprezar esta preocupante onda de intolerância, o que resulta na 

construção de uma imagem abrandada sobre essas tribos urbanas. 

Em seu filme, Alexander se limita a apresentar algum tipo de hostilidade 

xenófoba através do personagem Bower (Leo Gregory) e, ainda assim, obscurece esse 

comportamento, relacionando-o a uma espécie de ciúmes devido ao relacionamento 

entre Matt Buckner (Elijah Wood) e Pete Dunham (Charlie Hunnam), ainda que isso se 

aproxime de uma dimensão daquilo que poderia ser a representação do outro em uma 

sociedade em constate disputa por espaço e oportunidades.  

Por nutrir uma simpatia confessa sobre esses grupos, a diretora Lexis Alexander 

apresenta-os de forma maniqueísta, de modo que algumas torcidas são defensoras de 

seu território e cavalheirescas, enquanto outras são caracterizadas como invasoras, 

agressivas e intolerantes. 

Tal maniqueísmo se torna completamente evidente nas últimas cenas do filme. 

Nesse momento, é travada uma espécie de batalha final entre torcidas rivais, carregada 

de sentido épico e embalada ao som de Brothers in arms, da banda inglesa Dire Straits. 

                                                           
44

 Ver <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-eurocopa-e-a-diplomacia-da-bola/>; 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/07/outro-atleta-e-banido-de-londres-por-mensagem-

racista-pelo-twitter.html>; <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-

espanhol/noticia/2012/05/ultradireita-espanhola-protesta-antes-de-final-entre-barca-e-athletic-

bilbao.html> Acesso em 21 dez 2012; 
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O que impressiona é que essa canção, criada para exaltar a paz e criticar a guerra, é 

utilizada fora de seu contexto com o intuito de representar o companheirismo frente às 

adversidades. Nesse sentido, a violência exercida pelos hooligans mocinhos é 

justificada como único elemento para combater o mal personificado no personagem de 

Tommy Hatcher (Geoff Bell), quando, na verdade, essa dualidade é uma completa farsa.  

Mais amadurecida e mais próxima do verossímil, a obra This is England (2006) 

dirigida por Shane Meadows, traz à tona um país mergulhado numa crise sistemática, 

onde a falta de perspectivas produz diversos grupos de jovens desencantados com a sua 

realidade. 

 Nascido em 26 de Dezembro de 1972, em Uttoxeter (Inglaterra), Shane 

Meadows não teve uma carreira menos inusitada do que Lexi Alexander, mas 

certamente uma mais criativa e premiada. A entrada de Meadows no mundo do cinema 

se iniciou no momento em que ele convenceu uma empresa de produção de vídeo a 

emprestar seu equipamento em troca de seu trabalho na produtora. Através disso, e se 

valendo da contribuição de amigos e familiares, Meadows realizou a filmagem de uma 

série de curtas-metragens exibidos no cinema de sua cidade natal. Um deles, Where's 

The Money, Ronnie? (1996) despertou a atenção do canal televisivo Channel 4, que o 

contratou para a direção de outros trabalhos. 

 Meadows abandonou a escola muito cedo, antes mesmo de concluir o General 

Certificate Secondary Education (GCSE), e dedicou sua juventude a pequenas infrações 

em sua cidade natal Uttoxeter. Mas isso não o impediu de se tornar um dos mais 

criativos cineastas britânicos da atualidade. Reconhecido por curta-metragens e pela 

criação de filmes caracterizados pela teoria realista, Meadows iniciou sua carreira 

cinematográfica após ter ingressado no curso de Artes Cênicas de Burton College, onde 

conheceu um dos seus principais colaborados, Paddy Considine. 

 Marcado inicialmente pela produção de filmes amadores, como o curta-

metragem Twenty Four Seven (1997), Shane Meadows tem como destaque na maior 

parte de seus filmes, obras que apresentam um toque autobiográfico e, portanto, são 

trabalhadas a partir de uma ótica profundamente realista, sob a ótica ele busca em sua 

adolescência a matéria-prima fundamental para a construção de seus filmes. 

 O diretor construiu sua filmografia em torno de temáticas que marcaram a sua 

juventude. Portanto, Twenty Four Seven (1997), assim como A Room for Romeo Brass 

(1999) e Dead Man Shoes (2004), apesar de não apresentarem uma sequência lógica, 

têm como ponto comum elementos marcantes de sua adolescência. 
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 Desse modo, Shane Meadows apresenta sua vida nas telas do cinema e, através 

dela, suas experiências e opiniões sobre como determinados momentos políticos 

afetaram o cotidiano das pessoas que viviam na Inglaterra, sobretudo, nos anos 1980. 

Em Dead Man Shoes (2004), Meadows aborda o impacto das drogas nos jovens a partir 

da história pessoal de um de seus amigos que, por sofrer bullying de pessoas ao seu 

redor, buscou nas drogas o refúgio que jamais encontrara em vida. Ele teria dito que 

teria selecionado esse tema por não ter sido capaz de acreditar em como as pessoas, 

após dez anos da morte de seu colega, poderiam ter esquecido algo tão trágico. O filme 

seria, então, uma forma de expor sua opinião e de alertar a sociedade sobre esta 

experiência traumática. Aqui se torna evidente o uso do cinema por Meadows como 

mecanismo de intervenção no meio social. 

 Apesar de ser marcado pela produção de curtas-metragens, foi o longa This is 

England (2006) que projetou a carreira de Meadows internacionalmente. Vencendor de 

oito prêmios, incluindo o BAFTA (British Academy Films Television and Arts – 2008), 

e nomeado em outras 14 indicações, This is England (2006) é a obra-prima de 

Meadows, que ainda lhe rendeu uma continuidade na série This is England’ 86 (2010) 

também muito bem recebida pelo público. Antes dela, Meadows ainda escrevera e 

dirigira, ao lado de Paul Fraser, Somers Town (2008), que retrata uma história paralela 

de seu protagonista em This is Englad (2006), o garotinho Shaun (Thomas Turgoose). 

Recentemente, Meadows tem dirigido o seu mais novo trabalho, o documentário The 

Stones Roses (2012), que será a conclusão da temática, iniciada em 2006 com This is 

England. Desta forma, Meadows nos dá demonstrações claras de seu enorme talento e 

criatividade em retratar inúmeras interações sociais a partir de suas experiências, não 

restando dúvidas de que o cenário e a temática para sua obra-prima não poderiam ser 

outros. 

Inglaterra, 1983. A nação sofre um grande impacto econômico, provocado pelo 

choque do petróleo e pela adequação de sua economia ao neoliberalismo implantado por 

Margareth Thatcher, A Dama de Ferro
45

. Em meio a isso, a chegada constante de 

imigrantes provoca uma enorme insatisfação local na população nativa, que direciona 

sua desilusão e raiva aos recém-chegados. É este ambiente tenso e hostil o utilizado por 

Shane Meadows como cenário para narrar a história do pequeno garoto Shaun (Thomas 
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 Expressão utilizada em alusão a postura firme da Primeira-ministra Margareth Thatcher (1979-1990); 



72 

 

Turgoose), que, com apenas 12 anos, é alvo de provocações e vítima de uma profunda 

tristeza por ter perdido o pai na Guerra das Malvinas. 

O garoto Shaun é, antes de tudo, a alegoria da maior parte dos adolescentes 

ingleses e, muito provavelmente, corresponde à autorrepresentação de Shane Meadows, 

que mergulhado nos anos 1980, declara guerra a todo o modus vivendi daquele período. 

Não surpreende, portanto, o (re)aparecimento de tribos urbanas que, caracterizadas por 

uma enorme variação cultural, apresentaram formas distintas de expressar os seus 

anseios. 

Perdido em seu próprio mundo, o jovem retratado no filme busca de todas as 

formas elementos que possam suprir a ausência do pai. Incompreendido pela mãe e 

perseguido por outros garotos de sua escola, Shaun responde com violência às angústias 

de sua vida. A necessidade de encontrar um meio ou um grupo que o aceite como igual 

e que atenda a suas necessidades emocionais torna-se fundamental para o menino. 

Sozinho e bastante triste, ele encontra apoio em um grupo de jovens skins, os quais lhe 

oferecem proteção e reconhecimento. 

O enredo claramente apresenta aspectos autobiográficos, o que é marcante em 

boa parte da filmografia de Meadows, e remonta aos momentos iniciais da formação de 

diversos grupos skinheads na Inglaterra. Imersa em um enorme caldeirão cultural, a 

cosmopolita e decadente cidade de Londres traz consigo a produção de estilos musicais 

como o Punk, o Ska e o Oi! e inúmeros grupos urbanos que exigem de seus membros 

comportamento e indumentária específicos. De punks a skinheads, de mods a rockers, a 

diversidade é imensa, e, diante dela, Meadows optou pelos skins, grupo que mais 

influenciou a sua juventude. 

 

“(...) Para mim os skinheads estão aqui dentro (coração). Como skinhead 

deve primeiro: amar seus doc martens, amar a música ska, ter a atitude 

correta em seu coração e na cabeça, tem que gostar de futebol, tem que 

gostar de agitar, como qualquer outra pessoa da subcultura, e creio que o 

mais importante é ser antirracista (...)”
46

. 

 

 Dito isto, os indivíduos seriam considerados atores sociais que, em certo sentido, 

teriam alguns de seus comportamentos condicionados pelas fachadas sociais 

estabelecidas. Assim, o uso do doc martens, a cabeça raspada a zero e, em muitos casos, 

o uso da violência, seriam elementos e posturas condicionadas aos skinheads. 
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O movimento skinhead teria surgido como mais uma subcultura criada entre os 

anos 60 e 70. Tendo sofrido  múltiplas influências, os skins são contemporâneos de 

outros grupos, como os mods, rockers, punks, cujas origens estariam associadas a ritmos 

musicais provenientes de diversas regiões. Tal variedade teria sido responsável pela 

grande diversidade entre seus membros, e, em sua origem, não teriam existido 

divergências marcantes entre brancos e negros. 

 Anos mais tarde, com o surgimento da banda Screwdriver, fundada em 1976 e 

liderada pelo vocalista Ian Stuart (fundador do grupo Blood and Honour),letras de 

caráter antissemita, marcadas pela intolerância a  negros, homossexuais e imigrantes, 

além de carregadas de ideias neonazistas, tornaram-se lugar comum na comunidade 

skin, provocando, dessa maneira, uma notória divisão no movimento, agravada pela 

aproximação entre partidos conservadores e de extrema-direita, como British National 

Party (Partido Nacional Britânico - BNP), e grupos skins. A criação de instituições 

como o Blood and Honour e o Combat 18 contribuiu para o aumento da violência entre 

os diferentes grupos, os quais passaram a se sentir vitimizados por uma suposta 

conspiração judaica que pretendia dominar o mundo. Além disso, a associação desses 

grupos a outros mais enraizados, como a Ku Klux Klan, promove a criação de um 

cenário de guerra, onde todos eles, racistas ou não, se tornam vítimas. 

 Apesar de todo esse cenário, Meadows trabalha esses eventos sob uma 

perspectiva mais intimista e demonstra, ao longo de seu filme, um processo educativo 

sobre Shaun, que receberá influências de vários tipos skinheads. O grande divisor de 

águas está no ingresso do personagem Combo (Stephen Graham) ao grupo de skins 

comandado por Woody (Joseph Gilgun). Amigos de longa data, Combo retorna ao grupo 

de Woody após ter sido preso por assumir um crime cometido pelo companheiro. 

Recém-libertado e extremamente desequilibrado, o novo personagem inicia um 

processo de instituição de ideias racistas, ultranacionalistas e xenofóbicas no grupo, que 

são direcionadas principalmente ao personagem Milky (Andrew Shim). O mecanismo de 

intolerância é ativado e, consequentemente, provoca uma cisão entre os skins. 

Todavia, o jovem Shaun (Thomas Turgoose), encantado pelo comportamento e 

pela liderança do novo integrante, passa por processo educativo de adequação ao novo 

cenário, em que se identificam imigrantes como inimigos, e a violência, como resposta. 

Esse comportamento convence o garoto a assumir posturas fascistas e extremamente 

agressivas. 
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Meadows, no entanto, vai mais além: ele se propõe a apresentar reuniões de 

partidos políticos e demonstrá-los como uma das origens para a elaboração de ideias e 

propostas tão violentas e agressivas. A reeducação do garoto é extremamente dura, e a 

banalização da violência ocorrida nesse período é enorme. Em uma das cenas marcantes 

do filme, Shaun (Thomas Turgoose) invade uma loja de conveniência. O garoto ofende, 

humilha e agride o vendedor, com o apoio de comparsas, e tudo é justificado pela 

mentalidade intolerante reunida em seu meio, a qual acusava o vendedor, imigrante, de 

ter roubado o espaço destinado a indivíduos genuinamente ingleses. 

Contudo, outro elemento ainda colocava em contradição tudo o que era proposto 

por Combo (Stephen Graham) e seus seguidores: a presença do personagem Milky 

(Andrew Shim) no grupo. De origem jamaicana e chamado ironicamente dessa forma, 

Milky (Andrew Shim) representava tudo aquilo que era criticado pelos neofascistas. 

Mesmo assim, convivia livremente com o grupo, o que tornaria contraditórias toda a 

xenofobia e intolerância apresentadas por Combo (Stephen Graham). Não é a toa que, 

nos últimos momentos do filme, a amizade que Combo sentia pelo jovem jamaicano e 

suas ideias deturpadas são postas em xeque. A resposta encontrada por ele é, mais uma 

vez, buscar na violência soluções simplificadas para os seus dilemas cotidianos, o que 

resulta no espancamento brutal promovido contra Milky. Mesmo com todo 

arrependimento demonstrado logo após sua explosão de fúria, na mente atormentada de 

Combo, aceitar a permanência de um desigual seria algo inaceitável. 

Outro grande aspecto apresentado ao longo do filme é a bandeira inglesa (A 

Cruz de São Jorge), hasteada frequentemente por Shaun. Esta, em oposição à bandeira 

do Reino Unido, representaria a identidade do povo inglês defendida com unhas e 

dentes por um garoto desiludido e confuso, que, após perder o pai numa guerra sem 

propósitos concretos, buscava na violência a solução para um mundo sem respostas 

aparentes. O menino teria encontrado nessa luta um objetivo para si e um 

reconhecimento daquilo que ele representava perante a sua realidade. 

O espancamento de Milky e a forma pela qual foi conduzido serviram como um 

alerta para o menino, último a se afastar daquela dura realidade. O filme termina com 

uma cena emblemática, na qual Shaun joga a bandeira inglesa ao mar e, com ela, toda a 

intolerância e violência que havia sido lhe ensinada no decorrer do enredo. Com isso, a 

obra chega ao fim, sem apresentar respostas para a crise sistemática em que se 

encontrava o país, além de também deixar bem claro que o caminho neofascista não 
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oferecia melhores perspectivas; pelo contrário, a dor e a frustração provocadas por ele 

poderiam ser ainda maiores. 

Diante dessa abordagem sobre os filmes escolhidos como objeto do presente 

trabalho, torna-se necessário elencar os aspectos pelos quais nossa pesquisa se 

direcionou. Como havíamos discutido no primeiro capítulo, os estudos que envolvem o 

cinema buscam, acima de tudo, discutir os seguintes elementos: Matéria-prima, 

Métodos e técnicas, Modelos e formas e por fim, Objetivo e valor. 

Matéria-prima. Hooligans (Green Street Hooligans – 2005) e This is England 

(2006) discutem, ao longo de seus respectivos enredos, uma temática cada vez mais 

presente na contemporaneidade: a formação de tribos urbanas caracterizadas por 

práticas fascistas. No entanto, a discussão estabelecida em ambos se aproxima apenas na 

temática, visto que as representações construídas por ambos os diretores se distanciam 

em inúmeros aspectos. Trata-se de divergentes formas de se representar identidade e 

práticas fascistas. 

Para melhor compreender essas representações, será necessário situar 

especificamente o ambiente no qual as duas histórias são retratadas, uma vez que, 

mesmo imersas em épocas diferentes, prendem-se ao mesmo local: Londres. 

Multicultural, cosmopolita e, ainda assim, decadente. O que, então, explicaria 

manifestações de ódio, repletas de intolerância e reivindicações por território, em um 

país tão diverso? 

A problematização da questão multiculturalismo versus intolerância tem sido 

alvo de debates e discussões por parte de inúmeros pensadores. Não pretendemos aqui 

esgotar essa discussão, mas sim, apresentar algumas ideias já trabalhadas sobre essa 

temática, em especial, as abordagens realizadas por Stuart Hall (2009) e Homi Bhabha 

(1998), com o intuito de esclarecer algumas interpretações sobre os problemas 

representados pelos filmes escolhidos. 

 Ao se debruçar sobre essa questão, Stuart Hall (2009) problematizou de imediato 

as interpretações sobre aquilo que se entende como multicultural e o multiculturalismo. 

Em suas palavras 

 

“(...) Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características 

sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer 

sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam 

construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua 

identidade “original”. Em contrapartida, o termo “multiculturalismo” é 

substantivo. Refere-se às estratégias e políticas adotadas para governar ou 
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administrar problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas 

sociedades multiculturais (...)” (HALL, p.50, 2009). 

 

 Dito isto, concentraremo-nos em discutir o multiculturalismo, pois diante da 

proliferação de manifestações de intolerância associadas a extrema-direita e 

direcionadas aos imigrantes, torna-se nítida a atual crise dessa estratégia política, 

evidenciada superficialmente em Hooligans (Green Street Hooligans – 2005) e mais 

detidamente em This is England (2006). 

Um dos questionamentos levantados corresponde ao fato das motivações dessa 

crise, pois, como o próprio autor argumenta ao longo de sua obra, as sociedades 

multiculturais não são recentes. Nesse sentido, Hall (2009) aponta as sequelas da 

globalização como uma das justificativas para essa condição de emergência. Este 

fenômeno mundializante teria sido responsável por um evento inédito, isto é, ele 

possibilitou uma intensificação do contato entre áreas hegemônicas e periféricas, onde 

grupos migrantes produziram a gestação de espaços culturais universalizantes e 

específicos, nos quais outrora coexistiam grupos hegemônicos e marginais. Assim, esse 

processo diaspórico permitiu que, em um único espaço urbano, coexistissem 

colonizador e colonizado, ainda que de maneira extremamente segregacionista e 

violenta. Este trabalho não tem o propósito de discutir a globalização, e sim de apenas 

situá-la como um dos elementos que compuseram a matéria-prima selecionada pelos 

diretores dos filmes analisados. 

O impacto dessa nova realidade foi profundamente explosivo e destruiu as 

antigas concepções de identidade e pertencimento nacional. Consequentemente, as 

formas anteriores de segregação, antes fundadas num argumento essencialmente 

biológico, foram readaptadas. Stuart Hall (2009) acreditaria que um dos principais 

efeitos do surgimento desses novos espaços multiculturais fora a transição de um 

racismo biológico para o racismo cultural. 

Nesse sentido, esses ambientes marcados por sociedades híbridas seriam um 

campo fértil para explosivas disputas de identidade, o que coloca em xeque a concepção 

liberal do Estado. Em tal Estado, portanto, não caberia mais um tratamento jurídico civil 

universal diante das inúmeras especificidades culturais, o que coloca em rota de colisão 

os preceitos defendidos pelo multiculturalismo e o antigo modelo de Estado Liberal. 

 Podemos, ainda, apresentar mais um aspecto agravante, que se baseia em 

processos identitários: a representação do Outro. Homi Bhabha (1998), ao analisar as 

relações identitárias entre os europeus colonizadores e os povos colonizados, teria 
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apontado que a construção da ideia do Outro é estabelecida pelo sujeito dominador, 

numa relação de poder que, no fundo, representa a imposição de um alterego desse 

indivíduo sobre o dominado, a ser perpetrada através da instalação de estruturas arcaicas 

e pervertidas de sentido, com o intuito de garantir o espaço de dominação no qual o 

Outro será readaptado ou recondicionado a esse ambiente através da força. Em suas 

palavras, 

 

“(...) A presença negra atravessa a narrativa representativa do conceito de 

pessoa ocidental: seu passado amarrado a traiçoeiros estereótipos de 

primitivismo e degeneração não produziu uma história de progresso civil, 

um espaço para a Socius; seu presente, desmembrado e deslocado, não 

conterá a imagem de identidade que é questionada na dialética mente/corpo 

e resolvida na epistemologia da aparência e realidade. Os olhos do homem 

branco destroçam o corpo do homem negro e nesse ato de violência 

epistemológica seu próprio quadro de referência e transgredido, seu campo 

de visão perturbado (...)” (BHABHA, p73, 1998) 

 

Nesse sentido, esse olhar que o autor especificou para o negro pode ser ampliado 

para grupos migrantes que se instalaram, ao longo dos anos, em suas antigas 

metrópoles. A transgressão do olhar sobre esses indivíduos promove a construção de 

estereótipos segregacionistas, pois o consumo de uma mensagem transmitida por um 

determinado veículo está diretamente relacionado ao sentido que é associado a ele. Não 

é surpresa, então, que, em momentos marcantes de ambos os filmes, elementos 

migrantes sejam rotulados pelos seus protagonistas. Seja o ianque, pejorativamente 

taxado como jornalista e comunista em Hooligans (Green Street Hooligans – 2005), seja 

o paqui, generalização utilizada em This is England (2006) para todos os imigrantes de 

origem asiática, sejam eles paquistaneses ou não. 

Não se trata da criação de um conceito para a substituição de outro, mas sim da 

produção de inúmeras concepções que se acumulam ao longo dos anos e que mantém as 

anteriores permanentes, num estado de latência, ainda que sob a forma de rasura
47

. 

Esse processo de sobreposição de conceitos promove uma inovadora realidade: a 

hibridização cultural. Esta recebe de suas sociedades manifestações de aceitação e 

receptividade positiva, bem como movimentos de resistência. Estes não se justificam 

por uma mera dualidade branco x negro, mas, sim, por uma noção de puro x impuro, de 

forma que se busque legitimar sua postura através de um discurso nacionalista e de 

pureza social. 
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Por isso, o pensamento racialista se encontra hoje muito próximo da ideia de 

nacionalismo manifestada sob a bandeira inglesa (Cruz de São Jorge) em vários 

momentos do filme This is England (2006). Essa concepção deve ser vista a partir da 

ideia de uma construção ininterrupta da representação do sujeito, e, assim, o 

conhecimento sobre si nada mais é do que uma apreensão do Outro. 

Assim, esses espaços urbanos, onde se perceberam os principais efeitos dos 

problemas explicitados acima e, por assim dizer, das metamorfoses geradas pela 

globalização, e transformados por ela em ambientes mundializantes e cosmopolitas, 

podem ser interpretados como sintomas de uma realidade em crise. Dentre os mais 

diversos efeitos, destaca-se o individualismo moderno
48

, o qual teria sido responsável 

pela gestação de temores constantes e por uma sensação de presença iminente do perigo.  

O imigrante, visto aqui como estranho, seria alvo constante de desconfiança e 

representante direto de uma suposta ameaça aos habitantes locais. Tantas tensões 

reunidas em um mesmo espaço físico seriam responsáveis pela produção de 

comportamentos específicos de defesa de território, se assemelhando a posturas 

neotribais. Com uma matéria-prima tão rica e tão atual, não seria surpresa ambos os 

filmes apresentarem uma boa recepção de público e bilheteria. 

Métodos e técnicas. Como já havíamos discutido antes, os filmes de Lexi 

Alexander e Shane Meadows abordaram uma temática semelhante, em um mesmo 

espaço, porém em épocas diferentes. Apesar do distanciamento temporal, as diferenças 

entre as obras são claramente perceptíveis, tanto pela perigosa forma superficial que 

Alexander trabalhou os hooligans, quanto pela profunda e densa abordagem de 

Meadows sobre os skinheads. Ainda que estas duas obras se diferenciem, elas 

apresentam a mesma origem e assumem comportamentos bastante próximos. 

Em ambos os filmes, os tons biográficos foram fundamentais para moldar a 

matéria-prima escolhida, e é justamente por isso que esses filmes carregam, em suas 

imagens, leituras sobre as mais diversas interações sociais. Portanto, a abordagem 

construída pelos diretores analisados possibilita “(...) a interpretação dos fenômenos 

sociais, nas suas relações com os indivíduos, com as mentalidades, com os processos 

psicológicos individuais e coletivos (...)” (NÓVOA, p.37, 2008). O cinema passa a ser 

tratado aqui como um meio de interpretação e leitura do social. Essas imagens não 
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devem ser vistas de um modo em que se trabalhe a arte pela arte. Existem, dentro delas, 

intenções e formas de representação de inúmeras categorias.  

Modelos e formas. Sobre este aspecto, identificamos que, apesar de ambos os 

diretores possuírem origem europeia (Lexi Alexander, alemã, e Shane Meadows, 

inglês), os estilos cinematográficos adotados por eles seguem aspectos diferentes. Ainda 

que ambos sejam classificados como drama
49

, os filmes nem de longe se assemelham. 

Enquanto que a primeira constrói a sua obra a partir de um estilo hollywoodiano, 

caracterizado por constantes cenas de ação, perseguições e maniqueísmos, o segundo 

agrega a seu filme um caráter intimista, bastante fiel a sua corrente teórica 

cinematográfica: o realismo. A partir desse aspecto, Meadows consegue, com maior 

sucesso, escapar dos riscos maniqueístas presentes na obra de Alexander, além de 

apresentar uma leitura mais pessoal e individualizada sobre o tema proposto. 

Por fim, Objetivo e valor. Essa categoria de abordagem cinematográfica busca 

analisar a recepção do filme pelos seus espectadores, ou seja, a importância que esse 

produto midiático trouxe para quem o assistiu. Levando-se em conta que este não é o 

objetivo do nosso trabalho, o qual buscou analisar as representações dos diretores sobre 

determinados movimentos sociais, nos limitaremos a propor que o filme vai muito mais 

além daquilo que é aparente. Como constatou José D’Assunção Barros: “(...) A mais 

fantasiosa obra cinematográfica de ficção traz por trás de si ideologias, imaginários, 

relações de poder, padrões de cultura (...)” (BARROS, p.53, 2008). 

 

 2.2. APRESENTANDO OS PERSONAGENS 

 

 A análise fílmica não consiste apenas em narrar os acontecimentos vivenciados 

ao longo do filme, afinal de contas, a produção intelectual que se utiliza do cinema 

como uma contra-análise da sociedade visa utilizá-lo como veículo de leitura da 

sociedade. Consequentemente, a produção fílmica sintetiza anseios e questões em suas 

imagens, as quais traduzem opiniões de seus diretores a partir da época em que a obra 

foi produzida. No entanto, representar a realidade consiste num trabalho de construção 

simbólica, realizado através de inúmeros signos apresentados ao longo de suas imagens. 

Mesmo assim, isso não determina a forma como o filme é recebido, embora evidencie 

algumas das intenções de seus produtores e, especialmente, de seus diretores. Portanto, 
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“(...) O Cinema pôde mesmo, através de seus fantásticos recursos a serviço 

de uma nova gramática, operar verdadeiros milagres até então impensáveis. 

Filmar o lento e gradual desabrochar de uma flor, e depois passar estas 

imagens em câmera acelerada permitiu ao homem contemporâneo enxergar 

o que até então ninguém jamais havia visto. A filmagem em câmera 

acelerada ou em câmera lenta, por assim dizer, veio a permitir que do 

Cinema o homem se transformasse no senhor imaginário do tempo (...)” 

(BARROS, p.71, 2008) 

 

 Nesse sentido, é interessante notar que o cinema construiu, no decorrer dos anos, 

seus próprios mecanismos de representação, além de sua própria metodologia no 

tratamento de imagens, trilhas sonoras e, sobretudo, de sua linguagem. Não se trata aqui 

apenas de uma mera reprodução de imagens, mas, sim, de seus símbolos e significados.  

 Dito isto, os personagens construídos ao longo do filme trazem consigo 

representações de categorias muito mais amplas do que simples pessoas exibidas nas 

telas. O problema na construção desses personagens consiste na capacidade de síntese 

dos diretores, roteiristas e da atuação de seus atores em exibir comportamentos, 

ideologias, grupos sociais, partidos políticos, identidades e opiniões. Assim, com o 

intuito de dar continuidade a análise de conteúdo fílmico discutida ao longo desse 

trabalho, apresentaremos agora os principais personagens de ambos os filmes e suas 

devidas representações. 

 

 2.3. HOOLIGANS (GREEN STREET HOOLIGANS – 2005) E OS SEUS 

PERSONAGENS 

 

 Mattew Buckner. Interpretado por Elijah Wood, mundialmente conhecido pelo 

papel de Frodo na trilogia O Senhor dos Anéis (filme dirigido por Peter Jackson 2001-

2003), o protagonista de Hooligans (Green Street Hooligans – 2005) pode ser 

compreendido como o elemento central no processo educativo exibido durante o filme. 

Representado inicialmente como um frágil estudante de jornalismo, o garoto Buckner 

apresenta em torno de si todas as indecisões e fragilidades de um adolescente deslocado. 

Solitário e ingênuo, o menino se torna alvo fácil das artimanhas de Jeremy Van Holden 

(Terence Jay) e acaba sendo expulso de Harvard. 

Humilhado e sem apoio do seu pai (Carl Buckner – Henry Goodman), não resta 

a ele outra escolha a não ser partir para a Inglaterra e iniciar uma nova vida ao lado de 

sua irmã (Shannon Buckner Dunham – Claire Forlani). Enganado por Jeremy, o 
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personagem de Elijah Wood sintetiza toda uma juventude que, deslocada de seu meio e 

sentindo-se abandonada por seus pais (que, por sua vez, encontram-se mergulhados 

numa vida atribulada pelo trabalho), busca, em inúmeras tribos urbanas, a proteção e o 

conforto psicossocial que não encontram em casa. Situações cada vez mais rotineiras no 

mundo contemporâneo, indivíduos como Mattew Buckner se enquadram em um dos 

vários perfis pertencentes a lonely crowd, discutidos anteriormente. 

A aparição do personagem Jeremy Von Holden (Terence Jay) é curta, porém 

extremamente salutar. Basicamente, o personagem aparece no início e no fim do filme, 

mas a ideia exposta em torno dele consiste na representação de algo mais amplo. 

Holden é apresentado no filme como membro de uma família tradicional burguesa e 

bastante influente, visto que o seu pai é senador. Devido a isso, o personagem abusa de 

seu poder e o exerce de maneira extremamente egoísta e mesquinha. Ao ser flagrado 

com entorpecentes no campus, convence um inocente Mattew Buckner, a assumir a 

culpa em seu lugar e consequentemente ser expulso injustamente da Universidade. 

Nesse sentido, Holden é uma alegoria de algo muito mais amplo. Aos olhos de 

tribos urbanas como os skins e, nesse caso, os Hooligans, Holden seria o sistema 

capitalista burguês. Ainda que os Hooligans não apresentem uma postura marxista 

propriamente dita, alguns elementos do modelo capitalista são profundamente 

criticados: um deles, por exemplo, seria o exacerbado individualismo, combatido por 

essas tribos a partir de frases como nunca deixamos um dos nossos para trás, em 

momentos críticos do filme. Somado a isso, existe uma espécie de culto a masculinidade 

exercido pelos hooligans, que contrasta com o comportamento mais delicado de Jeremy 

Von Holden. Não é à toa que o próprio nome deste personagem é ironizado por Pete 

Dunham (Charlie Dunnam). Em seu livro, Peter Gay (1993) aponta que 

comportamentos violentos desses indivíduos buscaram, ao longo da história, 

justificativas ou, nas palavras do autor, álibis, para o exercício dessas práticas. No 

entanto, o autor verificou que, durante a Era Vitoriana (Séc. XIX), a sociedade burguesa 

criou alguns álibis que apresentavam elementos em comum. De acordo com ele, 

 

“(...) A pré-história dessas justificativas apresentadas no século XIX 

é, na verdade, extremamente diversa. Das três aqui assinaladas – 

existem, claro, outras -, a primeira, a concorrência, originou-se em 

uma moderna teoria biológica e chegou a permear a vida econômica, 

política, literária e até mesmo privada das décadas vitorianas; a 

segunda, a construção do Outro conveniente, era uma composição de 

descobertas pseudocientíficas relativamente recentes e dos habituais e 
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agradáveis preconceitos; a terceira, o culto da masculinidade, era 

uma adaptação no século XIX do ideal aristocrático de bravura (...)” 

(GAY, p.43, 1993). 

 

Portanto, exaltar a masculinidade de seus membros consiste em ridicularizar 

comportamentos como o de Holden, que buscam, através de manobras, evitar o 

enfrentamento com seus obstáculos ou a punição pelos seus erros. A imagem construída 

sobre esse personagem é muito próxima da ideia de aristocrata, que mediante seu poder 

econômico, desvia-se de suas adversidades e, com um imenso desprezo pelas pessoas de 

condição financeira inferior à sua, acredita que o suborno pode lhe propiciar quaisquer 

soluções. 

São, em geral, pessoas frágeis, assim como o jovem Buckner, que sofrem, ao 

longo da adolescência, frustrações que os direcionam a grupos que representem seus 

anseios e confortem suas angústias. No entanto, aquilo que pode ser visto como algo 

positivo, também pode enveredar por caminhos mais obscuros, visto que muitos desses 

jovens vivenciam processos ritualísticos marcados pela adoção de posturas que, de uma 

forma ou de outra, provocam e naturalizam a violência. 

 Em seu trabalho de pesquisa, Peter Gay (1993) constatou que diversos grupos 

sociais, especialmente os jovens, promoveram comportamentos e rituais que 

naturalizaram aquilo que ele denominou como Cultivo do ódio. Sua análise se inicia a 

partir de estudos sobre a sociedade burguesa vitoriana e tem como objetivo explicar de 

que forma determinadas manifestações de intolerância foram possíveis em países 

europeus que se posicionavam como o centro da civilização, entendida aqui como o 

estágio máximo de desenvolvimento tecnológico e intelectual humano. 

 De acordo com o autor, o século XIX fora responsável pela gestação de 

frustrações que, somadas a inúmeros outros fatores, se transformaram no gatilho para o 

nascimento do Fascismo nos primeiros anos do século XX. Os inúmeros aspectos de 

repressão moral e comportamental apresentados por ele, durante a Era Vitoriana, 

sedimentaram mecanismos e justificativas que autorizavam os indivíduos a assumir 

posturas autoritárias. As regras sociais estabelecidas naquele período produziram uma 

sociedade reprimida, que buscou em práticas violentas mecanismos de ruptura desse 

controle. O autor cita como exemplo disso o mensur (duelo de espadas realizado por 

estudantes, originário da Alemanha). No entanto, como justificar tais práticas? Como 

seria possível permitir atos bárbaros entre adolescentes que punham seus corpos à prova 

durante esses duelos? Peter Gay (1993) afirmaria que estas seriam posturas que 
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apresentariam justificativas com o intuito de racionalizar tais atos, torná-los aceitáveis 

perante a sociedade, isto é, apresentá-los como fases obrigatórias para o 

amadurecimento do jovem, sendo, dessa maneira, um rito natural de passagem para a 

fase adulta. 

 

“(...) Mas o ferimento claro, a acariciada cicatriz, é o que interessa. O 

objetivo de todo o exercício, afinal de contas, é sair da universidade com 

tantas cicatrizes quanto possível; pois esse desejo garante ao duelista a 

inveja de seus colegas, a admiração de damas desejáveis, e, ao final, uma 

esposa com um dote de pelo menos cinco cifras. É por isso que a luta de 

verdade é apenas o começo da diversão (...)”. (GAY, p.19, 1993) 

 

 Portanto, a presença desses modelos comportamentais e de seus respectivos 

processos educativos entre hooligans e demais grupos juvenis existentes no início do 

século XXI não é algo estranho, mas, sim, fruto de um processo de racionalização da 

violência existente nas sociedades burguesas contemporâneas. A proximidade desses 

comportamentos vitorianos aos atos cometidos por inúmeros jovens no alvorecer do 

século XXI é impressionante. Desde o veterano que humilha o imaturo calouro recém-

ingresso na Universidade até ao garoto deslocado que, semelhante a Mattew Buckner, se 

torna membro de uma agressiva torcida organizada, as manifestações de ódio discutidas 

por Peter Gay (1993) estão presentes. De acordo com ele, o processo de naturalização 

dessas posturas serviram como estímulos para o despertar de impulsos agressivos, além 

de justificá-los. Em nossa opinião, ainda servem a esse propósito. 

 Todavia, essas manifestações de ódio, ainda presentes em nosso cotidiano, 

buscaramjustificar, ao longo de inúmeros discursos, razões de ser e agir. No caso 

Mattew Buckner, o personagem representa o uso da violência como algo necessário à 

edificação do homem maduro, capaz de enfrentar quaisquer adversidades. Percebe-se, 

ao longo do filme, a presença ou idealização de um ambiente belicista, onde somente a 

utilização da força seria suficiente para a defesa de seus pares e de seu território. Em 

uma das cenas, o personagem é questionado sobre sua condição de americano. Pete 

Dunham, logo após ter protegido Matt Buckner, afirma não entender os americanos, 

visto que eles seriam capazes de iniciar uma guerra (nesse caso, referindo-se à Guerra 

do Iraque – 2003), mas não eram capazes de defender a si próprios, e os ridiculariza 

pelos sucessivos erros táticos cometidos na Guerra do Iraque (especialmente o fogo 

amigo) e até mesmo por usar termos como Soccer e não Football.  
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Pete Dunham, personagem interpretado por Charlie Dunnam, corresponde ao 

líder hooligan que divide, ao lado de Elijah Wood, o papel de protagonista do filme. 

Pete sintetiza a imagem de liderança e proteção que inúmeros jovens encontram nas 

mais diversas tribos urbanas. Representado de forma contraditória, ele mescla, ao longo 

da obra, inúmeros papeis que vão desde um simpático professor de futebol para crianças 

até o líder extremamente agressivo da Green Street Elite (torcida organizada do clube 

West Han United, representada no filme). 

Torna-se evidente que a partida de futebol aqui transcende os objetivos 

esportivos e significa para este personagem a afirmação de uma postura que, aos olhos 

desses garotos, deveria representar o comportamento britânico. Vejamos alguns 

diálogos marcantes no filme: 

 

Diálogo 1: 

 

“(...) - Pete Dunham: Foda-se, eu vou te levar comigo. Talvez aprenda algo. 

- Mattew Buckner: Sobre futebol? 

- Pete Dunham: Não ,amigo, não é sobre futebol, e, pelo amor de Deus, para de dizer 

soccer (...)”. (Diálogo extraído em 0º16’05’’) 

 

Diálogo 2: 

 

“(...) - Pete Dunham: Eu não entendo. Qual é o problema de vocês, americanos? Vocês 

começam a merda de uma guerra chata... e nós temos que salvá-los de novo. 

- Mattew Buckner: Nos salvar? 

- Pete Dunham: Sim! E aí, apesar disso, vocês matam nossos soldados com fogo amigo. 

- Mattew Buckner: Isso se chama acidente. 

- Pete Dunham: Acidente uma ova. Tá certo, presta atenção... Você está entrando no 

meu local de negócios, certo? Fique calado até falarem com você, e talvez eles irão 

com a sua cara. A única coisa que a gente mais odeia do que um ianque como você por 

perto são policiais e jornalistas. 

- Mattew Buckner: O que vocês têm contra jornalistas? 

- Pete Dunham: Já que você quer saber, eles enchem de mentiras ou qualquer coisa só 

para vender jornais. De qualquer forma, não que seu pai seja um deles, há exceções, 

talvez. Isso é um ponto, esses garotos não sabem nada sobre você, e se eu fosse você, eu 
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manteria desse jeito. Agora, o que você ouvir lá, fica por lá. Sem contar ao meu irmão 

Steve sobre como foi seu dia. O que acontece no futebol continua no futebol. (...)”. 

(Diálogo extraído em 0º16’41’’) 

 

 Ambos os diálogos acima demonstram muito bem como os personagens dos 

filmes interagem e, principalmente, como eles escolhem eventos, inimigos e ambientes, 

nos quais deveriam se manifestar suas ações, afinal de contas, como o próprio Pete 

Dunham expressou: “(...) Não amigo, não é sobre futebol (...)”. Para esses indivíduos, 

reflexos de pessoas reais construídos pelos diretores, tudo isso vai muito mais além do 

que uma mera rivalidade esportiva. 

 A partida de futebol apresentada no filme é precedida por imagens que exaltam o 

companheirismo e a diversão de garotos em um pub inglês, onde o abuso de álcool é 

evidente. Logo após isso, a torcida inebriada pela empolgação da partida sai às ruas 

cantando hinos do time e elaborando estratégias para que todos entrem no estádio.  No 

entanto, Mattew Buckner é perseguido por torcedores rivais e acaba sendo envolvido 

pela briga entre torcidas, na qual o grupo de Buckner visivelmente se encontra em 

menor número. Nesse momento outro diálogo chama a nossa atenção: 

 

Diálogo 3: 

 

“(...) Mattew Buckner: Vamos da o fora daqui! 

Pete Dunham: O que? 

Mattew Buckner: Tem uns 20 caras. 

Pete Dunham: Você não corre, não quando é um de nós. Proteja seu território e lute. 

Mattew Buckner: Lutar? Eu não sei lutar. 

Pete Dunham: Só pense em alguém que você odeie. (...)”(Diálogo extraído em 

0º31’16’’) 

 

 O diálogo é sucedido por cenas de violência generalizada, nas quais fica clara a 

concepção para personagens como Pete Dunham de que a agressão não só é válida 

como também justificada, isto é, um elemento necessário para a defesa do território, 

independentemente do suposto inimigo que se apresente diante dele. No entanto, em 

diálogos posteriores, o personagem deixa clara sua preocupação sobre a reputação dele 
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e de seu grupo, postura essa muito próxima do culto à masculinidade discutido por Peter 

Gay (1993)
50

.  

É justamente por isso, que há uma enorme animosidade dos membros da torcida 

para com jornalistas, visto por pelos primeiros como mentirosos e sensacionalistas. No 

entanto, essa preocupação em demonstrar vigor e força não impede que o mesmo 

indivíduo realize gestos gentis, como ceder lugar a uma garota no metrô, ou amáveis, 

como lecionar futebol para garotos. 

 Contudo, o comportamento agressivo de Pete Dunham influencia 

gradativamente Mattew Buckner, que aos poucos deixa de ser um garoto assustado para 

assumir, cada vez mais, uma postura violenta diante dos impasses que lhe são impostos. 

Nesse sentido, intolerância e violência disseminam-se ao longo do filme de forma sutil e 

marcante. 

 Ainda assim, o territorialismo representado ao longo do filme torna a presença 

de Mattew Buckner um elemento de conflito entre Pete Dunham e seu melhor amigo 

Bover, que, em inúmeras oportunidades, ignora e destrata Buckner. Além disso, o fato 

de ter um ianque em seu meio faz com que a reputação da GSE (Green Street Elite – 

Torcida do West Ham United), retratada no filme, seja ameaçada. A expressão Stand 

your ground paira ao longo de todo o filme, seja contra adversários internos, seja contra 

supostas ameaças externas. 

O personagem Bover (Leo Gregory) é a alegoria clara da intolerância ao 

diferente. No caso dos Hooligans, essa postura é maquiada por um sentimento 

nacionalista deturpado, segundo o qual defender seu clube de futebol corresponde a 

defender seu território e, em larga escala, seu país. Bill Buford (1992) apresentou uma 

descrição bastante interessante sobre esse perfil. Em sua obra, Buford (1992) narra 

momentos destacáveis do comportamento de torcedores do Manchester United no 

aeroporto de Turim em 1984, quando o avião no qual eles se encontravam fora cercado 

pelo exército italiano para conter os abusos realizados por eles ao longo de seu trajeto. 

 

“(...) O efeito foi imediato: aqueles não eram mais torcedores do Manchester 

United; eram agora defensores da nação inglesa. Haviam deixado de ser 

cidadãos de Manchester; em um instante, suas origens haviam se 

esparramado, como um borrão, de um pequeno ponto no mapa do país para 

o mapa inteiro. Eles agora eram ingleses e, aparentemente, perigosos. As 

pessoas se ergueram enquanto o avião estava taxiando, em meio aos 

protestos de uma aeromoça para que se sentassem novamente e, como que 

                                                           
50

 Ver GAY, Peter. O Cultivo do Ódio: A Experiência burguesa da Rainha Vitória a Freud. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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aproveitando uma deixa, começaram a mudar de roupa, trocando seu traje 

urbano de dia de semana por outro cujo principal elemento era o emblema 

do Reino Unido (...)” (BUFORD, p.34, 1992). 

 

Nesse sentido, Bover (Leo Gregory) representa justamente essa massa anômala 

que, em nome de uma busca por símbolos e sentidos, utiliza a violência como 

mecanismo de autoafirmação. Postura essa que é exibida em inúmeros diálogos e cenas 

do filme, nos quais o personagem, desde o início, demonstra sua insatisfação com a 

presença de Buckner, seja através do descaso ao conhecê-lo ou de expressões utilizadas 

por ele. Aos olhos Bover, o ianque não deveria estar ali, não pertencia àquele meio e, 

enquanto ali permanecesse, seria responsável pelo enfraquecimento do grupo. O mais 

interessante é que essa opinião era compartilhada inclusive por torcedores rivais, que 

ridicularizavam os companheiros de Bover por aceitarem um estrangeiro entre eles. 

 

Diálogo 4 

 

“(...) - Tommy Hatcher: Me diga Bov, o que é isso de sua torcida se tornar 

internacional? Nem pense em me ignorar, seu pequeno merda. Eu disse aos meus 

amigos que você tem um ianque na torcida. 

- Bover: É temporário (...)”.(Diálogo extraído em 0º46’23’’) 

 

Diálogo 5 

 

“(...) - Bover: Por que você está dando uma de babá? Você sabe que é ruim para você. 

 - Pete Dunham: Tudo bem, Bover, hoje a gente fica de boa. Não vai sair como ontem à 

noite. 

- Bover: Ele é um dos nossos, é? Nós estaremos na lama se nós fizermos algo que 

coloque em perigo nossos líderes, só porque a gente é servido de amendoins por um 

ianque (...)”(Diálogo extraído em 0º19’17’’) 

 

 Fica explícita, acima, a postura segregacionista exibida por Bover, que é 

traduzida, no decorrer do filme, por um sentimento de ciúmes em relação à proximidade 

existente entre Buckner e Pete Dunham e por uma enorme preocupação a respeito da 

reputação da torcida após adotar um estrangeiro entre seus membros. 
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 A imagem é tudo para esses indivíduos: toda a reputação do grupo é 

cuidadosamente protegida, desde a indumentária, com trajes e cores que os associem 

aos seus clubes e torcidas, até mesmo a postura adotada pos seus membros em 

momentos de diversão e, sobretudo, de adversidade. Comportamentos que indicassem 

ousadia e coragem, ainda que nada mais fossem do que irresponsabilidade e violência, 

eram extremamente apreciados pelo grupo. O filme mais uma vez transborda essa 

representação através de seus diálogos. 

 

Diálogo 6 

 

“(...) - Mattew Buckner: Basicamente, torcidas são gangues. 

- Pete Dunham: Mais ou menos. Mas nós queremos mais do que sangue e crimes. Digo, 

claro que nós fazemos algumas bagunças por aí. Isso faz parte. Pode parecer que 

estamos em brigas e só. Mas, na verdade, é sobre reputação. Humilhar outra torcida, 

em minoria, fazer coisas que uma torcida pode contar e rir sobre (...)” (Diálogo 

extraído em 0º35’55’’) 

 

A passagem acima evidencia o quanto é preocupante a representação construída 

pelo filme. Ao exibir esse diálogo, a diretorasimplesmente naturaliza a violência como 

um elemento comum, semelhante a quaisquer atos de diversão entre amigos. Não é à toa 

que, ao longo do filme, a reputação e a postura assumidas pelos personagens 

predominam sobre quaisquer oposições realizadas contra eles, e é justamente por isso 

que, após liderar um plano de ataque contra outra torcida, Mattew Buckner alcançou o 

respeito que muito provavelmente nunca obtivera em sua vida. Nesse sentido, a 

mensagem que o filme deixa transparecer é a de obtenção de respeito através da 

agressão indiscriminada. Observemos o depoimento do personagem abaixo: 

 

Depoimento 1: 

 

“(...) Mattew Buckner: - Nós podíamos ter morrido aquele dia em Manchester. Todo 

mundo sabia, mas nós, não. Essa história viajou a Inglaterra mais rápido do que a 

morte da Lady Di. Os GSE estavam finalmente de volta. Subitamente eu fazia parte da 

torcida com a melhor luta de Londres. Pessoas na cidade ouviram falar de mim. Eles 

escutam meu sotaque e dizem: “Então você é o ianque.” Sabe a melhor parte? Não é 
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saber que a sua torcida é conhecida. É saber que você tem seus amigos juntos. Eu 

nunca vivi tão perto do perigo. Mas eu nunca me senti tão seguro. Eu nunca me senti 

tão confiante. E as pessoas podiam perceber a quilômetros de distância. E, quanto a 

isso, violência, eu tenho que ser honesto, cresceu em mim. Quando você leva alguns 

socos e percebe que não é feito de vidro, você não se sente vivo a não ser que vá ao 

máximo que consiga (...)” (Diálogo extraído em 0º56’24’’) 

 

 Tendo em vista essas colocações realizadas pelo personagem, percebe-se que o 

processo educativo iniciado a partir de seu contato com a violência está quase concluído 

e que essa violência fora sedutora o suficiente para oferecer ao personagem autoestima, 

coragem, masculinidade e amadurecimento. Essas representações construídas pelo filme 

são, no mínimo, preocupantes. Bill Buford (1992) e, mais recentemente, António Salas 

(2006) alertaram sobre os impactos sobre o comportamento individual das pessoas 

quando imersas nesses grupos. Ambos os jornalistas produziram obras a partir de 

infiltrações realizadas em torcidas organizadas na Inglaterra e na Espanha, 

respectivamente, e, apesar de pessoas esclarecidas, reconheceram o efeito sedutor 

desses grupos na construção de comportamentos e posturas intolerantes. Ninguém está 

imune a isso. 

 De certa forma, isso é representado no filme. Os personagens caracterizados por 

comportamentos violentos são, antes de tudo, pessoas comuns. Professores, pilotos, 

operadores de telemarketing, advogados, pais de família etc. Ou seja, toda a violência 

cometida não é realizada por pessoas ignorantes desprovidas de conhecimento, talvez 

porque, para a maior parte desses indivíduos, estar ali, ao lado de seus companheiros, 

seja o único refúgio que eles encontraram para o sufocante dia a dia. Essa cena se 

encontra exemplarmente representada no momento do sorteio dos jogos para a Copa da 

Inglaterra. Essa sedução é nitidamente observada no personagem Steve Dunham (Marc 

Warren). 

 Steve Dunham corresponde ao que acontece com alguns desses jovens quando 

eles alcançam a idade adulta. Mais velhos, alguns deles conseguem evitar a cadeia ou 

destino pior, como a morte, e distanciam-se do movimento. Formam família, almejam 

empregos melhores, mas, ainda assim, perpetuam dentro de si posturas assumidas 

enquanto jovens. Steve, mantém sua ojeriza a jornalistas e, em algumas oportunidades 

ao longo do filme, demonstra o uso da violência para resolução de conflitos familiares. 

Ainda que traumatizado por ter sido responsável pela morte de um garoto de 12 anos, 
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Steve, mesmo contra a vontade, ainda possui uma reputação a zelar: O Major, idolatrado 

por muitos e odiado por todos os torcedores do Millwall, clube adversário do West Ham 

United. Seu depoimento torna isso bastante claro: 

 

Depoimento 2 

 

“(...) Steve Dunham: - Nós perdemos aquele jogo por 3 a 0. E aqueles merdas do 

Millwall começaram a rir de nós. E o Hatcher me enlouqueceu. Eu não podia deixá-lo 

ganhar. Então eu reuni a minha turma, e fomos atrás deles. Eu vi aquele menino cair. E 

eu vi o seu crânio ser esmagado, debaixo das botas da GSE. Eu nunca fui a nenhum 

jogo depois daquele. E eu deixei o Chefe (título) pra trás. Foi quando eu conheci a sua 

irmã. Ela era meu anjo. Ela realmente me salvou. Me mostrou uma nova vida. Me fez 

esquecer todas essas besteiras. E ela jurou que me deixaria se eu voltasse. E quando 

volta pra mim, acredite, ele cria essa loucura. Quando eu escuto os gritos no estádio 

nos dias de jogos, o que me faz acalmar é mijar em uma árvore. E eu penso nisso. 

Penso em voltar. Mas Shannon e Ben, eles me lembram. Tem muito mais na vida do que 

isso. (...)”(Diálogo extraído em 1º09’36’’) 

 

 No entanto, ele corresponde a apenas um lado da moeda, diga-se de passagem, o 

lado que deu certo. Tommy Hatcher (Geoff Bell) não encontrou epifanias ou razões para 

abandonar essa vida. No caso de Hatcher, aconteceu justamente o contrário: com a 

morte do seu filho, ele se tornou obcecado por vingança, e as brigas de torcida seriam o 

meio pelo qual ele a obteria. O personagem de Geoff Bell é construído de maneira que 

ele personalize em si todo o mal que essas torcidas poderiam provocar. Frustrado pela 

morte de seu filho, mesmo adulto, Tommy Hatcher não consegue abandonar a torcida do 

Millwall e dedica a ela o preenchimento de suas angústias como forma de solução para 

todos os seus problemas cotidianos. Devido a suas ações, o filme chega ao clímax, no 

qual, finalmente, as duas torcidas se posicionam para o combate final. Não são mais três 

ou 4 personagens, mas, sim, uma verdadeira multidão que digladia entre si ao som de 

Brothers in arms (Dire Straits). 

Outro aspecto bastante interessante apresentado de forma sutil ao longo do filme 

é a sua organização, subentendida como modelo militar. Há sempre um líder: no caso 

dos GSE’s (Green Street Elit), o mais notório deles recebera o título de Major. Este, por 

sua vez, era guarnecido e auxiliado por braços-direitos ou tenentes, que jamais o 
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abandonariam em caso de conflito contra torcidas inimigas. Os demais eram soldados, 

que buscavam ascensão dentro do grupo através de seus feitos de bravura (que, nesse 

caso, correspondem a agressividade exacerbada) ou através de escarnecimento dirigido 

a torcidas rivais. Buford (1992) e Salas (2006) destacaram esse aspecto em suas obras, 

nas quais esclareceram a descrição sobre o comportamento e a indumentária desses 

indivíduos. Jaquetas, coturnos e muitos outros elementos compunham essa vestimenta. 

Algo tão grotesco e intimidador é representado na obra de Lexis Alexander como 

cumplicidade entre amigos, o que preocupa pois destoa gravemente do comportamento 

desses grupos. 

Portanto, a violência é representada no filme como elemento necessário e 

dignificante para a reputação do indivíduo e através dela são edificados os heróis e 

mártires do movimento. Tal fenômeno é representado e personificado por Pete 

Dunham, que evidencia todo o processo de heroicização do líder Hooligan, que, por sua 

vez, é acompanhado de cultos à masculinidade, elencando a agressividade como 

elemento maior. Peter Gay (1993), ao analisar a sociedade vitoriana em pleno século 

XIX, teria afirmado que 

 

“(...) Para sociedades que viviam segundo códigos heroicos, o prestígio era o 

objetivo mais desejado, a dor, o teste necessário, a desgraça, uma ameaça 

perpétua; a autonomia era sacrificada à boa opinião dos outros. Em tais 

culturas, a sociedade era o superego (...)”. (GAY, p.119, 1993). 

 

 Essa interpretação é reproduzida no filme, no entanto, não para sociedades 

oitocentistas, mas, sim, para tribos urbanas em pleno século XXI. Pete Dunham é o 

herói cintilante que oferece a vida a seu pior inimigo para salvar inocentes e, com isso, 

se torna, ainda que na morte, a lenda que tanto buscou em vida. 

 Desse modo, o processo educativo vivenciado por Mattew Buckner é, antes de 

tudo, um mecanismo de naturalização da violência, o qual justifica suas ações como 

formas de defesa de um suposto território, constantemente exibido ao longo do filme 

através de frases como Stand your ground (Delimite seu território). Buckner é educado a 

responder com violência a quaisquer situações que o coloquem em xeque, e, desta 

forma, um intelectual de Harvard é transformado em um violento Hooligan. 

 A experiência de Buckner apresentada no filme perpassa o debate de adoção de 

posturas fascistas por pessoas comuns. Comportamentos violentos, representados como 

mecanismos necessários à transformação do indivíduo ou simplesmente retratados como 
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elementos de diversão, problematizam ainda mais o papel exercido pela obra de Lexis 

Alexander. Nesse sentido, outro personagem se destaca na película. Este, por sua vez, é 

amorfo, não tem nome e sequer rosto, ainda que hierarquizado e altamente preparado 

para ser brutal em suas ações. Ele seduz e envolve os indivíduos a seu redor e possibilita 

que pessoas aparentemente comuns manifestem o que há de pior em si. Referimo-nos, 

aqui, à massa representada no filme como a torcida GSE’s (Green Street Elite). 

A GSE’s é apenas uma alegoria a uma pequena parcela de algo muito maior. 

Como já citado nesse trabalho, observa-se nos grandes centros urbanos um crescimento 

acentuado no número de torcidas organizadas, de tribos urbanas e de outros inúmeros 

grupos sociais, que variam desde pequenas agremiações locais a partidos políticos e que 

se valem de práticas segregacionistas e, portanto, extremadas. No entanto, o discurso 

utilizado no filme para apresentar esses grupos é a montagem de um cenário de guerra. 

Território, reputação, indumentária, tudo é levado em consideração por seus membros. 

Robert Paxton (2008) define que os movimentos fascistas no início do século 

XX e os grupos fascistas ressurgentes são caracterizados por aquilo que ele definiu 

como paixões mobilizadoras. Na opinião dele, a sedução trazida pela massa 

proporcionava a criação de chefes líderes, capazes de condensar as aspirações do grupo 

e direcioná-las para explosivos atos de violência, algo muito próximo da solidariedade 

orgânica defendida por Émile Durkheim (2004)
51

. Paxton (2008) acredita que os 

movimentos fascistas foram caracterizados por laços de solidariedade artificialmente 

construídos por campanhas propagandísticas. Não temos como objetivo aprofundar as 

ideias de Durkeim (2004), nem muito menos negamos a capacidade do indivíduo em 

realizar suas próprias escolhas. Porém, acreditamos que, de fato, os movimentos 

urbanos que selecionamos exercem, sim, uma espécie de sedução para a violência. 

 

DIÁLOGO 7 

 

“(...) - Mattew Buckner: Então, o que é isso? 

- Pete Dunham: Mentiras de jornal de quinta. 

- Mattew Buckner: Não, isto, o GSE. 

- Pete Dunham: Mais baixo, filho. 

- Mattew Buckner: Vocês são um movimento político organizado, ou algo do tipo? 

                                                           
51

 Ver DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 



93 

 

- Pete Dunham: Não amigo, nós somos uma torcida organizada. Você nunca ouviu falar 

sobre uma torcida organizada nos EUA? 

- Mattew Buckner: Não. 

- Pete Dunham: Cada time de futebol na Europa tem uma torcida organizada. Alguns 

têm duas. Me admira um ianque não saber. Tudo o que vê é a TV no ônibus até o 

Estádio. Vamos lá. Veja, o futebol do West Ham é medíocre. Mas a torcida organizada 

é famosa. Todo mundo conhece. GSE: Green Street Elite. Maravilhoso, grande futebol, 

e uma torcida organizada de merda: The Guiltiness. Muito conhecidos, futebol de 

merda e uma torcida organizada de merda: The Yedsakod. Na verdade, pus um deles 

através de uma janela de cabine telefônica outro dia. 

- Mattew Buckner: E a Millwall? 

- Pete Dunham: Oh, Millwall… Vou ter que ir ao início com a porra da Millwall. A 

torcida organizada Millwall West Ham é a mais velha, mais que qualquer outra. 

- Mattew Buckner: É como os Yankes e os Red Sox? 

- Pete Dunham: Mais como Israelenses e os Palestinos. Nós estamos em guerra há 10 

anos. (Diálogo extraído em 0º34’10’’) 

 

 O diálogo entre os personagens traz consigo expressões críticas. Guerra, 

israelenses e palestinos e muitas outras que demonstram a forma como os seus 

membros se veem e se identificam. Não é de se estranhar, portanto, o envolvimento de 

várias torcidas organizadas com partidos políticos conservadores. Buford (1992) e Salas 

(2006) explicam isso em suas obras ao demonstrarem a clara relação entre os Red 

Devils (torcida organizada do Manchester United) e o British National Party e entre a 

Ultrassur (torcida organizada do Real Madri) e partidos políticos de extrema-direita, 

respectivamente.  

 Ao final, após a morte de Pete Dunham, Mattew volta para casa. No entanto, ele 

não é mais aquele garoto inocente e indefeso, apresentado no início do filme, mas, sim, 

um homem seguro de si e capaz de garantir sua própria segurança. Buckner se impõe 

contra Jeremy Van Holden (Terence Jay) e, com a ameaça de violência, além de 

intimidá-lo, garante o seu retorno a Harvard. Mais uma vez, o culto à masculinidade é 

solicitado, e o jovem estudante de jornalismo, antes um frágil intelectual, já se apresenta 

como uma figura intimidadora. Peter Gay (1993) afirma que 
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“(...) Mas, mesmo entre os menos enfáticos e excitados, a reabilitação da 

masculinidade agressiva pairava muito perto do perigoso limite do anti-

intelectualismo, até mesmo da brutalidade. Próximos ao pânico com a 

decadência, e sua contrapartida, a celebração das virtudes dos guerreiros – 

cada vez mais ruidosa, cada vez mais isolada, no final do século – levou a 

apelos aos remédios mais desesperados. Por trás de tais denúncias e 

celebrações, e muitas vezes também à frente, emboscava-se o inimigo a ser 

desprezado, corrigido, derrotado: o burguês materialista, pouco másculo 

(...)” (GAY, p. 121, 1993) 

 

Essa postura é claramente assumida pelos movimentos fascistas do início do 

século XX, os quais adotaram a concepção de antiliberalismo e crítica ao 

comportamento burguês. Algo tão problemático fora representado no filme de maneira 

bastante pueril e, pior ainda, necessária à transformação do indivíduo em papeis 

correspondentes àquilo que a obra deduziu como masculino, isto é, o ato de tornar-se 

homem. 

Por fim, o processo educacional está concluído. O filme se encerra com a triste 

lição de que experiências violentas e intolerantes podem, sim, levar as pessoas a 

enfrentar os desafios com maior desenvoltura e, sobretudo, a vencê-los. 

 

2.4. THIS IS ENGLAND (2006) E OS SEUS PERSONAGENS 

 

Shaun Field (Thomas Turgoose): Solitário, confuso e triste. Esse é o perfil do 

encantador menino Shaun. Ao construir o protagonista, Shane Meadows não poupou 

esforços na elaboração de um personagem que transbordasse aspectos introspectivos. 

Toda a meiguice da pré-adolescência, mesclada aos prazeres das descobertas dessa 

idade, entram em rota de colisão com os dramas familiares e sociais vivenciados pelo 

garoto Shaun. Inconformado pela perda do pai na Guerra das Malvinas, o garoto adota 

um comportamento agressivo, desde o início do filme, como meio para se proteger de 

constantes bullyings sofridos nos seus ambientes sociais, em especial na escola. 

No entanto, a violência apresentada inicialmente, não passa de um 

comportamento infantil e, ainda que evidente, não carrega maldade em suas ações, não 

dissemina e nem é motivada pelo ódio; são apenas reações explosivas de um garoto 

confuso e extremamente solitário. 

As imagens que acompanham os primeiros minutos do filme evidenciam muito 

bem essas características. Shaun não tem amigos, vive basicamente só, sua mãe, 

interpretada pela atriz Jo Hartley, apesar de bastante carinhosa e superprotetora, mal 

sabe como ajudá-lo e ainda se sente desorientada devido a morte de seu companheiro. 
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Dessa forma, o pequeno adolescente é deixado à própria sorte em um mundo repleto de 

tribos. Suas escolhas resumem-se a ficar à margem disso tudo ou encontrar seu próprio 

grupo, o que, nesse sentido, representaria encontrar sua identidade. 

A busca angustiante por identidade é alegoricamente iniciada no filme através 

dos trajes do personagem. Esse elemento motiva inúmeras situações de desconforto, 

visto que os demais garotos, já imersos em suas respectivas tribos, humilham a 

vestimenta de Shaun. Sozinho, ele é apenas mais um, que não encontra meios para se 

defender senão através da violência. Nos primeiros minutos do filme, em que Shaun 

contracena com o personagem Harvey (Michael Socha), isto fica nítido. 

 

DIÁLOGO 1 

 

“(...) - Harvey: Keith... Keith! 

- Shaun: Está falando comigo? O que foi? 

- Harvey: Não sabia que Keith Chegwin
52

 tinha um filho. 

- Shaun: Vai se foder! 

- Harvey: Que merda é essa? 

- Shaun: Esta (calças)? Estou usando por causa de uma aposta, e qual é a sua 

desculpa? 

- Harvey: Palhaço. Woodstock é para aquele lado. 

- Shaun: Foda-se. Pelo menos eu não pareço o Conde Drácula. 

- Harvey: Se acha engraçado? 

- Shaun: Sim. 

- Harvey: Se acha engraçado, palhacinho? 

- Shaun: Sim. 

- Harvey: Tem resposta para tudo? 

- Shaun: Sim, experimenta. 

- Harvey: Quantas pessoas cabem em um Mini (automóvel pequeno)? 

- Shaun: Não sei, quantas? 

- Harvey: Três atrás, duas na frente e uma no seu traseiro. 

- Shaun: Desgraçado. (Diálogo extraído em 0º06’21’’) 

 

                                                           
52

 Sobre Keith Chegwin ver: http://www.imdb.com/name/nm0154961/bio; 
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 A cena é concluída com os dois garotos trocando socos e sendo separados pelos 

professores locais. No entanto, o que ocorre logo após isso? Shaun ouve, assustado, a 

punição dada a Harvey: a palmatória, isto é, o uso da violência para a correção de mau 

comportamento. Contudo, por que uma simples piada sobre suas calças incomoda tanto 

o garoto Shaun? A resposta está numa das primeiras cenas do filme: as calças teriam 

sido o último presente dado pelo seu pai, morto durante o conflito nas Malvinas. 

Ofendê-las significaria macular a sua memória. 

 Desse modo, o menino se encontra deslocado em universo dividido por tribos. O 

aparecimento de grupos urbanos compostos majoritariamente por jovens revela, ainda 

que de modo sutil, a crise da sociedade contemporânea, a qual apresenta como 

principais falhas o individualismo e o racionalismo burocrático, aspectos já discutidos 

por Adorno (1950). De fato, a lonely crowd ainda se faz presente nos anos 2000. Assim, 

a busca compulsiva por identidade e por uma espécie de sensação de pertencimento é 

representada ao longo do filme como uma necessidade gerada pelo déficit afetivo-

relacional de Shaun, surgido após a morte de seu pai. Uma das respostas para essa 

realidade é o comportamento agressivo apresentado por ele, que, de maneira explosiva, 

reage a tudo que é considerado ameaça. Por isso, os grupos neotribais devem ser vistos 

como elementos de resistência ao comportamento individualista exaltado nos últimos 

anos, isto é, o fenômeno neotribal corresponderia a uma consequência das condições 

atuais da vida urbana contemporânea. 

 Mesmo assim, Shane Meadows não poupa recursos em sua obra. Além da rica 

trilha sonora, selecionada de acordo com os ritmos em alta nos anos 1980, Meadows 

deixa bem clara a pluralidade de grupos urbanos e elementos culturais existentes numa 

Inglaterra arruinada economicamente e marcada pela presença de inúmeros imigrantes 

provenientes de suas antigas colônias. Diante dessa enorme amplitude cultural, os 

grupos neotribais se veem forçados a construir símbolos que resgatem, aos seus olhos, 

elementos de identidade. Somada a isso, essa necessidade por símbolos também pode 

ser explicada pelo enfraquecimento do conceito de espaço como elemento fundamental 

de identidade: a presença imigrante pulverizou essa interpretação. Por isso, elementos 

como a indumentária se tornam tão importantes. Shaun ainda não havia encontrado uma 

tribo específica que o abrigasse e o protegesse, consequentemente se tornava um 

elemento estranho, a ser perseguido por todos os outros. 
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“(...) El racismo, la xenofobia, los radicalismos étnicos y los mecanismos de 

marginación – por cuestiones de salud, religión, edad, etc. – de 

determinados grupos sociales son el resultado del desplazamiento de la 

frontera físico-simbólica espacial a la frontera simbólica interior (…)” 

(COSTA; TORNERO, p. 30, 2011) 

 

Possivelmente seja este o real significado do título do filme. “This is England” 

corresponde a essa fronteira simbólica, construída de maneiras diferentes ao longo da 

obra. Como os elementos espaciais estão em crise, cabe aos personagens criarem, a seu 

modo (e, nesse caso inicial, as vestimentas) elementos que delimitem o seu espaço e, 

por assim dizer, salvaguardem sua identidade. Portanto, não é estranho que as tribos 

urbanas também agridam grupos sociais que, aos seus olhos, transgridam seus modelos 

de comportamento social. 

As demonstrações de violência são apresentadas de maneira gradativa na 

película e apresentam sentidos e intensidades diferenciadas.  Em uma das cenas, o grupo 

liderado por Woody (Joseph Gilgun), personagem que discutiremos mais adiante, 

promove vandalismos contra prédios abandonados e, através desses atos de destruição, 

extravasa sua monotonia e seus sentimentos mais tediosos. Contudo, o significado da 

cena vai mais além: ela representa a decadência da economia inglesa e os impactos que 

esta teve sobre sua sociedade, em especial durante a Guerra das Malvinas, subentendida 

pelos personagens como um conflito sem sentido. 

A preocupação desencadeada pelo personagem para remodelar a sua aparência 

de maneira que se aproxime do seu novo grupo, os skins, é bastante clara em vários 

momentos do filme. Do corte de cabelo às botas compradas, Shaun remodela um novo 

ser. Entretanto, quem realmente é Shaun? Em alguns momentos desse trabalho, 

discutimos a possibilidade de esse personagem ser um espelho biográfico de Shane 

Meadows. Contudo, é necessário entendê-lo como algo mais. Shaun corresponde à 

juventude nascida nos anos de Margareth Thatcher, uma juventude que, desiludida e 

desmotivada, desencadeia um enorme choque de gerações, pluralizando as 

interpretações sobre os conceitos de nacionalismo, identidade e território. Shaun pode 

ser, inclusive, o próprio diretor do filme, mas com certeza não se resume a ele. O tom 

intimista dado ao personagem apenas realça as demandas psicossociais de inúmeros 

garotos daquela época. 

 Woody (Joseph Gilgun). Líder natural, carismático e preocupado com o bem-

estar do seu grupo. Este personagem se encaixa no enredo como o indivíduo protetor e 

educador do jovem Shaun e é visto pelo menino como um substituto possível para a 
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figura do pai. Woody é a alegoria de uma parcela das tribos skins inglesas e do seu 

comportamento. 

 Subcultura nascida nos anos 1960, os skinheads reaparecem com todo vigor no 

início dos anos 1980. Multicultural, essa tribo desencadeou a formação de inúmeros 

outros grupos urbanos, como skins neonazistas, hooligans e sharps (skinheads against 

racism prejudice). Vistas nos anos 1960 como meros delinquentes juvenis e nos 1970 

como frutos de conflitos geracionais, essas tribos urbanas são consideradas hoje como 

movimentos multiculturais resistentes à tendência homogeneizante proporcionada pela 

globalização. 

 Trajados com suas camisas Ben Sherman, suas calças jeans e botas doc martens, 

os seguidores de Woody o admiram e buscam sua aprovação a todo o momento. O 

personagem é um líder carismático que busca a todo custo manter a união do grupo. 

Assim, expressões skins como Stick together (“Mantenham-se juntos”) são 

representadas em torno dessa alegoria. Woody é o elo que une jovens deslocados e 

frustrados em torno de um propósito: divertirsão. No entanto, essa capacidade 

organizacional fora percebida por partidos políticos de extrema-direita, que aos poucos 

se infiltraram em grupos urbanos como os skins. 

 Todavia, o grupo representado por Shane Meadows corresponde, ainda, ao 

período de transição do movimento, no qual é possível perceber claramente a 

pluralidade cultural, aqui marcada pela presença imigrante e sintetizada em torno do 

personagem Milky (Andrew Shim). Esse não é o único mecanismo utilizado por 

Meadows: a trilha sonora, inúmeros cartazes e dizeres sobre bandas de ritmos tais quais 

o “Ska e o Oi!” são marcantes em vários momentos do filme. 

Em Skinhead Atitude! (2003), Daniel Schweizer buscou esclarecer os diferentes 

comportamentos assumidos pelos skins. Ele selecionou diversas bandas. Dentre as 

entrevistadas, destacam-se: Bad Manners e o seu vocalista, Buster Bloodvessel; Laurel 

Aitkem; Sham 69 e seu vocalista Jimmy Pursey; Fred Skarface, dentre outros. Além 

disso, Schweizer realizou entrevistas com integrantes e ex-integrantes de grupos 

neonazi, como o Blood and Honour e Combat 18, além de utilizar vídeos, fotos, 

ambientes e costumes para construir o seu trabalho. 

 De acordo com ele, o movimento skinhead teria surgido como mais uma das 

subculturas criadas entre os anos 60 e 70. Frutos de um caldeirão cultural, os skins são 

contemporâneos de outros grupos, como os mods, rockers, punks, os quais teriam 

surgido em associação a ritmos musicais provenientes de diversas regiões. A variedade 
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desses teria sido responsável pela grande diversidade entre os seus membros, e, em sua 

origem, não teriam existido divergências marcantes entre brancos e negros. 

 Schweizer nos mostra que a entrada de ideias e comportamentos nazistas seria 

consequência de uma tentativa de rebelião contra as gerações anteriores, já que estas 

teriam participado da 2ª Guerra Mundial contra o nazismo. Dessa maneira, adotar 

vestimentas e realizar saudações fascistas era o mais alto grau de rebeldia contra os pais. 

A partir dos anos 70, com o surgimento da banda Sex Pistols e do cenário punk, o 

movimento skin se radicalizou. Para vários de seus integrantes, era necessário 

diferenciar-se das ovelhas, encontrar sua própria identidade. 

 Se, de um lado, vários deles aderiram ao fascismo ressurgente, por outro, muitos 

se mantiveram contra essa influência. Para aqueles que se opuseram ao neofascismo, os 

neonazi skins não são skinheads de verdade; pelo contrário, são rotulados apenas como 

racistas ou neonazistas, pois ignoraram as origens do movimento skin, marcada pela 

contribuição de várias outras culturas, como o reagge, calipso e mento, que foram 

trazidos por imigrantes jamaicanos. 

Além de se oporem aos racistas, os SHARP’s estenderam suas críticas para 

outras questões. A globalização e seus efeitos são exemplos disso. A despolitização de 

vários de seus membros também é alvo de críticas para os militantes mais assíduos. 

Contudo, os assassinatos e as perseguições tornam a situação entre esses grupos ainda 

mais problemática. Schweizer os denominou de filhos de Caim e Abel, devido a sua 

origem comum e a sua relação conflituosa. Mesmo assim, nota-se que, apesar de sua 

dicotomia, todos eles, fascistas ressurgentes e antifascistas, buscam de forma dramática 

uma identidade, num mundo cada vez mais distorcido pelas relações mundializantes. 

 Charo Lacalle Zalduendo (2011) considera que essas subculturas juvenis 

apresentam características em comum: agressividade e violência; apreço pelo futebol; 

etnocentrismo e uma restrita visão de mundo. Além disso, ele considera que viver a 

tribo urbana é escapar da dura realidade social experimentada por esses indivíduos. Essa 

postura provoca uma gradual desresponsabilização dos  atos cometidos por esses 

garotos. Suas ações se tornam mecanismos de inserção no grupo ao qual almejam 

pertencer, e seus atos são vistos como práticas necessárias e legitimadas pelos demais, 

possibilitando, assim, um processo educativo de naturalização da violência, o que pode 

facilmente estar associado à concepção de paixões mobilizadoras, abordadas 

anteriormente. 
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“(...) La relación de pertenencia del individuo al grupo es intensa, 

globalizadora y aporta un sentido existencial. Todas sus maniobras y 

actuaciones parecen estar dirigidas y justificadas en función de esa 

pertenencia. Asistimos entonces a un evidente proceso de 

desresponsabilización personal de las acciones (…)” (ZALDUENDO, p. 92, 

2011). 

 

 Toda a fúria e a agressividade observadas nessas subculturas juvenis são 

personificadas através do personagem Combo (Stephen Graham). Marcadamente 

transformado após sua estadia na prisão, ele traz consigo toda a revolta e insatisfação 

cultivada nos skinheads ao longo dos anos 1970 e 1980. Combo representa a cisão, a 

mudança de rumos adotada por uma parcela da sociedade e, especialmente, da 

subcultura skinhead, que, insatisfeita com sua realidade, buscou, em discursos e práticas 

fascistas, justificativas para um comportamento ainda mais violento. E ainda que 

Combo represente a realidade inglesa, esse fenômeno não se limitou ao Reino Unido. 

  Em “Cadarços Brancos: Entre o sonho e a barbárie” (2010), David Vega faz um 

relato preocupante sobre movimentos skins compostos por fascistas ressurgentes no 

Brasil. Ambientado na Grande São Paulo, o depoimento de Vega (2010) explica 

algumas opiniões e posturas políticas assumidas pelos skins, além de apresentar 

ramificações dentro do próprio movimento neonazi. De acordo com ele, a guinada 

neonazi, iniciada pelo grupo Blood and Honour (liderado por Ian Stuart, já discutido 

anteriormente), teria se fragmentado devido a discussões internas sobre a concepção de 

arianismo. Defensor da ideia de supremacia branca e de uma ampliação do movimento, 

o grupo Hammerskin Nation surgiu em 1988 na cidade de Dallas (Texas). 

 De acordo com David Lane
53

, escritor e inspirador do movimento, era de vital 

importância para a raça ariana propagar suas ideias e reunir o máximo de brancos 

descendentes de europeus em núcleos políticos ao redor do mundo. Marcados por 

alguns elementos que estereotipam a imagem dentre eles, cabeça raspada a zero e 

cadarços brancos sobrepostos aos seus coturnos, os hammerskin’s são norteados pelas 

14 palavras propostas por David Lane: “Devemos assegurar a existência da nossa raça e 

um futuro para nossas crianças brancas”. 

 No caso brasileiro, diversas tribos skins (e até mesmo partidos políticos) têm 

surgido desde os anos 1990, com o discurso de base claramente fascista. Em 1992, por 

exemplo, a revista Isto é realizou uma matéria sobre essas subculturas juvenis, intitulada 
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Cabeças Ocas
54

, na qual apresentava uma descrição específica sobre os diferentes 

grupos existentes no Brasil. 

 Vega (2010) argumenta que muitos dos indivíduos presentes no movimento 

nutrem um ódio latente que alimenta uma imagem de conflito urbano, os skins ou 

milicianos urbanos. De acordo com ele, tais grupos andam armados com inúmeros 

instrumentos (armas brancas em geral) e acreditam sofrer perseguições políticas por 

viverem em um país hipócrita, em que sua liberdade de expressão não é permitida. 

Segundo o autor, os membros desses grupos são compostos, em sua grande maioria, por 

segmentos de classe média baixa e apresentam um perfil determinado: 

 

“(...) O que faz do jovem um skinhead não importando qual vertente ele siga, 

em qualquer canto do planeta, é justamente o fato dele pertencer à classe 

média. Você é pobre demais para ser considerado rico, e rico demais para 

ser considerado pobre, as duas classes dominantes da sociedade nos 

rejeitavam e mais do que nunca a nossa união deveria ocorrer única e 

exclusivamente para o fortalecimento da nossa camada (...)” (VEGA, p. 100, 

2010). 

 

 Encobertos por discursos nacionalistas, esses grupos atuam não só no Brasil, 

como também em vários centros urbanos, sejam eles influenciados pelo Hammerskin ou 

não. É esse perfil, que Combo representa. A discussão iniciada por ele é completamente 

pautada nesse tipo de discurso e posta em prática de forma violenta. O personagem não 

aceita a pluralidade e possui uma ideia deturpada de identidade e símbolos 

originalmente ingleses, que vão desde o questionamento sobre quem pode ser 

considerado britânico até aos usos feitos sobre a bandeira de São Jorge, exposta em 

vários momentos no filme. 

 

DIÁLOGO 2 

 

“(...) - Combo: Milky? Ainda bem que veio aqui hoje. Sério, mano. Porque tenho uma 

pergunta a te fazer. Só uma pergunta... E depois, se quiser ir embora pode ir. Por mim 

tudo bem. Mas tenho que te fazer uma pergunta: Você se considera inglês ou jamaicano 

- Milky: Inglês. 

- Combo: Lindo, lindo. Isso é ótimo. Estou orgulhoso. Aprendam com ele. É um homem 

orgulhoso. É isso que precisamos. Foi com isto que esta nação foi construída. Com 

homens orgulhosos. Guerreiros orgulhosos. Em 2000 mil anos, esta pequena ilha foi 
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violentada e pilhada por povos que queriam uma parte dela. Duas guerras mundiais, 

homens deram a sua vida para isto. Para isto e para que? Para enfiarmos a droga da 

bandeira no chão e dizermos: “Sim, isto é a Inglaterra e isto é a Inglaterra (coração) e 

isto também (mente)”. E para quê? Para quê? Para quê? Para abrirmos as portas e 

deixar todo mundo entrar? “Sim, entra. Sai do navio. A viagem foi boa? Foi difícil? Já 

passou. Por que não abre uma loja? Melhor, abre uma loja e uma igreja? Sigam suas 

religiões. Façam o que quiserem” Quando existem pessoas lá fora que nem têm! E dão 

suas casas para eles... Vou dizê-lo porque vocês têm que ouvir. Dão casas paras estes 

paquis
55

. Vivem uns 50 ou 60 numa casa! Demos a eles isso! Existem 3,5 milhões de 

desempregados. Existem 3,5 milhões de nós que não conseguem arranjar trabalho 

porque eles ficaram com todos! Mão-de-obra barata! Barata e fácil! Barata e fácil, o 

que torna a nós baratos e fáceis. 3,5 milhões! Não é uma piada! Não é piada! E a 

safada da Tatcher, fica sentada na torre de marfim e nos manda para uma merda de 

guerra mentirosa. As Falklands, a bosta das Falklands, mas que porra são as 

Falklands? Homens inocentes, bons homens, bons soldados, pessoas reais morrendo. 

(...) (Diálogo extraído em 0º41’23’’). 

 

 E assim se inicia o processo educativo. Combo constrói um cenário caótico a 

partir de suas impressões sobre a realidade e a justifica exclusivamente pela chegada de 

imigrantes, vista por ele como invasores. O comportamento dele é transmitido para seus 

seguidores, principalmente para o garoto Shaun, que identifica nas palavras de Combo 

pseudojustificativas para a morte do seu pai. O ódio é semeado no garoto, e, a partir 

disso, sua agressividade é direcionada. 

 O processo representado por esses personagens são apenas alegorias para os 

incontáveis adolescentes que absorveram essas ideias produzidas por partidos 

conservadores e transmitidas por subculturas juvenis. No diálogo acima e nas imagens 

do filme, Shane Meadows elenca uma série de aspectos que transformaram esses 

garotos em solos férteis para a semeadura da intolerância. A falta de perspectiva, a 

difícil situação econômica, a presença imigrante e a figura de Margareth Tatcher são 

apenas alguns dos muitos símbolos selecionados pelo diretor. 

 A modelação dos comportamentos de Shaun é meticulosamente apresentada ao 

longo do filme e vão desde o modo de caminhar a expressões chulas utilizadas contra 
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imigrantes. O menino é educado a pichar paredes, intimidar, criticar Tatcher e até 

mesmo agredir, tudo isso de maneira bastante sutil em tons de brincadeira e 

aproveitando-se de déficits emocionais de uma criança que perdera seu pai 

recentemente. Combo busca suprir essa ausência e enaltece todas as ações cometidas 

pelo garoto. Sua doutrinação é constantemente guiada por práticas e discursos 

intolerantes. Além disso, Shane Meadows não se absteve de  representar a presença de 

partidos políticos como o National Front e, através da admiração que Combo nutre por 

esse grupo, explica como ele também fora educado a pensar daquela forma. 

 Obviamente, o que Meadows apresenta é apenas um fragmento de algo muito 

maior. O crescimento dessa nova direita tem sido a tônica do cenário político mundial 

nos anos 2000, e agora, com a recente crise da União Europeia, os discursos contrários à 

presença de imigrantes têm se tornado presentes em vários países europeus. Combo 

representa essa guinada que fora percebida por Meadows em 2006, ano de divulgação 

de seu filme. 

Seu personagem abrange essas posturas e consequentemente as angústias de uma 

parcela da sociedade que entende a intolerância como um comportamento necessário 

para a defesa de um suposto território, ainda que simbólico, como discutimos 

anteriormente. Esse espaço é um dos poucos elementos que representa uma identidade 

para essas pessoas. Portanto, Meadows captura essa realidade e a reinterpreta em seu 

filme, utilizando o cinema como uma ferramenta de leitura do real, que, através de suas 

técnicas, nos oferece uma análise de como esse processo pode ter se iniciado em seu 

país. 

 Desse modo, não é de se estranhar que esses grupos encarem o ambiente urbano 

como um campo de batalha, um território a ser constantemente defendido e disputado. 

Em uma das várias cenas do filme, Meadows apresenta o choque entre Combo e seus 

seguidores, incluindo Shaun, e um grupo de garotos descendentes de imigrantes. Combo 

os humilha, os chama de ratazanas, vermes, e encerra o ato com a expulsão dos garotos 

de um pequeno beco, um simples e insignificante espaço, que, aos olhos do 

personagem, não poderia ser compartilhado com os outros garotos. 

 A sensação de poder encanta Shaun. O processo educativo imposto a ele começa 

a produzir as primeiras sequelas: o garoto naturaliza a violência como meio necessário 

para se impor perante os outros. A mensagem transmitida através do comportamento de 

Combo é apenas uma síntese, uma alegoria de múltiplos eventos expostos àsociedade 

como algo sem sentido, quando, na verdade, essa violência é supostamente justificada 
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pelos seus autores como atos, acima de tudo, políticos. Essa interpretação é transmitida 

diariamente por lideranças e pessoas públicas que carregam em suas palavras a semente 

para o cultivo do ódio. Vejamos o depoimento do personagem Lenny (Frank Harper), 

utilizado por Meadows para representar a ideologia do National Front. 

 

Depoimento 1 

 

“(...) - Lenny: Meus senhores, há uma palavra esquecida. Não... Uma palavra quase 

proibida. Uma palavra que significa para mim mais do que qualquer outra. Essa 

palavra é: Inglaterra. Antigamente, erguemos ela para todo o mundo ver, como um 

estandarte. Uma palavra que significava poder. Uma palavra que significava liberdade. 

Uma palavra que significava respeito. Mas hoje em dia, temos medo até de proferir o 

nome do nosso país. Queremos recuperar essa palavra. Uma velha palavra. A palavra 

inglês. Fomos marginalizados. Nos chamaram de drogados. Não somos drogados. Há 

quem diga que somos racistas. Não somos racistas. Somos realistas. Há quem nos 

chame de nazistas. Não somos nazistas. O que somos? Somos nacionalistas. Há uma 

razão para as pessoas nos porem esses rótulos. Isso deve-se a uma palavra, senhores: 

Medo. Eles nos temem. Nos temem porque somos a verdadeira voz desse país. As 

pessoas que trabalham duro, que pagam suas coisas. Não interessa de onde são 

oriundos, eu lhes dou as boas vindas a esse país. São as pessoas que pensam que nós 

lhe devemos alguma coisa, essas têm de voltar atrás. Numa batalha, um rei inglês 

disse: “Desde hoje até o fim do mundo, apenas nós seremos lembrados. Nós poucos, 

nós poucos e felizes, nós irmãos de armas”. É hora de nos fazermos ouvir. É hora de 

agir. Roubaram-nos o país debaixo do nosso nariz. É hora de o reaver. Estão prontos 

para voltar à luta? Estão prontos para derramar sangue? Estão prontos para lutar por 

esse país até a morte? Senhores, juntem-se aos nossos irmãos de armas. Alistem-se já, 

muito obrigado (...)”(Diálogo extraído em 0º52’59’’) 

 

 O cenário sociopolítico é representado pelo personagem como caótico, muito 

próximo do apocalíptico, o que exigiria de seus membros uma entrega e dedicação total. 

É sob esse discurso que atos intolerantes tornam-se válidos para os membros dos 

inúmeros grupos urbanos. E o que eles tanto temem? O imigrante, rotulado como 

inimigo e principal ameaça à integridade do país, personificado no filme pelo 

personagem Milky. 
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Milky (Andrew Shim). Jovem britânico e descendente direto de jamaicanos, esse 

personagem sintetiza a riqueza cultural trazida pelos imigrantes provenientes das antigas 

colônias britânicas. Apesar de não ser o único com esse perfil, visto que o Senhor 

Sandhu (Kriss Dosanjh) encaixa-se no mesmo modelo, Milky configura-se como um 

elemento de destaque no filme, sobretudo, na contribuição cultural dada pelos 

imigrantes na construção de ritmos musicais e tribos urbanas como os skinheads. Não é 

de se estranhar, portanto, que ele também seja um skin. 

 Meadows representa, em sua obra, a cultura imigrante, especialmente a 

jamaicana, de inúmeras formas, principalmente através das músicas exibidas ao longo 

do filme, o qual se inicia com “54-46 Was My Number”,  dos Toots and the Maytals, 

um grupo jamaicano cujas letras retratam as condições de sua dura realidade enquanto 

imigrante. Não é à toa que a música é interrompida com os discursos de Margareth 

Tatcher, responsável em sua gestão por inúmeras políticas austeras e cortes de gastos 

públicos. 

 Milky é negro, mas isso não impede que o grupo o adore. Tratado como igual e 

braço direito de Woody, líder dos skins, sua presença somente é questionada a partir da 

chegada de Combo, que, apesar de ridicularizá-lo num momento inicial, também se 

aproxima dele. A relação entre os dois é contraditória e conflitante. Combo nutre uma 

enorme simpatia pelo jovem negro, mas suas ideias intolerantes não permitem uma 

maior aproximação e ainda o deixa extremamente confuso sobre o seu relacionamento 

com Milky. 

 O ódio alimentado por Combo é transferido de maneira extremamente sutil para 

Shaun, que se apropria disso para se legitimar enquanto homem maduro. Em uma das 

cenas, o garoto invade a mercearia do senhor Shandhu e utiliza termos como “seu 

mestiço de merda” e “seu paqui imundo”, mesmo termo utilizado por Combo contra 

garotos imigrantes em cenas anteriores. Paqui, proveniente de uma corruptela da 

palavra paquistanês, é um termo utilizado para generalizar quaisquer imigrantes, 

independentemente de sua origem. Portanto, Milky também é visto por Combo como um 

Paqui. Porém, as relações de afeto estabelecidas entre eles, que incluem o próprio 

garoto Shaun, problematizam seus comportamentos. Por isso, a existência de Milky 

corresponde a uma situação inaceitável por Combo. 

 O clímax dessa situação se dá de maneira brutal e extremamente violenta. 

Combo, entorpecido por suas ideias e em conflito consigo mesmo, inicia uma série de 

agressões verbais contra Milky a fim de que ele reaja e justifique os futuros atos de 
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Combo. Milky, em sua imensa humildade, apenas sorri, num gesto de decepção e, ao 

mesmo tempo, de pietismo em relação ao comportamento de Combo, que o responde 

com vários socos e pontapés, ao ponto de deixar o jovem negro inconsciente. 

Analisemos o diálogo abaixo: 

 

Diálogo 3: 

 

“(...) - Combo: Quantos tios você tem? 

- Milky: Três tios e duas tias. 

- Combo: Que grande família. 

- Milky: Sim. Tenho vinte e dois primos. Um dos tios tem sete filhos. 

- Combo: Todos da mesma mulher? 

- Milky: Não. Espalhados por três mulheres diferentes. Duas tem dois e uma tem três 

filhos. 

- Combo: E ele abandonou essas famílias? 

- Milky: Não, ele ainda as vê. Passa tempo com elas, no Natal e tal. A gente se junta, é 

uma grande festa até de madrugada. É agradável. É agradável ter uma família grande. 

- Combo: Tem pais? Nunca falou deles. 

- Milky: Sim, tenho. Claro que tenho. Bons pais. Não posso dizer nada. Fui uma 

daquelas crianças cujo pai está sempre fora, tipo, quatro noites trabalhando. Mas... 

Nunca culpei o meu pai por estar fora trabalhando. Porque havia sempre comida na 

mesa. É por isso que respeito sempre aquele homem, sempre. 

- Combo: Tem sorte. 

- Milky: Quando quiser comer, tem que ir na casa da minha avó. 

- Combo: Sim? 

- Milky: Sim, cara. Faz arroz, ervilhas, faz um frango. 

- Combo: Parece adorável. 

- Milky: Sério cara, depois de um pouco de ackee com peixe-espada. 

- Combo: Isso era bom. 

- Milky: Eu adoraria que fosse. Seria agradável ir ver como vivemos. Mesmo num dia 

mau, deve haver um dois tios meus e uns sete primos... 

- Combo: Tem tudo, não tem? 

- Milky: O que? 
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- Combo: Tem o conjunto completo. Tem o conjunto perfeito. Tem, não tem? Porra. É 

tudo. O que acha que um pai desnaturado faz? 

- Milky: Não sei cara. Não sou pai. 

- Combo: Sei que teve um bom pai, mas, para ser sincero contigo, o que acha que torna 

um pai orgulhoso? 

- Milky: Não sei cara. Pra que essas perguntas? Sinto que estou sendo interrogado. 

Aonde quer chegar? 

- Combo: Aos negros. 

- Milky: Pra que isso de negros? 

- Combo: Porque você é um preto, certo? Não é? Não é? Preto desgraçado. (Diálogo 

extraído em 1º21’27’’) 

 

 As cenas seguintes resumem-se a uma explosão de violência. Combo espanca 

brutalmente Milky deixando-o desacordado. A razão para isso? A nítida transferência de 

todo ódio e frustração acumulado pelo personagem ao longo de sua vida e a história 

familiar que, ao ser contrastada com os relatos de Milky, levou Combo a responsabiliza-

lo pela sua triste trajetória. 

A situação acima é apenas um olhar, ainda que, ampliado e adaptado por 

Meadows, para descrever e explicar as manifestações de intolerância realizada contra 

imigrantes. Milky equivale a todos aqueles que, por buscarem novos horizontes em 

grandes centros urbanos, acabam se tornando alvo do ódio cultivado por inúmeras 

pessoas desesperadas e frustradas diante da sua realidade,sendo sintetizados, por sua 

vez, no personagem Combo. Ele busca respostas para a sua tragédia pessoal e apenas 

encontra conforto em generalizações criadas por discursos intolerantes de grupos 

políticos conservadores. Estes se utilizam da emergência da situação para ampliar 

problemas e reduzir culpados. 

Combo é o resultado dessa combinação e o atentado violento cometido contra 

Milky é a resposta encontrada para os problemas sociais vivenciados por ele. 

Consequentemente o desastre causado pelos reflexos de suas ideias é o espelho de seus 

processos educativos, ou seja, o personagem é visto aqui como uma alegoria de grupos 

juvenis que adotam a violência como ferramenta de uma pseudo-transformação de sua 

realidade. Adotar a intolerância como resposta a essa situação é apenas uma forma de 

lidar com esse contexto, um na qual se transfere a culpa para o outro, ou seja, o outro 

conveniente, como Peter Gay (1993) afirmara anteriormente. 
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 Portanto, é em torno desse sentimento que grupos políticos como o British 

National Party (BNP) realizam seu trabalho silencioso, arrebanhando dezenas de grupos 

juvenis que, imersos na realidade representada por Meadows, buscam respostas em 

discursos e atos intolerantes. O outro é responsabilizado de tal forma que quaisquer atos 

realizados contra ele se tornam, sob o olhar desses grupos, moral e eticamente 

justificados. Por isso, Milky é o turco perseguido em Berlim, o paqui perseguido em 

Londres, o nordestino perseguido em São Paulo e quaisquer outras minorias privadas de 

sua segurança em inúmeros outros lugares, pois o ódio cultivado anteriormente parece 

ter florescido de forma exuberante nos últimos anos. 

 Nesse sentido, percebe-se que, ao longo de ambos os filmes, diferentes 

processos educativos são construídos e apresentados pelos diretores. Estes, por sua vez, 

refletem impactos diferentes em seus protagonistas, que têm em comum inúmeras 

semelhanças, a saber, o enorme sentimento de insegurança, a ingenuidade, a ausência de 

identidade definida e famílias desestruturadas. No caso de Mattew Buckner, um pai 

ausente devido à dedicação exacerbada ao trabalho; já na realidade vivenciada por 

Shaun, a ausência paterna se deve à morte ocorrida na Guerra das Malvinas. 

 Sejam quaisquer os fatores, encontramos nos dois casos personagens que se 

refletiram um no outro. Toda a necessidade por proteção e paternidade gerou carência 

nas relações de afeto e submeteu os personagens a processos educativos violentos, 

resultando na naturalização da violência como um elemento comum e, sobretudo, 

necessário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciarmos a discussão sobre essa pesquisa, nos embasamos numa pergunta 

norteadora: É possível explicar as manifestações recentes de intolerância a partir das 

representações cinematográficas contemporâneas? No entanto, a resposta para a 

pergunta fundamental do nosso trabalho demandou uma série de considerações a 

respeito de eventos ocorridos nos últimos anos. 

O crescimento de manifestações de intolerância, especialmente aquela direcionada a 

imigrantes, tem sido relacionado a questões socioeconômicas e a aspectos culturais que 

promoveram, nos anos 2000, uma série de debates de como seria possível surgir, num 

mundo que se pretendia globalizado, o aparecimento de fenômenos como o 

neotribalismo. 

Além disso, o despertar de um discurso conservador e, em muitos aspectos, de 

extrema-direita promoveu o crescimento do número de integrantes desses grupos, que se 

manifestaram de formas diferenciadas em defesa de seus princípios. De maneira 

moderada ou até mesmo agressiva, esses grupos se proliferaram em centros urbanos 

caracterizados por distorções sociais geradas pelas demandas de qualquer cidade 

grande. A solidão, trazida pelas ruas e avenidas repletas por indivíduos amorfos, 

possibilitou um ambiente fértil para manifestações de afirmação de identidade que, em 

larga medida, foram marcadas pelo uso da violência como mecanismo de defesa de um 

suposto território. 

Essa realidade, vivenciada por todos nós através dos telejornais ou através de 

relatos de amigos próximos, despertou nos veículos culturais a necessidade de 

explicação para esses eventos. Afinal de contas, é fundamental entender o porquê de 

tanto ódio. Nesse sentido, o cinema buscou, a seu modo, reproduzir essa realidade, 

ainda que essa reprodução correspondesse a uma adaptação necessária por parte dos 

diretores em seus respectivos filmes. 

No entanto, toda adaptação é, por natureza, a construção de um sentido e, por 

assim dizer, uma leitura construída por opiniões, ideologias, interpretações. Muito 

embora o cinema busque incansavelmente reproduzir a realidade, esta estará 

eternamente limitada às escolhas feitas pelos diretores de filmes que, ao se debruçarem 

sobre algo, buscarão adaptar, recortar, modelar e, por fim, criar: O Filme é, antes de 

uma criação, uma adaptação profundamente pessoal e, mesmo que sua matéria-prima 

seja inesgotável, seu resultado estará sempre enviesado pelo olhar de seu criador. 
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Por isso, responder a pergunta eleita como norteadora dessa pesquisa torna-se 

um desafio interessante, tanto pela necessidade de realizamos uma revisão de literatura 

sobre as principais teorias cinematográficas e sobre os conceitos de representação 

utilizados por esse trabalho, como também pela necessidade do debate sobre a 

intolerância e os grupos urbanos escolhidos como objetos de discussão sobre essa 

temática. 

A formação de grupos denominados skinheads é uma tônica nos últimos 30 

anos. Seu surgimento esteve relacionado a múltiplos fatores, que buscamos elencar ao 

longo dessa pesquisa. As influências da música e de posturas de contracultura foram 

fundamentais para essas tribos urbanas, de tal maneira que podemos inserir esses grupos 

juvenis no mesmo caldeirão cultural contestatório e gerador do movimento punk. 

 A enorme produção fílmica sobre esse tema, especialmente nos últimos dez 

anos, expressam a preocupação de veículos de cultura, nesse caso, o cinema, no que 

tange a produção de leituras sobre essas manifestações sociais. É possível, inclusive, 

estabelecer uma evolução nas formas de representação fílmica realizadas pelo cinema. 

 Percebeu-se que em suas primeiras produções, como A Força Branca (Romper 

Stomper - 1992), a discussão sobre o skinhead era extremamente superficial e 

reducionista, limitada a restringi-lo a sua relação com o neonazismo. Contudo, com o 

passar dos anos e a partir da exibição de A Outra História Americana (American 

History X – 1998), a discussão sobre essa temática nas películas tomou outro rumo. 

 De certa forma, a preocupação de seus diretores em apresentar um movimento 

muito mais amplo daquele exibido em A Força Branca é visto em A Outra História 

Americana, a atuação de indivíduos carregados de ideias autoritárias e preconceitos 

latentes na sociedade estadunidense seria responsável pela disseminação de ódio racial e 

de violentas disputas territoriais. 

 Esses sintomas também puderam ser sentidos no Brasil à medida que foram 

surgindo grupos de extrema-direita em regiões industrializadas (como São Paulo e Rio 

de Janeiro), os quais concebem os nordestinos como os grandes responsáveis pelo atraso 

e subdesenvolvimento brasileiro. Tais grupos, como os Carecas do subúrbio, os Carecas 

do ABC e o White Power são apenas alguns dos itens de uma lista demasiadamente 

extensa. 

 A discussão sobre essa temática ganhou, então, fôlego devido aos sucessivos 

casos de violência urbana associados à intolerância, o que provocou a produção de 

outros diversos filmes que buscaram ampliar esse debate através de perspectivas 
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diferenciadas. Esse é o caso de Tolerância Zero (The Believer - 2001), que coloca a 

discussão a respeito do anti-semitismo em seu cerne. 

 A partir daí, a produção de películas nas quais os skinheads eram representados 

em filmes de violência urbana, tornaram-se um lugar-comum no cinema internacional. 

Tanto em produções consideradas fracas em sua abordagem, como é o caso de Fuhrer-

EX (2002) e Hooligans (2005), como também em filmes considerados profundos e 

bastante reflexivos, como This is England (2006) e Botas de aço (2006). 

Evidentemente, é necessário ressaltar que esse tema não se limitou à ficção, pois alguns 

documentários, a exemplo do polêmico e elucidante Skinhead Attitude! (2003), 

apresentaram uma nova visão a respeito das caracterizações do movimento skinhead. 

 As obras acima apresentaram visões e formas de representações gerais sobre 

esse grupo e a maneira como este se relacionava com ideias antissemitas, nacionalistas, 

autoritárias. Outras obras produzidas neste decênio que, apesar de não possuirem o skin 

como centro de suas temáticas, apresentaram ótimas análises sobre a relação dessas 

ideias com os jovens. Assim, Evil - Raízes do mal (Ondskan - 2003) e A Onda (Die 

Welle - 2008) tiveram como ponto em comum o ambiente, no qual suas histórias foram 

retratadas, e a escola, como um meio facilitador para construção de identidades e 

responsável pela difusão de propostas autoritárias. 

 Dessa maneira, a produção constante de filmes com essa linha apresenta-se 

como uma tentativa de explicar um fenômeno crescente e  está associado, em larga 

medida, ao movimento skinhead. O surgimento de tribos urbanas que são marcadas pela 

intolerância e pela busca de formas violentas construírem identidades. Somam-se a isso 

o surgimento de uma nova direita e sua atuação no alistamento desses jovens para a 

adoção de posturas autoritárias. 

Os filmes mais recentes, produzidos nos anos 2000, inclusive Hooligans (Green 

Street Hooligans – 2005) e This is England (2006), apresentaram, de formas 

diferenciadas processos educativos que inseriram comportamentos violentos em seus 

personagens, ou seja, a intolerância, como resposta às adversidades. Por isso, Mattew 

Buckner e Shaun correspondem a faces diferentes de uma mesma moeda. Todavia, as 

representações construídas em torno desses personagens produzem um amálgama de 

uma realidade latente e que, por sua vez, exige em sua complexidade um estudo mais 

aprofundado. Não apenas sobre os indivíduos que serviram como base para a construção 

desses personagens, como também os ambientes nos quais foram possíveis tais 

processos educativos. 
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Por isso, é necessário um enorme cuidado ao se apropriar do cinema como 

veículo de explicação para a realidade, pois, quando nos questionamos se é possível 

explicar os atuais distúrbios caracterizados pela intolerância, a conclusão a qual 

chegamos é que isso não é possível. O cinema, como já fora afirmado anteriormente, 

apresenta uma visão, uma leitura, e, consequentemente, utilizá-lo como mecanismo 

único para, através de suas representações, explicar a realidade seria, de acordo com o 

nosso entendimento, muito perigoso. Qual seria então o papel do cinema? A nosso ver, 

iniciar a discussão. Ou ainda, possibilitar a abertura de uma janela de interpretações e 

leituras sobre aquilo que ele se propõe a representar. Ele não finaliza, mas, sim, inicia 

algo, pois, como teria dito o genial Orson Welles, “O cinema não tem fronteiras nem 

limites. É um fluxo constante de sonho.” Que seja, então, esse sonho um mecanismo de 

pensar. 
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