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O texto que se segue constitui-se de uma análise breve do filme Django livre. A 

proposta aqui é discutir alguns pontos acerca da questão do conteúdo, do material e da 

forma. Esclarecemos que se trata ainda de uma análise que se pretende inicial e alguns 

pontos necessitam de um aprofundamento, sobretudo, por se tratar de um enunciado 

concreto com uma complexidade extrema, uma vez que a linguagem cinematográfica 

inclui uma infinidade de outras tantas linguagens que não podem ser desvinculadas 

quando se tem a perspectiva bakhtiniana. Dessa maneira a análise recorta algumas cenas 

e alguns elementos do longa-metragem de Tarantino, sem, contudo, fragmentá-lo, numa 

tentativa de não perder a unidade temática que atravessa o filme. 

Django Livre, filme de Quentin Tarantino (2012), configura-se como 

pertencendo ao gênero de cinema designado western ou faroeste para nós brasileiros. 

Podemos designá-lo pertencente a esse gênero ou como uma paródia dessa categoria, 

por apresentar, entre outros elementos, a forma composicional típica de um filme de 

western com todos os clichês veiculados por Hollywood nesse gênero cinematográfico. 

Dessa maneira, a análise empreendida persegue características do filme que 

evidenciam tanto o clichê do gênero Western quanto a maneira inusitada de usar a 

forma composicional de um gênero, fugindo, contudo à sua tradição no que diz respeito 

à unidade temática. 

Nessa perspectiva, lançamos mão da teoria bakhtiniana que esclarece acerca da 

articulação do conteúdo, do material e da forma no enunciado concreto para demonstrar 

que se torna inviável analisar um enunciado que se apresenta em muitas linguagens, 

como é o caso do filme, enfocando de maneira excludente o conteúdo, o material e a 

forma. 

Compreendemos, desse modo, que a análise deve ter em vista os múltiplos 

materiais mobilizados em função do conteúdo e da forma de modo inseparável, uma vez 

que o sentido é, e tão só, construído na convocação imediata e indissociável desses 

elementos. Na perspectiva bakhtiniana, “[...] a semanticidade do enunciado concreto 
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envolve sempre e de modo interconectado valor-e-significado.” (FARACO, 2009, p. 

98). 

Na teoria bakhtiniana, assim, não há cisão entre a forma, o conteúdo e o 

material, de modo que esses elementos são amalgamados comportando uma 

arquitetônica que inclui de maneira indissociável diversos elementos tais como, unidade 

temática, autoria, forma composicional, estilo, tom apreciativo, esferas de circulação, 

etc., apontando necessariamente para um contexto sócio-histórico-ideológico, 

estabelecendo diálogo com outros tantos enunciados, verbais ou não, preponderantes na 

construção do sentido. Importa esclarecer, nesse ponto, que para Bakhtin a tríade 

estética, ética e cognição estão sempre vinculadas, e a questão da ética, ou seja, o modo 

de ser/estar/agir no mundo é o ponto que, por assim dizer, amarra todos os demais. Isso 

significa dizer que as posições axiológicas são determinantes para o projeto discursivos, 

o ato responsivo que se concretiza no enunciado. O enunciado concreto, o objeto 

estético, é um feixe de relações axiológicas concretizadas em sua materialidade que 

inclui necessariamente e, obviamente, o conteúdo e a forma. 

Assim, tendo em vista um enunciado concreto que comporta uma infinidade de 

linguagens, como um filme, é inviável uma análise que desvincule as imagens do texto 

verbal, da música, da fotografia e de outras tantas linguagens que compõem o objeto em 

questão. Entretanto por tratar-se de um longa-metragem cuja complexidade demanda 

muito tempo na descrição dos elementos e a análise aqui se propõe breve, promovemos 

o recorte de algumas poucas cenas, alguns elementos, sem perder, no entanto, a unidade 

temática queconstituio longa. 

Nessa direção, recortamos alguns elementos que compõem a temática do filme 

que configuram itens obrigatórios do gênero faroeste para demonstrar como Tarantino 

se vale de uma fórmula popular, apresentando reflexões profundas acerca de algumas 

questões da história americana. E o que parece haver um distanciamento entre forma e 

conteúdo não existe, pois é exatamente essa subversão entre o clichê e o inusitado, entre 

forma e conteúdo que constitui e singulariza o enunciado concreto em questão. 

Mas afinal por que utilizar a forma tipificada do gênero faroeste? Ao pensarmos 

nas origens desse gênero, vemos que ele surge num momento específico, na delimitação 

de fronteiras (extremo oeste), ocupação de terras, delimitação de propriedades, no 

processo de colonização norte americano, apresentando essa temática nas telas. Foi o 

gênero que, se assim podemos dizer, lançou Hollywood para o mundo, criando a figura 

do mocinho e do bandido, em que o colonizador americano, de origem inglesa, branco, 



ocupava o lugar do herói e o índio, o grande inimigo, o que mais tarde, sobretudo após a  

década de 60, foi revisto, apresentando uma imagem do índio mais benévola e algumas 

vezes mostrando o grande massacre. Esse gênero constrói a figura do estereótipo do 

cawboy como o aventureiro solitário, sem família, em busca de lutas e saques, talvez um 

pouco semelhante ao jagunço brasileiro, resguardadas as devidas particularidades 

regionais. É a grande expressão do cinema americano, embora o gênero não tenha 

permanecido em evidência ao longo dos tempos. 

O filme de Tarantino apodera-se de toda uma forma composicional do gênero 

faroeste para tratar da saga de um escravo. Há claramente uma subversão do gênero que 

tradicionalmente conta a história do colonizador e é marca do cinema nacional 

americano, registro de uma história em que o branco é o protagonista. Django Livre 

mostra outra possibilidade da história, aliás, marca de uma assinatura de Quentin 

Tarantino que repete a fantasia realizada em Bastardos inglórios, encenando a morte de 

Hitler. Em todo o filme vemos a marca autoral do diretor, utilizando as tramas da 

linguagem para traduzir sua visão de mundo, sua resposta, sua inserção no mundo. 

A intertextualidade feita com o nome do protagonista com o famoso filme 

Django
2
, um clássico do faroeste spaghetti, subgênero que faz uma revisão do gênero 

western, já aponta para a abordagem paródica do filme. Em muito o filme de Tarantino 

assemelha-se ao de Corbucci. O enredo aproxima-se, pois em Django, o protagonista
3
 

está à procura dos assassinos de sua esposa para vingar-se. Em Django Livre, após ser 

libertado, para se tornar um caçador de recompensas matando homens procurados pela 

lei, Django vai à busca dos proprietários que compraram sua esposa para recuperá-la, o 

que se torna também mais que um resgate e acaba sendo a empreitada de uma vingança 

homérica.  

A trilha sonora também é bastante semelhante e agitada, incluindo o tema central 

da trilha do filme de Corbucci (Django), apresentando, na abertura do filme, a figura 

imponente do herói na pele de um homem negro numa cena emocionante, impactante. O 

que se repete na capa do filme em que o ator Jamie Foxx, no papel de Django, toma 

todo o espaço central e a frente dos coadjuvantes, Leonardo DiCaprio e Cristoph Waltz, 
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subvertendo a história em que o homem negro esteve, quase sempre, atrás do homem 

branco. 

E, ainda, tal como em Django, há a presença de dois irmãos que fazem parte dos 

antagonistas da estória. O nome de família, representando quase que uma empresa, 

também é um dos elementos bastante presente no gênero faroeste, revelando o processo 

colonial em que determinadas famílias ocupavam terras e estabeleciam propriedades 

executando a própria lei.  

No que diz respeito aos elementos que configuram a forma composicional desse 

gênero cinematográfico, passamos a listar alguns tomados por Tarantino na saga de 

Django.                                                                                                                                                                                                                                                       

O tema da viagem, nos filmes de faroeste, é quase elemento obrigatório e sempre 

aparece, seja do mocinho cawboy solitário ou das famosas caravanas. Em Django Livre, 

a viagem aparece já na primeira cena. Entretanto não se trata do mocinho cawboy ou de 

alguma caravana onde se encontravam famílias em trânsito. Na viagem da primeira cena 

aparece um grupo de escravos sendo conduzidos de maneira extremamente cruel. Essa 

estranha caravana é assaltada por um homem branco que se diz dentista em busca do 

escravo Django. Inversamente ao que ocorre nos filmes de faroeste em que as caravanas 

são assaltadas por um bando de malfeitores, aqui apenas um homem consegue matar os 

brancos, resgatar Django e libertar os demais escravos. Uma ironia fina é que o 

personagem que salva o protagonista Django, propondo parceria, é um alemão de 

princípios democráticos e humanistas, o que desconstrói a ideia do senso comum que 

parece apontar para uma Alemanha racista e elitista. 

O enredo linear, típico do gênero, é mantido por Tarantino, com a diferença, 

como já mencionado, que a saga é de um escravo e o bem e o mal são apresentados de 

uma outra perspectiva, revelando a crueldade daquele que subjuga ou daquele que se 

submete aviltando-se.  

O duelo, tão próprio do gênero, é apresentado de maneira assoberbada na 

história narrada em que há um comércio de lutas entre negros que devem lutar até a 

morte do adversário. É a quintessência do espírito sanguinário do homem que cultiva o 

duelo, demonstrado na arena de lutas cujos partícipes eram os negros colocados no 

confronto para o deleite da plateia composta de homens brancos.  

Outro elemento também importante no gênero western é a vingança que, quase 

sempre faz parte do enredo. E aqui, além de estar presente no roteiro (Django busca sua 

esposa vendida),todo o filme expressa a vingança do povo negro, uma vez que repete 



toda forma composicional do faroeste situando um negro escravo ocupando o lugar do 

cawboy na visão utópica de que a história sempre pode ter outros protagonistas e outro 

final. 

A ética do faroeste é sempre baseada na honra a despeito das leis, veiculando a 

ideia de cada um por si. Em Django livre essa ética é apresentada o tempo todo, 

trazendo reflexões profundas do que é o bem e o mal, sobretudo no que diz respeito à 

propriedade e ao dinheiro como vetores da história humana. 

Apresentando característica da paródia, o filme expressa inevitavelmente a 

ironia em quase todo o roteiro. Exemplo emblemático dessa ironia, encontramos na cena 

que traz a organização KuKluxKlan, típica dos estados do Texas e Mississipi. A cena 

apresenta os personagens com o capuz típico da organização, entretanto há a reclamação 

geral de que eles não conseguem enxergar, pois os capuzes foram confeccionados, por 

uma das esposas dos participantes, de maneira errada, o que ridiculariza a empreitada, 

tonando a cena burlesca. 

Ao utilizar a forma composicional do gênero western, Tarantino lança mão de 

um gênero extremamente popular - ao menos em sua tradição – como o ponto de partida 

para revisitar lugares marcadamente ideológicos com o intuito de desalojar 

posiçõescristalizadas, sem, contudo, se desconectar com o grande público, uma vez que 

usa os clichês hollywoodianos. 

 

Considerações finais 

 

Na perspectiva bakhtiniana a forma, o conteúdo e o material se coadunam no 

texto, formando uma arquitetônica que comporta uma singularidade, uma unidade 

irrepetível, única, carregada das posições axiológicas e dialógicas. Nesse sentido toda 

forma composicional está atrelada aos demais elementos que compõem o enunciado não 

sendo possível separar as imagens, a música, a fotografia, o herói, o enredo, etc. da 

construção do sentido estabelecido na resposta que se constrói entre os interlocutores, 

considerando ainda que todo enunciado concreto é um ato responsivo marcado por uma 

posição axiológica, uma visão de mundo. 

Em Django Livre, consideramos que os elementos listados e descritos estão 

todos indissociavelmente vinculados ao projeto discursivo, a uma visão de mundo 

atrelada a uma autoria, que, revelam uma resposta - como afirma Bakhtin (1988), não há 

enunciados neutros - prenhe de valores, que do nosso ponto de vista, apresenta uma 



espécie de tributo, uma homenagem aos negros, uma crítica contumazà natureza 

humana queescraviza, à história americana e à estética cinematográfica hollywoodiana 

que forjou valores estéticos e ideológicos comprometidos com a subjugação e a 

exploração do homem.  
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