




O motivo para o ódio de Aldo são as
sevícias que ele sofreu nas mãos dos na-
zistas, quando foi capturado na Sicília.
No pescoço de Pitt há uma cicatriz feita
por uma corda, mas é difícil reparar na
marca durante as duas horas e meia do fil-
me. Aldo é um neto de índios nascido no
Tennessee - não por acaso, o Estado natal
de Tarantino. Para se vingar dos nazistas,
convoca oito soldados judeus americanos
para ir à França ocupada pelos alemães
e matar tantos inimigos quantos for
possível. Cada soldado terá de apresen-
tar ao tenente cem
escalpos. Armados
de tacos de beisebol,
metralhadoras e fa-
cas, eles festejam e
vão para o ataque.

É uma espécie de
parque de diversões
da violência, uma
marca de Tarantino desde seu primeiro
sucesso, Cães de aluguel, de 1992. As ce-
nas horripilantes são tão exageradas que
viram irreais, como nos mangas ou nos
westerns spaghetti, gêneros que Taran-
tino parodia com excelente resultado. O
sotaque enrolado e os tiques faciais de
Brad Pitt ajudam a criar esse misto de
terror e comédia. "Trabalhei rindo", dis-
se Pitt (leia a entrevista na página 100).
Em sua primeira cena, Pitt praticamente

resume o argumento de Tarantino. "Os
membros do Partido Nacional Socialis-
ta tomaram a Europa com assassinatos,
tortura, intimidação e terror", diz Aldo,
ao arregimentar sua tropa. "É exatamente
o que vamos fazer com eles."

Esse exato equilíbrio entre o dano origi-
nal e a resposta do vingador é uma questão
presente em várias sociedades. Há alguns
milênios a raça humana lida com a vingan-
ça. Para muitos estudiosos, esse instinto
está na origem de todo o nosso sistema de
justiça. Trata-se de não deixar impune um

ato que transgrida o
contrato implícito
que dá sustentação
a uma comunidade.
Ele embute a noção
essencial de que cada
ofensa terá conse-
qüências nefastas não
apenas para a vítima,

mas também para o agressor.
Na Grécia clássica, um dos berços da

civilização ocidental, justiça e vingança
eram tão similares que a mesma palavra,
dikaiosunê, designava ambas - e significava
um negócio em que as duas partes recebem
igual quinhão. O Velho testamento, outra
das fontes de nossa cultura atual, regula
a vingança, estabelecendo que o ato de
justiça cobre "um olho por um olho, um
dente por um dente". O que hoje parece

Revanche no tráfico
O sorriso do traficante
Fernandinho Beira-Mar na foto
ao lado representa o sucesso
de seu plano de vingança. Em
2002, ele liderou uma rebelião
em um presídio de segurança
máxima no Rio de Janeiro. As
autoridades acharam que os
bandidos queriam fugir. Mas,
depois do motim, descobriram
o cadáver carbonizado de Uê,
um rival de Beira-Mar, e mais
três comparsas. Uê estava
jurado de morte por ter traído
e mandado fuzilar Orlando
Jogador, em 1994. Jogador era
chefe da quadrilha de tráfico
de drogas do Comando
Vermelho. Marcinho VP, aliado
de Jogador, esperou oito anos
até que a oportunidade se
apresentou - quando ambos
foram para o mesmo presídio

uma lei rígida era, na época, um avanço
humanístico. Ele estabelecia que a par-
te ofendida só podia revidar a injúria na
mesma proporção do ataque. Antes da
Lei de Talião (em linguagem moderna,
lei de retaliação), era usual que a violência
entrasse numa espiral sempre ascendente
- afinal, a vingança se baseia numa espécie
de atribuição de valor à vida, e é difícil
chegar a acordos sobre quais vidas eqüi-
valem a que outras. No Japão medieval, os
samurais que vingavam a honra de seu clã
- através dos katakiuchi, os assassinatos
vingadores - tinham o direito de matar
também os parentes do agressor. Exem-
plos assim ainda proliferam, à margem
da lei. São comuns em disputas de poder
de traficantes de drogas ou em guerras
familiares como a de Floresta, no interior
de Pernambuco. (Lá, desde a década de
90, as famílias Novaes e Ferraz se vingam
uma da outra, com saldo de dez mortes
para cada lado. O episódio mais recente
foi a condenação de Sandra Bezerra No-
vaes, em 2006, a sete anos de prisão, por
ter mandado assassinar o prefeito Oscar

Michaele
o acusador
Em 1993, o promotor
de Justiça Thomas
Sneddon tentou
processar Michael Jackson
por abuso sexual de crianças.
Jackson foi inocentado. Em 2003, Sneddon
reuniu provas para uma segunda acusação.
Os advogados de Jackson diziam que não
havia provas e atribuíam o novo processo
à frustração de Sneddon por seu fracasso
anterior na Corte. Jackson também tratou
de se vingar do promotor. Fez uma música
intitulada "D.S." (em inglês, a sonoridade
é igual à de um xingamento), com versos
como: "Tom Sneddon é um homem frio,
aposto que não tem vida social, aposto
que gosta da Ku Klux Klan (seita racista)"



Ferraz Filho, como vingança pela morte
dá seu marido, Vital Novaes.)

"Com a vingança, o que se pretende é
um tipo de recomposição", diz a psicana-
lista Ana Cecília Carvalho,"professora da
Universidade Federal de Minas Gerais e
coordenadora de uma pesquisa sobre a
psicanálise da vingança. "Ao buscar vin-
gança, a vítima crê que aquele que lhe
causou um dano deve pagar na mesma
medida, para que sinta a mesma dor e a
mesma humilhação que ela experimen-
tou ao ser lesada."

O biólogo Jared Diamond, em artigo
publicado na revista The New Yorker em
abril de 2008, explica o mecanismo da
vingança por meio do testemunho de um
jovem de Papua Nova Guiné. Em 1992,
Daniel Wemp, membro do clã handa, teve
de praticar uma vingança porque seu tio
foi morto por um membro do clã inimigo,
o ombal. Seu dever era honrar os parentes
em uma guerra tribal que começara déca-
das atrás porque o porco pertencente a um
clã invadiu o terreno do outro. Segundo
Diamond, Wemp atingiu a espinha dorsal

do assassino e o deixou tetraplégico. Sen-
tiu-se satisfeito, não só por causa do dever
cumprido, mas sobretudo pela sensação
de prazer que o ato lhe proporcionou.
Depois da publicação do artigo, Wemp,
que havia servido de guia para Diamond
alguns anos antes, disse que a história não
foi bem assim - e seu desafeto não ficou
paralisado. De qualquer modo, o argu-
mento central de Diamond se sustenta: há
um prazer intrínseco ao ato de vingança.
Esse prazer é comprovado em experimen-
tos psicológicos. Um deles, repetido várias
vezes com resultados
similares, é um jogo
em que voluntários
recebem dinheiro,
mas devem reparti-lo
com um desconheci-
do. Se o desconheci-
do aceitar a divisão
proposta, os dois
levam o dinheiro. Se ele recusar, nenhum
dos dois fica com o dinheiro. Pela lógica, o
desconhecido deveria aceitar sempre a di-
visão, pois qualquer quantia é melhor que
zero. Na prática, a maioria dos voluntários
rejeita ofertas consideradas baixas demais
- prefere deixar de ganhar dinheiro a ver o
"injusto" lucrar. Em outras palavras: paga
para ter o prazer de se vingar. (Se algum
dia você for convidado a participar de um
jogo desses, previna-se: o minímo que as

pessoas costumam aceitar gira em torno
de 30% do total.)

No mundo moderno, a aplicação de
penas a qualquer delito é prerrogativa
do Estado. Permitir vinganças signifi-
caria abrir mão do controle sobre a so-
ciedade. Mas, embora qualquer cidadão
reconheça o poder exclusivo do Estado
para aplicar sanções, o desejo de vin-
gança ainda é um sentimento difícil de
ser aplacado. Sentimos vontade de revi-
dar a agressões várias vezes por dia - no
trânsito, no trabalho, em casa. Por isso

histórias de vingan-
ça nos chamam tan-
to a atenção, como
a castração de John
Bobbitt pela mu-
lher, Lorena, depois
que ele a estuprou,
ou o recente golpe
de Nelson Piquet

contra Flavio Briatore, que demitiu seu
filho da escuderia de Fórmula l Renault
(leia alguns casos no quadro abaixo).

"A sede de vingança é uma das emoções
humanas mais fortes, ao lado do amor,
ódio, mágoa e medo", diz Diamond. "Mas
ela é a única emoção que a sociedade mo-
derna não reconhece como legítima." A
vingança se torna ainda mais atraente se
a justiça do Estado se mostra falha. Em
seu artigo, Diamond lembra a história

Ela castrou o marido
Lorena Bobbitt decepou o pênis
de John Wayne Bobbitt para,
segundo ela, "cortar o mal pela
raiz". John havia chegado em casa
bêbado e a estuprou. Quando ele
adormeceu, Lorena foi à cozinha,
pegou a faca e agiu. A Justiça a
absolveu, dizendo que ela teve
"insanidade temporária". Mas
sua vingança foi só parcialmente
bem-sucedida. John conseguiu
reimplantar a parte do pênis
decepada e, com a notoriedade,
montou uma banda de rock e
atuou em filmes pornográficos

O pai derrubou o patrão
Quando o chefe da escuderia de Fórmula 1 da Renault,
o italiano Flavio Briatore, demitiu o piloto Nelsinho
Piquet, não sabia com quem estava se metendo. O
pai do piloto, o tricampeão Nelson Piquet, fez o filho
denunciar à Federação Internacional de Automobilismo
(FIA) uma manobra de Briatore numa corrida de 2008,
em Cingapura. Nelsinho confessou ter batido num muro
para fazer com que um carro de emergência entrasse
na pista e seu colega de equipe, Fernando Alonso,
ganhasse várias posições. Briatore acabou demitido
pela Renault e banido da Fórmula 1 pela FIA



de seu tio, Josef Nabel, um judeu polonês
que se alistou no Exército Vermelho na Se-
gunda Guerra Mundial. Nabel se despediu
da família e do vilarejo onde havia nascido
e foi para o front. Ao voltar quando o con-
flito acabou, descobriu que seus parentes
- pai, mãe, irmã e sobrinha - haviam sido
mortos por um vizinho simpatizante do
nazismo. Não teve dúvida em perseguir o
assassino. No instante em que estava com
a arma carregada para atirar, decidiu que
não agiria como um animal num ato que
tantas vezes presenciou como soldado.
Decidiu entregar o homem à Justiça. Em
poucos meses, o assassino foi julgado e
libertado. Nabel morreu 60 anos depois.
Durante todo esse tempo, diz Diamond,
arrependeu-se de ter deixado escapar o
assassino da própria mãe.

É para esse sentimento que Bas-
tardos inglórios oferece alívio. Na pele de
Aldo, Brad Pitt avisa que não vai dar lições
de humanidade aos nazistas, porque eles
não têm humanidade: "Eles vão encon-
trar as evidências de nossa crueldade nos
corpos estripados, desmembrados e desfi-
gurados de seus irmãos que vamos deixar
pela estrada". Os nove guerrilheiros passam
a ser chamados de bastardos pelos raros
soldados que escapam da morte. Estes são
soltos com uma suástica talhada na testa,
para espalhar medo entre os inimigos.

Até alguns atores do filme tiveram essa
sensação de vingança. "Senti uma satis-
fação enorme em fazer o papel do Urso
Judeu", diz Eli Roth, também ele diretor
(é autor do longa de terror O albergue).
"Uma parte da família de meus avós foi
dizimada pelos nazistas, e me senti vingan-
do os velhos. Acho
que meu avô ficaria
orgulhoso de mim."

Tarantino também
obedece à regra de
buscar o exato equilí-
brio entre o dano e o
revide. O Holocaus-
to - o assassinato de
6 milhões de judeus durante a Segunda
Guerra Mundial - é um crime tão ino-
minável que oferece uma espécie de sal-
vo-conduto para qualquer ato de sadismo
contra os nazistas. A reação do público foi
entusiasmada. Bastardos inglórios já tem
status de cult. Arrecadou mundialmente
US$ 245 milhões até a semana passada,
para um orçamento de US$ 70 milhões,
e se tornou o maior sucesso de Tarantino

desde Pulp fiction, de 1994. A estreia no
Festival de Cannes, em maio, foi consa-
gradora. Tarantino saiu aplaudido pelo
público e por boa parte dos críticos.

Mas a reação não foi unânime. O crítico
David Denby, da New Yorker, desaprovou a
leviandade com que a História foi tratada.
Tarantino se defendeu. "Não é um filme

histórico", disse em
Los Angeles, em uma
rodada de entrevistas.
"Eu quis me vingar da
História." Para mui-
ta gente, conseguiu.
Na revista Atlantic,
o jornalista Jeffrey
Goldberg celebrou a

audácia do diretor. "Ele criou algo inteira-
mente novo: uma história descomplicada,
com judeus sem angústia moral, fazendo
justiça de western spaghetti aos nazistas. Só
um diretor não judeu poderia ter feito isso."

"Vingança para mim é um gênero", disse"
Tarantino, em uma mesa-redonda com
jornalistas, com a presença de ÉPOCA.
"Para tratar da vingança na guerra, recorri
ao western spaghetti de Sérgio Leone e aos



Ação e Reação
Shoshanna (Mélanie Laurent, ao lado)
foi a única sobrevivente da chacina de
sua família, pelo nazista Hans Landa
(Christoph Waltz, acima). Ela planeja
uma vingança espetacular dentro
de seu cinema. Quentin Tarantino
(abaixo) diz que se vingou da História

filmes de Ernst Lubitsch e Fritz Lang, que
abordam o assunto. Sempre fui fascinado
pela guerra, porque ali todos os sentimen-
tos ficam mais exagerados."

E põe exagero nisso. A trama começa
como um bangue-bangue e uma situação
que lembra a história do tio de Jared Dia-
mond. No interior da França, em 1941, a
família judia Dreyfus se esconde na pro-
priedade de um vizinho. O oficial nazista
Hans Landa (Christoph Waltz), encar-
regado da região, interroga o dono da
fazenda. Os Dreyfus
estão escondidos de-
baixo do assoalho.
Em uma seqüência
tensa, Landa pres-
siona o fazendeiro a
confessar que oculta
judeus e entregá-los.
Todos são metralha-
dos, exceto a menina Shoshanna (Mélanie
Laurent), que consegue fugir para Paris.
Ali, troca o nome para Emmanuelle e, três
anos depois, aos 17, se torna proprietária
do pequeno cinema Le Gamaar.

Quando o batalhão de Aldo Raine chega
à França, incógnito, os nazistas já estavam
lá havia quatro anos, habituados à boa vida
de Paris. Shoshanna e Aldo, cada um com-
batendo o nazismo a seu modo, acabam se

encontrando - num cinema, claro. Entre
eles estão dois espiões, um ex-crítico de
cinema inglês e uma estrela alemã. E há,
ainda, o filme do ministro da Propaganda
nazista, Joseph Goebbels. Tarantino não
dirigiu o filme de Goebbels. Incumbiu
Roth de fazê-lo. "Quem poderia imaginar
um judeu produzindo um filme de propa-
ganda nazista?", diz Roth. "Pois é, foi o que
aconteceu comigo. Se você assistir ao filme
sozinho, fora do contexto, é puro Goebbels!"
Tarantino gosta dessas brincadeiras. "Fiz
um filme de propaganda sobre um filme
de propaganda", diz. "Eu queria contar do
meu jeito a história da América indo à Eu-
ropa para lutar contra os nazistas. Aí me
perguntei: e se tudo pudesse terminar em
uma noite? Só o cinema poderia produzir
isso. O poder do cinema é único. Ele pode
acabar com uma guerra, nem que seja de
forma simbólica. Foi assim que acertei as

contas com a injusti-
ça da História."

É um modo bas-
tante peculiar de
acertar contas. Ta-
rantino oferece quase
todos os ingredientes
da vingança, sem os
perigos que ela repre-

senta. Ao assistir a Bastardos inglórios, é im-
possível conter a torcida pelos vingadores e
as gargalhadas ante a brutalidade estilizada.
Nesse sentido, os efeitos do filme estão de
acordo com os ensinamentos do Talmud, as
interpretações de sábios judeus à sua Bíblia
sagrada. Diz um trecho do Talmud: "Viva
bem. Essa é a melhor vingança".
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