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Sonhos e delírios no Brazil da utopia desfeita 
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Resumo:  

As imagens do filme Brazil (1985) de Terry Gilliam trazem uma série de discussões sobre a 

composição do imaginário sobre o futuro e as relações entre ficção científica e fantasia. A 

partir das imagens apresentadas verificou-se o modo como certo imaginário sobre o Brasil 

pode estar diretamente colocado num espaço de inversão de valores. Discute-se sobretudo a 

presença na trilha sonora do filme composta por variações da música Aquarela do Brasil de 

Ary Barroso e o modo alguns imaginários são desconstituídos por uma série de cenas 

contraditórias ao mesmo tempo em que apresenta a fantasia do sonho e das idealizações 

como solução. 
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Abstract:  

The images from the Terry Gilliam's movie Brazil (1985) bring some discussions about the 

composition of the imaginary on future and its relationship between science fiction and 

fantasy. From the images shown there was seen some imaginary of Brazil can be directly 

placed into a reversal of values. It discusses mainly the presence on the soundtrack of the 

movie consists of variations of the song Aquarela do Brazil by Ary Barroso and the way some 

are imaginary deconstitute by a series of contradictory scenes at the same time it shows the 

fantasy of dreams and the idealization as solution. 
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 A representação artística de sociedades e culturas tem sido um tema bastante 

recorrente nos debates acadêmicos da contemporaneidade. Em alguns estudos, procura-se 

analisar os métodos empregados por literatos, filósofos, pintores e outros sujeitos no 

momento em que estão diante de fenômenos socioculturais, discutindo o trânsito de ideias 

entre grupos sociais e suas visões de mundo. Nesta linha, as análises de Nicolau Sevcenko 

(SEVCENKO, 2003) sobre a sociedade carioca do final do século XIX, através das narrativas 

de Lima Barreto e Euclides da Cunha, possibilitaram o descortinamento de vários aspectos 
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culturais do pensamento político e intelectual daquele momento que até então não haviam 

sido debatidos a partir da escrita ficcional. 

 A literatura, neste aspecto, torna-se uma das fontes da história. No entanto, 

devemos levar em consideração que a própria narrativa em si, constitui-se um mosaico 

sustentado pelas escolhas do escritor, pautado em visões de mundo, temas de interesse, 

posições políticas e ideológicas que interferem na criação dos enredos, nas atitudes e visões 

dos personagens. O texto ficcional é mais um recorte de realidade proposto pelo artista. A 

literatura permite a compreensão de um dos inúmeros aspectos do universo multifacetado de 

realidades experimentadas pela sociedade e pelos leitores, sem desprezar o próprio universo 

do escritor orientado por posicionamentos já cristalizados. 

 Iniciamos a reflexão com este preâmbulo no intuito de apontar certos cuidados na 

análise de obras artísticas como representação absoluta do objeto ou ideias, ou a 

representação “verídica” das explicações sobre os temas. O escritor é antes de mais nada 

um leitor do espaço social compartilhado e a partir de suas leituras constrói interpretações e 

fundamenta opiniões que certamente fluirão nas narrativas. O caráter de objetividade do 

texto literário é corrompido, pois, embora exista o desejo de crer naquilo que está escrito, há 

também a possibilidade de contraditar as seleções, recortes e ideologias que perpassam o 

texto. 

 Os textos de fantasia e ficção científica são exemplos nos quais podemos encontrar  

paradoxos de realidade no enredo. Existe a realidade vivida e socialmente aceita como Real 

e aquela exposta através de narrativas que nem sempre possuem compromissos com esta 

ideia de Real. Nestes casos, a figura do leitor é necessária para estabelecer as semelhanças 

e disparidades com o pensamento vigente em cada época. Ao nos referirmos a esta figura 

devemos levar em consideração as diversas nuances que a compõem: gênero, etnia, classe 

social, faixa etária dentre outras. As narrativas podem apresentar universos distantes da 

experiência cotidiana sobre realidade e a partir delas sugerir uma crítica ou estabelecer um 

imaginário. 

 Podemos exemplificar esta discussão, na literatura de cordel, com “Viagem a São 

Saruê” publicado em 1941 por Manoel Camilo dos Santos. Neste texto encontraremos a 

representação de um espaço utópico no qual a prosperidade e beleza são marcas notáveis e, 

justamente através delas, é que se estabelece o confronto com a realidade. São Saruê é o 

universo com o qual todos sonham e que se espera tornar-se realidade: 

O povo em São Saruê 

tudo tem felicidade 
passa bem anda decente 
não há contrariedade 
não precisa trabalhar 
e tem dinheiro à vontade 
 
Lá os tijolos das casas 

são de cristal e marfim 
as portas barras de prata 
fechaduras de "rubim" 
as telhas folhas de ouro 
e o piso de sitim. 

  



 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.      Marcos Antonio Maia Vilela  

                                           

 

 

 Podemos verificar que este tipo de narrativa mantêm certa sintonia com as 

narrativas judaico-cristãs sobre a Terra Prometida ou Paraíso Celeste que se apresentam 

como refúgio redentor das mazelas e crueldades experimentadas no cotidiano do presente. 

Nestes universos da fantasia religiosa, a descrição dos valores, costumes e espaços é sempre 

positiva e não há aspectos que identifiquem as fragilidades da estrutura, ou seja tudo é 

perfeito e assim permanecerá eternamente. 

 Por outro lado, as narrativas judaico-cristãs também apresentam um universo 

eternamente decadente e avassalador. O tormento e dor apresentados pela descrição do 

inferno é uma perspectiva negativa do futuro, tal qual a perspectiva positiva está 

fundamentada no relato do Paraíso Celeste. O inferno é o lugar destinado aos não-cristãos, 

ou cristãos impenitentes que não aceitaram plenamente a doutrina religiosa, cometendo toda 

a sorte vícios e torpezas. O inferno é o inverso do descrito sobre o céu e expõe a total 

ausência das maravilhas que estão destinadas a todos os “salvos”. 

 Do mesmo modo que as narrativas religiosas apresentam perspectivas positivas, 

negativas ou incertas sobre o futuro, podemos verificar em outros textos a apropriação deste 

imaginário para criticar ou expor visões políticas e sociais pautadas no conceito de realidade. 

Exemplos como “História do Futuro” do Pe. Antonio Vieira que deseja o estabelecimento do 

Quinto Império Português contrariando a decadência política e econômica de Portugal 

daquele período; e outras narrativas mais contemporâneas como “1984” de George Orwell 

que apresenta uma sociedade do futuro no qual nenhuma das promessas de prosperidade e 

equidade são alcançadas e “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley. 

 Brazil: o filme (Brazil, Terry Gilliam, 1985) é um exemplo de narrativa que expõe um 

cenário de caos e devastação que paradoxalmente apresenta a necessidade de fuga da 

realidade, uma espécie de caminho ao Paraíso, sem, no entanto efetivá-lo. O filme é uma 

produção cinematográfica britânica que utiliza no enredo elementos de ficção científica. Terry 

Gilliam participou do grupo de comediantes do Monty Phyton e dirigiu filmes de ficção 

científica como Os 12 macacos (Twelve Monkeys, Terry Gilliam, 1995) e o recente O 

imaginário mundo do Dr. Parnassus (The imaginarium of Doctor Parnassus, Terry Gilliam, 

2009). 

 O enredo de Brazil: o filme, se desenvolve em algum lugar do século XXI, ou seja, 

mesmo com o título de Brazil, não há no filme referências visuais diretas ao país, não existe 

a participação de atores brasileiros, tampouco a língua portuguesa é utilizada nos diálogos. A 

única referência explícita à cultura brasileira está na trilha sonora do filme composta por 

inúmeras variações instrumentais da música Aquarela do Brasil de Ary Barroso. É importante 

notar que são variações instrumentais, no máximo algumas vocalizações da melodia. 

Aquarela do Brasil não é cantada em língua portuguesa. Em momentos bem específicos da 

narrativa, a música é cantada em inglês sem, aparentemente, qualquer compromisso com a 

letra em língua portuguesa. 

 A falta de referências imediatas não significa que o título tenha sido aparentemente 

escolhido como obra do acaso. Preferimos acreditar numa atitude interessada do diretor e 

dos roteiristas em manter certo vínculo com o País do Futuro, sem a necessidade de fazer 

uma exposição visual direta. 
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 O enredo apresenta Sam Lowry (Jonathan Pryce) um funcionário público que se 

sente aprisionado e enfadado pelos afazeres do trabalho e pela futilidade das relações sociais 

no cotidiano. O protagonista se refugia nos sonhos onde encontra na imagem de uma mulher 

(representada por Kim Greist) envolta em véus, quase angelical, o alívio para as 

perturbações da vida. O cenário futurista de Brazil apresenta além dos sonhos de Lowry, 

uma atmosfera surrealista de um país dominado pelo medo do terrorismo e da vigilância 

constante do Estado através de instituições criadas apenas para monitorar os cidadãos, 

punindo-os em caso de rebelião contra o governo. Parece-nos que há o desejo de manter um 

diálogo com o livro 1984 de George Orwell, no entanto, esta referência não se amplia a 

outros contextos da narrativa dirigida por Gilliam. 

  

O Brazil (com Z) é uma sociedade sitiada pelo desejo de manutenção do poder do 

Estado. A vigilância empreendida pelas instituições estatais não seguem caminhos éticos, 

tampouco ortodoxos. Em meio a toda espécie de suspeita, as relações sociais acontecem de 

modo dissimulado, tentando afastar os “olhos” do Estado em caso de algum tipo de delito 

cometido. Sam Lowry consegue sua redenção diária apenas através dos sonhos, pois 

somente neste universo ele pode lutar contra aqueles que o oprimem, além de satisfazer seu 

desejo amoroso, ao encontrar a mulher amada. 

 A sociedade vigiada e opressora é tema frequente nas narrativas de ficção científica. 

Este gênero expõe um espaço de contradição entre a realidade experimentada e aquela que 

está sendo projetada no enredo. O imaginário científico e tecnológico é um dos vários 

aspectos que compõem a fundamentação das narrativas. Bráulio Tavares (TAVARES, 1992), 

ao tratar sobre a literatura do gênero, nos diz que a definição de ficção científica se aplica 

muito bem para identificar os produtos da cultura de massa, pois não há no texto literário 

qualquer elemento que consiga diferenciá-lo de outras narrativas. Tudo é ficção, tanto 

aquela que se pretende mais próxima do real, quanto a mais “fantasiosa” descolada dos 

Ilustração 1: Sam Lowry no Ministério da 

Informação, referências ao Big Brother de 

George Orwell 
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padrões da realidade empírica.1 Entendemos que a presença dos símbolos de tecnologia e 

ciência tais como: robôs, máquinas do tempo, mutações genéticas, sociedades 

interplanetárias rotulam os textos e as produções cinematográficas como ficção científica. A 

fantasia, embora trate diretamente da fissura na compreensão sobre realidade, não pretende 

explicar os fenômenos ocorridos nas narrativas. Não há a necessidade de uma explicação 

científica através de fórmulas químicas ou tecnologias avançadas. Há apenas a constatação 

da quebra da normalidade e da lógica do real.2 

 Em Brazil há um misto de fantasia e ficção científica. O universo fantástico está 

presente nos sonhos e no desejo de possuir a mulher amada que flutua envolta em véus. O 

ambiente tecnológico da ficção científica está espalhado pelo cotidiano do protagonista e pelo 

modo como os sujeitos encaram uma sociedade avançada tecnologicamente, porém distante 

dos valores cultivados por certa atitude romântica. A ideia de modernidade presente neste 

progresso tecnológico não mantem a sintonia com o desejo de liberdade e amor. O 

protagonista luta por estes sentimentos. Em seus sonhos, Sam Lowry é um super-herói e 

possui asas, capaz de voar nas alturas em busca de sua amada, perseguindo o desejo de 

liberdade. 

 A leitura conturbada do futuro e as contradições entre desenvolvimento tecnológico e 

a fuga através dos sonhos, proposta por Gilliam está em desacordo com outras leituras 

construídas sobre o Brasil até o início da década de 80, período da produção e lançamento do 

filme. Percebemos um confronto de visões sobre o país, através de uma leitura crítica 

(satírica até) “não-ideal” sobre futuro. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, há uma 

legitimação do imaginário de amor e liberdade através da fantasia dos sonhos. Brazil é uma 

sociedade do futuro assolada pelo terrorismo e pelos instrumentos de violência do Estado 

sem que haja a perda total da esperança, mesmo que seja apenas nos sonhos de Sam 

Lowry. 

  A ficção científica, como qualquer outro gênero artístico, contribui para construção e 

críticas de imaginários. Elizabeth Ginway (GINWAY, 2005), por exemplo, discute mitos 

culturais e a ideia de nacionalidade nos textos literários de ficção científica produzidos no 

Brasil durante (e um pouco depois) o período da ditadura brasileira iniciada em 1964. A 

abordagens verificadas nas narrativas analisadas por Ginway, contradizem os insistentes 

relatos sobre sobre a beleza, prosperidade e cordialidade dos habitantes do país. Sobre a 

ideia de prosperidade e avanço tecnológico, nos diz : 

 

 Saudado como um paraíso tropical, mais tarde como um gigante adormecido, 
e finalmente como o país do futuro, pleno de possibilidades latentes, o Brasil tem 
sido apontado por cronistas e historiadores desde sua descoberta pelos portugueses 

                                                           
 
1 Para uma discussão do conceito de Real nos textos de ficção científica com a apresentação de  

exemplos, veja: TAVARES, Bráulio. O Rasgão no Real: metalinguagem e simulacros na narrativa de 
ficção científica. João Pessoa, PB: Marca de Fantasia, 2005. 

 
2 Tzvetan Todorov num clássico texto sobre literatura fantástica, apresenta, a partir dos 

elementos narrativos, a classificação de textos e as variações dentro do espaço destinado ao fantástico. 
Para Todorov, o fantástico estava diretamente ligado à atitude do leitor diante da hesitação causada pelo 
fenômeno presente na narrativa. Veja em TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São 
Paulo: Perspectiva, 2004. 
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em 1500, como estando destinado à grandeza. Durante a segunda metade do século 
XX, o Brasil lutou para modernizar-se, em uma tentativa de realizar esse potencial há 

muito anunciado. A ficção científica, por causa de suas ligações com a ciência e a 
tecnologia, é o veículo ideal para o exame da percepção e do impacto cultural do 
processo de modernização no Brasil. (p.13) 

 

 Stefan Zweing (ZWEING, 2006) consolidou a ideia de que o Brasil era o “país do 

futuro”, com a publicação de seu livro em 1941 durante o Estado Novo. O escritor 

encontrava nas observações sobre o Brasil daquele período, os elementos que 

caracterizavam um ufanismo nas projeções sobre o futuro e, assim, enxergava a supremacia 

da Nação brasileira a longo prazo. Um país símbolo da potência econômica e cultural 

fundamentado na tranquilidade e cordialidade do povo juntamente com as riquezas naturais 

existentes. A criação desse imaginário, mesmo que despretensioso, atendia aos interesses 

políticos na valorização da autoimagem da população, reverberando conceitos satisfatórios 

que substanciem a consolidação de “verdades”:  

O brasileiro repele instintivamente todo tipo de brutalidade, e já foi estatisticamente 
comprovado que assassinatos e crimes quase nunca acontecem como atos 

premeditados, mas quase sempre como “crimes passionais”, como resultado de uma 
explosão repentina de ciúmes ou ofensas. Crimes ligados à astúcia, premeditação, 
cobiça ou esperteza são raridades; quando um brasileiro puxa a faca está com 
problemas nervosos ou muito sol na cabeça. (ZWEING, 2006, p.131) 

 

 No mesmo livro, Zweing formaliza a imagem do Brasil como paraíso que caminha 

diferentemente (em lento compasso) das outras nações. O ritmo promovido pela 

modernidade e a velocidade na busca pelo desejo de ser próspero não fazem parte da 

realidade brasileira, porém isto não se mostra como um fator de atraso, ou imobilidade. A 

ideia presente nesta composição indica que o sucesso da sociedade ocorrerá em estágios 

evolutivos nos quais não será necessário empreender grandes esforços. A “vida sossegada” é 

percebida como uma característica do espaço paradisíaco que se estende ao perfil psicológico 

dos membros da sociedade. A vida próspera no futuro ocorrerá naturalmente: 

Como sempre acontece em países onde o mundo é bonito e a natureza oferece tudo 
o que é preciso para viver, onde as frutas crescem em volta de casa e basta esticar a 
mão para apanhá-las, nasce uma determinada indiferença contra o lucro e a 
poupança, não há pressa em relação ao dinheiro ou ao tempo. Por que ter que 
aprontar ou fazer isso hoje? Por que não amanhã, por que ter tanta pressa num 
mundo tão paradisíaco? (ZWEING, 2006, p.135) 

 

 A exaltação desmedida encontrada nestas citações, as imagens de paraíso e beleza,  

leva-nos a pensar no estabelecimento da comparação com outro texto produzido no mesmo 

período que a publicação do livro de Stefan Zweing e que compõe, em segundo plano, a 

narrativa de Brazil.  

 A música de Ary Barroso, ganhou a fama no país, incentivada pelos órgãos do Estado 

Novo por, obviamente, enaltecer as belezas e as características do país de um modo 

específico e objetivo, extremamente interessante para os desígnios políticos da época. A 

música ganhou projeção internacional sobretudo através dos Estúdios Disney, no filme “Alô 

Amigos” (Saludos Amigos, Walt Disney, 1943) em que o Pato Donald conhece o Zé Carioca. 
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Neste filme, o personagem brasileiro apresenta o país, especificamente o Rio de Janeiro, ao 

som da música de Ary Barroso, cantada por Aloysio Oliveira.  

 As imagens de paraíso e beleza da Aquarela do Brasil são associadas ao traço de 

Disney, mantendo uma correspondência vital entre as produções. O Zé Carioca, sujeito 

cordial, alegre e, naturalmente, apreciador do samba e da cachaça guia o Pato Donald pelas 

ruas do Rio de Janeiro ao som de “Tico-Tico no Fubá” de Zequinha Abreu. A imagem do 

Brasil através das cores de Disney, destacando a beleza do relevo e da baía de Guanabara, 

do Cristo redentor, da calçada de Copacabana, da fauna e flora ali existentes compõe o 

cenário perfeito para a reprodução do ideal de universo pacato, belo, paradisíaco: 

[...] 
Esse coqueiro que dá coco 

Oi onde eu amarro a minha rede 
Nas noites claras de luar, Brasil... Brasil, 
 

Ô oi estas fontes murmurantes 
Oi onde eu mato a minha sede 
E onde a lua vem brincar 
 
Ôi, esse Brasil lindo e trigueiro 
É o meu Brasil Brasileiro 
Terra de samba e pandeiro, 

Brasil!... Brasil! (BARROSO, 2000) 
 

 Zweing, referindo-se ao Rio de Janeiro, enfatiza esse ar descompromissado com as 

urgências da modernidade, destacando o universo paradisíaco, mesmo que as distorções 

sociais sejam visíveis e inquietantes. A pobreza ganha um ar romantizado, isentando o 

Estado da responsabilidade de prover as melhorias das condições sociais. O escritor sugere 

que a natureza seja a solução para o problema. Neste caso, a natureza não se constitui 

apenas no espaço belo e harmônico, mas também provê as necessidades mais primárias dos 

cidadãos, tal qual o trecho de Aquarela do Brasil: 

Podemos viver como queremos no Rio. A ideia de ser rico e morar em uma daquelas 
mansões de sonho cercada por parques nos morros da Tijuca é mais sedutora do que 
em outros lugares, mas ao mesmo tempo é mais fácil ser pobre aqui do que em 
outra cidade grande. O mar é livre para o banho, a beleza é para os olhos de todos. 
As pequenas necessidades da vida são baratas, as pessoas são afáveis, e é infinita a 
diversidade daquelas pequenas surpresas diárias que nos tornam felizes sem que 
saibamos por quê. (ZWEING, 2006 p.155)  

 

 Em Brazil, Sam Lowry apresenta-se dividido entre a burocracia, o trabalho exaustivo 

e inoperante do Estado e os sonhos sedutores nos quais ele tem contato com a mulher 

perfeita e o desejo de viver num paraíso. Em meio aos elementos utópicos declarados na 

narrativa de ficção científica, percebemos a existência de outro paradoxo. Essa beleza ideal 

existe apenas nos sonhos de Sam em contraposição a artificialidade de cirurgias plásticas 

inovadoras experimentadas nas mulheres através das mãos de cientistas-artistas. 

 O imaginário da beleza feminina brasileira foi amplamente difundido nos textos 

românticos do século XIX. No entanto, consideramos que este paradigma de beleza tinha um 

lugar e características bem definidas. Tratava-se de uma beleza associada ao semblante das 

mulheres no seio da burguesia. A mulher é definida com a precisão dos traços cristãos, sob o 
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interesse do patriarcalismo vigente, predestinada ao casamento e reduzida ao núcleo 

familiar.  

 A figura feminina, no imaginário da modernização da economia e das relações 

sociais, absorve uma característica mais ativa, sem, no entanto, ficar isenta das críticas do 

universo masculino. A ideia de igualdade entre homens e mulheres torna-se um dos 

discursos combatidos por textos de Monteiro Lobato, a exemplo do livro “América” (LOBATO, 

2008a) no qual o narrador em conversa com outro personagem (o Mister Slang) vislumbra a 

necessidade da “emancipação masculina” contra a tomada de espaço das mulheres nos 

Estados Unidos. Em outro livro, “O Presidente Negro” (LOBATO, 2008b), o narrador criado 

por Lobato expõe a fragilidade psicológica das mulheres para assumir cargos de comando, 

referindo-se a elas como histéricas e guiadas pela emoção, ao invés da razão. 

 Em Brazil, a mãe do protagonista é uma mulher rica e influente na sociedade, sendo 

também o personagem que materializa o desejo da busca pela eterna juventude, da fixação 

da beleza física sem máculas: 

 

 

  Através deste personagem, Sam Lowry consegue uma promoção no Ministério da 

Informação e consegue cada vez mais se aproximar da mulher dos seus sonhos. O universo 

do século XXI descrito pela narrativa de Gilliam fundamenta-se na cultura da mercadoria e 

da aquisição imediata de bens, sejam materiais ou estéticos. Terry Eagleton (EAGLETON, 

2005) analisa a ideia de cultura na pós-modernidade e sobre isso nos diz que: 

No mundo pós-moderno, a cultura e a vida social estão mais uma vez estreitamente 

aliadas, mas agora na forma da estética da mercadoria, da espetacularização da 
política, do consumismo do estilo de vida, da centralidade da imagem, e da 
integração final da cultura dentro da produção de mercadorias em geral. A estética, 
originalmente um termo para a experiência perceptiva cotidiana e que mais tarde se 
tornou especializado para a arte, tinha agora completado um círculo e retornado à 
sua origem mundana, assim como dois sentidos de cultura – as artes e a vida 
comum – tinham sido agora combinados no estilo, moda, propaganda, mídia e assim 

por diante. (EAGLETON, 2005, p.48) 
 

Ilustração 2: Cena em que a Sra. Lowry faz um 

tratamento estético para o rejuvenescimento 
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 A Sra. Lowry é uma espécie de vitrine para os experimentos estéticos do cirurgião-

artista. Os métodos utilizados são extremamente inusitados, mas conseguem resultados 

surpreendentes. Do mesmo modo a ideia de estabilidade e segurança é transmitida pelo 

governo através de um único canal de televisão. Através dele a população é informada sobre 

o sucesso do programa governamental a despeito das atividades terroristas que deixam a 

sociedade em convulsão: 

 

 

 Há uma cena que ilustra bem a relação da dissimulação da realidade e criação de 

uma imagem agradável de normalidade. Sam Lowry e sua mãe encontram-se num 

restaurante com duas amigas, pertencentes a elite da sociedade. Ao escolherem os pratos 

sugeridos no cardápio eletrônico, uma bomba explode causando uma grande destruição no 

restaurante. No entanto, em meio aos destroços, os garçons utilizam biombos para separar a 

visão dos feridos e escombros da mesa onde os quatros personagens jantavam. 

Devidamente separados do caos estabelecido o jantar prossegue enquanto os 

instrumentistas continuavam tocando peças musicais. 

 O contraste estabelecido entre as cenas, a música de Ary Barroso e as inúmeras 

variações instrumentais a partir dela compõem a ideia do paradoxo no filme. Enquanto nos 

lembramos do discurso de beleza e alegria da Aquarela do Brasil somos confrontados com 

imagens totalmente díspares. Devemos levar em consideração que esta leitura só será 

possível se o espectador souber quais características do Brasil são exaltadas pela música 

difundidas pelo imaginário sobre o país.  

 O modo como cena e trilha sonora são associadas permite o estabelecimento deste 

paradoxo em que não apenas os discursos oficiais são criticados, mas a própria crítica. Se 

Sam Lowry consegue fugir da opressão da realidade (materializada a partir da inversão de 

um desejo sobre o futuro) através do sonho e da fantasia é porque o discurso da utopia 

sobre o Brazil ainda permanece eloquente. 

Ilustração 3: Tratamento de rejuvenescimento da Sra Lowry 
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 As imagens sobre realidade e fantasia são constantemente apresentadas no enredo 

do filme, como uma espécie de lembrança necessária da composição de um universo 

paradoxal, visivelmente perturbado pela ideia do futuro. Sam Lowry é apenas um número na 

grande estrutura do Ministério das Informações e não há qualquer espécie de “sentimento 

humano” nestas relações. Todos estão voltados para a execução de trabalho burocrático e 

mecânico, excetuando-se aqui o momento em que a televisão exibe numa tela em preto e 

branco um filme de “bang-bang” típico dos temas associados ao faroeste norte-americano. 

Lowry é um conhecedor do sistema de dados do setor onde trabalha e por isso possui certa 

“admiração” de seu supervisor, isto no entanto, significa apenas que a permanência do 

protagonista no setor aumenta a produtividade do trabalho. O personagem é apenas mais 

uma engrenagem na estrutura do Ministério e também motivado por isso, busca em seus 

sonhos libertar-se da “escravidão”: 

 

 

 A procura da mulher amada é outra cena que marca o paradoxo entre a ideia de 

realidade e o discurso sobre o desejo do futuro. O bairro em que a mulher dos sonhos Jill 

Layton (representada por Kim Greist) mora é a própria representação da periferia das 

grandes cidades “do futuro”, também descritas em Robocop: o policial do futuro (Robocop, 

Paul Verhoeven, 1987) e Blade Runner: o caçador de androides (Blade Runner, Ridley Scott, 

1982). Porém, entre a sujeira do espaço, a pichação das paredes e o tom acinzentado da 

cena, surge elementos que levam ao imaginário do espaço ideal. O prédio onde Jill Layton 

mora chama-se Shangrila Towers, aludindo a este universo paradisíaco. Novamente o 

contraste: o caos da realidade e a ideia de ordem no espaço subjetivo da fantasia: 

 

Ilustração 4: Sam Lowry, típico herói 

romântico, sonha lutando contra seres 

que o aprisionam a realidade 
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 Estas duas imagens representam um pouco da contradição apresentada pelo filme. 

De um lado o imaginário de um futuro, no qual apenas um pequeno grupo tem acesso, o 

Estado vigia todos os cidadãos e o país é atormentado por constantes ações de grupos 

terroristas. A ideia de um futuro paradisíaco é desfeita na medida em que a cenas indicam o 

desejo da prosperidade e felicidade (como no exemplo do cartaz) são confrontadas com o 

desencanto à promessa feita em algum momento. Neste mesmo espaço de desencanto, os 

sonhos de Lowry são novamente uma promessa de viver a felicidade que naquele instante 

não é possível. Nestes sonhos, a mulher amada chama-o constantemente, enquanto o 

protagonista luta para livrar-se dos inimigos: 

Ilustração 5: Sam Lowry diante do prédio onde Jill Layton 

(a mulher dos sonhos) mora 

Ilustração 6: "Felicidade: estamos todos juntos nela". A 

pichação ao lado contradiz: "A porcaria: ..." 
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 A partir da imagem de Shangrilá, podemos verificar a necessidade de um espaço no 

qual seja possível encontrar a materialização dos desejos (tal qual o país de São Saruê) e 

enaltecê-los com a possibilidade de serem realizados. O Shangrila Towers é a senha para o 

imaginário com o qual Sam Lowry sonha. Lá ele encontrará a mulher ideal, mesmo que 

esteja despida de toda a aura divina e dos véus oníricos que a encobriam: 

 

 

  

 O desejo romântico de fuga da realidade é exaltado em Brazil. O amor e a 

personificação da beleza na figura feminina são mostras de um discurso recorrente 

viabilizado pelo senho e pelo desejo. Podemos, ainda nos referindo ao mito de Shangrilá, 

destacar outro exemplo na música brasileira que ilustra a relação entre cotidiano e sonho, 

possuindo o amor como fundamento. No álbum Rita Lee (LEE, 2000), lançado em 1980, 

notamos a apropriação da idealização do espaço através de Shangrilá, apontado-o como 

destino para a fuga de uma realidade esmagadora. Os compositores estabelecem o contraste 

Ilustração 7: A pichação na parede: "Reality", reforça 

o sentimento desencanto. 

Ilustração 8: A mulher dos sonhos de Sam Lowry 
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entre um cotidiano monótono, triste e a possibilidade de fugir para o sonho de Shangrilá, 

título da música: 

De repente eu me vejo 
Amarelada, bodeada, sem ninguém 
Nessas horas aparece a preguiça 
A vontade de sumir... de vez 
 
Se me der na telha sou capaz 

De enlouquecer 
E mandar tudo pr´aquele lugar 
E fugir com você pra Shangrilá 
E me deixar levar 
Por um beijo eterno 
Por seu corpo envolvente 

Mais quente que o inferno 
(LEE, 2006) 

 

 Na crua realidade do protagonista, a jovem Jill é uma caminhoneira aparentemente 

envolvida com a guerrilha contra o Estado. A bela mulher de cabelos curtos (não mais os 

cabelos longos como os apresentados nos sonhos) começa a ser investigada pelo Ministério 

da Informação e Sam Lowry tenta protegê-la apagando todas as informações que levem o 

Ministério a capturá-la. Ao final do filme, Lowry é preso como um membro da guerrilha por 

tentar apagar os registros sobre Jill. 

 Por fim, após uma sessão de tortura o protagonista delira ao som da melodia de 

Aquarela do Brasil. Neste delírio, Lowry caminha por todas as ideias que o aprisionavam em 

realidade e foge, sendo levado para um universo completamente diferente daquele 

experimentado. Neste instante o ciclo se fecha e o protagonista é levado ao Paraíso, 

representado numa casa simples em meio a montanhas e florestas. O desejo romântico se 

estabelece e a realidade se confunde com o sonho. Sam Lowry cantarola a música de Ary 

Barroso, que nesta versão em língua inglesa, difere muito da letra composta em 1941: 

Amanhã era outro dia 
A manhã me encontrou 
a milhas de distância 
Ainda com tanto por dizer 

Agora, a luz do sol ilumina o céu 
Lembrando as emoções do nosso amor 
De uma coisa estou certo 
Eu voltarei 
Para o velho Brasil 
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 A contradição entre os discursos sobre a realidade e o imaginário através da fantasia 

e do sonho no filme Brazil nos levam a discutir as formas sob as quais as narrativas se 

entrelaçam. O filme de Gilliam não é uma propaganda ufanista sobre o país tampouco se 

configura como uma leitura estereotipada, já que não há uma referência explícita ao país. 

Contudo o imaginário associado à música de Ary Barroso confere ao filme o estranhamento 

entre narrativas contraditórias que se mantêm sintonizadas e em equilíbrio. De um lado o 

elogio a prosperidade e riquezas naturais, ao colorido e beleza de um país, do outro, uma 

representação acinzentada do futuro sem grandes perspectivas de “humanizar-se” frente à 

frieza das relações do futuro. O sonho continua sendo a rota de escape através das criações 

de universos perfeitos, utópicos. Em Brazil a imagem da perfeição não existe e isto se 

configura de modo ainda mais aterrador: não se sabe se é um sonho motivado ou delírio de 

um torturado. 
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Ilustração 9: O lugar da fuga. A ideia do Paraíso se conforma 

no delírio frente a realidade 
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