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RESUMO: 

 Os tiranos estão por toda parte. Nas empresas, nas escolas, nos bairros, nas 

instituições e em geral, na sociedade. É de extrema importância que haja uma necessidade 

de debater sobre meios de impedir que figuras autoritárias cheguem ao poder, mas 

devemos também analisar como funcionam as representações dos inimigos da democracia 

nos filmes. Neste trabalho, observa-se a propensão que algumas narrativas fílmicas 

possuem de personificar figuras opressoras de forma totalmente maquiada ou não, e como 

funcionam essas estruturas de roteiro com personagens moldados dentro de uma ditadura 

ficcional. 
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INTRODUÇÃO: 

 Os personagens da ficção surgem de acordo as normas sociais estabelecidas pelos 

roteiristas para o universo fílmico que irão retratar. Sendo assim, os seres atuantes não 

aparecem do nada, são produtos do meio em que vivem (SEGER, 2006:17). Cabe aos 

criadores de obras dramatúrgicas estudarem uma série de fatores ambientais para compor 

os perfis psicológicos e estipular como que cada personagem irá agir perante a sociedade.  

 Quando se refere a uma sociedade fictícia, elabora-se todo um conjunto de normas 

que irão promover os conflitos de um filme ou uma série de televisão. Dentre os diversos 

tipos de conflitos que podem existir, o que se baseia nas regras da comunidade podem ser 

comparados as pressões do mundo real, afinal de contas, a vida imita a arte. Este artigo 

científico, por exemplo, baseia-se em observar uma tendência de que alguns filmes 

possuem ditadores ficcionais onde toda a estrutura é moldada para que autocratas 

realizem suas vontades. Se analisarmos roteiro da mesma forma que Robert Mckee 
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observa os conflitos de natureza social podemos perceber que as instituições são 

construídas a partir de uma pirâmide de poder. (2016:187) 

 Quando pensamos em ditadores, em um primeiro momento podem vir em mente 

Adolf Hitler ou Mao Tse Tung que aterrorizaram o passado. Porém, os dias atuais, junto 

ao fenômeno da globalização em massa, permitiram que muitas figuras políticas 

utilizassem dos recursos da própria democracia para destruí-la. *(LEVITSKY e 

ZIBLATT, 2018:121) Com esse embasamento, eventuais personagens se aproveitaram 

do cenário e do seu temperamento para apoderar-se do trono e “comandar” o coletivo de 

acordo com suas próprias regras, ignorando os princípios morais para se viver em 

conjunto de atender o desejo de todos. 

 Por exemplo, a ficção já abordou o holocausto de diversas maneiras em inúmeras 

narrativas fílmicas, pois acontecimentos como os da segunda guerra mundial geram 

histórias até os dias atuais. Adolf Hitler já foi personificado de diferentes maneiras, sendo 

a figura autoritária de “Bastardos Inglórios” (2009) ou a imagem infantilizada de “Jojo 

Rabbit” (2019). Outros personagens como o grande vilão da franquia “Harry Potter”, 

Lord Voldemort (Ralph Fiennes), representam o perfil psicopata que o grande ditador 

possuía como ilustração de suas atrocidades. Em seu caminho muitas mortes vieram à 

tona e rastros de sangue impuseram de maneira fantasiosa que os valores democráticos 

são frágeis e que precisam ser protegidos. Entretanto, quando nos referimos aos 

apelidados “ditadores ficcionais”, não há necessariamente a sede de sangue perante 

nações, mas se sobressai o terror psicológico que estes personagens impõem em suas 

respectivas histórias, afinal “o medo é a mais poderosa das emoções humanas” 

(CASTELLS: 29, 2017). O objetivo deste artigo científico não é observar se personagens 

possuem transtornos de personalidade, embora isso venha a ser considerado em alguns 

casos, mas observar a tendência que algumas estruturas de roteiro têm de construir uma 

narrativa totalmente baseada em uma ditadura abstrata arquitetada por esses tiranos. 

 

A ANATOMIA DO DITADOR: 

  Pela concepção Freudiana, o inconsciente é separado em três estruturas distintas 

sendo elas denominadas como Id, Ego e Superego. A energia libidinosa que é gerada por 

nossas zonas erógenas desde a primeira infância é denominada como a Id, ou o princípio 

do prazer, algo que está totalmente relacionado com o comportamento instintivo do ser 

humano. Cinematograficamente falando, os vilões dos filmes são a representação da Id, 

pois são capazes de qualquer coisa para satisfazer suas vontades. (INDICK, 2004:15)  
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Este arquétipo de personagem é capaz de mentir, trapacear e intimidar se necessário para 

conseguir o que deseja. Talvez seja por essa razão que muitos acreditem que exista uma 

associação dos vilões a psicopatia, pois neste transtorno de personalidade antissocial, o 

ser tem uma necessidade de estímulo maior do que o normal. Por serem dotados de uma 

incrível capacidade de raciocínio lógico, os psicopatas utilizam de sua inteligência para 

obter o próprio prazer. (STOUT, 2010: 19) 

 Isso não significa que qualquer pessoa ou personagem não possa utilizar de 

artifícios racionais para atingir o poder. É claro que existe uma grande tendência de que 

ditaduras sejam comandadas por psicopatas, porém, no caso das observações dos filmes 

adiante, esse transtorno pode não existir, havendo apenas o recurso dramatúrgico para a 

construção de uma história. O que entrará em maior evidência será o traço autoritarista 

que esses personagens possuem. 

 Segundo os cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, os maiores 

indicadores de um comportamento autoritário estão na rejeição as regras do jogo; a 

negação da legitimidade dos oponentes políticos; o encorajamento a violência; e a 

restrição da liberdade de expressão do adversário. (Ib: 71) Os acadêmicos Johannes 

Gerschewski e Wolfgang Merkel ainda complementam que uma ditadura possui três 

bases estruturais que seriam a legitimação, a cooptação e a repressão.  Quando ameaçadas, 

esses pilares podem ruir o governo autoritário de um autocrata. 1 

 

OS DITADORES FICCIONAIS: 

 Através da conversa entre os autores, podemos perceber que os ditadores utilizam 

de seu intelecto para conseguirem seu único objetivo: permanecer no poder. Estando em 

posse suprema, os autocratas são perigosamente capazes de manipular toda a mentalidade 

de uma população, influenciando massas e conquistando cada vez mais território no 

inconsciente de quem oprime. Os ditadores ficcionais seriam a representação suprema 

da mentalidade social negativa dentro dos filmes e todos os analisados neste artigo 

utilizam dos recursos citados anteriormente.  

 

 

 

 
1 Mean Girls: Regina George, The Psychology of a dictator. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4i6b0gtsWeM  
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Regina George (Rachel McAdams): 

 O roteiro escrito por Tina Fey destaca a história de uma adolescente educada em 

casa que entra para a escola pela primeira vez durante o ensino médio. Lá, ela conhece o 

grupo intitulado “as poderosas” cuja abelha rainha responde pelo nome de Regina George. 

Esta figura autoritária representa a supremacia da popularidade escolar, sendo 

apresentada como a própria encarnação do mal em figura humana.  

 Regina possui uma personalidade controladora, assim como a maioria dos 

personagens observados como ditadores. Isso está atribuído ao que Willian Indick destaca 

como o comportamento retentivo ligado ao estágio anal dos princípios psicanalíticos de 

Freud. Este comportamento expõe uma necessidade do individuo em querer dominar 

todos ao seu redor, o fazendo acreditar que é realmente capaz disso, quando na verdade 

não é. (2004:33) Sempre haverá algo ou alguém que este tipo de pessoa não conseguirá 

controlar e em um regime autoritário, é muito provável que haja uma oposição.  

 “Meninas Malvadas” é um filme sobre o questionamento da autoridade que é 

posta a prova de todas as maneiras, onde a figura ditatorial manipula todas as outras 

imagens de superioridade para qualquer adolescente: pais e professores. Pode parecer 

fútil, mas quando percebemos que Regina conseguiu corromper o ambiente familiar 

obrigando seus pais a trocarem de quarto com ela, este é um sinal claro de sua força dentro 

de casa. Como rainha absoluta, ela precisa anunciar sua chegada e ter a mãe como uma 

escrava de seu empoderamento, a mandando inclusive calar a boca e se retirar quando 

necessário. Regina conseguiu corromper o seio familiar ao seu favor, mas essa é apenas 

uma pedra em um de seus pilares (o básico). É no ambiente escolar que ocorre toda a sua 

anatomia de ditadora. 

 Primeiro, Regina nega a legitimidade de suas oponentes as controlando, e suas 

oponentes são justamente o seu exército de mocreias. Um dos recursos mais utilizados 

pela personagem para se manter no poder é o fato de ser linda e glamorosa, o que se 

encaixa no pilar da legitimação - ela tem uma razão para ser notada. Gretchen, Karen, 

Cady e até mesmo Janis teriam a capacidade de substituí-la como a abelha rainha pelo 

ponto de vista da beleza, mas a ditadora utilizou de recursos sórdidos para não as deixar 

se aproximarem do seu posto. Ela simplesmente usou os traços das personagens contra 

elas mesmas.  

 Gretchen Weiners é filha de um homem tão poderoso como o pai de Regina. 

Também é bela e com o conjunto de informações que tem sobre os outros poderia usar 

tudo isso ao seu favor. Porém, a personagem apresenta traços de carência e depende muito 
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em ter quem venerar, tanto que no fim do filme ela continua cultivando uma nova líder. 

Regina se faz de amiga ideal para Gretchen, pois em casa, ela não teve o mesmo êxito de 

dominância. Provavelmente, ela foi simplesmente ignorada. 

 Karen Smith é burra, e mesmo assim consegue ter uma beleza admirada pela 

própria Regina quando é dito que ela deveria ser indicada como a rainha da primavera, o 

cargo mais simbólico do regime de Regina. Ter ela por perto é significativo, pois Karen 

nunca iria questionar o seu posto ao lado da controladora rainha. Com Cady, Regina 

utiliza de recursos mais baixos ainda, já que ela acidentalmente se apaixona por seu ex 

namorado. A troco de nada, Regina retoma o seu namoro com Aron Samuels para mostrar 

quem é que manda. O que ela não esperava era que Cady era amiga de sua grande inimiga 

pessoal, Janis.  

 Janis Ian (Lizzy Caplan) seria o arquétipo da heroína caída, alguém que teve sua 

vida destroçada pelas ações hediondas de um vilão. (INDICK, 2004:33) O desejo de 

vinganças de Janis parte do princípio de que Regina espalhou um boato que ela era lésbica 

mesmo ainda sendo uma criança. Esse episódio marcou a vida de Janis e a transformou 

na figura punk que conhecemos no filme. Embora Janis tenha complexos com a sua 

beleza, ela é notada e comparada a de Regina George. Janis recebe uma cantada de um 

dos alunos que fica inteiramente interessado por ela ao longo do filme e a personagem é 

também nomeada como candidata a rainha da primavera. Isto significa que Regina 

precisou destruir a imagem da colega para permanecer no poder.  Todo esse processo de 

análise pode ser observado como a cooptação do filme, já que o significado da palavra é 

aceitar o próximo, sem a necessidade de cumprimento das normas de aceitação. É 

exatamente o que Regina faz com quem está ao seu redor. 2 

 Além disso tudo, Regina ainda restringe a liberdade civil de seus oponentes 

tomando medidas legais de ações punitivas aos seus rivais. Isso fica claro quando ela é 

capaz de ligar para a mãe de uma das colegas de escola e espalhar o boato de que ela 

estaria grávida só porque ela flertava com um pretendente da amiga Gretchen. Isso se 

encaixa com o que os autores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt destacam como o apoio de 

leis caluniosas e difamatórias contra quem ameaça o seu governo. (2018: 71) Ela faz o 

mesmo com Cady quando ela sente a necessidade de ficar com Aron Samuels, ao afirmar 

que a “amiga” realizava vodus africanos para atrair a atenção do rapaz. O simples fato de 

 
2 O significado de Cooptação disponível em:  
https://www.dicio.com.br/cooptar/ 
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Regina impedir Gretchen de usar uma gíria britânica também pode se encaixar como a 

restrição da liberdade civil do oponente.  

 Ainda em análise, Regina rejeita as regras democráticas do jogo. “Meninas 

Malvadas” tem um enredo baseado na vingança que Cady e Janis tramam contra Regina 

e uma de suas táticas é acabar com os recursos da mesma. Dentre eles está a sua beleza. 

A dupla é capaz de dar barras suecas para a ditadora ganhar peso e perder sua majestade, 

o que funciona, já que sua autoridade começa a ser questionada. As intituladas 

“poderosas” possuem regras sobre como devem se vestir e Regina nitidamente burla essas 

regras quando lhe convém, pois está acima do peso e só um determinado tipo de roupa 

lhe serve. Quando sua autoridade é questionada pelas colegas que não a apoiam mais, 

Regina parte para o ato final: a repressão. 

 Regina encoraja a violência como os grandes ditadores da vida real fazem quando 

sentem que estão perdendo poder. Quando espalha as fofocas do intitulado “livro do 

arraso” pela escola inteira, Regina estimula a polarização extrema que é a chave para 

acabar com as democracias. (LEVITSKY e ZIBLATT, 2018: 20) O que parece ser uma 

simples guerra escolar pode ser comparada as grandes guerras civis que a humanidade já 

presenciou, e toda essa violência surge quando um autocrata percebe a ameaça de perder 

o poder. (Id, Ib 121) 

 No ato final do filme, ainda podemos analisar que a repressão que Regina George 

causava em seu posto beirava a intimidação até mesmo dos professores e do diretor do 

colégio em que estudava. Quando todos os seus recursos foram tirados o reino de Regina 

George chegou ao fim, mas sem antes deixar um rastro de destruição em suas 

concorrentes. 

 

Miranda Priestly (Meryl Streep): 

 O perfeccionismo é o principal traço de personalidade da tirana do mundo da 

moda, como a própria personagem afirma, “ninguém pode fazer o que eu faço”. Isso a 

auto legitima como uma figura de autoridade que deve ser respeitada dentro do meio em 

que trabalha. Miranda Priestly (Meryl Streep) é chamada de Diabo pela sua constante 

rigidez dentro do trabalho e estando na posição de chefe, Miranda faz questão de 

amedrontar todos ao seu redor sem erguer a voz, uma característica clara de repressão. 
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Segundo a própria intérprete, Meryl Streep, este é o artificio de intimidação mais 

poderoso de todos. 3 

 A cooptação neste caso vem no momento em que Miranda rebaixa seus 

subordinados para continuar exercendo o seu cargo de chefia. Nigel Kipling (Stanley 

Tucci) foi retirado do cargo que tanto se empenhou em conseguir pois Miranda nomeara 

outra pessoa para exercê-lo. Se Nigel tivesse alcançado o cargo, Miranda seria exonerada 

do dela, então ela simplesmente o cortou e permaneceu como a tirana absoluta da revista 

Runway.  

 Embora seja verdade que Miranda não é tão ruim assim, uma vez que elogiou o 

empenho de Andy para o outro emprego que procurava, a diabólica chefe exerce o papel 

de ditadora ficcional muito bem e vamos salientá-la do mesmo jeito com que fizemos 

com Regina George. Assim como a adolescente, Miranda Priestly tem o perfil de 

personagem controladora, oprimindo tudo ao seu redor com exceção do ambiente 

familiar, que é o ponto fraco da governante. Examinaremos então como o perfil de 

Miranda se encaixa nos indicadores de comportamento autoritário. 

 A moda impõe valores sociais narcisistas e Miranda já começa a demonstrar essa 

personalidade nos primeiros minutos de filme através do seu vestuário e da exigência que 

ela faz em querer que todos ao seu redor tenham o mesmo nível de glamour. Ao perceber 

que o peixinho fora d’agua do filme, Andy Sacks (Anne Hathaway), era a única capaz de 

encará-la de frente por não a conhecer e não ter estilo, Miranda impõe a propensão a 

restringir a liberdade civil de sua oponente a humilhando por ela não ter conhecimentos 

sobre o universo em que vivem. O que parece uma exigência de trabalho em querer todos 

bem vestidos se encaixa perfeitamente no perfeccionismo que a moda exige, impondo o 

que cada um deve vestir. 

 Por exemplo, na clássica cena em que Miranda ensina a Andy sobre a diferença 

das cores dos cintos, Miranda realça a história da moda e como as roupas que Andy usava 

eram escolhidas pelas pessoas que estavam naquela sala. Esse é um claro sinal de elogio 

a repressão antiga, pois Miranda impõe que ela escolheu o figurino de Andy sem que ela 

soubesse por ter conceitos e padrões considerados bregas. A opressão começa desde o 

momento em que a personagem utiliza de sua arma mais poderosa: o olhar. Miranda é 

capaz de lançar um julgamento letal ao próximo somente olhando para as pessoas e desde 

 
3 O Diabo Veste Prada: Miranda Priestly – Uma defesa do perfeccionismo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WBGuQl39XC0 



 8 

o momento em que pôs seus olhos em Andy, ela se sentiu incomodada e teve a obrigação 

de oprimi-la por compactuar do mesmo ambiente que o dela. 

 O encorajamento a violência da personagem parte do princípio da maneira com a 

qual ela trata seus funcionários. É estranho pensar como que Miranda pode ser violenta 

sem erguer o tom de voz, mas poderíamos compará-la ao Coronel Hans Landa de 

“Bastardos inglórios”, outro ditador que não precisa gritar para impor medo a quem está 

ao seu redor. A violência está nos detalhes das obrigações abusivas que Miranda 

ordenava, como conseguir o último livro do “Harry Potter” antes de sua publicação, algo 

aparentemente impossível para uma secretária. Além disso, o gesto com o qual colocava 

seus pertences nas mesas de Emily e Andy mostrava o quanto Miranda as rebaixava a 

nada. Deve-se perceber também que comportamentos opressores como os de Miranda 

influenciam em explosões violentas do próximo, como no momento em que Andy se 

cansa das exigências da chefe e joga o seu prato de comida na pia. Miranda também 

implantava a semente da discórdia obrigando seus funcionários a acabarem com os 

sonhos uns dos outros, como no momento em que ordena que Andy conte a Emily que 

ela a substituirá em sua viagem a Paris. 

 Voltando a afirmação de Miranda onde “ninguém pode fazer o que eu faço” é 

automaticamente uma negação da legitimidade do próximo sem fundamentos precisos. 

Ninguém é insubstituível, mas Miranda insiste em dizer que não é. Miranda também é 

capaz de rejeitar as regras democráticas do jogo quando mostra o quanto a empresa tinha 

a perder se a exonerasse do cargo gerando protestos em massa de fotógrafos, editores 

entre outros profissionais que a seguiriam onde quer que ela fosse caso perdesse o seu 

cargo. 

 

Zé pequeno (Leandro Firmino): 

 Diferente de Regina George e Miranda Priestly, o ditador da Cidade de Deus 

possui características de um comportamento evacuador, mais conhecido na psicanálise 

como o expulsivo anal. Neste perfil de personagem, o ser atuante não consegue conter a 

necessidade de sua energia libidinosa, tendo condutas extremas sem estudar as 

consequências antes dos atos. (INDICK, 2004:33) 

 Zé Pequeno (Leandro Firmino) é completamente impulsivo. Também diferente de 

todos os analisados neste artigo, é o único que possui traços de transtorno de 

personalidade antissocial, sendo um psicopata com o menor indício de escrúpulo. Sem 

qualquer tipo de impedimento, Zé é capaz de assassinar pessoas a sangue frio e por isso 
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era controlado por Bené (Phellipe Haagensen) até a morte precoce do amigo. Depois 

disso, Zé teve o gatilho para iniciar um grande conflito dentro da favela, o que pode ser 

comparada a uma guerra civil, pois seu motivo era não perder o poder como o grande 

traficante da região. 

 O personagem incentiva a violência extrema de maneira natural, tendo força o 

suficiente para fazer o que quiser com quem bem entender, inclusive estuprar mulheres e 

fuzilar casas alheias. Zé Pequeno, como traficante, patrocinava o próprio ataque a 

multidões vindo do seu esquadrão e ainda endossava a agressividade dos seus apoiadores, 

sem puni-los de alguma maneira por terem feito algo de errado. Se pensarmos na cena em 

que ataca crianças para não assaltarem pela favela, Zé não estava dando o exemplo, estava 

oprimindo.  

 A própria vida de fora da lei já é uma rejeição as regras democráticas para se viver 

em sociedade. Zé Pequeno não consegue ter o menor senso de sociedade e acha que pode 

fazer o que bem entender com qualquer um e o pior: a troco de nada. Outro ponto 

importante a se mencionar sobre o comportamento de Zé Pequeno está no conflito 

violento que trava contra a gangue de seu rival Cenoura (Matheus Nachtegaeli). De 

qualquer maneira, Zé assume seu rival como subversivo e descreve o inimigo como uma 

possível ameaça ao seu império de terror. 

 

OS SERVOS: 

 Ainda destacaremos outros tiranos da ficção neste artigo, mas já podemos 

estabelecer uma tendência de comportamento baseado na crença de que as leis 

democráticas podem estar em jogo quando nos referimos a esses personagens. Ditadores 

não seriam nada se não fossem seus informantes ou serviçais que estão dispostos a tudo 

para realizar as vontades da mentalidade do universo em que vivem. Os denominados 

“servos” seriam personagens que possuem uma necessidade absoluta de obedecer a 

qualquer regra imposta pela sociedade, sendo assim, são necessariamente escravos da 

“legislação”, já que estão atendendo a pedidos de seus respectivos ditadores como seus 

braços direitos. Ou seja, para cada ditador ficcional existe um servo que atende a tudo o 

que lhe é imposto como ordem.  

 

Elizabeth Leefolt (Ahna O’Reilly): 

 Por natureza, uma sociedade racista é uma sociedade opressora. Seguindo a linha 

de raciocínio de que ditadores ficcionais são a personificação da mentalidade de uma 
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população, podemos perceber que “Histórias cruzadas” (2011) também é mais um filme 

sobre ditadura, onde a personagem Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard) seria a tirana 

controladora que tenta dominar a vida de quem está ao seu redor. Todavia, neste momento 

iremos observar o comportamento de sua seguidora, a dona de casa Elizabeth Leefolt 

(AhnaO’Reilly). 

 Como um dos últimos Estados americanos a abolir a escravidão, o Mississipi dos 

anos 60 tem como cenário um povo patriarcal que estimula os valores machistas, onde o 

homem deve trabalhar para sustentar a casa e a mulher deve ser a dona de casa que 

comanda o lar e as crianças. As questões raciais abordadas no filme demonstram que isso 

se refere somente a população branca. Os negros eram obrigados a conseguir emprego na 

criadagem como empregadas domésticas, jardineiros e garçons. A hierarquia social ainda 

demonstra que as crianças brancas cuidadas por domésticas negras um dia assumiram o 

seu lugar na sociedade como patroas do lar e foi justamente o que aconteceu com Hilly 

Holbrook. Esta personagem é uma espécie de líder das donas de casa entediadas que não 

tem o que fazer a não ser fofocar sobre a vida do próximo e ajudar instituições de caridade 

por conveniência. Hilly é extremamente racista, ao ponto de alegar que empregadas 

negras deveriam ter o banheiro separado dos cidadãos brancos. 

 A razão para destacarmos o comportamento de Elizabeth, seu braço direito, é pelo 

fato de ela viver em função da opinião alheia. Sabemos que Hilly é a ditadora ficcional 

do universo, pois estimula a violência contra os negros e ainda os rebaixa com difamações 

sem fundamento. O personagem “servo” pode ser melhor compreendido através da obra 

da autora Rosalind Wiseman, “A abelha rainha e as aspirantes” 4 que funciona como um 

livro de auto ajuda para pais compreenderem a personalidade dos seus filhos dentro do 

universo da adolescência. O comportamento do “braço direito” pode ser compreendido a 

partir do momento em que a autora destaca que existem algumas regras sobre a sua 

mentalidade: dentre elas, a ideia de que se você é o responsável pelo “braço direito” a 

figura de autoridade não é você e sim a abelha rainha. 

 
4 Tradução livre de “Queen Bees and Wannabes” de Rosalind Wiseman que serviu de adaptação para o 
filme “Meninas Malvadas” (2004). Para maiores informações assista ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZMLm5dsk7U&t=204s 
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 Sendo assim, Gretchen Weiners seria a serva de Regina George; Emily Charlton 

seria a serva de Miranda Priestly e Tiago seria o servo de Zé pequeno 5.  Quando nos 

referimos a Elizabeth de “Histórias cruzadas” podemos perceber que ela obedece mais 

a Hilly do que ao próprio marido (a figura de autoridade em uma sociedade patriarcal). 

Quando Hilly se recusa a usar o mesmo banheiro que Aibileen (Viola Davis), a doméstica 

da casa de Elizabeth, a vilã estimula a amiga a construir um banheiro separado para as 

empregadas negras, pois segundo ela “as negras têm doenças diferentes das brancas”. 

Este ato de segregação gera na personagem um impulso de querer atender a demanda do 

que é aceito pela maior parte da população o que promove uma grande discussão com o 

seu marido que questiona sua figura de autoridade com a esposa, afirmando que quem 

manda na casa é ele e não a senhora Hilly Holbrook. Por fim, um banheiro exclusivo para 

Aibileen é construído do lado de fora da casa. 

 Ainda é possível destacar que Elizabeth é sempre capaz de agir em nome do que 

irão pensar sobre ela. A mentalidade de serva é tão grande que assim como as outras 

donas de casa, Elizabeth prefere cuidar da decoração ao invés de realizar as tarefas 

primordiais que uma mãe deve fazer, como trocar a fralda da própria filha e vemos que a 

tendência em ser uma seguidora de uma tirana é muito mais comum do que se imagina 

neste filme. Se analisarmos que as domésticas se unem para relatar o que acontece nas 

casas onde trabalham e que o comportamento de Elizabeth é um fruto enraizado, podemos 

concluir que um filme pode ter muito mais servos do que apenas um.  

 

A instituição para meninos com ALD (O óleo de Lorenzo): 

 “O óleo de Lorenzo” (1992) é um filme que conta a história verídica de um casal 

de estudiosos que descobrem uma doença rara em seu filho de apenas 5 anos, o pequeno 

Lorenzo. A adrenoleucodistrofia (ALD) refere-se a uma doença degenerativa da mielina, 

substância que envolve os neurônios, e ocasiona a perda gradativa do funcionamento do 

sistema nervoso dos meninos os levando a óbito em 2 anos caso não sejam tratados.  

 Entretanto, o enredo acontece nos anos 80, época em que a doença era ainda um 

grande mistério para a medicina. Considerada como uma doença órfã, isto é, uma doença 

tão rara que não envolve interesse científico para a sua pesquisa, a ALD tornou-se um 

pesadelo na vida de Augusto (Nick Nolte) e Micaela (Susan Sarandon). Em um primeiro 

 
5 Tiago (Daniel Zettel) é um jovem branco dependente químico que habita a Cidade de Deus para 
consumir drogas. Na mentalidade de servo, acaba se envolvendo aos poucos com o tráfico e 
obedecendo as ordens de Zé Pequeno a todo custo. 
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ato de querer o melhor para a criança, o casal Odone o submete a uma série de tratamentos 

que a época permitia de acordo com o pouco que se sabia. É nesse momento que 

conhecemos a tirania do universo fílmico de “O óleo de Lorenzo”.  

O longa se trata de uma trama de resistência as forças opressoras se for interpretado 

metaforicamente, uma vez que retrata a busca de um casal pela cura da doença que aos 

poucos mata o seu filho. Isso fica nítido com a frase de abertura do filme que diz “a vida 

só possui significado na luta. O triunfo ou a derrota estão nas mãos de Deus. Então, nos 

deixe celebrar a luta.” 6 Portanto, mesmo que seja inspirado em uma história real, o filme 

nada mais é do que uma grande comparação dos conflitos sociais que envolvem os 

oprimidos e os opressores. 

A grande tirania seria provocada pela medicina da época que se recusava a fazer 

alguma coisa pela saúde dos meninos portadores de ALD, e tudo isso era personificado 

no personagem do professor Gus Nikolais (Peter Ustinov). O médico era o maior 

especialista da atualidade no assunto e pelas famílias nada podia fazer a não ser confortar 

os pais e fazê-los aceitar o destino cruel de seus filhos. Além disso, o personagem 

representa a extrema opinião que a indústria farmacêutica tem em relação ao assunto. 

Como exemplo, podemos mencionar uma de suas famosas frases:  
Você sabe quantas crianças morrem por engasgar com batata 

fritas? Muito mais do que adrenoleucodistrofia. Veja, esse caso 
é o que se conhece como doença órfã, pequena demais para ser 
notada, pequena demais para ser financiada, especialmente com 
a mão de ferro da Reaganomics 7. 

  
No segundo ato do filme, Augusto e Micaela Odone decidem encontrar a cura para a 

doença do filho por conta própria e Gus se mostra um antagonista a altura quando tenta 

refutar todas as descobertas feitas pelo casal, sendo um indicativo de que não importava 

o que fizessem, somente a ciência de Gus Nikolais importava. Entretanto, para confortar 

os pais eufóricos com seus filhos, Gus e um casal que perdeu dois filhos portadores de 

ALD, criaram uma instituição para ajudar os pais a lidarem melhor com a doença, os 

incentivando cada vez mais a aceitar os diagnósticos. Quando os Odone percebem que a 

instituição estava apenas interessada nos pais e não em se reunir para salvar as crianças, 

Gus e seus servos tentaram calá-los e conseguiram.  

A luta do casal Odone foi dolorosa, mas por fim eles encontraram uma receita que 

nomeia o filme. O óleo de Lorenzo seria uma forma de prevenir a doença e não de curá-

 
6 Trecho de uma canção de guerra da África oriental. 
7 Industria farmacêutica americana retratada no filme. 
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la, e por fim, os Odone percebem que toda a luta foi para o bem de outras crianças. Até 

conseguirem o feito, Gus Nikolais sempre contrapôs as descobertas feitas por eles e ainda 

sempre os desmentia diante dos outros pais que aceitavam a doença como Gus 

recomendava.  

O exemplo de servos se encaixa perfeitamente neste filme porque representa a 

cegueira perante uma verdade absoluta. Se o tirano diz que um caminho é único, ele deve 

ser seguido, e Gus descumpria as regras democráticas de jogo quando deslegitimava as 

pesquisas dos Odone. Uma atitude totalmente nefasta se for analisada, mas perante as 

evidências de melhora no quadro do próprio filho Lorenzo, uma rebelião dos servos pôs 

reinado de Gus Nikolais como grande especialista do assunto por água abaixo. 

Ainda podemos destacar uma propensão de comportamento fanático por parte dos 

seguidores de um ditador ficcional. Poderiam ser as donas de casa em “Histórias 

cruzadas”, como os pais membros da instituição para crianças com ALD em “O óleo de 

Lorenzo” ou até mesmo os funcionários da revista Runway em “O Diabo veste Prada”. 

Cegos por suas convicções, os servos seriam personagens que agiriam em nome da voz 

de um Deus que escreve normas em um exemplar. 
O fanatismo manifesta-se quando um membro passa a dar 

importância maior ao movimento em detrimento de outras 
práticas de inserção social e, nessa relação, extrapola os limites 
da existência do outro. (PINSKY, 2004:278) 

 
 Poderíamos supor, portanto, que todo ditador da ficção é uma figura fanática 

praticante de todas as leis sociais e o perigo de suas ações ficam claras quando suas 

verdades são incontestáveis. Hilly Holbrook e Gus Nikolais são dois seres que se recusam 

a acreditar que estejam errados em suas teorias e influenciam toda uma gama de pessoas 

a agirem da mesma forma que eles não lhes dando nenhuma chance de questionamento. 

Os servos seriam então grandes marionetes do fanatismo imposto por essas figuras 

absolutistas. 

 

O PONTO FORA DA CURVA: 

Por fim, mesmo que sejamos uma reprodução da sociedade em que vivemos, há  

pessoas e personagens que são o ponto fora da curva. Esses, são os extremos opostos 

dos ditadores ficcionais, aqueles que desafiam os regimes implantados e buscam 

igualdade destruindo o império construído por essas figuras de poder. Chamaremos 

estes de “democratas”, pois seriam o inimigo pessoal desses tiranos estabelecendo 
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ordem e igualdade dentro do universo fílmico. Isso não significa que necessariamente 

sejam os protagonistas dos filmes, mas no exemplo a seguir, isso procede. 

  

Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson):  

 Talvez o melhor lugar para se fazer terror psicológico seja uma clínica 

psiquiátrica, um local onde as pessoas podem ser facilmente manipuladas e 

amedrontadas. Mildred Ratched (Louise Fletcher) é sem dúvidas uma das maiores vilãs 

do cinema e sua personalidade diz muito a respeito de ser uma ditadora. Enfermeiros e 

psiquiatras devem ser as figuras de autoridade para qualquer paciente e Mildred 

Ratched é a representação da opressão. Assim como no caso de Miranda Priestly, 

Ratched utiliza de baixo tom de voz para lidar com qualquer situação que se apresente. 

 Um dia, surge o paciente Randle McMurphy (Jack Nicholson) e faz o que todo 

personagem democrata deve fazer: questionar a autoridade. Todavia, quando nos 

referimos aos democratas dos filmes, estamos considerando que estes personagens 

querem apenas um pouco mais de igualdade, embora exista sempre uma “crença 

equivocada de uma figura autoritária pode ser controlada ou domesticada” (LEVITSKY E 

ZIBLATT, 2018:71) 

 Durante todo o momento de “Um estranho no ninho” (1975), Randle se recusa a 

obedecer às ordens de Ratched, pois diferente dos outros pacientes, ele é apenas um 

criminoso se passando de louco para escapar da prisão. Desde o primeiro momento em 

que vê-se as sessões de terapia de grupo, Randle percebe que a enfermeira Ratched 

utiliza das manias dos pacientes contra eles mesmos como uma forma de controle, pois 

como já mencionado, o medo é uma forte emoção para se usar a seu favor e isso a torna 

opressora. Continuando o seu caminho dentro do sanatório, Randle passa a querer 

direitos de poder assistir aos jogos de baseball e Ratched surpreendentemente abre 

uma votação. Mesmo que seja o filme mais antigo citado neste artigo, o ato da 

enfermeira pode ser visto como algo atual uma vez que nos tempos atuais exista uma 

falsa noção de que vivemos em uma democracia em vários países do mundo. Talvez não 

seja mais preciso ver a arbitrariedade na modernidade para se ter um regime autoritário 

segundo Levitsky e Ziblatt. (2018:17) 

 Devemos reparar que apesar de Ratched abrir uma votação com seus pacientes, 

ela tinha tudo sobre controle através da imposição ao medo. Ela sabia como controlar 
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cada um, mesmo que ao longo do filme, Randle tenha feito com que suas injustiças 

fossem reivindicadas. 

 O que acontece com personagens democratas é que são sempre vítimas de 

ataques que incluem o terror psicológico, a perda da integridade e a violência. No caso 

de Randle, ele é submetido a tratamentos de choque e até mesmo a lobotomia mesmo 

não sendo louco e mesmo que os psiquiatras não o reconheçam como louco. Isso 

porque, Ratched o fez permanecer no hospital psiquiátrico para se vingar de um dia ele 

ter desafiado a sua autoridade o que revela uma personalidade vingativa da 

personagem. 8  

 Relembrando uma das cenas mais marcantes dos filmes, quando Mildred 

Ratched ameaça contar para a mãe de um dos pacientes sobre ele ter ajudado a criar 

balburdia no ambiente, ela provoca o suicídio do rapaz e a explosão da ira de McMurphy. 

Por fim, a personagem segue exercendo a sua função de ditadora ficcional e Randle é 

calado para sempre. 

 

Patrick Denham (Kyle Chandler): 

 Um ditador ficcional é caracterizado apenas pela representação suprema das 

normas de uma sociedade, embora todos os exemplos citados até aqui tenham sido 

considerados gênios da repressão. Sendo assim, também poderíamos considerar Jordan 

Belfort (Leonardo DiCaprio) de “O lobo de Wall Street” (2013) como um ditador da 

ficção, pois ele é um extremo da corrupção de Nova York. Em um mundo rodeado de 

drogas e prostitutas, Jordan se consolida como o chefe de festas luxuosas regadas de 

regalias e de uma empresa que beira a loucura.  

 O simples fato de calar quem o ameaça com subornos expressivos faz de Jordan 

um silenciador e, portanto, alguém que não quer perder o status de poderoso. Até que 

um dia ele conhece alguém que não urina fora do penico; que se contenta com um estilo 

de vida honesto e não se sedenta por luxuria. Patrick Denham (Kyle Chandler) é o 

antagonista perfeito para infernizar a vida do ditador Jordan, pois como seu oposto, ele 

é incorruptível. Neste caso temos um exemplo de verdadeiro politicamente correto que 

se dispõe em acabar com as mordomias de Jordan.  

 
8 Analyzing Evil: Nurse Ratched. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SSB_IX560S4 
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 Patrick Denham é uma raridade do mundo moderno. Enquanto Jordan consegue 

corromper todo um sistema ao seu favor, o ponto fora da curva deste filme se mostra 

acima de qualquer ameaça que poderia ser feita com o poder de Jordan, afinal, ele é 

uma autoridade do FBI. A razão pela qual Patrick se destaca como um “democrata” do 

universo fílmico de “O lobo de Wall Street” é que ele representa o heroísmo que muitos 

democratas não conseguem demonstrar por mais incrível que pareça.  

 Ao contrário de Randle McMurphy que é criminoso, e de Mané Galinha de 

“Cidade de Deus” (2002), que se opõe a Zé Pequeno se transformando em uma versão 

menos ruim do ditador da favela, Patrick é alguém que não comete irregularidade 

nenhuma para combater o ditador. Levando em consideração a psicanálise, Jordan seria 

a representação da Id, enquanto Patrick é a representação do Ego, que simboliza o que 

é certo e errado para se viver em conjunto. Neste contexto, Patrick existe para acabar 

com o reinado de Jordan Belfort, assim como o Ego existe para controlar os impulsos 

provocados pela Id. (INDICK, 2004:18) 

 Entretanto, se um democrata busca igualdade no mundo em que vive, as razões 

para não ser considerado necessariamente um herói são muito claras: ao causar guerras 

no universo fílmico, a busca por igualdade pode deixar rastros de sangue por onde o 

democrata passa. Patrick seria uma exceção exemplar desta regra. Percebe-se que uma 

rebelião ocasionada por democratas não é a melhor das opções para se combater um 

ditador ficcional porque em muitos casos, esses heróis caídos causam danos a vidas 

inocentes que não tem nada a ver com o conflito pessoal entre o tirano e o democrata. 

Vejamos a seguir uma tabela onde analisamos cada ditador ficcional citado neste artigo, 

os servos e os democratas para entendermos melhor que este último grupo de 

personagens nem sempre carregam uma capa de heroísmo. 

 

Filme Ditador Servo(s) Democrata(s) 

“Meninas Malvadas” Regina George Gretchen Weiners Janis Ian 

“O Diabo veste Prada” Miranda Priestly Emily Carlthon Nate 

“Cidade de Deus” Zé pequeno Tiago Mané Galinha 

“Bastardos Inglórios” Hans Landa Soldados nazistas Shosanna Dreyfus 

“Harry Potter” Lord Voldemort Belatriz Lestrange Harry Potter 
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“Histórias cruzadas” Hilly Holbrook Elizabeth Leefolt Eugenia Skeeter 

“O óleo de Lorenzo” Gus Nikolais Instituição Casal Odone 

“Um estranho no ninho” Mildred Ratched Enfermeiros Randle McMurphy 

“O lobo de Wall Street” Jordan Belfort Donnie Azoff Patrick Denham 

 

  Destacados em amarelo, esses democratas possuíam um ato heroico e uma 

causa justa pela qual lutar, empenhando suas lutas contra a opressão de maneira justa. 

Os outros exemplos comprovam que as ações de um democrata nem sempre são as 

melhores embora a causa valha a pena. Poderá haver quem pense que contra um 

governo tirano é preciso haver luta, e é possível ter razão nesta linha de raciocínio, mas 

nem sempre esses personagens medem as consequências de suas atitudes.  

 

CONCLUSÃO: 

 “O Grinch” (2000) retrata um clássico conto infantil que tem muito mais a ver 

com “Cidade de Deus” (2002) do que se pode imaginar. Conta-se a história de uma 

criatura humanoide que detesta o Natal por conta da opressão que cresceu sofrendo 

por parte de sua sociedade, onde a maior representação disso vem do prefeito de 

Quemlandia, Augustus May Who (Jeffrey Tambor). Whobris (Clint Howard), o assessor 

do prefeito, se encaixa perfeitamente no arquétipo de servo e Cindy (Taylor Momsen) 

representa bem o papel de democrata quando tenta unir o grande povo idolatra do 

Natal com o excluído ser verde e peludo. 

 Este artigo demonstra que essa tendência de construção narrativa em roteiros 

vai do gênero juvenil até o mais violento dos filmes. Quando pensamos em um filme 

como “Meninas Malvadas” (2004) e “O Diabo Veste Prada” (2006), em um primeiro 

momento, não se imagina que todo o cenário é uma maquiagem de uma ditadura cruel 

com toda crueldade que existe em países do mundo que não conseguiram se libertar de 

seus tiranos.    

 Podemos concluir que não é preciso sangue para se representar uma repressão 

na dramaturgia. Através deste artigo podemos observar as tendências de 

comportamento autoritário que alguns personagens da ficção possuem e ainda foi 

observado a estrutura de personagem que podem ser consideradas para a elaboração 

de um roteiro conflitante. Haveríamos de pensar que essa ordenação de eventos de um 
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filme pode simbolizar uma mesma narrativa e isso se mostra impressionante levando 

em consideração que filmes que aparentemente não possuíam nada a ver um com o 

outro podem estar contando uma mesma história. 

 Com todas as observações deste artigo, é possível que novas formas de se 

enxergar roteiros sejam analisadas para que se construam novas linhas de raciocínio 

sólidas para o estudo do roteiro cinematográfico no Brasil e no mundo. 

  Além disso, observações como essa tem caráter antropológico quando se refere 

a uma personificação da realidade humana, nos fazendo questionar a autoridade que 

figuras aparentemente inofensivas podem oferecer em um reino de opressão invisível e 

ainda evitar que autocratas com essas características cheguem ao poder. 
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