
À PROVA DE MORTE 
Bernardo Brum 

 
 
Em O albergue, o diretor Eli Roth já anunciava: a maneira mais funcional de peitar vilões sádicos e 
cruéis é justamente ser tão ou mais antiético quanto o tal antagonista. E falando no cara, ele aparece 
de personagem secundário garanhão no mais novo filme de Quentin Tarantino: À prova de morte. A 
presença só parece afirmar que Quentin assina embaixo das idéias do atual ícone malucão do 
cinema gore. 
 
Assim como Planeta terror, a outra metade de Grindhouse não faz feio em nenhum momento e 
carrega com marca de ferro quente todas as características que fizeram do diretor de Pulp Fiction o 
que ele é hoje. Saem os zumbis do parceiro Rodriguez e entra o alucinado psicopata Stuntman Mike, 
interpretado de maneira fenomenal pelo normalmente ignorado Kurt Russell. Mike é um cara um 
tanto peculiar; um ex-dublê de corpo que resolveu blindar o carro que usava para fazer cenas de 
capotagem para sair pelas estradas norte-americanas a toda velocidade com o saudável intuito de 
atropelar galerias inteiras de atraentes garotas. 
 
Ao longo de uma hora e meia de filme, outros vícios de Tarantino também estão para quem quiser 
ver: a podolatria do cineasta que o faz filmar vários pares sensualíssimos de pés enquanto a história 
se desenrola, a trilha sonora embalada por músicas de artistas como o glam rock do T. Rex, a 
cantora de soul Smith, o quinteto Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick e Tich e o tema principal do filme 
feito pelo compositor Jack Nizstche em 1964.  
 
O filme apresenta cenas de perseguição de carros e capotagens que há tempos o cinema não via, 
fortemente inspirado no clássico filme de carros dos anos setenta Vanishing Point. Interessante 
notar que mesmo sendo um filme cheio de ação, Tarantino se dê ao luxo de filmar longas seqüências 
dentro de bares, casas e carros parados – autêntica herança do francês Jean-Luc Godard da fase de 
clássicos como Acossado e Band à Part, que constitui uma inteligente estratégia: primeiro 
desarmando totalmente o espectador para que, do nada, Kurt Russell meta o pé no acelerador e saia 
atropelando tudo o que houver no caminho. 
 
E qual a solução que um dos grupos de garotas, lideradas pela também dublê Zoe Bell (que 
interpreta a si mesma no filme) encontram para não ir para a vala? Exatamente o que foi falado no 
início: sendo tão ou mais malucas que o nosso estimado dublê homicida. É justificativa suficiente 
para cenas de tirar o fôlego e constatar que no mundo de Tarantino o que é perigoso pode ficar 
patético em questão de segundos, assim como no mundo real. E ainda exprimir um “bem-feito” 
impossível de se conter. 
 
Interessante notar que as mulheres vêm representando um papel cada vez maior nos filmes de 
cineasta: em Cães de aluguel eram apenas figurantes, em Pulp Fiction eram poucas e marcantes, 
“Jackie Brown” e “Kill Bill” já davam autoridade de figurarem como protagonistas e agora, À prova 
de morte escala noventa e nove por cento do elenco personagens do sexo feminino.  
 
Mesmo sendo uma escolha difícil, confesso que me diverti mais com Planeta Terror. Possíveis 
motivos seriam talvez porque a influência dos filmes de segunda categoria seja ainda mais forte no 
filme de Rodriguez, tendo um tom de homenagem mais característico e identificável que À prova de 
morte, bem mais autoral que o seu comparsa. 
Não que ser mais autoral seja exatamente um defeito; mas bem, o critério usado aqui é o de melhor 
homenagem prestada ao que de mais tosco o cinema já conseguiu produzir. Então, me desculpe 
quem prefere Tarantino, mas convenhamos: À prova de morte não consegue ser tão canastra, clichê 
e feito nas coxas quanto a outra metade de Grindhouse (nunca pensei que usaria esses adjetivos 
para elogiar um filme!). 
 
Não que isso o diminua. De modo algum. Ouso dizer que desde Max Cady vivido por Robert De Niro 
em Cabo do medo, o cinema não via um psicopata tão marcante e que realmente pudesse deixar a 
platéia revoltada tamanha a escrotidão dos seus atos, deixando todos outros surgidos no caminho 



no chinelo. Ou até torcer pelo biruta, vá saber. Só o cara mais sem espírito de aventura do mundo 
deixaria de empolgar com todas as cenas de perseguição, capotagem, desmembramentos e 
pancadaria. 
 
Resumo da ópera: À prova de morte é simplesmente Quentin Tarantino em sua melhor forma 
(aliás, quando foi que ele saiu de forma, hein?): é acessível e chocante, pop e violento, cretino e 
charmoso como só uma das mentes mais brilhantes e dementes do cinema contemporâneo 
conseguiria conceber. 
 
“Ladies, we’re gonna have some fun...” 
 
 

 
  


