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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta como objeto de estudo o filme O Grande Lebowski (Ethan 
e Joel Coen; 1998) e investiga a influência do pós-modernismo em sua narrativa. 
Inicialmente verifica quais são os gêneros cinematográficos inseridos pelos 
diretores Ethan e Joel Coen, em seguida conceitua o pós-modernismo como 
tendência cinematográfica. Por fim, identifica segmentos do filme que fazem 
referência aos gêneros clássicos hollywoodianos e filmografias de diretores 
clássicos. É uma pesquisa bibliográfica a respeito dos gêneros cinematográficos e 
da tendência pós-moderna. Além da pesquisa conceitual, a abordagem inclui a 
análise interna da narrativa, a partir da segmentação do enredo. As referências 
teóricas de Ebert (1998) e Freisleben (2010) tratam da filmografia dos irmãos 
Coen; Bergan (2011), Aumont e Marie (2006), Schatz (1981) e Lira (2015) 
contribuem para o entendimento dos gêneros cinematográficos; Harvey (2008) e 
Hall (2011) abordam o pós -modernismo no viés cultural e social; Hutcheon (1991) 
e Lyotard (2009) debatem sobre a legitimidade da cultura pós-moderna; Bordwell e 
Thompson (2013) conceituam os elementos básicos que compõem o enredo; Pucci 
Jr. (2006; 2008) e Jameson (1985) trazem o pós-modernismo aplicado ao cinema. 
A hipótese desta pesquisa é que a obra estudada pode ser considerada pós-
moderna devido a mescla de diferentes gêneros e da sinalização do fim das grandes 
narrativas. 

Palavras-chave: gênero cinematográfico; pós-modernismo; irmãos Coen; O 

Grande Lebowski (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research presents as object of study the film The Big Lebowski (Ethan e Joel 
Coen; 1998) and investigates the influence of postmodernism in its 
narrative. Initially, it verifies which cinematographic genres are inserted in the 
narrative by the movie directors, Joel and Ethan Coen, next, it conceptualizes the 
postmodernism as a cinematographic tendency; and finally, it identifies movie 
segments that refer to classic Hollywoodian genres and the filmography of classical 
directors. It is a bibliographical research on filmography genres and the 
postmodern tendency. Besides the conceptual research, the approach includes the 
internal analysis of the narrative, from the genre segmentation. The 
theoretical references of  Ebert (1998) and Freisleben (2010) deal with the 
filmography of Coen brothers; Bergan (2011), Aumont and Marie (2006), Schatz 
(1981) and Lira (2015) contribute to the understanding of cinematography 
genres; Harvey (2008) and Hall (2011) address the concept of postmodernism in a 
cultural and social bias; Hutcheon (1991) and Lyotard (2009) discuss the legitimacy 
of postmodern culture; Bordwell and Thompson (2013) conceptualize the basic 
elements that compose the plot and, finally, Pucci Jr. (2006, 2008) and Jameson 
(1985) bring the postmodernism applied to the cinema. The hypothesis of this 
research is that the work studied can be considered postmodern because of 
its mixture of different genres and the signalization of the end of the great narratives. 

Key-words: cinematographic genre; postmodernism; Coen brothers; The Big 
Lebowski (1998). 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa apresenta uma análise dos gêneros cinematográficos 

presentes no filme O Grande Lebowski (1998), escrito e dirigido pelos americanos Joel 

e Ethan Coen, conhecidos internacionalmente como irmãos Coen.  

O objeto a ser analisado será o próprio filme O Grande Lebowski, lançado 

para o grande público em 1998. A obra será estudada em suas conformações de 

gênero e de padrões de desenvolvimento na narrativa utilizados pelos diretores para 

a construção da história. O termo “gênero” será empregado para classificar um filme 

com padrões reconhecíveis, como o enredo, a iconografia, o período e a construção 

dos personagens. 

O interesse pela pesquisa acerca do referido filme surgiu após assisti-lo, 

possibilitando identificar a existência de diversos gêneros em um mesmo roteiro, 

proporcionando um trabalho de produção e direção diferenciado e de caráter 

investigativo. A combinação de gêneros, encontrada no filme pesquisado, despertou 

como hipótese a identificação de uma diferente tendência cinematográfica, o pós-

modernismo.1 

A hipótese de que a obra analisada possa ser classificada como pós-moderna, 

explicaria a inspiração dos diretores na escolha da mescla de diversos gêneros em 

um mesmo filme. 

Bergan (2011), pesquisador e crítico cinematográfico, destaca sobre esse 

aspecto:  

 

Autorreferencial e consciente, o cinema pós-moderno bebe da fonte de uma 
cultura cinematográfica comum aos cineastas e ao público. Seu estilo, 
estrutura, enredos, composição de personagens e vocabulário técnico 
inspiram em vários gêneros e clichês do passado, diluindo as fronteiras que 
separam a alta e a baixa culturas (BERGAN, 2011, p. 124). 

 

Os “clichês do passado”, citados por Bergan (2011), são características da 

narrativa do cinema clássico hollywoodiano. Para Bordwell e Thompson (2013) o 

“cinema clássico de Hollywood” tinha um modo de narrativa dominante no meio 

cinematográfico mundial. 

                                                           
1 Durante a pesquisa, se emprega o termo pós-modernismo quando é feita a referência à tendência 
cinematográfica como um campo de cultura e não como um período histórico, respeitando em todas as 
citações as preferências dos autores. Este posicionamento está em sintonia, especialmente, com a 
proposta de Pucci Jr. (2008) quanto ao uso do termo.  
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Normalmente, o que coloca esse tipo de narrativa em ação é o desejo de 
alguém. Uma personagem quer alguma coisa. O desejo estabelece um 
objetivo e o percurso do desenvolvimento da narrativa muito provavelmente 
será o processo de alcançar esse objetivo (BORDWELL; THOMPSON, 2013, 
p. 179, grifo dos autores). 

 

O objetivo poderia rapidamente ser alcançado pelo personagem, porém, “[...] 

sempre existe uma força contrária na narrativa clássica: uma oposição que cria um 

conflito. O protagonista enfrenta uma personagem com trações e objetivos opostos” 

(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 180). 

O filme O Grande Lebowski parece ter pontos de divergência em relação às 

definições apontadas por Bordwell acerca da narrativa clássica. Para o autor, a 

narrativa clássica funciona como uma peça de teatro filmada, onde a câmera é 

inserida na história e tudo que acontece no filme é mostrado (1985, p. 24). 

 
Finalmente, os filmes narrativos clássicos demonstram um grande grau de 
resolução no final. Deixando poucos pontos não resolvidos, esses filmes 
tentam concluir sua cadeia causal com um efeito de final. Nós normalmente 
sabemos do destino de cada personagem, a resposta de cada mistério e o 
resultado de cada conflito (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 181, grifo dos 
autores). 

 
Na obra dos irmãos Coen, parte da história não é mostrada ao espectador 

cronologicamente, sendo que apenas ao final do filme é possível assistir a um 

flashback explicando algumas das situações que não foram esclarecidas. O filme 

distancia-se de alguns dos principais traços do cinema clássico, pois a narrativa de O 

Grande Lebowski parece demonstrar uma nova abordagem cinematográfica, repleta 

de gêneros diferentes, autorreferencialidades e colagens de referências de outros 

filmes. Essas características aproximam a obra da tendência pós-moderna dos 

artistas do século XX, gerando a seguinte pergunta: Qual a influência do pós-

modernismo na narrativa do filme O Grande Lebowski? 

Este problema gera mais três questionamentos: 

a) Quais são os gêneros cinematográficos inseridos pelos irmãos Coen no 

filme O Grande Lebowski? 

b) É possível identificar ao longo da obra O Grande Lebowski o pós-

modernismo como tendência cinematográfica? 

c) Quais são os segmentos do filme O Grande Lebowski que fazem referência 

aos gêneros cinematográficos e como são incorporados na construção da narrativa? 
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 A primeira problemática apresentada remete à necessidade de classificar os 

gêneros que são utilizados ao longo do filme O Grande Lebowski, com base na 

definição dos gêneros reconhecidos entre a teoria do cinema. A definição dos gêneros 

do filme, presente no IMDb (Internet Movie Database)2 foi tomada como ponto de 

partida para posteriores questionamentos. 

A segunda problemática é necessária ser respondida para identificar o 

conceito de pós-modernismo baseado em estudo bibliográfico e, finalmente, a terceira 

problemática, proporciona o levantamento de dados sobre a inserção de gêneros e 

referenciais cinematográficos por intermédio da análise dos segmentos do filme O 

Grande Lebowski com outras obras referenciadas pelos irmãos Coen. 

O objetivo geral da pesquisa é identificar a influência do pós-modernismo na 

narrativa do filme O Grande Lebowski. 

Para que esse objetivo seja atingido será necessário desenvolver algumas 

etapas específicas durante a pesquisa, que são: 

a) Classificar os gêneros cinematográficos inseridos pelos irmãos Coen no 

filme O Grande Lebowski. 

b) Identificar ao longo da obra O Grande Lebowski o conceito de pós-

modernismo como tendência cinematográfica.  

c) Segmentar o filme O Grande Lebowski, levando em conta as referências a 

gêneros cinematográficos e analisar a sua presença na construção da 

narrativa. 

Para iniciar o primeiro capítulo da pesquisa, opta-se por descrever o enredo 

da obra e as características dos personagens. Para esse processo, busca-se o 

americano Ebert (1998), crítico de cinema renomado e ganhador do Prêmio Pulitzer, 

de 1975. 

Contribuindo com Ebert na introdução do tema, utiliza-se a pesquisa 

acadêmica de Murata (2010) e de Freisleben (2010), que foram vanguardas no estudo 

sobre a filmografia dos irmãos Coen no Brasil. Freisleben (2010) discute sobre o 

conjunto da obra dos diretores até o ano da publicação da sua pesquisa, para obter-

se um entendimento de outras obras dos cineastas que podem possuir similaridades 

com O Grande Lebowski. 

                                                           
2 “Internet Movie Database”, ou IMDb, é um site onde é possível encontrar informações de produção 
sobre obras cinematográficas. Disponível em: <http://www.imdb.com>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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Após a descrição do enredo, o primeiro capítulo segue classificando os 

gêneros cinematográficos identificados no filme O Grande Lebowski. Os gêneros: 

cinema noir, musical e comédia são conceituados por Nogueira (2010) e Bergan 

(2011), facilitandoa compreensão dos princípios que norteiam cada gênero. 

Para Bergan, “o conceito de gêneros foi criado durante o estabelecimento do 

sistema de estúdios de Hollywood, no intuito de facilitar as decisões de produção e 

comercialização dos filmes” (2011, p. 7). Portanto, a classificação nesse formato, 

segundo o autor, se deu pela necessidade comercial de organização do acervo 

cinematográfico e pelo surgimento da exposição do gosto dos espectadores, que 

seriam os futuros consumidores, e não somente por uma separação de estilos ou 

tendências de diretores e roteiristas. 

Os franceses Aumont e Marie (2006) e o americano Schatz (1981) agregam 

à pesquisa o entendimento sobre a possibilidade de caracterizar os filmes a partir de 

seus gêneros cinematográficos. Aumont e Marie (2006) elaboraram um dicionário para 

ajudar na definição dos diferentes termos usados na cinematografia; e Schatz (1981), 

em sua obra, oferece uma ênfase maior para o cinema noir e musicais, dando 

destaque aos primeiros grandes gêneros cinematográficos norte-americanos. Para 

Schatz (1981), “os filmes tiveram suas raízes na literatura clássica bem como, em 

romances populares que viraram best-sellers, nos teatros, em vaudevilles, salões de 

música, na tradição da ‘arte séria’ e no ‘entretenimento popular’ americano” (1981, p. 

5)3. 

Lira (2015), pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, contribui em 

sua obra com uma abordagem sobre o gênero cinema noir, enfatizando suas 

principais características de imagem e narrativa. Assim como Lira (2015) aborda o 

gênero noir, o americano Altman (1981) faz um estudo sobre a utilização do gênero 

musical em diferentes obras cinematográficas. 

No segundo capítulo investiga-se o pós-modernismo a partir de uma 

perspectiva cultural e a sua influência nas obras cinematográficas, em especial, no 

filme O Grande Lebowski. O estudo tem início a partir das concepções de Harvey 

(2008) para compreensão da passagem da modernidade para pós-modernidade na 

cultura contemporânea. 

                                                           
3 Original em inglês: “The movies had their roots in both classic literature and bestselling pulp romances, 
in legitimate theater as well as vaudeville and music halls, in traditions of both “serious art” and American 
“popular entertainment””. 
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Quanto ao sentido do termo, talvez só haja concordância em afirmar que o 
“pós-modernismo” representa alguma espécie de reação ao “modernismo” ou 
de afastamento dele. Como o sentido de modernismo também é muito 
confuso, a reação ou afastamento conhecido como “pós-modernismo” o é 
duplamente (HARVEY, 2008, p. 19). 

 

Jameson (1985), crítico literário e professor de literatura da Duke University, 

conceitua a pós-modernidade nas artes, trazendo uma abordagem cultural e social, 

além de esclarecer diversos pontos que ficaram sem respostas ainda na obra de 

Harvey (2008). Para Jameson (1985, p. 17), os artistas da pós-modernidade se opõem 

aos estilos universitários, de museus, de galerias de arte e fundações, que no passado 

eram considerados estilos agressivos e subversivos. 

Pucci Jr. (2008) complementa as ideias e conceitos de Jameson e ainda 

contribui comparando o cinema pós-moderno com o moderno.  

 
Desde os anos oitenta, o pós-modernismo tem sido atacado pelos mais 
diversos motivos; contudo, não é desprezível a ironia implícita no prefixo 
‘pós’: o nome tem sido lido como se designasse um estilo oposto ao 
modernista [...] (PUCCI JR., 2008, p. 210). 

 

Ainda, a partir de Pucci, direciona-se a compreensão consonante ao cinema 

pós-moderno com a cultura midiática e a cultura modernista: “O cinema pós-moderno 

é paradoxal em sua relação ambígua com a cultura modernista, mas também é 

bastante diverso para que se possa distinguir de ambas” (PUCCI JR., 2008, p. 211). 

No terceiro capítulo opta-se por segmentar o roteiro do filme O Grande 

Lebowski, apresentando as principais partes constituintes que demonstram 

semelhanças com obras clássicas e referências a gêneros cinematográficos. 

A classificação em forma de segmentação do filme pesquisado, que faz 

referência aos gêneros cinematográficos, descreve a marca de tempo em que o 

segmento aparece no filme, assim como a descrição desse segmento e o momento 

equivalente ao filme dos diretores homenageados pelos irmãos Coen. 

São 12 referências de segmentos escolhidos para a análise, selecionados de 

acordo com a similaridade de obras clássicas cinematográficas. Os diretores dessas 

obras clássicas são citados na análise, com exceção dos diretores das obras do 

cinema noir, pois, no decorrer do filme O Grande Lebowski, os irmãos Coen 

homenageiam o gênero noir, diferentemente de cenas que apresentam os demais 

gêneros onde os diretores homenageiam outros diretores. 
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Utiliza-se a pesquisa bibliográfica como método para responder aos 

questionamentos referentes ao primeiro e segundo capítulo. O terceiro capítulo será 

dividido em duas etapas metodológicas: 

1. Segmentação do enredo:  

O objetivo dessa etapa é o de preparar o leitor para compreender e interpretar 

a análise do filme em sua narrativa. 

Para Aumont e Marie (2004, p. 47), os filmes do cinema narrativo-

representativo são constituídos por porções de filmes ou planos, que sempre 

aparecem entre duas colagens de planos, onde o espectador pode perceber 

facilmente sua sucessão em um filme. Quando os planos combinam as narrativas com 

o espaço e o tempo, encontramos uma série de planos que são designadas 

sequências. 

Na segmentação do enredo do filme O Grande Lebowski apresentam-se todos 

os acontecimentos de forma linear como aparecem ao longo da obra. A abordagem 

por meio da divisão por segmentos, baseia-se no trabalho dos pesquisadores Bordwell 

e Thompson de segmentação do enredo e da história do filme Cidadão Kane (1941). 

“Nossa segmentação nos permite ver rapidamente as divisões principais do enredo e 

como as cenas são organizadas nelas. O esquema também nos ajuda a perceber 

como o enredo organiza a causalidade e o tempo da história” (2013, p. 84). 

2. Análise da narrativa: 

A análise define padrões de desenvolvimento da narrativa adotados pelos 

diretores ao inserirem a mescla de gêneros e a referência ao cinema noir, que tem 

como padrão narrativo a tendência à investigação. Como ponto de partida é feita a 

comparação entre segmentos do filme O Grande Lebowski com segmentos de filmes 

do cinema clássico hollywoodiano incluídos pelos irmãos Coen.  

As duas etapas metodológicas do capítulo 3 contribuem para analisar a 

mescla de gêneros como padrão de desenvolvimento da narrativa pós-moderna em 

O Grande Lebowski. O filme propicia uma investigação e estudo detalhado para 

compreensão da história da cinematografia hollywoodiana. 
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1 A CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO CINEMATOGRÁFICO NO FILME O GRANDE 

LEBOWSKI 

 

O filme O Grande Lebowski é de autoria e direção de Ethan e Joel Coen, 

conhecidos como irmãos Coen. A história se passa no ano de 1991, durante a Guerra 

do Golfo. Para Bergan (2016, p. 186-187), não existe nenhuma razão específica para 

inserir a história do filme no ano de 1991, provavelmente, o motivo tenha sido 

enriquecer os diálogos do personagem Walter Sobchak com posições sociais e 

políticas bem definidas, além de fazer referência ao ditador iraquiano Saddam 

Hussein, durante o número musical. O autor ainda constata que assuntos políticos 

sempre fizeram parte dos filmes dos irmãos Coen. Em Arizona Nunca Mais (1987), Hi 

McDunnough, interpretado por Nicolas Cage, é contra o governo de Ronald Reagan; 

em Ajuste Final (1990) tanto o prefeito da cidade, quanto os chefes de polícia, são 

controlados pela máfia; e em E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000) e Barton Fink: 

Delírios de Hollywood (1991) os diretores utilizaram a Segunda Guerra Mundial e a 

Grande Depressão como plano de fundo para suas histórias. 

De acordo com Bergan (2016, p. 176), é raro um filme dos irmãos Coen se 

passar no ano de sua realização. O filme O Grande Lebowski apresenta histórias 

inspiradas em fatos reais, e a maior inspiração surgiu de conversas informais entre os 

diretores e o amigo pessoal, Peter Exline, professor de cinema da University of 

Southern California. Durante as conversas, o professor sempre lamentava a derrota 

americana na Guerra do Vietnã e nesse momento, os irmãos o consolavam e para 

levantar a sua moral, elogiavam o seu apartamento. Porém, Exline expressava que 

apesar da sua residência ser modesta, o rico tapete da sala de estar combinava com 

o ambiente. 

Em O Grande Lebowski, várias referências são feitas à Guerra do Vietnã, 

principalmente, nos diálogos entre o protagonista e seu melhor amigo. O tapete da 

sala da casa do protagonista também é um elemento que vai ganhar grande 

importância na história. Segundo Bergan (2016, p. 177), os diretores ainda se 

inspiraram em um amigo de Exline, chamado Walter, que teve seu carro roubado e 

recuperado pela polícia. Ao encontrar o veículo, Walter constatou que o ladrão tinha 

esquecido o dever de casa contendo seu nome e endereço no banco do automóvel. 

Assim como o caso do tapete, ao longo do filme, o personagem principal tem seu carro 

roubado e ao recuperá-lo encontra uma lição de casa do jovem ladrão. 
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A utilização de histórias que trafegam entre a vida real e a fictícia é uma prática 

comum na história dos filmes dos irmãos Coen, que assinam o roteiro, a direção e a 

produção. A edição foi assinada com o pseudônimo de “Roderick Jaynes”. O uso do 

pseudônimo só foi descoberto quando a obra Fargo: Uma Comédia de Erros (1996) 

foi indicada ao Oscar de Melhor Edição. 

De acordo com Bergan (2016, p. 171-172), o suposto editor Roderick Jaynes 

seria um britânico com residência em Sussex e que trabalhou com os irmãos Coen 

não só na edição de seus filmes como escrevendo introduções para a publicação de 

roteiros. Bergan relata que na noite do Oscar, em 1997, os irmãos Coen foram 

questionados sobre a presença do editor na festa e nessa ocasião confessaram ao 

jornal Daily Variety a invenção do pseudônimo por considerarem excessivo o uso de 

seus próprios nomes em todo o processo de produção do filme. 

Para Bergan (2016, p. 178), o personagem de Dude foi baseado no ativista 

Jeff Dowd, que os irmãos Coen conheceram na década de 1980 e também em 

características incorporadas pelo próprio ator Jeff Bridges, que aproveitou a 

experiência que obteve no trabalho como protagonista do filme Caso de Assassinato 

(1981), dirigido por Ivan Passer, para construir o personagem de O Grande Lebowski. 

Freisleben (2010) ao destacar a força dos personagens na narrativa dos filmes 

produzidos pelos irmãos Coen até o ano da publicação da sua pesquisa, compara 

duas das grandes obras dos diretores. 

 
Mas em ambos os filmes [tanto em O Grande Lebowski, quanto Fargo: Uma 
Comédia de Erros], a trama se torna coadjuvante e a preocupação maior é 
substituída pela interação dos personagens com o espaço e o tempo. Os 
diretores escolhem para preencher os papéis de personagens típicos 
estereótipos da sociedade americana (FREISLEBEN, 2010, p. 9, grifo meu). 

 
Percebe-se que Freisleben (2010) defende a ideia de que o estilo da narrativa 

adotado pelos diretores não possui um foco intenso na história, e que gradualmente 

os personagens ganham uma evidência mais significativa do que ela própria. A autora 

tem razão, pois, os personagens foram construídos para se destacarem, mas é 

necessário pontuar; não é o personagem apenas que desperta a curiosidade do 

espectador, mas, a história. O público deseja conhecer as atitudes que serão tomadas 

pelo protagonista diante dos conflitos, considerando que Dude é um herói diferente 

dos convencionais. De acordo com Bordwell e Thompson (2013), pode-se afirmar que 

O Grande Lebowski é um filme narrativo: 
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Em filmes narrativos, todos os eventos que vemos e ouvimos, mais todos os 
que inferimos terem ocorrido, organizados de acordo com suas relações 
causais, ordem cronológica, duração, frequência e localização espacial 
presumidas. O oposto de enredo, que é a apresentação que o filme de fato 
faz dos eventos da história (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 746). 

 

Desta forma, outro pesquisador que apresentou um estudo sobre o filme O 

Grande Lebowski – com foco na narrativa – foi Murata (2010). 

 
Os filmes dirigidos por Joel e Ethan Coen são objetos de longas discussões 
acerca da possibilidade de se atribuir significado a cada uma das obras. O 
recurso à estética pós-moderna na construção das narrativas é 
imediatamente associado às teorias que celebram a multiplicidade de 
significados e, portanto, recusam a ideia que a obra possa ser reduzida a uma 
única interpretação (MURATA, 2010, p. 8). 

 

Cabe lembrar que independentemente do gênero ou estilo do filme 

apresentado, jamais chegaremos a uma única interpretação. Murata (2010) abre uma 

discussão acerca da narrativa pós-moderna em que determinada cena pode ter 

múltiplos significados. Isso acontece porque os irmãos incluíram diferentes gêneros e 

homenagearam diretores do cinema clássico hollywoodiano, provocando no 

espectador diferentes interpretações por meio da similaridade das cenas de O Grande 

Lebowski com sequências da década de 1940 e 1950. 

Para o IMDb (Internet Movie Database)4, o filme O Grande Lebowski 

apresenta dois gêneros: comédia e crime, durante uma hora e cinquenta e sete 

minutos de duração. Porém, ao longo desse capítulo, a afirmativa será questionada 

ao apresentarmos outros gêneros de destaque na obra. 

 

1.1 MODELO NARRATOLÓGICO CAPITULAR 

 

Para compor a análise do modelo de narrativa dividido por capítulos, levou-se 

em consideração o depoimento dos diretores feitos para o making of no DVD do filme 

O Grande Lebowski. Entende-se que o making of de um filme tem caráter comercial e 

sua produção está vinculada ao propósito de divulgação e valorização da obra, porém, 

também é uma oportunidade de compreender quais as bases técnicas na qual se 

fundamentam o estudo para o desenvolvimento e produção do filme. O depoimento 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.imdb.com>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
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das pessoas responsáveis pela direção do filme, portanto, oferece a visão singular da 

criação. 

No caso específico do making of de O Grande Lebowski, os irmãos Coen 

atribuem à obra o modelo narratológico capitular, que também é encontrado na 

estrutura do cinema noir, gênero que inspirou os diretores e constantemente é 

lembrado no filme. Esse modelo consiste em dividir a história em capítulos, 

segmentando os acontecimentos de forma interligada.  

Como enfatiza os autores Bordwell e Thompson: “Podemos considerar uma 

narrativa como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo 

e no espaço” (2013, p. 44, grifo dos autores). Para os autores: “Uma sequência 

aleatória de eventos dificilmente será entendida como uma história” (2013, p. 44).  

Neste sentido, O Grande Lebowski é de interesse, também, por apresentar 

tensões entre o todo e as partes; entre a presença geral dos personagens, em suas 

ações, a tendência de fragmentar capítulos e desenvolver o enredo inspirado em 

obras do cinema clássico.  

Cabe destacar que “O termo enredo é usado para descrever tudo que está 

presente de maneira visível e audível no filme a que assistimos. O enredo inclui, 

primeiramente, todos os eventos da história que são retratados diretamente” 

(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 147). O enredo e a história têm as suas 

peculiaridades, enquanto o enredo inclui todos os eventos da história visíveis e 

audíveis, a história é para Bordwell e Thompson: 

 
O conjunto de todos os eventos numa narrativa, os que são explicitamente 
apresentados e os que são inferidos pelo espectador [...] As causas e efeitos 
são fundamentais para a narrativa, mas eles acontecem no tempo. 
Novamente, nesse ponto, nossa distinção entre história e enredo ajuda a 
esclarecer como o tempo molda nosso entendimento da ação narrativa 
(BORDWELL; THOMPSON, 2013, pp. 146-153, grifo dos autores). 

 

A partir da afirmação dos irmãos Coen de que o enredo de O Grande Lebowski 

é dividido em um modelo narratológico capitular, é possível segmentar a obra e 

separar os capítulos de acordo com a mudança dos fatos expressos na narrativa. Para 

isso, utiliza-se dois critérios interligados que servem para determinar o início e fim de 

cada capítulo. O primeiro critério está relacionado à ambientação da cena e o segundo 

ao alcance de algum objetivo, ou seja, uma saga a ser percorrida. 

São dois os locais onde ocorrem os inícios dos capítulos, um deles é a casa 

do protagonista e o outro, o boliche, onde Dude é informado da próxima jornada. 
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Destacam-se seis inícios de capítulo na narrativa de O Grande Lebowski que podem 

ser acompanhados na “Segmentação do enredo” (Apêndice 1). 

O primeiro capítulo tem seu início na casa de Dude, quando o personagem é 

abordado por dois capangas que precisam cobrar dinheiro de um milionário também 

chamado Jeffrey Lebowski – eles confundem os dois homônimos e invadem a 

residência de Dude por engano. Decepcionado com o erro, um dos capangas, Woo, 

interpretado por Philip Moon, agride o protagonista e urina em seu tapete. A partir 

desse fato, o objetivo de Dude é conseguir um novo tapete para compor a decoração 

da sua sala. 

O segundo capítulo inicia-se com Dude atendendo o telefone em sua casa e 

sendo solicitado que compareça à residência do milionário para participar do resgate 

do suposto sequestro de Bunny, interpretada por Tara Reid, que faz o papel da esposa 

do milionário. O pagamento do resgate é designado a Dude por Lebowski – este torna-

se o objetivo do segundo capítulo. 

O terceiro capítulo tem seu início no boliche, quando Dude descobre que seu 

carro foi roubado junto com a maleta de dinheiro e o objetivo passa a ser o resgate do 

automóvel. 

O quarto capítulo inicia-se após o resgate do automóvel, quando Dude e seu 

amigo Walter, interpretado por John Goodman, descobrem que a maleta foi roubada. 

Os amigos estão conversando no boliche e o herói recebe uma ligação de Maude, 

interpretada por Julianne Moore, solicitando que ele compareça em seu ateliê para 

devolver o dinheiro que estava dentro da maleta – esse passa a ser o objetivo do 

quarto capítulo, que é recuperar a maleta de dinheiro para devolver a Maude. 

O quinto capítulo inicia-se na casa de Dude, após o protagonista ser informado 

por Maude que seu pai não é milionário e a maleta não possuía dinheiro. Dude 

telefona a Walter e ambos partem para o objetivo do capítulo, que é conseguir uma 

satisfação de Lebowski sobre a falsidade dos acontecimentos e da existência do 

dinheiro. 

O sexto e último capítulo tem seu início no estacionamento do boliche, quando 

os motoqueiros niilistas brigam com Dude, Walter e Donny. O objetivo desse capítulo 

é confrontar os motoqueiros e também exigir satisfação sobre o falso sequestro de 

Bunny. 

Cada capítulo apresentou um objetivo específico a ser atingido ao longo dos 

diferentes segmentos do enredo que se ambientavam na casa de Dude ou no boliche. 
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Além do ambiente repetido, constata-se o uso de diferentes recursos tecnológicos 

para avisar Dude sobre o próximo objetivo a ser atingido. Esse fato não foi classificado 

como critério de início de capítulo, porém, é uma situação recorrente que é enfatizada 

e destacada além do necessário pelos diretores, que pode ser classificada como 

MacGuffin. Conforme traz o autor Allen (2007): 

 
“[...] o MacGuffin existe apenas como algo para providenciar uma missão ou 
objetivo para a trama e as ações dos personagens, como a capa de chuva 
perdida que motiva o personagem em Jovem e Inocente (1937), ou o 
microfilme que estrutura a saga em Intriga Internacional (ALLEN, 2007, p. 
78)5. 

 

Em O Grande Lebowski os eventos ocorrem em locais bem definidos, por 

exemplo, no boliche, na casa do Dude e na mansão de Lebowski. Esses espaços são 

os locais do lugar da ação da história que também é o lugar do enredo: “mas algumas 

vezes o enredo nos leva a inferir outros lugares como parte da história [...] dessa 

forma, a narrativa pode nos convidar a imaginar espaços e ações que nunca são 

mostrados” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 161). Como ocorrem nos sonhos de 

Dude, onde é mostrado um novo espaço, ou seja, diferente dos que são apresentados 

no decorrer do filme. 

Para os Bordwell e Thompson, o espaço 

  
pode se tornar também a base para um padrão de enredo. [...] Em qualquer 
padrão de desenvolvimento, o espectador irá criar expectativas específicas. 
Na medida em que o filme treina o espectador para sua forma particular, 
essas expectativas se tornam cada vez mais precisas (2013, pp. 163-164).  

 

Desta forma, é possível analisar que a expectativa do espectador em relação 

ao espaço seria observar a cidade de Los Angeles, pois é como o filme é apresentado 

pelos diretores primeiramente. 

 

1.2 CONCEPÇÃO DE GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

 

A criação dos diferentes gêneros cinematográficos ocorreu por meio do estilo 

da narrativa ao apresentar uma história. Para Rittner (1965, p. 51): “Por gênero 

                                                           
5 Original em inglês: [...] the MacGuffin exists just as a something to provide a telos or goal for the plot 
and the actions of the characters, like the missing raincoat that motivates the plot of Young and Innocent, 
or the microfilm that structures the quest of North by Northwest (ALLEN, 2007, p. 78). 
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cinematográfico entende-se um conjunto de filmes que possuem o mesmo conteúdo 

narrativo e seguem o mesmo esquema para explicitá-lo”.  

Para o autor Altman, sobre gênero: 

 
Uma vez identificado, a primeira aparição de um gênero em filmes é tratada 
como um protótipo genérico, nascido a partir do casamento de uma forma 
pré-existente e uma nova tecnologia. Um novo gênero então se desenvolve, 
amadurece, desfruta de uma carreira estável, antes de consequentemente 
sucumbir à reflexividade da velha idade. Críticos geralmente assumem que 
os gêneros cinematográficos são simplesmente emprestados de gêneros já 
existentes em outros meios. Tantos as decisões da indústria cinematográfica 
e a avaliação crítica de cada novo gênero são simplificados a partir da 
existência prévia do mesmo gênero em outras mídias (2000, p. 30)6. 

 

Segundo Costa (1987), para ser considerado um gênero, a narrativa deve 

incorporar algumas concepções específicas: 

 
Gêneros como filme noir, o musical, o western, o horror são o resultado de 
uma produção de universos figurativos e mecanismos narrativos que devem 
ser considerados como verdadeiras criações coletivas nas quais se expressa 
uma visão do mundo e uma filosofia de vida, uma concepção estética e 
ideológica (COSTA, 1987, p. 94). 

 

Para Nogueira (2010, p. 3) “um gênero será uma categoria classificativa que 

permite estabelecer relações de semelhança ou identidade entre as diversas obras”. 

Para o autor, não só a narrativa pode determinar o gênero como também a temática 

selecionada. 

 
No entanto, podemos afirmar, resumidamente, que um género 
cinematográfico é uma categoria ou tipo de filmes que congrega e descreve 
obras a partir de marcas de afinidade de diversa ordem, entre as quais as 
mais determinantes tendem a ser as narrativas ou as temáticas (NOGUEIRA, 
2010, p. 3). 

 
Nogueira ainda destaca que para identificar um gênero é necessário 

reconhecer características nos filmes: os tipos de personagens retratados, os temas 

propostos, cenografia, entre outros recursos cinematográficos. Assim, o autor 

categoriza de uma maneira genérica as obras cinematográficas por gêneros clássicos 

em: western, drama, musical, terror, ação e filme noir (2010, p. 4). 

                                                           
6 Original em inglês: “Once identified, the genre's first appearance on film is treated as a generic 
prototype, born of the marriage between a pre-existing form and a new technology. The new genre then 
develops, matures and enjoys a stable career before eventually succumbing to reflective old age. Critics 
regularly assume that film genres are simply borrowed from already existing genres in another medium. 
Both industrial decision-making and critical evaluation of each new film genre are taken to be simplified 
by the prior existence of the same genre in other media” (ALTMAN, 2000, p. 30). 
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Costa (1987), assim como Nogueira (2010), também concorda que é possível 

identificar os gêneros por intermédio do desenvolvimento dos personagens. 

 
Os gêneros cinematográficos, em analogia com os literários e com a tradição 
dos mitos e dos contos populares, apresentam uma série de elementos 
constantes, e que podem conduzir às funções desempenhadas pelas 
personagens no desenvolvimento do enredo. Segundo tal perspectiva, o 
estudo dos gêneros pode servir-se dos métodos elaborados na análise das 
formas narrativas tradicionais através da classificação das funções 
desempenhadas pelas diferentes personagens [...] (COSTA, 1987, p. 97). 

 
Desta forma, como citado anteriormente, o enredo é um dos fatores principais 

para influenciar o espectador através dos personagens e quando combinado com o 

gênero ele auxilia a narrativa a desenvolver a história. 

Para Aumont e Marie (2006) a divisão de gêneros cinematográficos teve seu 

início para auxiliar na divisão e na estrutura econômica e institucional da produção 

cinematográfica. 

 
Os gêneros cinematográficos nunca foram tão claramente definidos como no 
cinema “clássico” hollywoodiano, em que reinava uma divisão do trabalho 
particularmente bem organizada (a ponto de certas empresas terem sido às 
vezes identificadas com a produção de um gênero bem preciso, como os 
filmes de gângsteres da Warner, na década de 1930) (AUMONT; MARIE, 

2006, p. 142).  

 
Schatz (1981) complementa a compreensão do início da separação de 

gêneros cinematográficos como: 

 
Os gêneros cinematográficos não são organizados ou descobertos por 
analistas, mas são o resultado da condição material da produção 
cinematográfica comercial em si, onde histórias populares são variadas e 
repetidas contanto que elas satisfaçam a audiência e revertam em lucro para 
os estúdios (SCHATZ, 1981, p. 16)7.  

 
No caso dos filmes dos irmãos Coen, a condição material da produção 

cinematográfica se baseia na literatura noir, adaptada às histórias atuais da 

sociedade, presentes nas grandes cidades americanas. 

Portanto, o gênero surge como uma espécie de divisão para auxiliar a 

produção, o consumo cinematográfico e, consequentemente, o lucro dessa indústria. 

                                                           
7 Original em inglês: “Film genres are not organized or discovered by analysts but are the result of the 
material conditions of commercial filmmaking itself, whereby popular stories are varied and repeated as 
long as they satisfy audience demand and turn a profit for the studios”. 
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Segundo Bordwell e Thompson (2013), uma das concepções sociais referente a 

divisão de gênero estabelece que: 

 
Os gêneros são formas de classificar amplamente conhecidas na sociedade, 
pelos cineastas, pelos críticos, e pelo público. Os filmes são, normalmente, 
agrupados em gêneros devido a padrões similares de trama, características 
temáticas parecidas, técnicas fílmicas particulares e iconografia reconhecível 
(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 527). 

 
Aumont e Marie (2006, p. 141-143) afirmam que, com o passar do tempo, os 

diretores passaram a incorporar diversos gêneros em um mesmo filme, não 

necessariamente resumindo-se em apenas um, como era feito anteriormente. 

Para Bordwell e Thompson, o público também escolhe o filme pelo gênero 

que ele apresenta, esperando encontrar algo familiar, porém, o cineasta pode 

surpreender e até chocar o espectador oferecendo algo radicalmente diferente. “A 

interação da convenção e da inovação, do familiar e da novidade é central para o filme 

de gênero” (2013, p. 504). 

 
Os gêneros mais amplos e maiores, como suspense, romance e comédia, 
podem permanecer populares por décadas, mas uma comédia dos anos 1920 
é, provavelmente, muito diferente de uma dos anos 1960, isso porque os 
gêneros mudam com o tempo. Suas convenções são remodeladas e, pela 
combinação de convenções de gêneros diferentes, os cineastas criam novas 
possibilidades com uma frequência surpreendente (BORDWELL; 
THOMPSON, 2013, p. 504). 

 

Em obras escritas e dirigidas pelos irmãos Coen é possível encontrar 

inovações referentes aos gêneros, cada vez com mais frequência e de forma mais 

diversificada ao longo de sua filmografia. Em O Grande Lebowski, os diretores 

desenvolveram a mescla de diferentes gêneros, que seria a presença de dois ou mais 

gêneros simultaneamente durante uma sequência de cenas, no entanto, 

delicadamente, os Coen tornaram a comédia o gênero norteador do filme. 

A mescla de gêneros não teve seu início em O Grande Lebowski. Para 

Bordwell e Thompson (2013), a partir do momento em que um gênero é lançado não 

existe um padrão fixo de desenvolvimento. 

 
Whoopee! (1930), um musical do início da era dos filmes falados, é também 
um faroeste. Fantasias de 1980 (Just imagine, 1930), um dos primeiros filmes 
de ficção científica com som, contém uma canção cômica. Alguns 
pesquisadores também especulam que um gênero inevitavelmente passa de 
uma fase de maturidade para uma fase de paródias, quando começa a brincar 
com suas próprias convenções (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 510, 
grifo dos autores). 
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Os diretores de O Grande Lebowski não foram fieis as tradicionais 

convenções de gênero comédia e incorporaram outros gêneros, sem comprometer o 

desenvolvimento do enredo. Os gêneros western, filme noir e musical estão presentes 

no filme interagindo com a comédia – em alguns momentos de forma sutil e em outros 

visivelmente identificáveis. 

 

1.3 FILMOGRAFIA DOS IRMÃOS COEN 

 

Os diretores Joel e Ethan Coen são naturais do estado de Minnesota, 

localizado ao norte dos Estados Unidos. A obra de maior repercussão foi Onde os 

Fracos Não Têm Vez (2007), com o qual conquistaram o Oscar de Melhor Filme, 

Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado.  

Fargo: Uma Comédia de Erros, foi outro filme premiado com Oscar, ganhando 

Melhor Roteiro Original. O filme Barton Fink: Delírios de Hollywood também é 

considerado um dos principais trabalhos realizados pelos diretores, ganhando com 

ele, a Palma de Ouro do Festival de Cannes.  

Durante a trajetória profissional dos Irmãos, a busca pela inclusão harmoniosa 

de diversos gêneros construiu-se de obra em obra produzida. Percebe-se esse 

caminho em Ajuste Final, um filme de crime retratando a década de 30 e na comédia 

slapstick8 Arizona Nunca Mais. 

Essa mescla de gêneros também aparece no filme O Grande Lebowski 

ironizando o cinema clássico hollywoodiano, através da utilização de elementos do 

cinema noir e inspirado em um musical clássico da década de 1940.  

A utilização de gêneros, ironizada pelos irmãos é um elemento característico 

em filmes como Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum (2013), onde os 

diretores retratam a saga do músico folk Llewyn Davis, interpretado por Oscar Isaac, 

que em determinado momento da história, decide sair de Nova York e rumar para 

Chicago, a fim de conseguir um contrato com um produtor da cidade.  

Durante a viagem, o protagonista pega carona com um músico de jazz, Roland 

Turner, interpretado por John Goodman e pelo poeta da Geração Beat9, Johnny Five, 

interpretado por Garrett Hedlund. Por Johnny Five ser um beatnik e viajar em uma 

                                                           
8 Filme do subgênero “pastelão”.  
9 Movimento literário iniciado pós-Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes símbolos deste 
movimento é o livro “On the Road – Pé na Estrada” (On the Road, 1957), escrito por Jack Kerouac. 
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estrada, é possível encontrar uma semelhança com a obra On the Road, de Jack 

Kerouac, onde poetas, também beatniks, encontram-se dentro de um carro em 

viagem.  

Uma das características da filmografia dos irmãos Coen é homenagear obras 

significativas de determinados períodos ou de mudanças de paradigmas no mundo 

artístico. A obra On the Road é homenageada por representar o gênero road movies, 

cuja narrativa envolve o protagonista saindo de sua rotina e partindo em uma viagem, 

sem permanecer muito tempo em uma mesma localidade.  

Outras obras vieram a partir da influência do livro On the Road: Sem Destino 

(1969), dirigido por Dennis Hopper, Thelma & Louise (1991), dirigido por Ridley Scott, 

e a adaptação cinematográfica do livro, Na Estrada (2012), dirigido pelo brasileiro 

Walter Salles. 

Para compreensão do gênero road movie, Paiva (2011) aborda: 

 
No contexto norte-americano, parece haver um consenso: com o surgimento 
de On the Road, o romance de Jack Kerouac (lançado em 1957). O livro é 
um ponto de inflexão, ao assumir um caráter mais contestador da cultura 
dominante. E, nesse sentido, passa se constituir como uma referência de 
rebelião, logo levada ao cinema e incorporada em personagens como 
aqueles interpretados por James Dean, entre tantos outros rebeldes que têm 
sua performance contestadora associada ao automóvel (PAIVA, 2011, p. 44, 
grifo do autor). 

 
Para reafirmar a característica de personagens contestadores, os irmãos 

Coen ironizam mais uma vez na obra Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem 

Comum, quando promovem um debate entre os personagens Roland Turner e Johnny 

Five. No gênero road movie, exemplificados pelos filmes Na Estrada, onde acontecem 

grandes discussões filosóficas, e Thelma & Louise com discussões sobre 

relacionamento humano, percebe-se nitidamente essa característica, porém no filme 

dos Coen existe um “road movie irônico”, explicado na cena onde o personagem de 

Goodman é arrogante e destrata Llewyn logo em seu primeiro contato; enquanto Five 

é monossilábico e não mantém uma longa conversa com nenhum dos passageiros do 

carro. Essa narrativa fica evidente até pelo fato do casting do mesmo ator, Garrett 

Hedlund, que atuou em Na Estrada e em Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem 

Comum.  

Outro filme dos irmãos que ironiza gêneros hollywoodianos além de O Grande 

Lebowski e Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum, é o filme Ave, César! 
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(2016). A história do filme é baseada em um personagem da vida real, Eddie Mannix, 

interpretado por Josh Brolin e se passa na década de 50. O verdadeiro Mannix 

trabalhava como fixer10 de celebridades hollywoodianas do período e convivia com os 

escândalos do meio artístico.  

Além de realizar referências aos escândalos de Hollywood da década de 50, 

nesse filme, os irmãos Coen também ironizam os gêneros musicais, faroeste, épicos 

e os métodos de produção do cinema clássico hollywoodiano. Cabe ressaltar que em 

Ave, César!, durante a apresentação da personagem DeeAnna Moran, interpretada 

por Scarlett Johansson, os Coen homenageiam o diretor Busby Berkeley e ironizam 

os métodos de produção na cena que referencia os musicais onde aparecem a ex-

nadadora Esther Williams. 

Além de DeeAnna Moran, cujo personagem representava uma artista 

hollywoodiana da década de 50, outros personagens do filme Ave, César! também 

foram baseados em atores e atrizes da vida real e ganharam uma apresentação em 

forma de mescla de gêneros, como acontece com o personagem Burt Gurney, 

interpretado por Channing Tatum, que faz uma referência aos atores do gênero 

musical, Gene Kelly e Fred Astaire. 

Em Ave, César!, os diretores incluíram uma conotação política e social ao 

abordarem o período do Hollywood ten11 em cenas do sequestro do personagem Baird 

Whitlock, interpretado por George Clooney, feito por um grupo de roteiristas 

comunistas. Na história, os roteiristas procuram implantar seus ideais comunistas no 

enredo de seus filmes e utilizariam do dinheiro do sequestro para contribuir com a 

causa soviética. Uma ironia com o que aconteceu na vida real, onde os roteiristas não 

estavam envolvidos com a pátria soviética e eram apenas mais um exemplo da 

ameaça vermelha12 pós-Segunda Guerra Mundial. 

Outra obra que o foco é a ironia de gêneros e a crítica ao sistema de produção 

do cinema hollywoodiano é Barton Fink: Delírios de Hollywood – nela o personagem 

Barton Fink, interpretado por John Turturro, é um roteirista designado para escrever 

um filme cujo gênero deveria ser wrestling movie13. O personagem sente dificuldade 

                                                           
10 Funcionário encarregado de cuidar da vida pessoal de celebridades. 
11 Uma lista com dez nomes do cinema que estariam envolvidos com atividades do Partido Comunista 
Americano. Tal lista possuía nomes de pessoas como o roteirista Dalton Trumbo de A Princesa e o 
Plebeu (1953) e o diretor Edward Dmytryk de Rancor (1947). 
12 Expressão utilizada na época para denominar o medo dos americanos diante do crescimento do 
comunismo não só nos EUA, mas no mundo. 
13 Do inglês: filme de luta-livre. 
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para entender o gênero proposto e iniciar a produção do roteiro, sendo que esse nunca 

acontece.  

É possível perceber que Joel e Ethan, nas obras citadas, trabalham com a 

mescla dos gêneros e ainda os utilizam para propagar uma marca nos filmes, que é a 

ironia, especialmente ao cinema clássico hollywoodiano, quando os diretores 

adicionam o humor em cenas não originalmente de comédia e ainda desenvolvem 

uma comédia dentro da comédia (meta-joke14) com os personagens representados 

pelos mesmos atores ao longo dos seus filmes. 

Para Joel e Ethan, a importância dos personagens vai além de interpretar uma 

história através dos diálogos, eles interligam os trabalhos dos diretores, algumas 

vezes referenciando o próprio filme que está sendo narrado ou referenciando obras 

anteriores. Esse processo autorreferencial proporciona o desenvolvimento de um 

padrão moral típico dos personagens, especialmente nos protagonistas, que 

geralmente são indivíduos que não tiveram sucesso na vida pessoal e por 

consequência apresentam problemas emocionais que constroem a riqueza da 

narrativa. 

Em O Grande Lebowski, Donny, interpretado por Steve Buscemi, morre no 

decorrer da história. O mesmo ator, Buscemi, interpreta o personagem Carl Showalter 

em Fargo: Uma Comédia de Erros, que também é dirigido pelos irmãos Coen, e falece 

no decorrer do filme, situação que mais uma vez acontece com Buscemi interpretando 

Mink Larouie no filme Ajuste Final (figura 1). 

 

FIGURA 1 – PERSONAGENS DE BUSCEMI 

 

FONTE: Reprodução – Fargo: Uma Comédia de Erros (1996); Ajuste Final (1990); O Grande 
Lebowski (1998). 

 

                                                           
14 Em tradução livre: Meta-piada. Ou seja, uma piada interna só reconhecível pelos fãs. 
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Além da morte dos personagens interpretados por Buscemi, Ethan e Joel 

incluem um humor específico para Donny, de O Grande Lebowski, devido ao 

comportamento de Showalter em Fargo: Uma Comédia de Erros, pois o personagem 

de Buscemi reclamava constantemente de coisas insignificantes, irritando os demais 

durante os diálogos.  

Como represália ao personagem desagradável, interpretado por Buscemi, os 

Coen acrescentaram uma característica a Walter, que contracena com Donny 

mandando-o ficar quieto toda vez que esse tenta dar uma opinião. 

Os próprios diretores, em entrevista para o making of do DVD lançado em 

1998, explicam que além de programar o diálogo dos atores, incluem em alguns de 

seus personagens, características que nos fazem lembrar do seu trabalho anterior. 

 
Pensamos que seria interessante, depois que ele interpretou um tagarela em 
Fargo: Uma Comédia de Erros, onde ele não calava a boca, abordarmos de 
outra maneira seu personagem neste filme. Alguém nos informou 
recentemente que ele esteve em nossos últimos cinco filmes, e o matamos 
em cada um deles (COEN, 1998)15. 

 

Desta forma, conforme o comentário supracitado pelos diretores do filme, eles 

confirmam que existe uma relação, mesmo que pequena, entre os diferentes 

personagens de seus filmes que são interpretados pelo mesmo ator, no comentário 

acima especificamente sobre o ator Steve Buscemi. 

Outro ator frequentemente presente nos filmes dos irmãos Coen é John 

Goodman. Em Barton Fink: Delírios de Hollywood, Goodman é Charlie Meadows, um 

pacato advogado que mora em um hotel e é vizinho de quarto do protagonista Barton 

Fink, interpretado por John Turturro. Nos diálogos entre os dois existe uma parceria 

amigável, que torna Meadows o melhor amigo de Fink em Los Angeles.  

Igualmente em O Grande Lebowski, Goodman é Walter Sobchak, grande 

amigo do protagonista, que apresenta comportamento invertido a seu personagem de 

Barton Fink: Delírios de Hollywood. Sobchak é agressivo, porém, carismático e 

sempre que está presente em cena tenta resolver os problemas por meio da violência. 

 Meadows se mostra uma pessoa tolerante e amigável no decorrer de Barton 

Fink: Delírios de Hollywood. Porém, ao final do filme, revela-se um assassino que 

                                                           
15 Original em inglês: “We thought it would be interesting after- he plays a sort of a motormouth in Fargo, 
he never really shuts up, and so we thought it would be interesting to sort of go the other way in this 
movie in terms of the character that we wrote for him. Somebody pointed out to us recently that he's 
been in the past five movies of ours and we killed him in each one”. 
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tenta matar o protagonista. Essa característica se inverte com Sobchak. Em O Grande 

Lebowski, o personagem de Goodman se mostra agressivo e ameaçador, todavia, 

com a morte de seu amigo Donny, ele demonstra um comportamento sentimental e 

carinhoso mediante da situação. 

 

FIGURA 2 – PERSONAGENS DE GOODMAN 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998); Barton Fink: Delírios de Hollywood (1991). 

 

1.4  O GÊNERO COMÉDIA EM O GRANDE LEBOWSKI 

 

Segundo Arêas (1990, p. 24), o gênero comédia sem dúvida evoluiu dos 

cortejos folclóricos das aldeias, das disputas verbais e das festas camponesas nas 

quais os participantes se mascaravam de animais. Mais que ao cômico, estaria a 

comédia ligada ao caos e à representação de um mundo às avessas. 

Para a autora (1990, p. 34-37), não existe uma precisão sobre os princípios 

da comédia, sabe-se que foi na Grécia antiga – e que era considerado um componente 

do gênero dramático europeu. A comédia grega foi dividida em três períodos: comédia 

antiga, média e comédia nova, acompanhando a evolução da sociedade, sendo que 

o maior compositor do início desse gênero foi Aristófanes, no século V a.C. Aristófanes 

em seus quarenta anos de vida literária, retrata na comédia antiga dez anos de guerra 

entre Atenas e Esparta, mostrando ao espectador uma versão opositora da história 

contada pelo poder. Na comédia média, os personagens se desenvolvem em 

situações românticas e os temas são ligados à mitologia e aos costumes sociais da 

época. Entre a comédia média e a comédia nova se aperfeiçoam os temas que 

retratam a desigualdade social e o conflito entre as gerações. 

Desta forma, de acordo com a autora supracitada (1990), a comédia nova se 

estende até a idade média com o início dos ideais renascentistas. Para Bakhtin:  
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O desejo de renovação e de renascimento, a ‘ânsia por uma nova juventude’ 
impregnaram a sensação carnavalesca do mundo, encarnada de diversas 
maneiras nas formas concretas e sensíveis da cultura popular (espetáculos, 
ritos e formas verbais) (1987, p. 49). 

 

Segundo Bakhtin (1987, p. 91-93), a partir do renascimento novas formas de 

comédia surgiram, como o romance cômico que retratava a burguesia e a 

preocupação com a estética, anunciando o período clássico das artes. 

Para falar dos primórdios do gênero comédia, Aumont e Marie (2006) destacam 

que esse estilo surgiu inspirado nas fraquezas humanas e foi considerado um gênero 

inferior aos demais. 

 
Peça de teatro que consiste originalmente (na era clássica) em uma intriga 
entre personagens de baixa condição, provida de um final feliz e submetida à 
verossimilhança (diferentemente de gêneros como a tragédia). Tais peças 
provocam, geralmente, o riso, daí o sentido atual. No cinema, é um gênero 
definido de modo fraco, com contornos vagos, mas universal (AUMONT; 
MARIE, 2006, p. 57). 

  
Nogueira enfatiza a tendência de o espectador depreciar o gênero devido à 

falta de seriedade da narrativa: 

 
[...] a comédia tende a fazer ressaltar as fragilidades do ser humano: o vício, 
a negligência, a pompa, a presunção ou a insensatez, por exemplo. Daí, 
talvez, que seja um género frequentemente depreciado, quem sabe pela sua 
carência de seriedade, capaz de descobrir em qualquer tema ou personagens 
o pretexto para o riso e o escárnio (2010, p. 20). 

 
 

Apesar de o gênero ser depreciado na visão dos autores, os irmãos Coen 

fizeram com que o mesmo se sobressaísse no filme O Grande Lebowski. O site IMDb, 

ao categorizar a película, a insere como um filme de comédia e do gênero crime. O 

tipo de comédia utilizado pelos diretores agrega um tom irônico para debater questões 

de gênero cinematográfico. Para Nogueira (2010, p. 21) “a comédia pode igualmente 

desdobrar-se em várias modalidades, dependendo do tom ou do propósito com que o 

humor é utilizado”.  

Os irmãos Coen são admiradores do cinema clássico hollywoodiano e o 

propósito do filme O Grande Lebowski de incluir a ironia é por considerar que outras 

formas de comédia como a sátira, escárnio, paródia, cáustico e o ridículo, não sejam 

tratadas com a seriedade e o respeito que é a ironia, apesar dos diretores também 

utilizarem destas outras formas em suas obras. Segundo Nogueira (2010, p. 21) “a 



31 
 

ironia, através da qual se faz divergir o sentido literal e o sentido figurado, afirmando 

algo para insinuar o seu contrário”. 

A ironia encontrada nas obras dos irmãos Coen apresenta o humor quando 

se refere ao processo de produção hollywoodiano, levando o público a reflexão sobre 

os modelos sociais apresentados nas obras cinematográficas e propondo mudanças 

na arte. 

A linha humorística adotada por Ethan e Joel muitas vezes não é compreendida 

e desqualificada pela crítica, esse pode ter sido um dos fatores que levou a obra O 

Grande Lebowski a um sucesso tardio.  

Segundo Hutcheon: 

 
A inclusão da ironia e do jogo jamais implica necessariamente a exclusão da 
seriedade e do objetivo na arte pós-modernista. A compreensão errônea 
desse aspecto é sinônimo da compreensão errônea da natureza de grande 
parte da produção estética contemporânea - mesmo que sirva para uma 
teorização mais organizada (HUTCHEON, 1991, p. 48). 

 

Hutcheon (1991) acredita que a ironia expressa a estética contemporânea e 

consequentemente a arte pós-moderna. O uso da ironia em O Grande Lebowski 

frequentemente é explorado através de seu personagem principal. O protagonista 

desempregado é um herói diferente dos retratados nos filmes. Para Green et al.: “Não 

é frequente encontrar em nossa cultura um ícone heroico que também é um dos mais 

preguiçosos para seu tempo e espaço” (2007, p. 8)16. 

Dude, apelido designado ao personagem de Bridges, veste um roupão de 

banho logo no início do filme quando está fazendo compras em um supermercado, 

demonstrando o seu despojamento e a falta de compromisso com os padrões sociais 

impostos na cidade de Los Angeles da década de 1990. Nos diálogos do personagem 

é possível perceber ao longo de todo o filme a pregação do pacifismo, mesmo sendo 

constantemente provocado pelas pessoas que o cercam na história. 

 
A espontaneidade que emerge do comediante revela nêle, na medida que se 
mantém fiel a si mesmo, um modo de ser irracional (liberto da lógica) e 
inconsciente (sem consciência da realidade que o cerca). É o que lhe serve, 
às vezes, para criticar a realidade (RITTNER, 1965, p. 52). 

 

                                                           
16 Original em inglês: “It’s not often that our culture presents us with a heroic icon who is also one of the 
laziest men of his time and place”. 



32 
 

Os irmãos Coen incorporaram as características de comediante ao 

protagonista Dude em sua vestimenta e nas atitudes de tranquilidade diante da 

violência extrema e falta de caráter dos demais personagens. Na vestimenta, além do 

roupão de banho que o personagem usa para fazer compras no supermercado, 

constantemente é visto trajando sandálias e bermuda, inclusive nos eventos sociais. 

Independentemente do local e ocasião, Dude aparece bebendo um drinque específico 

(White Russian) ou fumando maconha. Esse conjunto de características contribui para 

expressar a conotação pacífica do personagem, que contradiz com as características 

do personagem Walter, seu melhor amigo e conselheiro. 

A relação de companheirismo entre Dude e seu amigo Walter fica evidente 

nos diálogos entre os dois personagens, constantemente Dude afirma sua 

característica pacifista ao amigo, que por sua vez, atribui as suas atitudes agressivas 

às experiências vivenciadas na Guerra do Vietnã. As contradições entre a 

personalidade dos dois personagens são destacadas e enfatizadas pelos diretores, 

introduzindo no enredo uma conotação cômica, porém, harmonizada pelas diferenças. 

O lado cômico do protagonista e seu companheiro é revelado logo na primeira 

parte do filme. Dude apresenta as características citadas por Rittner (1965) sendo fiel 

ao modo de vida que decidiu seguir, sem um padrão e lógica social, que cobra do 

indivíduo o exercício de um trabalho remunerado, a valorização à pátria e à família. 

Além disso, aparenta não ter consciência da realidade que o cerca, porém, 

constantemente critica a realidade violenta e agressiva. 

Rittner (1965) apresenta duas linhas cômicas, a do absurdo e a do onirismo. 

A linha do onirismo apresenta o que é irreal e somente pode ser sonhado, sendo que 

o diálogo se sobressai à imagem. A linha do absurdo é onde o impossível pode 

acontecer. 

 
Em geral, o absurdo está presente em todo filme cômico antigo: uma simples 
discussão gera um conflito envolvendo dezenas de pessoas, que 
arremessam pastelões, daí a expressão comédia de pastelão ou “slapstick”; 
centenas de guardas perseguem um ladrão sem alcançá-lo, etc. É, por 
exemplo, a linha de comediantes como Oliver Hardy & Stan Laurel (O Gordo 
e o Magro). Aparece também em obras de René Clair como História de um 
Chapéu de Palha (1928), nos filmes de Buster Keaton, “o homem que não ri” 
(sua impassibilidade diante do que acontece ao seu redor atenta contra a 
razão) nas célebres comédias dos irmãos Marx e, com uma insanidade 
vulgar, nos Três Patetas (RITTNER, 1965, p. 52, grifo do autor). 
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As características da linha do absurdo são retratadas em O Grande Lebowski 

na parceria e diálogos entre os personagens opostos Dude e Walter, formando uma 

clássica comédia de dupla. Sendo assim, algumas características encontradas nas 

comédias de dupla são, por exemplo, dois protagonistas atuando juntos em busca de 

um humor coletivo – como temos nos filmes supracitados na citação de Rittner (1965). 

Em O Grande Lebowski, a dupla Dude e Walter contracenam em uma espécie 

de comédia de dupla, conseguindo fazer um vínculo com os clássicos de Laurel e 

Hardy. Isso é possível observar na cena onde ambos vão entregar a maleta com 

cuecas para os sequestradores, e essa ação resulta em um acidente de carro. A cena 

pode ser marcada por pantomimas, ou seja, utilizam das ações corporais para contar 

uma história, sendo Dude, Walter e a gangue niilista, os personagens cômicos do 

filme. 

Em momentos do filme, as expressões faciais de Dude lembram Buster 

Keaton, “o homem que não ri”, demonstrando total falta de reação ao que está 

acontecendo. Em um dos trechos do filme essa impassibilidade fica evidente quando 

o personagem de Jeff Bridges bate o carro por um motivo banal, sua expressão lembra 

as famosas expressões de Keaton, sendo ela a stone face como pode ser observada 

abaixo (Figura 3). 

 

FIGURA 3 – STONE FACE 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998); Bancando o Águia (1924). 

 

Após análise do filme O Grande Lebowski, verificou-se que a stone face ocorre 

cinco vezes durante o filme, onde em quatro delas Dude está utilizando óculos 

escuros, e em apenas uma, que é situada no período da noite, ele não está. 
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Para Bordwell e Thompson: “As comédias antigas do tipo pastelão, 

normalmente, fazem da filmagem seu objeto e usam tal objeto para fazer piadas de si 

mesmas [...]” (2013, p. 510). Sendo assim, a inesperada sequência da batida do carro, 

finalizando com a expressão do personagem, agregam todos os elementos de uma 

comédia pastelão definindo claramente esse gênero presente na obra.  

 

1.5  WESTERN 

 

No início de O Grande Lebowski, os irmãos Coen incluíram um trecho com 

características que levariam o espectador a considerar que se trata de um filme de 

western. Esse segmento de abertura promoveu um ritmo intenso e despertou a 

curiosidade do público sobre o desenvolvimento da história do filme. Para a 

composição do trecho os diretores selecionaram música, cenário e narrador com 

sotaque sulista típico das regiões onde se situam os conflitos.  

A música selecionada para contribuir com o clima de faroeste é Tumbling 

Tumbleweeds, composta pelo grupo Sons of the Pioneers para servir como trilha 

sonora do filme que leva o mesmo nome da música – no Brasil, a obra foi chamada 

de Boiadeiro Trovador (1935). 

Para compor o cenário de deserto seco, os diretores acrescentaram uma bola 

de feno que rola e se locomove empurrada pelo vento. A filmagem da bola em 

movimento vai descortinando diversas características típicas do ambiente desértico 

até chegar nas ruas de Los Angeles, ligando o estilo clássico dos ambientes de filmes 

de western ao retrato urbano das cidades, com longas ruas asfaltadas e diversas 

propagandas de estabelecimentos comerciais (Figura 4). 
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FIGURA 4 - FENO 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998). 

 

O contraste entre os dois ambientes desabitados remete a uma das temáticas 

dos filmes de western, a conquista de território. Sobre isso o autor Vugman diz:  

 
Apesar da forte ligação com os valores rurais, não são plantações e fazendas 
a dominar o cenário, mas o Monument Valley, no Arizona e suas enormes 
formações pedregosas apontando para o céu, cercadas de solo árido e 
desértico. E é nessas extensas paisagens de pequenas e isoladas 
comunidades que o embate mitológico entre o civilizado e o selvagem se 
desenrola. São várias as oposições a expressar esse embate: cultura versus 
natureza, Leste versus Oeste, o verde e o deserto, a América e a Europa, a 
ordem social e a anarquia, o indivíduo e a comunidade, a cidade e as terras 
selvagens, o cowboy e o índio, a professorinha e a dançarina/prostituta do 
saloon etc (2006, p. 163, grifo do autor). 

 

O que foi dito por Vugman (2006) corrobora com os pensamentos de Schatz 

(1985), sendo que para ele o nascimento do gênero western coincide com o início do 

cinema como uma produção comercial – que contou com o filme O Grande Roubo do 

Trem (1903), considerado um marco na história do cinema. Schatz (1981, p. 45) 

observa que a fórmula das histórias de western procede de músicas folclóricas, contos 

sobre capturas indígenas e romances do século XIX. 

 
O western é, aliás, não mais que um retrato efabulado do Oeste americano, 
da expansão da fronteira da civilização, da instauração da lei e da ordem, 
muitas vezes à custa das populações indígenas, tantas vezes 
deturpadamente retratadas. Esta oposição múltipla entre a ordem e o caos, 
entre a lei e a bandidagem, tem na contraposição entre a cidade e o campo, 
entre o jardim e a selva, um claro eco simbólico, como se a imposição da 
ordem ao nível social fosse acompanhada por uma mesma imposição ao 
nível territorial. É nestes vários eixos e oposições que se fundamenta 
temática e narrativamente a produção de westerns (NOGUEIRA, 2010, p. 42). 
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Sendo o western um gênero clássico do cinema americano, é possível que os 

diretores de O Grande Lebowski tenham optado por uma abertura impactante e 

excitante. Para Nogueira: “Retratado como um lugar de múltiplos e complementares 

conflitos, o western revelaria um apelo narrativo dificilmente recusável para os 

espectadores em busca de excitação cinematográfica” (2010, p. 42, grifo do autor). 

Aproveitando da narrativa e do imaginário popular dos conteúdos do gênero 

western, os irmãos Coen aperfeiçoaram a participação do narrador, ele não somente 

narra a saga do herói como participa pessoalmente em dois momentos do filme.  

O narrador introduz o espectador na história de um indivíduo desempregado 

chamado Jeffrey Lebowski, descrevendo suas características. A apresentação do 

personagem é mediada pela voice-over17 e o narrador também é um personagem 

considerado uma figura onipresente em todos os acontecimentos do filme, sendo ele 

o intérprete de alguns acontecimentos para melhor compreensão do público. 

Os momentos onde o narrador aparece são rupturas com a história 

apresentada pelo filme. No momento em que Sam Elliott, o ator que interpreta o 

narrador, aparece pessoalmente pela primeira vez, a ruptura ocorre em um tom 

enigmático, onde o personagem não estava em quadro alguns segundos antes, e 

aparece alguns segundos depois.  

Sendo assim, sua última aparição em O Grande Lebowski realça esse 

mistério, onde ele menciona todos os eventos que aconteceram no filme como se 

estivesse onipresentemente vivendo todos eles. A voz do narrador pode ser 

classificada como voz over “qualquer som que não seja representado como vindo do 

espaço e do tempo das imagens na tela, o que inclui sons não diegéticos e som 

diegético não simultâneo” (BORDWELL; THOMPSON, 2013 p. 750). 

É possível classificar os sons que ocorrem no filme como diegéticos, na 

definição de Bordwell e Thompson: 

 
[...] o som diegético é o som que tem sua fonte no mundo da história. As 
palavras ditas pelas personagens, os sons feitos por objetos na história e a 
música representada como proveniente de instrumentos no espaço da 
história são todos sons diegéticos (2013, p. 431).  

 

Todavia, existem cenas onde o som no filme é não-diegético, como por 

exemplo na narração do personagem de Elliott, onde ele não está presente 

                                                           
17 Uma técnica de produção audiovisual onde o narrador não faz parte da imagem, apenas sua voz. 
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pessoalmente quando narra. Bordwell e Thompson (2013, p. 431) classificam o som 

não-diegético como “[...] proveniente de uma fonte fora do mundo da história”. 

Portanto, além do som presente no filme, vale ressaltar como a narrativa instiga 

o espectador. Para os autores supracitados: “Os cineastas perceberam a muito tempo 

que o interesse do espectador pode ser estimulado e manipulado pela divulgação 

cuidadosa de informações da história em vários pontos” (BORDWELL; THOMPSON, 

2013, p. 165). Sendo a narração:  

 
[...] o processo passo a passo que nos guia na construção da história a partir 
do enredo. Muitos fatores fazem parte da narração, mas o mais importante 
deles para nossos objetivos envolve a quantidade e a profundidade de 
informações da história que o enredo apresenta (BORDWELL; THOMPSON, 
2013, p. 165). 

 

 
Essa quantidade e profundidade de informações, segundo Bordwell e 

Thompson provoca uma hierarquia de conhecimento. “Em determinado momento, 

podemos perguntar se o público sabe mais, menos ou o mesmo que as personagens 

sabem” (2013, p. 168). 

Em O Grande Lebowski, o panorama do enredo apresentado pelo narrador é 

inserir o espectador no universo do filme, em especial onde ele ocorre, na cidade de 

Los Angeles. Os dois momentos nos quais o narrador aparece pessoalmente são 

ambientados no boliche (figura 5), em ambos toca a mesma música do início do filme 

(Tumbling Tumbleweeds) e o narrador se materializa com a vestimenta típica de um 

cowboy, conversando com Dude. Fica claro que esse personagem é o narrador, não 

só por ter a mesma voz do ator Sam Elliott, como em sua segunda aparição, se 

mostrar como alguém onipresente com a história, como se fosse uma espécie de 

“narrador-observador” do filme. O narrador expressa ideias e conceitos filosóficos, que 

são memorizados e reproduzidos pelo protagonista no segundo momento no qual o 

cowboy reaparece. 
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FIGURA 5 – DUDE E O COWBOY 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998). 

 

A participação simbólica, porém, marcante do cowboy é reverenciada pelo 

protagonista que reconhece a profundidade das palavras de um mito. Para Rittner, 

“[...] o cowboy (vaqueiro) era elevado à dignidade de mito: um mito do homem livre, 

próximo de suas raízes telúricas e captado num estado nascente da sociedade, à qual 

tinha de impor pela fôrça a ordem e a prosperidade” (1965, p. 56, grifo do autor). 

Diante dessas participações, o gênero western é reconhecido no filme O 

Grande Lebowski. Entretanto, não é tratado como o gênero principal e que norteia os 

demais gêneros. 

 

1.6  CINEMA NOIR EM O GRANDE LEBOWSKI 

 

Para Aumont e Marie (2006), o termo noir deriva de uma série de romances 

publicados por uma editora francesa na década de 1940. 

 
Uma coleção de romances policiais, lançada em 1945, pela editora Gallimard, 
foi chamada de “Série noir” (“Série negra”), e o mesmo epíteto foi utilizado 
pela crítica, na Liberação, a propósito das adaptações de D. Hammet ou R. 
Chandler18. Tal denominação – que estranhamente, passou sem 
modificações para o inglês – perdurou e acabou designando um subgênero 
do filme policial (AUMONT; MARIE, 2006, p. 212, grifo dos autores). 

 

Costa (1987) concorda com os autores sobre o país de origem e os motivos 

da criação, mas, discorda quando os franceses o classificam como subgênero do 

crime.  

 

                                                           
18 Os americanos Dashiell Hammet e Raymond Chandler foram autores de diversas obras importantes 
adaptadas para o cinema noir, tal como “O Falcão Maltês” e “O Sono Eterno”. 
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Essa etiqueta de gênero (noir) é uma invenção francesa, tem uma origem 
banal (negro era a cor das capas da coleção de romances policiais de maior 
sucesso, exatamente como aconteceu com “giallo” na Itália), mas acabou 
sendo aceita pelos próprios americanos. Sob a etiqueta noir podem ser 
abrangidos vários gêneros, ou melhor subgêneros: policiais, filmes de 
gângster, histórias de detetives, thrillers etc. (COSTA, 1987, p. 102, grifo do 
autor). 

 

De acordo com as duas citações supracitadas, fica claro que para os 

franceses o gênero noir é atribuído às obras de crimes e policiais. Lira (2015, p. 15-

17) também classifica noir como gênero e destaca que ele surgiu entre os anos 1940 

e 1950 nos Estados Unidos, influenciados por profissionais que deixavam a Alemanha 

durante a Segunda Guerra Mundial e traziam com eles um estilo visual, que trabalhava 

a luz e a sombra estudados e aplicados no cinema expressionista. 

Schatz (1981), em sua obra, explica a influência da sociedade na criação do 

cinema noir quando aborda a condição emocional do povo americano no período que 

os filmes foram produzidos: 

 
Os filmes noir hollywoodianos documentam uma crescente desilusão com as 
tradições e os valores americanos encarando um desenvolvimento 
contraditório em termos sociais, políticos, científicos e econômicos. De um 
lado, temos grandes negócios e o crescimento urbano oferecendo aos 
americanos um crescimento de oportunidade socioeconômica, e por outro 
lado, os deixou com um sentimento profundo de alienação. A mudança da 
visão em relação a sexualidade e casamento foi gerada pelos milhões de 
homens fora do país e pelas milhões de mulheres pressionadas a se inserir 
no mercado de trabalho (SCHATZ, 1981, p. 113, grifo do autor)19. 

 

Dessa forma, a sociedade transformada ansiava por uma nova apresentação 

de cinema. O gênero noir retratava de forma mais próxima a sociedade, desprezando, 

pela falta de identificação, os grandes musicais e superproduções de melodramas 

hollywoodianos. Os filmes ainda desprezavam a luminosidade e o brilho dos musicais 

e das cenas românticas e dramáticas hollywoodianas.  

 
Essas zonas de penumbra funcionam, de algum modo, como uma metáfora 
do universo social e moral que caracterizava estas histórias: a traição, o 
crime, o cinismo, o pessimismo, a fatalidade, o ciúme, a tragédia são alguns 
dos temas recorrentes nestas narrativas de enredo muitas vezes bastante 
cifrado (NOGUEIRA, 2010, p. 32). 

                                                           
19 Original em inglês: “Hollywood’s noir films documented the growing disillusionment with certain 
tradition American values in the face of complex and often contradictory social, political, scientific, and 
economic developments. On the one hand, big business and widespread urban growth offered 
Americans increased socioeconomic opportunity but on the other, it left them with a feeling of deepening 
alienation. Changing views of sexuality and marriage were generated by the millions of men overseas 
and by the millions of women pressed into the work force”. 
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O imaginário dos acontecimentos noturnos maléficos representava os 

temores de uma sociedade marcada pela violência. 

 
A simbologia nictomórfica presente nas imagens dos filmes noirs e as 
significações a ela correspondentes (a noite, as trevas, as sombras, o Mal, o 
nefasto, a queda) farão o contraponto à luz (o Bem, o Divino), e aos símbolos 
do Regime Diurno materializados nas imagens cinematográficas em questão 
(LIRA, 2015, p. 19). 

 

Segundo Bergan (2016, p. 179), em O Grande Lebowski os elementos do noir 

estão presentes apenas na narrativa e não ditam o filme estilisticamente. Porém, é 

possível constatar que os diretores incluíram cenas escuras e sombras, influenciadas 

pelas características desse gênero. Em duas sequências do filme esses elementos 

ficam bem evidentes (figura 6). No primeiro deles, a sombra do protagonista é 

destaque na cena escura que acontece durante a primeira visita de Dude ao ateliê de 

Maude, nesse trecho a luz é posicionada atrás do personagem projetando a sombra 

do seu corpo no caminho a ser percorrido. Na segunda sequência, onde o ambiente 

noturno e escuro é retratado, o protagonista é perseguido por uma viatura policial que 

ilumina o caminho, destacando a sua silhueta. 

 

FIGURA 6 – SOMBRAS 

  

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998) 

 

Em O Grande Lebowski, os irmãos Coen utilizam dos padrões de 

desenvolvimento do cinema noir para elaborar seu próprio padrão, incluindo até 

colagens de filmes noir. Essa especificidade no modo de compor a narrativa, interfere 

no enredo causando uma mudança na situação dos personagens. Sobre padrões de 

desenvolvimento “não existe uma lista completa dos padrões possíveis do enredo, 
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mas vários tipos surgem com frequência o suficiente para merecer menção” 

(BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 162). 

Ao se inspirar na narrativa do cinema noir, os diretores agregam como 

variação do padrão de enredo a investigação de um objetivo, que normalmente é 

encontrada nos filmes de detetive. Para Bordwell e Thompson (2013, p. 163), a 

combinação de padrões pode ocorrer ao longo dos filmes. Os autores citam o filme 

Os Suspeitos (1995) para determinar que isso é possível, onde o uso de flashbacks 

auxilia no desenvolvimento da narrativa que tem como objetivo a investigação. 

O protagonista de O Grande Lebowski também revela características dos 

personagens principais do gênero noir, na ambiguidade da personalidade dentro do 

próprio filme. No noir, o protagonista é tido como gângster pelas pessoas de boa 

índole e ao mesmo tempo, não provoca a credibilidade de mal caráter para os 

criminosos. Para Costa: 

 
Humphrey Bogart, o rosto com qual nos habituamos a imaginar o Sam Spade 
de Hammett (ver A relíquia macabra) e o Philip Marlowe de Chandler (ver À 
beira do abismo), resume perfeitamente essa ambiguidade de papéis: em sua 
gestualidade, no trejeito amargo do rosto, no melancólico distanciamento das 
ações em que se vê implicado (1987, p. 103, grifo do autor).  

 

Dude também provoca essa percepção ambígua em algumas sequências, o 

personagem é agredido e acusado tanto por policiais como por criminosos e não se 

relaciona com nenhum dos grupos. 

Segundo Costa (1987, p. 104), a ambiguidade faz com que o protagonista, 

que muitas vezes é o detetive, não possua instrumentos para solucionar os conflitos. 

No gênero noir, a incapacidade e impotência do herói é simbolizada por algum 

membro do corpo lesionado e essa característica é retomada pelos diretores nos anos 

1970 onde a simbologia da ferida, da cicatriz ou de algum membro enfaixado lembra 

os elementos dos filmes noir.  

Apesar de Costa (1987) sugerir que os cineastas retomaram o gênero na 

década de 1970, para Bergan, o período clássico do cinema noir encerrou no início 

dos anos 1950. O noir clássico, portanto, foi inspirado nos moldes e ambientações 

das obras de Dashiell Hammett e Raymond Chandler. Para o autor, esses filmes 

nunca morreram “[...] persistindo ao longo das décadas seguintes, muitas vezes 

transmutados em outros gêneros, como a ficção científica [...]” (2011, p. 77). 

Segundo Nogueira: 
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Se é certo que este género decaiu em produção a partir desse período, não 
deixa de ser verdade que a sua influência se perpetua na actualidade, sendo 
recorrente a criação de obras que citam ou homenageiam as suas mais 
vincadas convenções – como sucede com aquilo que comummente se 
designa por neo-noir [...] (2010, p. 32, grifo do autor). 

 

Bergan, cita como exemplo de filme neo-noir, a obra de ficção científica Blade 

Runner, o Caçador de Androides (1982) de Ridley Scott e Cliente Morto Não Paga 

(1982) de Carl Reiner, que ironizam o gênero, assim como O Grande Lebowski (2011, 

p. 77). 

No estudo de Bergan (2016, p. 189-190), os irmãos Coen utilizaram diversas 

vezes da literatura noir como base para as histórias de seus filmes. Em Ajuste Final, 

a inspiração veio da obra literária Seara Vermelha, de Dashiell Hammett; Gosto de 

Sangue (1984) foi baseado no livro O Destino Bate à Sua Porta, de James M. Cain; e 

em O Grande Lebowski a inspiração surgiu da leitura de O Sono Eterno, de Raymond 

Chandler e da adaptação cinematográfica desse romance, que ganhou o título de À 

Beira do Abismo (1946). Para o autor, além do filme À Beira do Abismo, os diretores 

construíram o protagonista a partir de outra adaptação cinematográfica de um 

romance de Chandler, Um Perigoso Adeus (1973), dirigido por Robert Altman. Nele, 

Philip Marlowe, interpretado por Elliot Gould, é retratado como um sujeito relaxado, 

preguiçoso, e desconexo com a realidade da década de 1970 na cidade de Los 

Angeles. 

 

1.7  CONCEPÇÃO DO GÊNERO MUSICAL  

 

O musical está presente em apenas um trecho do filme O Grande Lebowski, 

porém, a cena é de longa duração, superprodução e faz uma retrospectiva dos 

acontecimentos do filme.  

Sobre a concepção do gênero musical no cinema, Bergan afirma que: 

 
Nascido com o advento do som, o filme musical hollywoodiano derivou da 
ópera e opereta, ambas trazidas por migrantes europeus, e também da 
tradição americana do vaudeville, inspiração de várias obras cujo enredo gira 
em torno dos bastidores de produção de um show (2011, p. 94).  

 

Bergan corrobora com Rittner quando aborda a origem do gênero musical no 

cinema. 
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Tècnicamente, o filme musical combinou formas americanas de balé (dança 
de salão, sapateado e bailado acrobático) com a ópera cômica e romântica. 
Somou a isso extraordinários recursos de côr e cenografia, levando o gênero 
ao seu grande apogeu, que se situa entre 1944 e 1948. Sua essência, porém, 
está no espírito que evoca: a mística do “american way of life”, a vitalidade 
econômica do país, alegria de viver, juventude, “glamourização” do sexo, etc. 
(RITTNER, 1965, p. 54). 

 

Para Bordwell e Thompson (2013, p. 521), inicialmente os musicais não 

faziam ligação com a narrativa e isso contribuía na comercialização dos filmes para o 

mercado estrangeiro, que não entendia o idioma, mas, podia apreciar o espetáculo. 

Somente quando foram incluídas as dublagens e as legendas, os musicais passaram 

a incorporar as narrativas.  

Rittner (1965, p. 54) atribui a característica da falta de narrativa nos musicais 

à primeira fase desse gênero, que o autor define como “cinema falado”. Nessa fase, 

as técnicas usadas foram trazidas do teatro de revista, que consistia na agilidade das 

coreografias acompanhando as formações das bailarinas. O autor relata que as 

coreografias de Busby Berkeley, a partir do filme Rua 42 (1933), revelou o auge dessa 

fase. 

Schatz (1981) reafirma a importância do caminho percorrido pela câmera 

como marca dos musicais de Busby Berkeley. 

 
A direção musical de Berkeley e sua utilização inusitada da câmera durante 
sequências musicais são elementos que distinguem o filme [Rua 42]. Sua 
inovação mais significante foi libertar a câmera de uma posição estática a 
frente do palco. Berkeley utilizou uma única câmera em movimento 
(ocasionalmente complementada por outra câmera posicionada acima), em 
que realmente participava dos números musicais (SCHATZ, 1981, p. 189, 

grifo meu)20. 
 

Segundo Rittner (1965, p. 55), o início da segunda e última fase dos grandes 

musicais, ocorre quando os musicais da Broadway iniciam sua adaptação a 

Hollywood, no ano de 1943. Atores como Judy Garland e Gene Kelly, dançam durante 

o enredo dos filmes, sem que ocorra a quebra da narrativa. Essa fase do gênero inicia 

seu declínio em 1951, quando a fórmula de produção e roteiro das obras dos musicais 

se tornaram repetitivas. 

                                                           
20 Original em inglês: “Berkeley’s musical Direction and unusual camerawork during musical sequences 
are distinguishing elements in this film. His most significant innovation was to liberate the camera from 
a static position in front of the stage. Berkeley used a single moving camera (occasionally complemented 
by another camera overhead), which actually participated in the musical numbers”. 
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De acordo com Bordwell e Thompson, o gênero musical pode ser apresentado 

de duas formas; musical direto e musicais de bastidores. “Tanto nos musicais de 

bastidores quanto nos diretos, os números musicais são frequentemente associados 

a romances. Normalmente, o herói e a heroína percebem que formam o casal 

romântico perfeito, pois se apresentam lindamente juntos” (2013, p. 522, grifo dos 

autores). 

Em O Grande Lebowski, os dois personagens, Dude e Maude, atuam no 

número musical, demonstrando afinidade e propondo o surgimento de um possível 

romance entre os dois. Nesse momento do filme, a música selecionada para 

acompanhar a performance reflete o gosto e as características da personalidade do 

protagonista. 

Nogueira apresenta uma interpretação da composição do musical, situando a 

música em seu papel na narrativa: 

 
A música é aqui assumida não apenas como um complemento dramático das 
situações ou da caracterização das personagens, mas como um dispositivo 
narrativo em si mesmo – a música não se sobrepõe à trama a partir do seu 
exterior, mas surge a partir da própria vivência das personagens e determina 
os seus comportamentos (2010, p. 34). 

 

No trecho musical de O Grande Lebowski, o protagonista está delirando sob 

o efeito de uma droga ingerida ao som de uma música do artista Kenny Rogers. 

Segundo Bergan (2016, p. 184), os irmãos Coen utilizaram de sequências de sonhos 

e delírios em diversos filmes. Em Fargo: Uma Comédia de Erros, o trecho foi deletado 

na versão final, onde a protagonista, interpretada por Frances McDormand, 

contracena com nativos americanos. Em Ajuste Final, os diretores incluíram um sonho 

recorrente envolvendo um chapéu. Em Na Roda da Fortuna (1994), o protagonista 

Norville Barnes, interpretado por Tim Robbins, no sonho participa de um número 

musical onde dança balé acompanhado por uma bailarina. 

Altman afirma que uma única cena poderia apresentar uma narrativa própria: 

 
Aparentemente o musical pode ser definido por um modelo psicológico linear, 
mas isso é somente uma impressão, uma pequena camada de narrativa 
clássica que nós devemos aprender a olhar além, descobrindo os princípios 
radicalmente diferentes de organização que ficam por baixo da superfície 
(1981, p. 198)21. 

                                                           
21 Original em inglês: “[...] the musical looks as if it can be properly defined by a linear, psychological 
model, but this impression is created by no more than a veneer, a thin layer of classical narrativity which 
we must learn to look beyond, discovering instead the radically different principles of organization which 
lie just beneath the surface”. 
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Altman (1981, p. 199) destaca que o musical Lua Nova (1940), dirigido por 

Robert Z. Leonard e W.S. Van Dyke, é um exemplo da aplicação da narrativa em uma 

cena musical: “[…] as primeiras duas sequências do filme Lua Nova apresentam e 

desenvolvem dois centros de poder no qual o filme depende: o feminino – rico, culto, 

bonito, facilmente ofendido e o masculino – pobre, prático, enérgico, tenaz”22. 

Comparando o filme Lua Nova com o filme O Grande Lebowski é possível 

estabelecer um vínculo em relação ao comportamento dos protagonistas. Em Lua 

Nova, Marianne, interpretada por Jeanette MacDonald e em O Grande Lebowski, 

Maude, interpretada por Julianne Moore, são ricas, cultas e facilmente ofendidas, 

enquanto Henri, interpretado por Nelson Eddy, e Dude, interpretado por Jeff Bridges, 

são pobres, práticos, enérgicos e tenazes, mostrando assim uma relação da narrativa 

do gênero musical. 

Entretanto, é necessário destacar que apesar dos irmãos Coen incorporarem 

ao trecho musical todas as características do gênero, a sequência apresenta um tom 

humorístico, pois, o protagonista não é fiel ao arquétipo da figura masculina que 

compõe a dupla romântica nos clássicos musicais hollywoodianos. Segundo Schatz 

(1981, p. 196-197), o conflito mais comum do gênero musical é a relação romântica. 

Ela geralmente envolve um homem dinâmico e espontâneo como herói, que deixa de 

lado sua vitalidade quando se apaixona por uma pessoa de características opostas à 

sua. 

O casal Dude e Maude, desde o momento no qual se conhecem, não 

desenvolvem um conflito de personalidades e também não demonstram afinidade 

romântica. Seus diálogos não contém um tom provocativo e o pouco interesse 

demonstrado por Maude tem apenas como finalidade engravidar de uma pessoa 

desconhecida e que não participaria da criação de seu filho. Apesar desses pontos 

não serem comuns nas narrativas dos musicais românticos, o trecho é caracterizado 

como um musical que agrega um sentido cômico. 

 

 

                                                           
22 Original em inglês: “[...] the first two sequences of New Moon present and develop two centers of 
power on which the film depends: the female – rich, cultured, beautiful, easily offended; the male – poor, 
practical, energetic, tenacious”. 
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2  A CULTURA DO PÓS-MODERNISMO 
 

Nesse capítulo o pós-modernismo é apresentado a partir de uma perspectiva 

cultural e não somente como um movimento social, econômico e político que evoluiu 

durante o período da modernidade. Para Silva (2009, p. 111), “em termos estéticos a 

referência relativamente à qual o pós-modernismo se define é o movimento 

modernista, iniciado em meados do século XIX, de reação às regras e aos cânones 

do classicismo na literatura e nas artes”. 

Nas artes e especialmente no cinema, o pós-modernismo não é classificado 

como um gênero. Sendo gênero “vários tipos de filmes que o público e os cineastas 

reconhecem devido a convenções narrativas familiares. Gêneros comuns são o 

musical, o policial, a ficção científica” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p. 746). 

O pós-modernismo também não pode ser classificado como uma escola 

cinematográfica, pois segundo Aumont e Marie:  

 
Em história da arte, fala-se de escola para designar o conjunto de artistas que 
seguem os mesmos princípios ou cultivam o mesmo estilo. Para que haja 
realmente escola artística, é preciso haver um mínimo de critérios: se não um 
artista-mestre, ao menos um líder de opinião ou um teórico; a publicação de 
um manifesto e de um programa estético; um suporte editorial e a promoção 
midiática das idéias do grupo; um conjunto de obras e de cineastas, 
roteiristas, artistas que partilham opções comuns; adversários aos quais a 
escola se opõe e obras que dizem respeito a uma estética que ela contesta 
(2006, p. 102). 

 
Como escola cinematográfica, o autor atribui apenas o realismo, o idealismo, 

o expressionismo e o surrealismo. Assim como o pós-modernismo não pode ser 

considerado uma escola cinematográfica igualmente não pode ser considerado um 

estilo cinematográfico. Sendo estilo: 

 
Uso repetido e marcante de técnicas cinematográficas particulares, 
características de um único filme, ou de um grupo de filmes (por exemplo, a 
obra de um cineasta ou um movimento nacional) (BORDWELL; THOMPSON, 
2013, p. 745). 

 

Sendo assim, o pós-modernismo será considerado uma tendência cultural, 

que apresenta diferentes características determinantes para enquadrar uma obra 

como pós-moderna. Uma das características é a mescla de gêneros em um mesmo 

filme sem alterar a narrativa. Esse recurso é constantemente visto nos filmes escritos 

e dirigidos pelos irmãos Coen – em O Grande Lebowski, os diretores utilizam a 

comédia como gênero principal e incluem outros gêneros como cinema noir e musical. 
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Para compreensão do pensamento pós-moderno, Hall (2011) contribui com 

uma visão sociológica sobre o indivíduo do século XX e sua descentração, gerando 

uma crise de identidade e consequentemente a transformação da sociedade moderna. 

Desta forma, Harvey (2008) apresenta o pós-modernismo como um conjunto 

de ideias conflitantes que geraram complexos processos de produção cultural e 

transformação ideológica. Lyotard (2009), desenvolveu primordialmente em 1979 a 

introdução à teoria pós-moderna; Silva (2009) apresenta uma relação do modernismo 

com o pós-modernismo; enquanto Hutcheon (1991) expõe as características do pós-

modernismo. Os teóricos citados anteriormente tratam do fim das grandes narrativas 

no pós-modernismo, atribuindo a elas a inverdade apresentada à sociedade por meio 

da arte. Pucci Jr. (2008) identifica características do pós-modernismo que podem ser 

usadas como parâmetro de medida para classificar uma obra cinematográfica como 

pós-moderna. Aumont e Marie (2006) afirmam que novos gêneros foram constituídos 

a partir da saturação dos clássicos hollywoodianos e Jameson (1985) explica a 

evolução da paródia e localiza o pastiche na narrativa do cinema. 

Toda teoria sobre o conceito de pós-modernismo, contribui para a 

compreensão do uso do humor através da ironia, da mescla de gêneros, do pastiche 

e da autorreferencialidade no filme O Grande Lebowski. Essas características, se mal 

compreendidas, desqualificam a obra que apresenta a transgressão e a renovação 

artística inerente às produções pós-modernas. 

A necessidade de transformar e renovar a cultura contemporânea tem seu 

início nas próprias necessidades sociais dos indivíduos, que para Hall (2011) se refere 

aos anseios sociais da modernidade como descentralizadores da identidade dos 

sujeitos.  

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados (HALL, 
2011, p. 9). 

 

 
Nesse panorama crítico de identidade, durante ainda o período da 

modernidade ocorre um duplo deslocamento, que para Hall (2011, p. 9) é a “[...] 

descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de 

si mesmos”. 
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Segundo Hall (2011 p. 34), “a primeira descentração importante refere-se as 

tradições do pensamento marxista”, na qual, os intérpretes de Marx se apoiaram na 

ideia de que o homem só constrói sua história através das condições nas quais ele 

vive.  

 
[...] os indivíduos não poderiam de nenhuma forma ser os “autores” ou os 
agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em 
condições históricas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, 
utilizando os recursos materiais e de cultura que lhes foram fornecidos por 
gerações anteriores (HALL, 2011, p. 35). 

 

 
Harvey (2008, p. 37) questiona: “Seria a burguesia ou o movimento dos 

trabalhadores que daria forma e dirigiria o projeto modernista? E de que lado estavam 

os produtores culturais?”. 

O autor acrescenta que “a mudança de tom do modernismo também decorria 

da necessidade de enfrentar diretamente o sentido de anarquia, de desordem e de 

desespero [...]” (HARVEY, 2008, p. 37). 

 
O modernismo perdeu seu atrativo de antídoto revolucionário para alguma 
ideologia reacionária e “tradicionalista”. A arte e a alta cultura se tornaram 
uma reserva tão exclusiva de uma elite dominante que a experimentação no 
seu âmbito (com, por exemplo, novas formas de perspectivismo) ficou cada 
vez mais difícil, exceto em campos estéticos relativamente novos como o 
cinema (onde obras modernistas como Cidadão Kane, de Orson Welles, 
transformaram-se em clássicos) (HARVEY, 2008, p. 44). 

 

 
De acordo com Harvey, o cinema era considerado uma arte nova e ainda 

muito vinculada ao poder corporativo e estatal, sendo que não havia incorporado a 

necessidade de desequilibrar a base que a sustentava. Ao tratar do movimento pós-

moderno, o autor acredita que no final da década de 1960 e início da década de 1970 

se configura o começo de um novo panorama cultural. “Em algum ponto entre 1968 e 

1972, portanto, vemos o pós-modernismo emergir como um movimento maduro, 

embora ainda incoerente, a partir da crisálida do movimento antimoderno dos anos 

60” (HARVEY, 2008, p. 44). 

 
O chamado pós-modernismo é um movimento intelectual que proclama que 
estamos vivendo uma nova época histórica, a Pós-Modernidade, 
radicalmente diferente da anterior, a Modernidade. O pós-modernismo não 
representa, entretanto, uma teoria coerente e unificada, mas um conjunto 
variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos 
intelectuais, políticos, estéticos, epistemológicos (SILVA, 2009, p. 111). 
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No pós-modernismo ainda se questiona e se desconfia do saber adquirido 

pelo pensamento moderno, alertando que a ordem e o controle eram empregados 

para transmitir as teorias e explicações no entendimento do universo e da sociedade. 

Nesse processo de transformação cultural, também mudaram as condições 

técnicas e sociais de comunicação para expor as ideias e anseios que despontavam. 

A crença de que a tecnologia alteraria o modo da relação entre os indivíduos e a arte 

ficava cada vez mais evidente ao falar sobre o pós-modernismo.  

Não só a tecnologia era incluída no processo de comunicação, mas a 

desconstrução da mensagem ou “significado” e do modo ou “significante” de como se 

queria passar o recado. 

 
O desconstrucionismo é menos uma posição filosófica do que um modo de 
pensar sobre textos e de “ler” textos. Escritores que criam textos ou usam 
palavras o fazem com base em todos os outros textos e palavras com que 
depararam, e os leitores lidam com eles do mesmo jeito. A vida cultural é, 
pois, vista como uma série de textos em intersecção com outros textos, 
produzindo mais textos [...] (HARVEY, 2008, p. 53). 

 

 
Harvey (2008, p. 55) ainda acredita que: “O efeito é quebrar (desconstruir) o 

poder do autor de impor significados e oferecer uma narrativa contínua”. Dessa forma 

o receptor ou consumidores da narrativa participariam da mensagem ou significado. 

 
Essa ruptura da ordem temporal de coisas também origina um peculiar 
tratamento do passado. Rejeitando a idéia de progresso, o pós-modernismo 
abandona todo sentido de continuidade e memória histórica, enquanto 
desenvolve uma incrível capacidade de pilhar a história e absorver tudo o que 
nela classifica como aspecto do presente (HARVEY, 2008, p. 58). 

 

 
Observa-se que a narrativa empregada no pós-modernismo oferece uma 

releitura dos acontecimentos do passado e o fim das metalinguagens, metateorias e 

metanarrativas23 do modernismo. “No jargão pós-moderno, o pensamento moderno é 

particularmente adepto das ‘grandes narrativas’, das ‘narrativas mestras’. As ‘grandes 

narrativas’ são a expressão da vontade de domínio e controle dos modernos” (SILVA, 

2009, p. 112). Para a concepção crítica pós-moderna, as grandes narrativas tornaram 

a sociedade dominada e controlada pela modernidade, considerando que as 

narrativas transmitiam a verdade absoluta. 

 

                                                           
23 Lyotard (2009) considera uma metanarrativa como sendo uma grande narrativa que pode explicar ou 
representar o conhecimento ou uma verdade absoluta. 
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Na sociedade e na cultura contemporânea, sociedade pós-industrial, cultura 
pós-moderna, a questão da legitimação do saber coloca-se em outros termos. 
O grande relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificação 
que lhe é conferido: relato especulativo, relato da emancipação (LYOTARD, 
2009, p. 69). 

 

 
Dessa forma, Lyotard insinua “[...] que nenhum conhecimento consegue 

escapar à cumplicidade com alguma metanarrativa, com as ficções que possibilitam 

qualquer pretensão à ‘verdade’, por mais provisória que esta seja” (LYOTARD apud 

HUTCHEON, 1991, p. 31). 

Porém, para Silva:  

 
O pós-modernismo inclina-se para incerteza e a dúvida desconfiando 
profundamente da certeza e das afirmações categóricas. No lugar das 
grandes narrativas e do “objetivismo” do pensamento moderno, o pós-
modernismo prefere o “subjetivismo” das interpretações parciais e 
localizadas. O pós-modernismo rejeita distinções categóricas e absolutas 
como a que o modernismo faz entre “alta” e “baixa” cultura (2009, p. 114). 

 

Do final do pensamento modernista até o início do pós-modernista foi visto a 

necessidade de mudança na exposição da cultura, causando um cenário de dúvidas 

e incertezas. Durante esse processo, as artes como a literatura, arquitetura e o 

cinema, adquirem uma nova forma de linguagem, questionando as noções de razão 

com o término das grandes narrativas. 

 

2.1  PÓS-MODERNISMO NO CINEMA 

 

Como visto anteriormente, Hall (2011) estabelece que o início do pós-

modernismo acontece em algum momento do século XX, sem se comprometer com 

um ano ou uma década específica – segundo o autor o pós-modernismo nasce da 

necessidade de transformação da sociedade moderna.  

Jameson (1985, p. 16) atribui o início do pós-modernismo à década de 1960, 

como reação à complexidade do modernismo acadêmico, destacando seus ícones 

como sendo a pop-art de Andy Warhol, a música new wave e punk e todos os filmes 

que derivam de Jean-Luc Godard. 

 
A década de 60, sob muitos aspectos, é o período - chave de transição, um 
período em que a nova ordem internacional (neocolonialismo, a Revolução 
Verde, a informatização e a mídia eletrônica) não só se funda como, 
simultaneamente, se conturba e é abalada por suas próprias contradições 
internas e pela oposição externa (JAMESON, 1985, p. 17). 
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Percebe-se que ao longo de sua obra, Jameson (1985) utiliza os dois termos 

como sinônimos, "pós-modernidade" e "pós-modernismo", para expor a ideologia sem 

definir os dois termos e usando-os de forma equivalente. Isso ocorreu devido ao 

período em que a obra foi escrita, pois na década de 1980, o conceito pós-moderno 

ainda não tinha sido legitimado.  

Durante a pesquisa, se emprega o termo pós-modernismo quando é realizada 

a referência à tendência cinematográfica como um campo de cultura, respeitando em 

todas as citações as preferências dos autores.  

Segundo Pucci Jr. (2006) o termo pós-moderno causou debates e 

controvérsias no início dos anos 1980. “É preciso deixar clara a diferença: pós-

modernidade diz respeito a um período histórico, ao passo que pós-modernismo se 

refere a um campo cultural” (PUCCI JR., 2006, p. 361). 

Desta forma, conforme o autor supracitado, o pós-modernismo é abordado 

como cultura e não como um período histórico, pois, o conceito de pós-modernismo 

aplicado ao cinema, contesta a cultura dos gêneros cinematográficos tradicionais, 

incluindo mais gêneros a partir dos clássicos e os mesclando. Para Pucci Jr, que em 

sua obra trata do pós-modernismo no jovem cinema paulistano dos anos 198024, “[...] 

a associação entre pós-modernismo e cinema está quase que inteiramente restrita a 

capítulos de obras cujo escopo é a cultura contemporânea como um todo” (2008, p. 

13). 

A inspiração na cultura contemporânea analisado por Pucci Jr. (2008) no 

cinema paulistano é aplicado também no cinema hollywoodiano, onde é possível 

identificar uma linha de pensamento que classifica o cinema pós-moderno como uma 

releitura contemporânea dos gêneros clássicos hollywoodianos e que configura as 

obras como um produto novo. As obras dos irmãos Coen: O Grande Lebowski, Ave, 

César! e Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum, são exemplos dessa 

mudança de interpretação de gênero. 

Ao longo do primeiro capítulo, foi apresentada a concepção de três gêneros 

cinematográficos; o cinema noir, o musical, a comédia e o western, e constatada a 

                                                           
24 Na obra citada, Pucci Jr. (2008) estuda o pós-moderno na trilogia paulistana, que consiste nos filmes: 
Cidade Oculta (1986), de Chico Botelho; Anjos da Noite (1987), de Wilson Barros; e A Dama do Cine 
Shanghai (1987), de Guilherme Almeida Prado. 



52 
 

inclusão desses estilos na obra O Grande Lebowski, sendo que a comédia se 

sobressai diante das demais.  

A mescla de gêneros é uma das características do pós-modernismo no 

cinema, e fez com que os irmãos Coen utilizassem essa técnica como recurso em 

seus filmes, demonstrando o aprendizado acadêmico e a prática cinematográfica 

adquirida ao longo de suas trajetórias. 

Essa mescla de gêneros desencadeou o surgimento de uma abordagem 

diferente na narrativa no cinema hollywoodiano. Segundo Aumont e Marie (2006), os 

cineastas passam a ironizar os gêneros tradicionais criando assim uma releitura dos 

modelos clássicos. 

 
Ao contrário de uma opinião muitas vezes emitida, não parece que o 

fenômeno de gênero tenha enfraquecido; mas é verdade que vários gêneros 

evoluíram bastante, que outros apareceram (o filme de sabre de Taiwan, o 

filme de kung fu, a reconstituição “retrô” etc.), que freqüentemente os filmes 

de gênero mostram uma certa ironia para com seu pertencimento de gênero, 

e que vários cineastas importantes (De Palma, Ferrara e até mesmo 

Carpenter ou Wong Kar-wai) procuraram dar, no interior mesmo dos gêneros, 

uma redefinição ou, ao menos, uma reflexão que institui, também ela, uma 

espécie de distância (AUMONT; MARIE, 2006, p. 142, grifo dos autores). 

 
Aumont e Marie não definem o pós-modernismo como um novo gênero, mas 

antecipam a tendência transgressora e inovadora da cinematografia. Como Harvey 

(2008) afirmou, essa tendência inovadora chegou tardiamente ao cinema. 

Pucci Jr. questiona e apresenta o ocorrido durante o processo: 

 
É lícito indagar: por que tanto atraso? A este talvez se deva o fato de que 
ainda hoje muitos relutam em usar a expressão, como se o campo 
cinematográfico pudesse ficar imune ao processo sofrido nas demais artes, 
isto é, o da superação do modernismo (ou, no mínimo, sua contestação 
decisiva por uma nova corrente artística) (2006, p. 364). 

 

Desta forma, sobre o termo pós-modernismo, o autor Stam diz que: 

 
A teoria contemporânea do cinema deve necessariamente confrontar os 
fenômenos abarcados pelo escorregadio e polissêmico termo “pós-
modernismo”, um termo que implica a ubiqüidade global da cultura de 
mercado, novo estágio do capitalismo no qual a cultura e a informação se 
transformam em setores estratégicos para a luta. [...] O pós-modernismo é, 
de certa forma, não um acontecimento mas um discurso, uma matriz 
conceitual “distendida”, neste momento, até um ponto de ruptura (2003, p. 
328). 
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Ainda segundo Pucci Jr. (2006), para os modernistas a obra seria 

contaminada se incorporasse elementos que não pertencessem ao cinema puro. 

 
O cinema pós-moderno, mesmo ao incorporar traços do noir, dos musicais e 

de outros gêneros, ou de qualquer mídia tida como comercial, joga com eles 

e faz com que a combinação com elementos distanciadores produz a quebra 

do ilusionismo e a revelação de que os originais constituem discursos (PUCCI 

JR., 2006, p. 374). 

 

Além de incorporar a intertextualidade, o cinema pós-moderno necessita 

expressar a verdade sobre a nova ordem social que emergia do capitalismo. Segundo 

Jameson (1985, p. 18) o pastiche, com algumas características da paródia, consegue 

equilibrar a ideia que se quer transmitir através da arte do cinema, com diferentes 

formas de incluir o espaço e o tempo. Para Harvey “se há uma crise de representação 

do espaço e do tempo, têm de ser criadas novas maneiras de pensar e de sentir” 

(2008, p. 288). 

“O pastiche é paródia lacunar, paródia que perdeu seu senso de humor: o 

pastiche está para a paródia assim como aquela coisa curiosa, a prática moderna de 

uma ironia branca [...]” (JAMESON, 1985, p. 18). Existem diversos filmes que utilizam 

o pastiche – para melhor compreensão exemplifica-se três deles. O primeiro é o filme 

Kill Bill Vol. 1 (2003), dirigido pelo renomado cineasta Quentin Tarantino. Esse filme 

apresenta o gênero wuxia (originalmente filmes de artes marciais asiáticos), 

representado em forma de pastiche, no qual a protagonista, representada pela atriz 

Uma Thurman, é inserida em uma narrativa semelhante aos filmes originais desta 

categoria. O segundo filme de destaque a utilizar do pastiche é Cliente Morto Não 

Paga, dirigido por Carl Reiner, onde o gênero noir é inserido na narrativa por meio de 

recortes dos filmes originais. Nesse filme o protagonista, representado pelo ator Steve 

Martin, contracena virtualmente com personagens de filmes noir em cenas originais. 

O terceiro filme a ser exemplificado é Black Dynamite (2009), dirigido por Scott 

Sanders, que usa o pastiche para expor o gênero blaxploitation, um gênero que 

atualmente não possui a mesma evidência que no passado. No filme Black Dynamite, 

o protagonista, interpretado por Michael Jai White, passa a maior parte do tempo 

vivenciando cenas de ação com a mesma configuração do estilo blaxploitaition. 

Em O Grande Lebowski, a narrativa em forma de pastiche é encontrada 

durante as cenas do gênero noir e do musical, ao homenagear a obra de Busby 

Berkeley. 
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2.1.1  SETE CARACTERÍSTICAS DO PÓS-MODERNISMO ENCONTRADAS NA 

OBRA O GRANDE LEBOWSKI 

 

De acordo com o estudo acadêmico de Pucci Jr. (2008), existem sete 

características poéticas do pós-modernismo, pesquisadas no jovem cinema 

paulistano dos anos 1980. Na presente pesquisa, utiliza-se as sete características 

destacadas por Pucci Jr. identificadas em momentos do filme O Grande Lebowski, 

com a finalidade de demonstrar o enquadramento da obra na narrativa pós-moderna. 

A primeira característica é a oscilação entre a narrativa clássica e os recursos 

de linha modernista, unindo o ilusionismo clássico e o distanciamento modernista. 

Como por exemplo, na cena em que Dude sonha estar sobrevoando por Los Angeles, 

ou seja, ocorrendo uma ruptura na narrativa do filme tornando-o totalmente ilusionista.  

 A segunda característica é o predomínio da paródia lúdica. O teórico afirma 

que no pós-modernismo a busca pela originalidade não é o fator principal da narrativa 

e que para se obter o distanciamento é necessário usar o lúdico para preservar o 

hipotexto. Ou seja, o hipotexto é utilizado para suprir a originalidade proposta pelo 

modernismo.  

Essa característica está claramente presente no trecho original da obra de 

Busby Berkeley, que foi incluída no filme O Grande Lebowski. Trata-se do número 

musical final do filme Rua 42, onde os irmãos Coen acrescentaram elementos da 

narrativa do filme, preservando o hipotexto em seu hipertexto. 

A terceira característica é a presença do caráter estetizante que não se esgota 

na procura do belo. Para Pucci Jr. (2008) a preocupação com a estética não é apenas 

embelezar e seduzir, mas fascinar-se com o que é falso dentro do mundo ficcional. 

A fascinação pelo falso em O Grande Lebowski  pode ser destacada por duas 

ações: o sequestro de Bunny, que na realidade tratava-se apenas de uma visita a 

alguns amigos moradores de uma cidade vizinha; e o falso dinheiro de Lebowski, que 

proporcionou toda a saga de Dude e Walter na tentativa de recuperá-lo para Maude. 

A quarta característica, segundo Pucci Jr. (2008), é a impureza em relação a 

outras artes e mídias, onde as mesclas de elementos de diferentes artes trazem 

benefícios e enriquecem a obra cinematográfica. 

No filme O Grande Lebowski, a personagem Maude, que tem destaque junto 

com o protagonista, é artista plástica e em diversos momentos do filme, o cenário é 

no ateliê da artista, expondo vários trabalhos das artes visuais. Os conteúdos desses 
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trabalhos indicam temas como feminismo, objetificação da mulher e críticas ao 

machismo. Com essa personagem é possível perceber o que Pucci Jr. (2008, p. 200) 

destaca como “hibridismo transtextual”. 

Outro momento que caracteriza a referência a outras artes é na cena onde 

Maude apresenta a Dude um disco da banda fictícia intitulada Autobahn. Ao mostrar 

a capa do álbum, o espectador identifica a capa original da famosa banda Kraftwerk, 

que fez sucesso nos anos 1980 com estilo eletrônico. 

A quinta característica é a relação que a obra tem com a cultura midiática sem 

afetar a narrativa da obra. Esta característica provoca a quebra do ilusionismo 

cinematográfico e da narrativa, com a inserção de musicais ao longo do filme e cria 

uma ruptura com o mundo ficcional da obra. Para Pucci Jr. (2008, p. 200) a inclusão 

dos elementos da cultura midiática “é sancionada porque não entra em choque 

destrutivo com seus objetos, em geral produtos da cultura midiática, mas é 

transgressiva porque os utiliza de forma descontextualizada”. 

Isso pode ser observado, na abertura do filme O Grande Lebowski, o cotidiano 

do ambiente frequentado pelos personagens é retratado através de uma transição de 

imagens harmonizada com uma música do cantor americano Bob Dylan. Ao longo da 

película percebe-se que o trecho de abertura não tem relação com a narrativa do filme 

e sim serve para valorizar os créditos de abertura. Além do trecho inicial, durante os 

sonhos que o protagonista tem quando está sob o efeito retardado de drogas, os 

diretores incluíram trechos de delírio do personagem ao som da mesma canção de 

Dylan que aparece na abertura. 

A sexta característica do cinema no pós-modernismo rejeita a exclusão do 

espectador que não tenha repertório sofisticado para o bom entendimento das 

referências utilizadas no filme. Para Pucci Jr. (2008) existe uma mudança no cinema 

pós-moderno em relação ao cinema moderno, que possibilita aos espectadores que 

não tenham conhecimento de trechos incorporados no filme, que remetem a outras 

obras, a compreensão do enredo. 

Essa característica é encontrada com frequência ao longo do filme O Grande 

Lebowski, porém, o trecho com a maior representatividade é no momento em que o 

protagonista participa de uma reunião e o orador sai da sala deixando sobre a mesa 

seu bloco de anotações que tiveram as páginas arrancadas, mas deixando 

parcialmente visível o que estava escrito. Dude, o protagonista, aproveita a saída do 
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orador da sala e com um lápis, rabisca sobre o relevo para tentar ler as anotações. O 

relevo rabiscado revela-se apenas um desenho pornográfico. 

O trecho destacado para exemplificar a sexta característica do cinema pós-

moderno é inspirado em uma cena do filme Intriga Internacional (1959), do diretor 

Alfred Hitchcock. Na cena original, o protagonista Roger Thornhill, interpretado por 

Cary Grant, também rabisca um bloco de notas da personagem Eve Kendall, 

interpretada por Eva Marie Saint, porém, diferente de Dude, Thornhill adquire 

informações secretas após rabiscar o bloco de notas. 

Para o espectador conhecedor da obra de Hitchcock, o trecho vivido por Dude 

é considerado uma cena com um desfecho especial e surpreendente. Já para o 

espectador que não tenha o conhecimento da obra Intriga Internacional o trecho 

continua sendo interessante por possuir uma reviravolta chistosa. Desta forma, ambos 

os espectadores conseguem apreciar o filme – incluindo aqueles que não são 

introduzidos no cinema clássico hollywoodiano. 

Finalmente, a sétima característica apresentada por Pucci Jr. (2008) é o 

predomínio da representação, com ênfase no hipertexto.  

 
Em relação ao cinema, o simulacro existiria com a abdicação ao real, isto é, 
em filmes que colocassem imagens vazias no lugar da realidade e que 
eliminassem a História do horizonte; seu contrário seria o filme modernista, 
que, por meio da negação da representação clássica, mentirosa por 
definição, traria o real aos espectadores. Eis o tipo de raciocínio por dicotomia 
capaz de criar uma miserável e equivocada representação de filmes pós-
modernos (e, inadvertidamente, também dos modernos), apenas útil para 
ataques indiscriminados ou apologias descontroladas (PUCCI JR., 2008, p. 
206). 

 

Nesse aspecto, a representação da representação, através de simulacros e 

simulações, para alguns críticos significa que a arte pós-moderna perde os seus 

referenciais, porém é quando a narrativa apresenta diferentes conotações. 

Desta forma, em O Grande Lebowski é possível identificar a utilização de 

momentos contendo simulações e simulacros, uma delas acontece no número musical 

que referencia Busby Berkeley onde Dude e Maude assumem um outro personagem 

que não o deles mesmos. Dude passa a ser um personagem de um filme pornográfico 

citado no próprio O Grande Lebowski e Maude assume o papel de uma deusa nórdica. 

Dude simula um personagem que foi retratado na história, em contrapartida, Maude 

apresenta um simulacro de uma deusa nórdica que não faz parte do contexto do filme. 
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Aparentemente essa cena transmite ao espectador a falta de referenciais, porém, os 

diretores invocaram uma nova possibilidade de conotação da cena. 

Tomando como ponto de partida o enquadramento do filme O Grande 

Lebowski nas sete características apresentadas por Pucci Jr. (2008), a obra dos 

irmãos Coen pode ser identificada com aspectos da cultura pós-moderna, como por 

exemplo, encaixando-se nos pontos que o autor utiliza para classificar os filmes neon-

realistas, mesmo sendo um filme hollywoodiano que utiliza o próprio cinema 

americano como base para sua criação. No entanto, o autor supracitado ao estudar o 

cinema paulistano declara que essas características ainda não são suficientes para 

uma exata definição de que a obra possa ser classificada como pós-moderna. 
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3  RELAÇÕES INTERTEXTUAIS EM O GRANDE LEBOWSKI 

 

Ao longo da narrativa do filme O Grande Lebowski, os irmãos Coen 

selecionaram sequências de filmes de gêneros clássicos hollywoodianos para 

complementar e enriquecer a história. As sequências que incluem os diferentes 

gêneros apresentam um texto baseado no texto original, porém, com características 

próprias do dinamismo dos filmes dos irmãos Coen. Essa intertextualidade faz com 

que o espectador disfrute de uma originalidade atípica durante a narrativa do filme, 

pois, não se trata de uma adaptação do texto original e sim, do uso do texto original 

integrado ao texto do próprio filme. 

Para Guimarães (2012, p. 56), a concepção de intertextualidade tem base nos 

estudos de Julia Kristeva, que entende o componente a partir da integração de um 

texto dentro de outro texto. Nos estudos de Kristeva (2005), a autora atribui à Mikhail 

Bakhtin a concepção do formato básico da construção de um texto no qual: 

 
[...] todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 
transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, 
instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos 
como dupla (KRISTEVA, 2005, p. 68, grifo da autora). 

 

Para Stam (2006, p. 29): “Freqüentemente o intertexto não está explícito mas 

é, mais precisamente, as referências a conhecimentos anteriores que são 

assumidamente conhecidos”. 

Tanto Stam (2006) quanto Kristeva (2005) destacam que a intertextualidade 

ocorre quando um texto apresenta relações com texto anterior, seja ele da própria 

obra ou de uma obra na qual os autores se basearam.  

A linguagem no intertexto ganha uma nova dimensão e estabelece uma ordem 

específica na narrativa das cenas de O Grande Lebowski. Logo no início do filme, os 

Coen usam a intertextualidade a partir da sequência de cenas da apresentação dos 

personagens do filme de gênero noir, À Beira do Abismo, desenvolvendo a 

apresentação do casal Jeffrey Lebowski e Bunny.  

Em O Grande Lebowski, Dude vai à mansão de seu homônimo, o milionário e 

cadeirante, Jeffrey Lebowski, e é recebido pelo funcionário Brandt, interpretado pelo 

ator Philip Seymour Hoffman, que o leva até seu chefe. A conversa entre Dude e o 

empresário não sai como esperado e ao deixar o local do encontro, conhece a esposa 

de seu homônimo, Bunny, que imediatamente faz uma proposta sexual em troca de 
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dinheiro. Brandt acaba interrompendo a conversa dos dois e o protagonista deixa a 

mansão roubando um tapete do milionário. 

Na sequência de apresentação destacam-se quatro características similares 

à sequência do filme À Beira do Abismo. 

No clássico noir, a primeira característica semelhante, que torna o trecho 

praticamente uma colagem é a equivalência do personagem – funcionário que abre a 

porta da mansão. No filme O Grande Lebowski, Brandt é o personagem que 

recepciona o protagonista e em À Beira do Abismo, Norris, interpretado por Charles 

D. Brown, é um fiel funcionário da casa dos Sternwood, que abre a porta para Philip 

Marlowe, protagonista interpretado por Humphrey Bogart. 

A segunda característica é a semelhança física entre os personagens do 

milionário Lebowski e do militar Sternwood, pois, ambos são cadeirantes que 

perderam o movimento das pernas durante a guerra (figura 7). 

 

FIGURA 7 – STERNWOOD E LEBOWSKI 

 

FONTE: Reprodução – À Beira do Abismo (1946); O Grande Lebowski (1998). 

 

A terceira característica, onde os irmãos Coen acrescentam um tom de ironia 

é no momento em que Dude conversa com o milionário e pede ressarcimento pelos 

danos causados ao seu tapete. Em O Grande Lebowski, o protagonista não tem seu 

pedido atendido pelo milionário e na cena equivalente em À Beira do Abismo, Marlowe 

que é um detetive na história recebe um pagamento de Sternwood, o personagem 

militar, antes mesmo de ter iniciado as investigações. 

A quarta característica semelhante é o encontro em O Grande Lebowski de 

Dude com a esposa do milionário; e em À Beira do Abismo, o encontro entre Marlowe 

a filha do militar – ambas demonstram interesse pelos protagonistas (figura 8). 
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FIGURA 8 – BUNNY E CARMEN STERNWOOD 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998); À Beira do Abismo (1946). 

 

De acordo com Bergan (2016, p. 25-26), ao introduzir os elementos de um 

gênero específico como noir, os irmãos Coen desconstroem narrativas convencionais 

dos próprios filmes e dos filmes dos gêneros mencionados. Os diretores, ainda, 

evocam a atmosfera de filmes de gênero clássicos, citando uma obra de forma 

específica, sem pressionar a percepção do público sobre a história do cinema 

americano. A partir de características pós-modernas, encontraram uma linguagem 

visual e verbal para traduzir o passado para o presente. 

De acordo com Riffaterre apud Genette (2006, p. 8): “‘O intertexto’, escreve 

ele, por exemplo ‘é a percepção pelo leitor de relações entre uma obra e outras, que 

a precederam ou as sucederam’ [...]”. Porém, caso a obra usada como hipotexto25 não 

seja familiar ao espectador, isso não influenciaria no entendimento da narrativa da 

obra. 

Os diretores apresentaram a comédia em O Grande Lebowski como forma de 

ironia ao cinema clássico hollywoodiano, adicionando o humor em cenas não 

originalmente de comédia. A característica do uso da ironia nos filmes dos irmãos 

Coen não só revelam o gênero comédia como também introduzem o pós-modernismo.  

Os irmãos Coen utilizam muito das atmosferas dos gêneros do cinema 

clássico hollywoodiano, principalmente de “filmes noir travestidos de outros gêneros” 

(BERGAN, 2011, p. 124, grifo do autor). 

                                                           
25 “Hipotexto” é o trabalho que é referenciado, enquanto “hipertexto” é o trabalho que faz esta referência. 
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O filme À Beira do Abismo é referenciado pelos irmãos Coen em mais uma 

das cenas do filme O Grande Lebowski, quando escolhem um carro modelo Fusca, 

da Volkswagen, para perseguir o protagonista.  

Em À Beira do Abismo, a cena da perseguição é semelhante à de O Grande 

Lebowski, com destaque para o protagonista que vê o carro pelo espelho retrovisor. 

No filme da década de 40, o modelo é um Plymouth, da Chrysler, que segue o 

protagonista Philip Marlowe. Esse era um modelo considerado de luxo para os 

padrões da época. 

Os irmãos Coen incluem a cena de perseguição, mais uma vez, com 

irreverência e humor, inserindo um modelo de carro popular no lugar de um carro de 

luxo no trecho que leva elementos semelhantes ao filme À Beira do Abismo (figura 9). 

 

FIGURA 9 – PLYMOUTH E FUSCA 

 

FONTE: Reprodução – À Beira do Abismo (1946); O Grande Lebowski (1998). 

 

Os diretores ainda acrescentam ao final da cena um diálogo entre Dude e o 

motorista do Fusca, DaFino, interpretado por Jon Polito, que se apresenta ao 

protagonista utilizando a expressão “samus”, que seria uma gíria para designar 

investigador privado, conhecida apenas no meio policial. Essa expressão atípica 

também pode ser encontrada em uma cena do filme À Beira do Abismo, onde Marlowe 

a usa para definir sua profissão. 

O uso da expressão “samus” e do carro popular no trecho referenciado 

valorizam o empenho dos irmãos Coen ao fazer um tributo ao cinema noir com a 

utilização da comédia irônica. 

Outra constatação da intertextualidade está na composição do título original 

do filme O Grande Lebowski, em inglês “The Big Lebowski”, que inicia com a 

expressão “O Grande”, remetendo ao título original de diversos filmes do cinema noir 
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como: À Beira do Abismo (título original: “The Big Sleep”), Os Corruptos (título original: 

“The Big Heat”) e Império do Crime (título original: “The Big Combo”) (figura 10). Os 

diretores desses filmes incorporavam o adjetivo “grande” ao título para passar a 

imagem de um filme notável. 

 

FIGURA 10 – TÍTULOS 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998); À Beira do Abismo (1946); Os Corruptos (1953); 
Império do Crime (1955). 

 

Em O Grande Lebowski, a narrativa intertextual é mais uma vez inserida na 

sequência da bebida envenenada, que remete ao filme Relíquia Macabra (1941). Na 

obra dos irmãos Coen, Dude negocia a maleta de dinheiro com o empresário e 

produtor cinematográfico Jackie Treehorn, interpretado por Ben Gazzara, que é um 

dos antagonistas do filme. Na cena, o empresário envenena a bebida de Dude, pois 

considera o protagonista seu inimigo. 

Em Relíquia Macabra, o protagonista Sam Spade, interpretado pelo ator 

Humphrey Bogart, participa de uma reunião com o criminoso antagonista Kasper 

Gutman, interpretado por Sydney Greenstreet, que também envenena a bebida de 

Spade. 

Em ambos os trechos, os antagonistas desconfiam das intenções dos 

protagonistas-heróis, mesmo assim, fazem uma proposta financeira com o propósito 

de atingir seus objetivos. Em Relíquia Macabra, o herói recusa a proposta, e a cena 

se encerra com seu envenenamento. Porém, em O Grande Lebowski, Dude aceita a 

proposta financeira e a cena também se encerra com seu envenenamento. 

Ao fazer referência ao cinema noir, os irmãos Coen procuram integrar os 

personagens a um ambiente semelhante aos filmes deste gênero. Em uma cena de 

confronto físico entre Dude e seus amigos contra o grupo de motoqueiros niilistas, os 

diretores escolheram como cenário um estacionamento, situado ao lado de fora do 

boliche. O protagonista, que ao longo do filme se define como pacifista não reage à 

provocação do grupo de motoqueiros, porém seu amigo Walter joga uma bola de 
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boliche contra um dos membros da gangue e morde a orelha de outro; Donny morre 

após a briga, vítima de um ataque cardíaco. 

A ambientação da cena faz referência ao filme À Beira do Abismo, quando 

Vivian Sternwood deixa o clube de Eddie Mars, interpretado por John Ridgely, e é 

abordada no estacionamento por um criminoso. Nesse momento, o protagonista 

Marlowe, que estava seguindo Vivian, surge para defende-la golpeando e 

desarmando o meliante com golpes precisos. 

Dessa maneira, além do estacionamento servir como ambiente para a cena 

dos dois filmes (figura 11), é possível observar que os irmãos Coen exageram na falta 

de habilidade para o combate de Dude e seus amigos, dessa maneira, incluindo um 

humor ao referenciar o filme do gênero noir.  

 

FIGURA 11 – CONFRONTO NO ESTACIONAMENTO 

 

FONTE: Reprodução – À Beira do Abismo (1946); O Grande Lebowski (1998). 

 

Além da intertextualidade, os irmãos Coen utilizam dos padrões de 

desenvolvimento do gênero noir para elaborar seu próprio padrão. Essa 

especificidade no modo de compor a narrativa, interfere no enredo causando também 

uma mudança na situação do personagem. Em entrevista ao making of do DVD 

lançado em 1998, explicam esse ponto e afirmam que a obra é inspirada nos 

romances de Raymond Chandler e Dashiell Hammett.  

Segundo Coen (1998): 

 
Se as coisas estão ficando complicadas ou pouco claras, não 
necessariamente importa. A trama é, novamente similar às obras de 
Chandler, secundária em relação às outras coisas que estão acontecendo na 
obra. Penso que se ficar um pouco confuso não vai necessariamente evitar 
que as pessoas apreciem o filme. Ficou um pouco parecido com À Beira do 
Abismo e ninguém também entendeu, incluindo as pessoas que escreveram 
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aquela trama também não entenderam o que estava acontecendo (COEN, 
1998, grifo meu)26. 

 

 
Para os Coen, o fato da história não ter um desdobramento comum e 

compreensível ao espectador não desqualifica a obra O Grande Lebowski, que é 

inspirada não só nas histórias de Raymond Chandler como no gênero noir dos filmes 

baseados nas obras do autor.  

Assim como À Beira do Abismo, o filme Até a Vista, Querida (1944) também 

é uma das obras de Chandler27 adaptada ao cinema, na qual os irmãos Coen se 

basearam para a construção de elementos da narrativa dos personagens de O Grande 

Lebowski. No filme dos Coen, a personagem que representa a esposa do milionário - 

Bunny, é procurada pelo protagonista e por um detetive particular, que sabe seu nome 

verdadeiro e tem o intuito de investigar seu paradeiro. A construção narrativa da 

história desse personagem é elaborada a partir de um hipotexto de Até a Vista, 

Querida, onde, por sua vez, o detetive Philip Marlowe, interpretado por Dick Powell, 

procura a esposa de Moose Malloy, interpretado por Mike Mazurki, chamada Velma 

Valento (figura 12). Em ambos os filmes, as esposas dos antagonistas são 

investigadas e procuradas, sendo que ao longo do enredo, essa procura fica em 

segundo plano e o mistério do desaparecimento é desvendado apenas ao final da 

história.  

 

FIGURA 12 – VELMA E BUNNY 

 

FONTE: Reprodução – Até a Vista, Querida (1944); O Grande Lebowski (1998). 

                                                           
26 Original em inglês: “This one we sort of figured, you know, if things are becoming a little bit too 
complicated or unclear, it really doesn’t matter. I mean, the plot is kind of not the- and again, this is 
similar to Chandler, the plot is sort of secondary to the other things that are sort of going on in the piece. 
I think that if people get a little confused it’s not necessarily going to get in the way of them enjoying the- 
the movie. Yeah, it looked a bit like The Big Sleep and nobody seemed to know, including the people 
who sort of wrote what the hell was going on that plot either, so…”. 
27 No Brasil, os livros de Chandler apresentam nomes diferentes dos filmes: À Beira do Abismo é 
intitulado “O Sono Eterno” (1939) e Até a Vista, Querida, “Adeus, Minha Adorada” (1940). 
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A intertextualidade ocorre não somente entre a narrativa dos personagens 

femininos de O Grande Lebowski e Até a Vista, Querida, como entre os protagonistas. 

Marlowe, além de procurar por Velma Valento, fica encarregado de solucionar o 

mistério envolvendo o roubo de um colar de grande valor. Dude, por sua vez, também 

procura por Bunny e fica encarregado de recuperar o dinheiro do sequestro da esposa 

de Lebowski. Além dos personagens, os objetos de valor procurados pelos 

protagonistas nunca foram roubados, configurando a ausência de crimes nos dois 

casos. 

Os irmãos Coen ainda exploraram os textos narrados em voice-over de Até a 

Vista, Querida na sequência onde o protagonista é nocauteado e fica desacordado. O 

narrador afirma que o herói se encontrava na escuridão como um “buraco sem fundo”. 

Em O Grande Lebowski, a narração em voice-over com o mesmo texto ocorre após 

Dude ser envenenado por Jackie Treehorn. Sendo que no filme, temos a presença do 

voice-over a partir do narrador. O texto, além de indicar que o personagem se encontra 

isolado nas profundezas, utiliza a mesma expressão, “buraco sem fundo”, para indicar 

que naquele momento somente uma atitude heroica poderia reanima-lo. 

Durante o filme Até a Vista, Querida, Marlowe fica três vezes desacordado, 

duas delas nocauteado por bandidos e uma devido a um alucinógeno injetado pelo 

antagonista Jules Amthor, interpretado por Otto Kruger. Durante os períodos em que 

o personagem se encontra desacordado, Marlowe sonha com uma sequência de 

imagens surrealistas que evocam os acontecimentos do filme até o momento. Na 

narrativa de O Grande Lebowski, Dude tem sua bebida envenenada por Jackie 

Treehorn e cai desacordado, também sonhando com seu passado recente. Durante o 

sonho, os diretores incluíram uma sequência musical para expor o modo de pensar 

do protagonista diante das situações vividas nas últimas horas. 

Ao se referir ao trecho musical, os Coen deixam claro que usaram um formato 

de filme investigativo e ainda o recurso da condição do personagem drogado e 

alucinado para o desenvolvimento de um quadro alheio à história. 

 
Uma outra característica dos filmes de detetives particulares, eu digo das 
histórias de Raymond Chandler, mas de filmes de detetives particulares em 
geral é que em certo ponto, o investigador leva uma pancada, ou qualquer 
coisa parecida, e parte em uma espécie de delírio ou alucinação, uma espécie 
de marca registrada destes filmes, romances, ou filmes que são baseados 
nesses romances. Então, nós tínhamos licença, em virtude do gênero, para 
fazer esse tipo de coisa espalhafatosa em virtude do personagem ser um 
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usuário de drogas pesadas. Então, essa característica deixa você fazer esse 
tipo de fragmentação com uma parte do filme, de uma maneira que não é 
estilisticamente parecida com o resto (COEN, 1998)28. 

 

 
Os depoimentos de Ethan e Joel reforçam o conceito da mescla de gêneros 

no mesmo filme e a inclusão de fragmentos deslocados do gênero original como no 

trecho musical. As visões que aparecem no sonho são embaladas pela canção I Just 

Dropped In (to See What Condition My Condition Was In). 

Para Murata:  

 
[...] a música ao fundo faz alusão ao seu passado (os anos 60), mas não em 
relação aos acontecimentos políticos que marcaram a época. A experiência 
dos anos 60 trazida pela canção psicodélica I Just Dropped In (To See What 
Condition My Condition Was In) é aquela ligada ao consumo de drogas (2010, 
p. 102, grifo do autor). 

 

 

A representação das alucinações embalada pela música apresenta diferentes 

elementos intertextuais que reportam às cenas de musicais clássicos hollywoodianos, 

o principal deles é o final do filme Rua 42, no qual as cenas musicais são dirigidas por 

Busby Berkeley. É importante acrescentar que Berkeley dirige apenas os números 

musicais, e não o filme, que é dirigido por Lloyd Bacon.  

Logo após o lançamento do filme, um dos críticos mais conhecidos de 

Hollywood, Ebert (1998), afirmou que na obra, a cidade de Los Angeles é tratada como 

um zoológico de personagens peculiares. O crítico afirma ainda que a película sofreu 

forte influência dos musicais de Busby Berkeley, diretor influente do gênero, cujas 

obras datam da década de 30 e 40. 

 
Dude tende a ter coloridas alucinações quando ele é atacado na mandíbula 
ou leva um golpe na cabeça, o que acontece frequentemente, e em um 
desses momentos envolve uma sequência de comédia musical inspirada em 
Busby Berkeley. (Essa que inclui um o primeiro shot em primeira pessoa 
dentro de uma bola de boliche.) Alguns podem reclamar que “O Grande 

                                                           
28 Original em inglês: “Well, you know, another convention of the private eye movies, I mean Chandler, 
Raymond Chandler stories, but again, private eye movies generally is that some point the private eye 
gets slugged or gets [inaudible] whatever and goes to some sort of delirium or a hallucination that sort 
of a-, certainly a hallmark in the movies and in many of the novels, and many of the movies that the 
movies are based on as well. So, in that respect was sort of a-, we had license to do it by virtue of the 
genre, but also it seemed like we had a special license to do that sort of splashy thing by virtue of the 
character being a heavy drug user. So, you know, it just lets you do things that are sort of a departure 
from the rest of the movie, and do mean in a sense come out stylistically not like the rest of the movie”. 
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Lebowski” avança em todas as direções e não termina em lugar algum. Mas 

isto não é uma fraqueza do filme, mas seu estilo (EBERT, 1998)29. 

 

Ebert (1998), em sua crítica, relaciona o estilo do filme ao gênero musical – 

citando as obras de Busby Berkeley – e ao gênero noir – comentando que os 

momentos vivenciados pelo protagonista não se concluem no decorrer da narrativa. 

O trecho musical de O Grande Lebowski tem seu início com uma vinheta de 

abertura apresentando o nome “Gutterballs” para o clipe. A expressão “gutter ball” 

significa um movimento do jogo de boliche no qual o atleta arremessa a bola pela 

canaleta lateral, sem fazer pontuação. Essa referência ao jogo de boliche inicia toda 

a narrativa empregada à sequência. 

Durante os créditos de abertura, consta que a produção é de responsabilidade 

de Jackie Treehorn, que é um personagem do próprio filme, representando um 

produtor de filmes pornográficos. Ainda consta nos créditos a participação de Dude e 

Maude Lebowski como atores. Dude inicia o clipe dançando em paralelo com sua 

sombra – em seguida o cenário muda para o armário de sapatos do boliche, criando 

um truque de perspectiva visual em travelling, que leva à um foco posicionado no final 

da trajetória. Esse conjunto de cenas faz parte da narrativa empregada para a 

sequência musical do filme, onde o protagonista parece confortável e apreciando a 

situação vivenciada. 

No filme Rua 42, a cena do musical que serve como hipotexto para a obra dos 

irmãos Coen representa os prédios da cidade de Nova York, também criando um 

truque de perspectiva visual com o foco final da trajetória no casal de protagonistas 

(figura 13). 

 

                                                           
29 Original em inglês: “The Dude tends to have colorful hallucinations when he's socked in the jaw or 
pounded on the head, which happens often, and one of them involves a musical comedy sequence 
inspired by Busby Berkeley. (It includes the first point-of-view shot in history from inside a bowling ball.) 
Some may complain "The Big Lebowski" rushes in all directions and never ends up anywhere. That isn't 
the film's flaw, but its style”. 
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FIGURA 13 – ARMÁRIO E PRÉDIO 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998); Rua 42 (1933) 

 

No trecho musical de Berkeley, as dançarinas aparecem vestidas com roupas 

iguais, coreografando movimentos sincronizados. Em O Grande Lebowski, os Coen 

aproveitam a forma coreográfica, presente na cena de Rua 42, para compor os 

movimentos hipnóticos que dão vida ao enredo da sequência (figura 14).  

 

FIGURA 14 – DANÇARINAS 

 

FONTE: Reprodução – Rua 42 (1933); O Grande Lebowski (1998). 

  

Outro momento do trecho musical que utiliza do hipotexto na narrativa da 

sequência de Berkeley, ocorre quando Dude e Maude arremessam a bola de boliche 

e o protagonista assume o papel da bola, passando por baixo das pernas das 

dançarinas, que estão em fila indiana ao longo da pista de boliche. A coreografia se 

encerra com Dude fazendo um strike, ou seja, derrubando todos os pinos. 

Sobre o estilo utilizado por Berkeley, Bergan relata: 

 

Busby Berkeley criava seus números musicais para uma câmera móvel, que 

transitava eroticamente num travelling pelas fileiras de meninas vestidas com 

figurino idêntico, formando efeitos caleidoscópicos a partir de cenas 

enquadradas do alto de uma grua (2011, p. 97, grifo do autor). 
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O ângulo filmado das pernas das dançarinas remete à cena produzida por 

Berkeley em Rua 42 (figura 15). Porém, apesar das visíveis semelhanças, todas as 

cenas dos Coen, no trecho musical, agregam elementos que não distanciam o 

espectador do enredo do filme O Grande Lebowski.  

 

FIGURA 15 – PERNAS DAS DANÇARINAS 

 

FONTE: Reprodução – O Grande Lebowski (1998); Rua 42 (1933). 

 
Durante o trecho musical, Dude sofre alucinações devido a droga presente 

em sua bebida e essas alucinações persistem na cena seguinte quando o protagonista 

sonha com três personagens niilistas, que o perseguem empunhando tesouras 

gigantes e vestindo roupas vermelhas. Nesse pequeno trecho, o hipotexto consta do 

filme Quando Fala o Coração (1945), dirigido por Alfred Hitchcock. 

 
O filme conta a história da médica que investiga a mente de um paciente 
acusado de assassinato. Ingrid Bergman e Gregory Peck são os atores, e o 
filme, que não é um grande Hitchcock, ficou famoso porque, de comum 
acordo com ele, o produtor David Selznick chamou o surrealista Salvador Dalí 
para criar as cenas de sonho que fornecem à médica a chave para desvendar 
o mistério do filme (MERTEN, 2005, p. 119). 

 

No filme Quando Fala o Coração, Anthony Edwardes, interpretado por 

Gregory Peck, descreve um sonho para o personagem Constance Petersen, 

interpretada por Ingrid Bergman. Nesse sonho, o protagonista descreve tesouras 

gigantes cortando imagens de olhos, em um cenário surrealista criado por Dalí. Esse 

hipotexto é utilizado pelos Coen na cena que Dude é perseguido pelas tesouras ainda 

sob o efeito de alucinógenos (figura 16). Ao despertar, a perseguição torna-se real 

com o herói correndo pelas ruas de Los Angeles e sendo perseguido pela polícia local.  
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FIGURA 16 – TESOURAS 

 

FONTE: Reprodução – Quando Fala o Coração (1945); O Grande Lebowski (1998). 

 
Para impulsionar a história na qual os personagens se envolvem, os irmãos 

Coen evocam hipotextos dos filmes de Hitchcock e acabam por provocar no 

espectador um instinto investigativo e curioso para a compreensão de toda a 

complexidade da narrativa. Hitchcock é explorado devido à valorização dos aspectos 

psicológicos dos personagens.  

Sendo assim, em O Grande Lebowski, o equívoco dos nomes do milionário 

Lebowski e de Dude Lebowski dá início a história do filme e trata-se de um intertexto 

com uma outra obra de Hitchcock, Intriga Internacional, onde os criminosos 

confundem o herói com outra pessoa. 

Em Intriga Internacional, o protagonista Roger Thornhill, interpretado por Cary 

Grant, faz o papel de um publicitário, porém, é confundido por um agente do serviço 

secreto americano pelo criminoso e antagonista Phillip Vandamm, interpretado por 

James Mason. Quando Thornhill é questionado a respeito de sua identidade na 

residência de Vandamm, o herói não consegue convencer os funcionários do 

criminoso que não é a pessoa que eles procuram. Em O Grande Lebowski, Dude tem 

sua casa invadida por criminosos e também é confundido com o milionário de mesmo 

nome e não consegue explicar sobre o equívoco (figura 17). 
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FIGURA 17 – THORNHILL E DUDE 

 

FONTE: Reprodução – Intriga Internacional (1959); O Grande Lebowski (1998). 

 
De acordo com Bilharinho (1999, p. 181), Hitchcock focaliza mais de uma fez 

a faceta da confusão das identidades. Além de Intriga Internacional, o drama O 

Homem Errado (1958) também altera a rotina do protagonista e de sua esposa, 

empurrando-os para uma série de acontecimentos fora de controle. 

A aplicação da intertextualidade com a obra de Hitchcock inclui humor 

irreverente – o fato do protagonista não conseguir provar sua identidade sempre será 

um fator presente na história interferindo na narrativa. 

Todos os critérios para elaboração e direção do filme O Grande Lebowski, 

utilizados pelos irmãos Coen e estudados nesse capítulo, demonstram um trabalho 

que agrega um vasto estudo da história do cinema, como fonte de inspiração para a 

criação de uma nova obra.  

A análise comparativa e os fragmentos do depoimento dos diretores reforçam 

a ideia de uma obra com características pós-modernas, ao incluir a falta de seriedade 

com a história, o humor para retratar os gêneros usados no cinema do passado e uma 

narrativa que valoriza a relação entre os personagens. 

Essas características são claramente definidas no estudo de Pucci Jr.: 

  
O outro lado do pós-modernismo precisa ser ressaltado, assim como sua 
origem: as estratégias pós-modernas para distanciamento, como o 
rompimento da linearidade, a paródia lúdica e a inconsistência narrativa, tem 
raízes em práticas modernistas (2008, p. 207). 

 

Em O Grande Lebowski, as características destacadas por Pucci Jr. (2008) 

são incluídas na narrativa dos irmãos Coen, desde a escolha do nome do filme até a 

seleção dos atores e diálogo dos personagens. A narrativa do filme é confusa 

propositalmente fazendo um pastiche dos filmes noir e um tributo às obras de grandes 

diretores e autores como Alfred Hitchcock e Raymond Chandler. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Grande Lebowski é um longa-metragem produzido e dirigido por Joel e Ethan 

Coen. O filme possui diversas referências ao cinema clássico hollywoodiano, em 

especial aos gêneros de filme noir, musical e western, todos norteados pela comédia. 

Essa compilação de referências foi considerada uma das principais características 

que levou a considerar-se a obra como pós-moderna, além da utilização de 

hipertextos incorporados à narrativa. 

A proposta desta pesquisa surgiu após assistir ao filme O Grande Lebowski e 

identificar a influência das obras de outros cineastas, além de constatar referências a 

gêneros cinematográficos durante toda obra. Para pesquisar essas características 

observadas, esse trabalho foi divido em três etapas, sendo que cada uma compõe um 

capítulo do estudo e responde aos questionamentos propostos na introdução. 

O problema principal desta pesquisa visava constatar qual a influência do pós-

modernismo no filme O Grande Lebowski e para isso responder a três 

questionamentos: Quais são os gêneros cinematográficos inseridos pelos irmãos 

Coen no filme O Grande Lebowski? É possível identificar ao longo da obra O Grande 

Lebowski o pós-modernismo como tendência cinematográfica? Quais são os 

segmentos do filme O Grande Lebowski que fazem referência aos gêneros 

cinematográficos e como são incorporados na construção da narrativa? 

No primeiro capítulo do trabalho, estudou-se todos os gêneros identificados 

no filme, sendo eles: noir, musical, western e comédia. Para a compreensão do uso 

de cada gênero utilizado no filme, partiu-se da concepção de cada um e dos aspectos 

mais relevantes de seus discursos e narrativas. 

Para complementar o entendimento sobre a escolha dos irmãos Coen pelos 

gêneros destacados, foi necessário abordar a filmografia dos cineastas e como esta 

influenciou na criação dos personagens presentes no filme. Nesse capítulo, observou-

se que o filme O Grande Lebowski demonstra uma visão única do cinema pelo os 

irmãos Coen. Não é uma visão que aborda apenas um gênero, mas sim diversos 

gêneros e entre eles, os clássicos hollywoodianos, de uma maneira cômica, através 

dos acontecimentos da vida do personagem principal, Dude. 

O aspecto cômico é destacado por meio do gênero comédia, onde os diretores 

sofrem forte influência do humor de Laurel e Hardy (Gordo e Magro) e Buster Keaton, 

e acabam por incorporar ao protagonista expressões faciais semelhantes ao stone 
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face e a comédia de dupla entre os amigos Dude e Walter. A comédia é o gênero de 

maior destaque e que norteia a presença dos demais gêneros, seguido do gênero 

noir, que também se destaca, especialmente, no desenvolvimento da narrativa da 

história. 

A história contada no filme possui um forte embasamento na literatura noir, 

principalmente por intermédio das obras de Raymond Chandler e Dashiell Hammet, 

que foram adaptadas para filmes. O filme A beira do abismo é um exemplo de trabalho 

do qual os irmãos Coen se apropriaram das características do gênero noir para 

compor sequências de O Grande Lebowski. Compreende-se que o objetivo dos 

diretores é o de homenagear não apenas o gênero noir, considerado um dos primeiros 

gêneros hollywoodianos, como também, os diretores que iniciaram e desenvolveram 

essas características artísticas. 

O western é incorporado ao filme por meio de um narrador, que sutilmente 

ganha importância quando é apresentado como personagem relevante para a 

manutenção do equilíbrio emocional do protagonista, lembrando o espírito de calmaria 

do deserto norte americano. 

Por fim, o gênero musical está presente em apenas uma das sequências do 

filme, porém, foi incorporado para destacar as alucinações do protagonista e romper 

com a realidade apresentada até então na obra, criando um utopismo cinematográfico. 

Com o movimento da apresentação dos gêneros ao longo do filme, os irmãos 

Coen criaram uma obra especialmente programada para ser inédita na apresentação 

da narrativa, se valendo sempre de obras por eles conhecidas do cinema clássico 

hollywoodiano.  

Ao longo do segundo capítulo aprofundou-se o estudo a respeito da mescla 

de gêneros identificada no primeiro capítulo. Para dar continuidade à pesquisa, 

realizou-se um estudo do pós-modernismo como tendência cultural, partindo do 

princípio que essa tendência incorpora diferentes gêneros em uma mesma obra. Esse 

estudo teve por base os conceitos de Jean-François Lyotard, David Harvey e Linda 

Hutcheon. Utilizou-se também as obras de Renato Pucci Jr., para evidenciar o fim das 

grandes narrativas e o pós-modernismo como tendência cinematográfica.  

Observou-se que os irmãos Coen mesclam os gêneros em seus filmes, 

especialmente, em O Grande Lebowski, para ironiza-los e assim, criar uma releitura 

dos modelos clássicos. Essa releitura iria contribuir para o surgimento de uma 
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abordagem diferente na narrativa do cinema hollywoodiano, que ainda incorporou a 

intertextualidade para expressar a representatividade de uma nova ordem social. 

Essas características somadas as sete identificadas por Pucci Jr. para 

identificar uma obra pós-moderna, levaram a constatação de que a obra O Grande 

Lebowski incorpora a tendência cultural pós-moderna, que se apresenta com 

intertextos na composição da sua narrativa e mescla os gêneros, utilizando essas 

características como pontos fundamentais no processo de produção, provavelmente 

influenciados pelo histórico acadêmico e preferências dos diretores. 

Finalmente, o terceiro e último capítulo contempla um estudo acerca da 

intertextualidade e dos padrões de desenvolvimento dos gêneros no decorrer da 

narrativa do filme O Grande Lebowski. Para esse estudo, partiu-se da origem do 

conceito da intertextualidade apresentado por Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva. O foco 

da pesquisa durante esse capítulo é identificar os segmentos do filme estudado que 

possuem intertextualidade com as obras dos cineastas supracitados no primeiro 

capítulo.  

Para este trabalho foi necessário averiguar como os irmãos Coen utilizaram 

as obras do cinema clássico hollywoodiano que fizeram parte da sua própria 

formação. Dessa influência constatou-se a inclusão de intertextos na narrativa, com 

forte influência do cinema noir, western e musical.  

O uso da intertextualidade e dos padrões de desenvolvimento, principalmente 

do gênero noir na narrativa do filme, provocaram mudança no enredo e na situação 

de cada personagem, criando um padrão próprio de desenvolvimento da obra, que 

tem as intervenções dos gêneros como destaque. 

Uma das intervenções que compõe o padrão próprio de desenvolvimento é a 

contribuição do narrador em voice-over. A partir das narrações, o espectador é 

atualizado sobre os acontecimentos e, ainda, a participação do narrador provoca uma 

reflexão sobre as atitudes do protagonista, acrescentando credibilidade às tomadas 

de decisão do herói. 

Além das pequenas intervenções que formatam o padrão próprio de 

desenvolvimento, uma grande ruptura com a narrativa primária do filme acontece com 

o trecho musical, inspirado nas obras hollywoodianas de Busby Berkeley. Observou-

se que nesse trecho os irmãos Coen utilizaram da obra de Berkeley como um dos 

diversos hipotextos do cinema clássico hollywoodiano ao longo da compilação de 

hipertextos durante O Grande Lebowski. 
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A partir dos estudos parciais realizados ao longo dos três capítulos foi possível 

responder à pergunta principal dessa pesquisa sobre quais são as influências do pós-

modernismo na obra O Grande Lebowski.  

O pós-modernismo apresenta-se em sua origem como um movimento que se 

propõe como transgressor e de ruptura com os padrões sociais de um período, 

reproduzindo-se na arte, aqui, em especial, no cinema. Os diretores de O Grande 

Lebowski se apropriaram dessa tendência de movimento cultural para incorporar à 

sua obra características como a mescla de gêneros e a intertextualidade, elementos 

essenciais e primários para uma obra ser considerada pós-moderna. 

Essa pesquisa agrega no mundo cinematográfico um estudo de gêneros 

fílmicos com análise da narrativa dos irmãos Coen. É um material de consulta para 

pesquisadores que pretendem entender o estilo próprio criado pelos irmãos Coen, 

bem como os gêneros do cinema e a cultura pós-moderna. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - O GRANDE LEBOWSKI: SEGMENTAÇÃO DO ENREDO 

 

1. Los Angeles: narração em off 

2. Supermercado: Dude compra leite 

3. Casa de Dude: 

a. Dude chega em casa 

b. Dude tem cabeça enfiada na privada 

c. Woo urina no tapete 

d. Dude discute com capangas 

C. Créditos iniciais 

4. Boliche: 

a. Donny joga boliche 

b. Walter convence Dude a pedir ressarcimento a Lebowski 

5. Mansão Lebowski: 

a. Brandt mostra prêmios de Lebowski a Dude 

b. Dude pede a Lebowski ressarcimento 

c. Dude mente para Brandt sobre tapete 

d. Dude conhece Bunny 

6. Boliche: 

a. Donny joga boliche 

b. Walter explica a Dude o motivo de ter trazido um cachorro ao boliche 

c. Walter ameaça Smokey após jogada irregular 

d. Dude e Walter discutem no estacionamento 
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7. Casa de Dude: 

a. Dude escuta gravações no telefone 

b. Marty cobra aluguel de Dude e convida para apresentação 

8. Mansão Lebowski: 

a. Brandt acompanha Dude até Lebowski 

b. Lebowski informa Dude sobre sequestro de Bunny 

c. Brandt afirma que Dude irá entregar o dinheiro aos sequestradores 

9. Boliche: 

a. Jesus joga boliche 

b. Dude e Walter conversam sobre Jesus ser pedófilo 

c. Dude, Walter e Donny conversam sobre o sequestro de Bunny 

d. Jesus provoca Dude, Walter e Donny 

10. Casa de Dude:  

a. Dude é nocauteado enquanto ouve música 

b. Alucinação: Dude sobrevoa Los Angeles 

c. Dude acorda com o barulho do pager 

11. Mansão Lebowski: Brandt entrega maleta com dinheiro e telefone a Dude 

12. Carro de Dude: 

a. Dude busca Walter no trabalho e ele assume o volante 

b. Walter explica o plano da bolsa com cuecas a Dude 

c. Primeira ligação dos sequestradores 

d. Segunda ligação dos sequestradores 

e. Terceira ligação dos sequestradores 

f. Walter joga a bolsa com cuecas pela ponte 

g. Walter derruba a arma, ela dispara e fura o pneu do carro 

h. Os sequestradores vão embora e Dude grita para eles 
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13. Boliche: 

a. Walter joga boliche 

b. Dude e Walter conversam sobre o que falar para Lebowski 

c. Donny informa Walter sobre a próxima partida de boliche 

d. Dude, Walter e Donny deixam o boliche 

e. Dude descobre que seu carro foi roubado 

14. Casa de Dude: Policiais anotam depoimento de Dude 

15. Ateliê de Maude: 

a. Dude entra no ateliê e se assusta com a obra 

b. Maude se apresenta a Dude 

c. Maude mostra o filme pornográfico a Dude 

d. Maude explica a Dude sobre Lebowski 

16. Los Angeles: 

a. Dude conversa com o motorista da limusine de Maude 

b. Dude é intimado por Lebowski pelo dinheiro do sequestro 

c. Brandt entrega o envelope com o dedo decepado 

17. Lanchonete: Dude e Walter conversam sobre o sequestro 

18. Casa de Dude: 

a. Dude é informado pela polícia que encontraram seu carro 

b. Franz quebra seu telefone enquanto invade a casa 

c. Uli joga uma marmota na banheira de Dude 

19. Estacionamento da Polícia: Dude consegue seu carro roubado 
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20. Boliche: 

a. Dude conversa com Walter e Donny sobre os niilistas 

b. Dude conversa com o narrador 

c. Dude recebe o telefonema de Maude 

21. Ateliê de Maude: 

a. Dude conversa com Knox Harrington 

b. Dude conversa com Maude sobre os niilistas 

c. Maude mostra a Dude o LP da banda "Autobahn" 

22. Consultório médico: Dude é examinado enquanto ouve música 

23. Carro de Dude: 

a. Dude ouve música sorridente enquanto dirige 

b. Dude avista o Fusca o seguindo 

c. Dude joga seu cigarro pelo vidro fechado e ela cai em seu colo 

d. Dude colide o carro  

e. Dude encontra a tarefa de casa de Larry Sellers no banco de seu carro 

24. Teatro: 

a. Marty apresenta sua performance 

b. Walter explica a Dude sobre Larry Sellers 

25. Casa de Larry Sellers: 

a. Dude, Walter e Donny chegam a casa e avistam o carro esporte estacionado 

b. Walter e Dude se apresentam à mãe de Larry, Pilar 

c. Walter elogia o trabalho do pai de Larry, Athur 

d. Walter intima Larry com sua tarefa de casa 

e. Walter destrói o carro esporte estacionado 

f. O dono do carro esporte destrói o carro de Dude 

26. Carro de Dude: Dude, Walter e Donny comem sanduiche no carro 

27. Casa de Dude: 

a. Dude martela um pedaço de madeira no chão enquanto fala ao telefone com 

Walter 

b. Woo chega à casa de Dude e o chama à residência de Jackie Treehorn 

28. Mansão de Jackie Treehorn: 

a. Festa na praia de Treehorn 

b. Dude conversa com Treehorn sobre o dinheiro 

c. Treehorn atende telefone, anota em um papel e se retira 

Capítulo 
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d. Dude rabisca o papel para ver o que Treehorn escreveu 

e. Treehorn volta a serve uma bebida a Dude 

f. Dude desmaia após beber o drinque 

29. "Gutterballs", o número musical: 

a. Abertura 

b. Dude dançando 

c. Saddam Hussein entrega a Dude sapatos 

d. Dude dança nas escadas 

e. Maude dança com dançarinas 

f. Dude e Maude arremessam bola de boliche 

g. Dude desliza por debaixo das pernas das dançarinas 

h. Niilistas usando roupas vermelhas e portando tesouras gigantes seguem 

Dude 

30. Los Angeles: 

a. Dude corre pela rua 

b. Dude canta no banco de trás da viatura 

31. Delegacia: 

a. Delegado olha a carteira de Dude 

b. Delegado discute com Dude 

c. Delegado joga sua caneca na cabeça de Dude 

32. Táxi: Dude irrita o taxista e é expulso do veículo 

33. Los Angeles: Bunny dirige um carro conversível 
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34. Casa de Dude: 

a. Dude tropeça ao entrar em sua casa 

b. Dude encontra Maude usando seu roupão de banho 

c. Dude conversa com Maude na cama 

d. Dude levanta e bebe um drinque 

e. Dude telefona Walter 

35. Los Angeles: 

a. Dude avista o Fusca estacionado próximo a sua casa 

b. Dude enfrenta Da Fino 

c. Da Fino explica a Dude sobre Bunny 

d. Dude entra no furgão de Walter 

36. Lanchonete:  

a. Niilistas fazem seus pedidos 

b. Namorada de Franz aparece sem o dedo do pé 

37. Furgão de Walter:  

a. Dude e Walter conversam sobre Lebowski 

b. Flashback: Lebowski grita com Bunny 

c. Flashback: Lebowski coloca uma lista telefônica na maleta 

d. Dude e Walter conversam sobre judaísmo 

e. Dude e Walter encontram o carro de Bunny em um chafariz 

38. Mansão Lebowski: 

a. Brandt junta as roupas de Bunny no corredor 

b. Dude e Walter discutem com Lebowski 

c. Walter joga Lebowski no chão 
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39. Boliche: 

a. Donny joga boliche 

b. Walter fala sobre guerras à Dude e Donny 

c. Jesus provoca Dude, Walter e Donny 

40. Estacionamento do boliche: 

a. Niilistas abordam Dude, Walter e Donny 

b. Niilistas pedem dinheiro a Dude, Walter e Donny 

c. Walter morde orelha de Uli 

d. Dude e Walter socorrem Donny 

41. Funerária: Walter discute com funcionário 

42. Litoral: 

a. Walter homenageia Donny 

b. Walter espalha as cinzas de Donny 

c. Dude discute com Walter 

d. Dude e Walter se abraçam 

43. Boliche: 

a. Funcionário limpa a pista 

b. Dude conversa com o narrador 

c. O narrador comenta sobre a história 

E. Créditos finais 
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APÊNDICE 2 – QUADRO DE PERSONAGENS 

 

PERSONAGENS 

NOME DO 

PERSONAGEM 

ATOR/ATRIZ DESCRIÇÃO 

Jeffrey Lebowski 

(Dude) 

Jeff Bridges Protagonista do filme, é amigo de Walter e Donny. É 

confundido pelo seu homônimo e tem seu tapete 

urinado por Woo, a mando de Treehorn. 

Walter Sobchak John Goodman O melhor amigo de Dude, Walter é veterano da Guerra 

do Vietnã e convertido ao judaísmo após seu 

casamento. O personagem ajuda Dude com o suposto 

sequestro de Bunny. 

Maude Lebowski Julianne Moore Filha do milionário Lebowski e a verdadeira detentora 

da fortuna ostentada por seu pai. Maude é uma artista 

plástica com tendências feministas que informa Dude 

sobre a fortuna de seu pai. 

Donny Kerabatsos Steve Buscemi Companheiro de boliche de Dude e Walter. Donny não 

possui grande importância no filme e sempre é 

interrompido por Walter ao tentar expor sua opinião. 

Jeffrey Lebowski David Huddleston Milionário, casado com Bunny e pai de Maude. 

Patriarca da “Little Lebowski Urban Achievers”, uma 

ONG que auxilia crianças carentes e também serve 

para desviar dinheiro ganho com as doações. Perdeu 

o movimento das pernas na guerra. 

Jackie Treehorn Ben Gazzara Empresário de filmes pornográficos e morador da 

cidade praiana de Malibu. Emprestou uma grande 

quantia de dinheiro a Bunny e ao longo do filme tenta 

cobrar a dívida. 

Bunny Tara Reid Esposa do milionário Lebowski, fugiu de sua cidade 

natal no interior de Minnesota para tentar a vida em 

Los Angeles, quando adotou o nome “Bunny LaJoya” 

e começou a trabalhar em filmes pornográficos 

produzidos por Treehorn. 

Brandt Philip Seymour 

Hoffman 

Leal funcionário da mansão Lebowski. Serve de 

intermediário entre Dude e o milionário durante o caso 

do suposto sequestro de Bunny. 

Jesus Quintana John Turturro Um dos rivais do time de Dude no boliche. 

Uli Peter Stormare Líder do grupo de motoqueiros niilistas alemães. É 

contratado por Lebowski para simular os supostos 

sequestradores de Bunny. 



91 
 

Woo Philip Moon Um dos capangas de Treehorn que é designado para 

cobrar dinheiro do milionário Lebowski e que confunde 

os homônimos. Irritado com o equívoco, urina no 

tapete do protagonista. 

Da Fino Jon Polito Investigador particular contratado pela família de 

Bunny, em Minnesota, para encontrá-la. Da Fino dirige 

um Fusca e persegue Dude. 

Larry Sellers Jesse Flanagan Jovem que rouba o carro de Dude no estacionamento 

do boliche e esquece sua tarefa de casa no banco do 

motorista. Walter acredita que Sellers tenha roubado a 

maleta de Lebowski, que supostamente teria o 

dinheiro para o resgate do sequestro de Bunny. 

Knox Harrington David Thewlis Artista audiovisual que é amigo de Maude e frequenta 

o ateliê da personagem. 

Marty Jack Kehler Síndico do condomínio onde Dude mora. Durante o 

filme aparece cobrando o aluguel do protagonista e o 

convida para sua performance artística. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 


