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RESUMO 

 

A presente monografia se empenha em analisar o filme “Invasion of the body 

snatchers” (1956) e partindo desta análise identificar elementos fílmicos e narrativos que 

possam ter colaborado para a perpetuação, solidificação e materialização de elementos de 

uma cultura do medo já instalada no contexto dos Estados Unidos da América em 1956. 

Utilizando conceitos devidamente apropriados e adequados de Rosenstone, este trabalho 

propõe a identificação (entre as interfaces do universo cinematográfico e o universo real) 

dos elementos componentes de uma cultura do medo que possam estar latentes, não 

intencionais, explícitos e também os elementos que podem passar desapercebidos em um 

primeiro momento. Neste trabalho são feitas reflexões não somente sobre os elementos 

fílmicos e narrativos do filme, mas sobre os diálogos do filme com o real objetivo 

contextual, e a exposição de tais articulações. Esta monografia também se ocupa em 

identificar elementos comuns de um filme de Ficção Científica com elementos teóricos e 

estéticos dos filmes do gênero Horror, atribuindo maior sentido e significado na 

articulação do filme com uma cultura do medo. Ao esmiuçar o filme, tais elementos se 

tornam mais evidentes, a análise e comentário são feitos logo em seguida a fragmentação 

narrativa do filme, e a conclusão apresenta breve apanhado de tais ideias que se encontram 

em suspensão.  

 

Palavras-chaves: História e cinema; Cultura do Medo; História dos EUA. 

 

ABSTRACT 

 

The following monography endeavors to analyze the movie “Invasion of the body 

snatchers” (1956) and from this analysis identify the movie and narrative elements which 

could collaborate to the perpetuation, solidification and materialization of the elements 

from a culture of fear already installed unto the United States of America in 1956. Using 

appropriately and suited concepts from Rosenstone, this monography proposes the 

identification (between the interfaces of the cinematographic universe and the real 

universe) of the elements that composes a culture of fear which could be latent, non-

intentional, explicit and also the elements which could go unnoticed in a first moment. In 

this work reflects not only about the filmic and narrative elements of the movie, but also 

about the dialogues between the movie and the contextual objective reality, and exposing 

such articulations. This monography also occupies in identifying elements that are 

common in a Science Fiction movie with theoretical and aesthetic elements from the 

Horror genre, attributing greater sense and meaning in the articulation between the movie 

and the culture of fear. When breaking apart the movie, such elements become more 

evident, the analysis and commentary follows the narrative fragmentation, and the 

conclusion of the monography briefly gathers such ideas that are in suspension.  

 

Key words: History and cinema, Culture of Fear, History of USA. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As inquietações sobre como o medo age nas sociedades humanas, mas 

principalmente em cenários de crise ou em momentos em que a racionalidade pode escapar 

para a maioria das pessoas, me levaram a pesquisar sobre o tema para esta monografia. A 

busca pela expressão, por meio da arte, das sociedades com medo me levou ao universo 

fantástico do cinema como objeto. Dentro deste objeto, os gêneros de Fantasia, Ficção 

Científica e Distopia mais me interessam. Desta opção por uma janela para uma realidade 

de crise, o cinema se destaca não só como o produto de um tempo e contexto, mas porque, 

em sua própria essência como arte, consegue capturar sentimentos como o medo e a 

angústia, e reproduzi-los em seu próprio universo de forma não só narrativa, mas, também, 

através das personagens, da estética, da música, do enquadramento das cenas e montagem 

do filme. Por conta dessa pluralidade de elementos, os filmes me parecem não só buscar 

um trabalho mais coletivo, mas também representam um maior coletivo de aspirações 

artísticas para a representação com a finalidade de uma coisa só, o filme em si. 

O que me levou a pensar sobre as inquietações relativas ao medo, remontam ao 

período extremamente recente da história do Brasil, quando a sociedade brasileira passou 

por um “despertar político”. Manifestações de rua, “panelaços”, vigílias em frente aos 

prédios públicos, passeatas, discussões nas mídias sociais, a partir do ano de 2013, com 

maior intensidade, afloraram concepções políticas preconcebidas. Movimentos que em um 

primeiro momento se afirmavam apolíticos, sem partido, com algumas poucas causas 

claras, por conta da decantação do acúmulo de frustrações, logo se tornaram nacionais, 

com pautas mais amplas, mas ainda com algum apego ao desprezo às bandeiras políticas. 

Naquele momento há uma concepção geral em que o povo precisava deixar de lado suas 

diferenças em prol de fazer aquilo que é necessário. O momento de tal tolerância tão 

rapidamente estabelecida passou. O medo e o preconceito até hoje imperam com alguma 

impunidade na política nacional. As conversas nos bares e jantares de famílias tomaram 

cunho político, as cyber-mídias deixaram de ser simplesmente veículos de disseminação de 

informações e produção de “memes” (entre outras funções, claro). Em algum sentido, 

muito se politizou no Brasil, e pouco raciocínio crítico foi criado ao redor desta questão 

política. Raciocínio crítico necessário para não perceber as discordâncias como defeitos de 

caráter ou perversão ideológica. Ofensas são trocadas e os preconceitos uma vez 



 

importados durante a ditadura civil-militar retornam ainda mais violentos e, magicamente, 

com um ar de autoridade e veracidade. 

Do gênero Ficção Científica “Invasion of the body snatchers” (1956), o filme 

escolhido como objeto de estudo para esta monografia entrou em exibição comercial nos 

Estados Unidos em um momento de tensão no contexto estadunidense, e de crise da 

própria indústria do cinema. As proposições e criações dos filmes de Ficção Científica se 

refletem como uma forma de expressão de um tempo, seja por demonstrar aspirações 

fantásticas, ou medos terríveis impregnados nestas imaginações sobre o futuro, ou a 

sociedade e a tecnologia. O filme em questão não somente subverte em alguns aspectos o 

gênero de Ficção Científica, mas também conta com elementos dos gêneros Thriller e 

Terror, e isto será explicitado mais adiante. Por conta de algumas particularidades de 

personagens, escolhas para os rumos da história contada, a forma como é narrada, e 

escolhas estéticas, este filme em muitos sentidos é especial por possuir uma identidade 

própria muito bem definida. Hoje em dia é considerado um clássico do cinema de Ficção 

Científica por tais elementos e também outros. 

A escolha de autores como Delumeau, Rosenstone e Glassner para embasar esta 

monografia se deu através da preocupação de como seus respectivos focos de trabalho se 

articulam com a história. Delumeau se propõe a fazer uma história do medo, Rosenstone 

articula Cinema em História e História em Cinema, de modo que as duas relações se 

estabeleçam de modo relacional, mas não contidas uma na outra. Glassner ao trabalhar 

com a Cultura do Medo acaba realizando um grande apanhado histórico sobre 

sensacionalismos e as decorrências históricas desenroladas a partir de uma cultura do 

medo, sejam estas sociais, econômicas ou até mesmo políticas. 

Considerando o período do recorte deste trabalho, a produção e exibição do filme, 

os anos 1950 foram marcados pela propaganda anticomunista, que retomava importância 

na medida em que o estabelecimento de uma “Guerra Fria” ficava cada vez mais óbvio. 

Pela forma como o maniqueísmo se expressa, remontando mitos, revivendo histórias, os 

anos 50 nos EUA foram marcados pelas palavras da doutrina Truman e o Macartismo, este 

que acabou por criar e reforçar uma paranoia que se dissemina sem grandes preocupações, 

pois atende aos interesses do presidente daquele país, não é de se estranhar que até os dias 

de hoje, pessoas, dentro e fora dos EUA, vejam comunistas e o comunismo em todos os 

lugares: suas sombras, nos armários ou embaixo de suas camas. O filme estudado nesta 

monografia traz uma representação relevante para essa materialização de um perigo à 

espreita e oculto nos lugares mais inconspícuos. 



 

Este trabalho está estruturado em dois capítulos, cada um com seus respectivos 

subcapítulos devidamente destacados. No primeiro capítulo são apresentadas as questões 

relativas à contextualização; a discussão bibliográfica com referenciais teóricos não só de 

história e cinema; uma discussão sobre as interfaces de gênero filme contidas em “Invasion 

of the body snatchers”, e também um breve histórico do contexto dos EUA e da indústria 

do cinema americano na época. O segundo capítulo se ocupa em esmiuçar o filme através 

de uma narrativa criada com base no próprio filme, e em discutir elementos importantes e 

supor de forma embasada significados e atribuições. As características gerais dos 

personagens são avaliadas e vários detalhes que poderiam não ter relevância sem uma 

atenção maior são expostos, e destes também são discutidas questões relevantes para o 

objetivo desta monografia. A análise do filme traz elementos interdisciplinares, e por vezes 

precisa adiantar algum ponto do filme, ou mesmo exibir o original em inglês e a tradução 

sugerida, para que o leitor desenvolva sua interpretação dentro de algo que pode ter várias 

interpretações. Este recurso também é utilizado para alertar o leitor para momentos 

considerados relevantes dentro do filme analisado.  

Estudar o medo no passado, ainda mais o medo instalado num país que exportou 

ideologias e interferiu diretamente na história do Brasil (com o treinamento e 

financiamento de militares, para o golpe de 1964) não se trata somente de paixão 

acadêmica, seja pelo cinema, pelo filme em questão, ou pelo tema. Estudar como essa 

materialização ocorreu também pode contribuir para desenvolver a percepção de demais 

obras que realizem a mesma função amedontradora. Realizar esta monografia foi uma 

forma de investigação de como angústias e ideias suspensas em um imaginário coletivo 

podem ser apanhadas ao produzir um conteúdo que se diga apolítico, e deste apanhado, 

materializar o medo em diversas formas, pois para cada pessoa o medo se manifesta de 

uma forma particular. 

  



 

1. EUA NOS ANOS 50 E A CULTURA DO MEDO 

 

 Contextualizar o mundo do pós Segunda Guerra Mundial é um grande desafio, uma 

vez que os acontecimentos são multifacetados e os contextos derivados destes também o 

são. Dados como cerca de “90 milhões de seres humanos foram mortos ou deslocados na 

Europa entre 1939 e 1948”1 conseguem, com facilidade, gerar perplexidade, confundir e 

até chocar quem se aventura na tentativa de contextualizar um período tão complexo da 

sociedade humana.  

As tragédias são plurais e os números tão grandes, que com alguma recorrência 

estudiosos e leitores perdem a sensibilidade sobre o quantitativo destes números, ou seja, 

perdem a noção do impacto sobre a vida humana. Neste contexto os conflitos políticos se 

misturam às convulsões sociais; as instituições não conseguem, e nem poderiam, se 

reestabelecer imediatamente de modo a prover alguma noção de ordenamento, para o 

enfrentamento necessário na reconstrução daquilo que foi destruído pelas guerras. As 

cidades e os povos europeus em grande parte neste contexto são ruínas. 

Além da dimensão trágica da Segunda Guerra e a suposta transição para a Guerra 

Fria ser um período de difícil contextualização pelas razões supracitadas, há algum 

comodismo por parte dos historiadores, e também dos leitores, em contar com marcos 

teóricos que, supostamente, encerrariam a questão desta transição. Caso tenha, de fato, 

existido esta transição, este comodismo presta um desserviço ao supor que um processo 

não estava somente embricado noutro, mas também contido em algum momento, até 

extrapolar para algo maior. O uso de datas específicas e acontecimentos mais ou menos 

relevantes pode exibir um pouco tal questão do comodismo. A História enquanto processo, 

independente de continuidades e rupturas dificilmente se dá em momentos instantâneos e 

quase herméticos. 

Claro que certos momentos podem decidir “o curso de uma história”, como a 

rendição em uma batalha que eventualmente poderia ter sido ganha, o assassinato de uma 

família dinástica, decretos que mudem o esquema político e social de uma época (Lei 

Áurea, Ato Institucional 5, por exemplo), mas se tratando de algo global, de “várias 

frentes” e com uma historicidade que pode remontar desde a Primeira Guerra Mundial, é 

muito complicado aceitar tais marcos teóricos simples que deem uma palavra final sobre 

“o Início da Guerra Fria” sem qualquer outra possibilidade de discussão. 

                                                 
1
 MAZOWER, Mark. Continente Sombrio – A Europa no século XX, São Paulo. Companhia das Letras, 

2001. p.219  



 

O historiador Mark Mazower (2001), por exemplo, afirma que “a transição para a 

era do pós-guerra se iniciou em 1943, quando os Aliados invadiram a Itália e os problemas 

de ocupação e reconstrução começaram”2. Propõem-se uma reflexão provocativa sobre a 

possibilidade de serem considerados outros marcos. Não poderia esta transição ter 

começado com a rendição do Japão, após os bombardeios atômicos em Hiroshima e 

Nagasaki, em 15 de agosto de 1945? Não poderia ser também a declaração de hostilidade 

formal do governo americano contra os ideais comunistas, através da Doutrina Truman em 

1947? Não poderia ser também considerada a partilha política e geográfica da Alemanha 

que começa em 1945, chegando ao seu “auge” (e, portanto o “auge” da própria Guerra 

Fria?) com a divisão física de Berlin, na madrugada de 13 de agosto de 1961? 

 Pode-se considerar marcos teóricos excelentes iniciadores de conversas, mas se faz 

necessário explicitar como estes podem não só trazer em si algumas limitações no diálogo, 

em que o leitor e o historiador podem não estar em sintonia quanto ao que que está sendo 

trabalhado; podem também trazer uma noção de encerramento/início de processos 

históricos de forma justaposta, como se a Guerra Fria estivesse esperando a Segunda 

Guerra acabar para que essa começasse. Estes mesmos marcos podem denotar que tipo de 

acontecimento se torna mais relevante em uma narrativa para o autor, do que efetivamente 

em um mar de pontos de discussão interessantes que acabam sendo silenciados ou até 

mesmo descartados.  

Para fins de contextualização, foi escolhido o discurso do presidente americano 

Harry S. Truman em 12 de março de 1947 como um dos marcos iniciais, e talvez a 

“declaração formal” do início da Guerra Fria. A conhecida “Doutrina Truman”, originada a 

partir deste discurso, objetivava a luta política e cultural contra o avanço do comunismo 

disseminado ao mundo através da União Soviética. As duas primeiras décadas do pós 

Segunda Guerra Mundial foram marcadas por certo desconhecimento americano sobre o 

poderio soviético (ou falta de)3. Por conta disto, a disseminação de ideais anticomunistas 

ganha bastante força na décadas de 40 e seguintes.  

O discurso do presidente Truman em 12 de março de 1947 tem como principal 

assunto as questões relativas a economia e política da Grécia e da Turquia. No discurso, 

muito é dito de forma indireta, ressaltando não necessariamente o receio da dominação 

soviética, mas exacerbando o valor e necessidade da manutenção de um Estado livre e 

                                                 
2
 MAZOWER, Mark. Continente Sombrio – A Europa no século XX, São Paulo. Companhia das Letras, 

2001, p.214 
3 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos O breve século XX 1914-1991, Cia. das Letras, São 

Paulo,1994, 2.ª ed. p. 231 



 

democrático. Truman fala de como a Grécia sofre desde 1940, e neste contexto, afirma que 

“a própria existência do Estado grego hoje é ameaçada por atividades terroristas de vários 

milhares de homens armados, guiados por comunistas [...]”, e constantemente reafirma a 

necessidade de empréstimos para que o país se mantenha livre, democrático e soberano 

(infere-se que há aqui a preocupação de que Estados fragilizados e empobrecidos cedam à 

ideologia soviética, por conta disto, a importância dos empréstimos que os EUA 

concediam). Sobre a Turquia, Truman trata a questão politica e econômica com a mesma 

paixão, mas ressalta que a questão da Turquia é grave também por conta do 

posicionamento do país geograficamente. Mais adiante no discurso, Truman fala de 

maneira breve como a “queda” da Grécia implicaria também na “queda” de outros países, 

caso os EUA falhassem em prestar a ajuda necessária. Além disto, Truman afirma que “as 

sementes de regimes totalitaristas são nutridas pela miséria e carência”, reforçando o 

argumento da ajuda econômica necessária para a Grécia e Turquia. Um trecho resume bem 

a mensagem política que Truman queria veicular para a URSS: 

“At the present moment in world history nearly every nation must choose 

between alternative ways of life. The choice is too often not a free one.One way 

of life is based upon the will of the majority, and is distinguished by free 

institutions, representative government, free elections, guarantees of individual 

liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political oppression. 

The second way of life is based upon the will of a minority forcibly imposed 

upon the majority. It relies upon terror and oppression, a controlled press and 

radio; fixed elections, and the suppression of personal freedoms. I believe that it 

must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting 

attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. I believe that 

we must assist free peoples to work out their own destinies in their own way. I 

believe that our help should be primarily through economic and financial aid 

which is essential to economic stability and orderly political processes.”4 

 

A Doutrina Truman visava conter o avanço soviético não só nos EUA, mas também 

nos países fragilizados pela Segunda Guerra Mundial. Uma das formas de combate à 

expansão soviética, oferecidas pelos EUA, foi a concessão de empréstimos e outros tipos 

de ajuda financeira a fim de estabelecer relações diplomáticas sólidas e financiar a 

reconstrução da Europa que havia sido arrasada novamente pela guerra. Pelas ações da 

                                                 
4 Tradução: “Neste presente momento na história do mundo, quase todas as nações devem escolher entre 

modos de vida alternativos. A escolha não é sempre uma de liberdade. Um modo de vida é baseado na 

vontade da maioria, distinto por instituições livres, governo representativo, eleições livres, garantias de 

direitos individuais, liberdade de expressão e religiosa, e liberdade de opressão política. O segundo modo de 

vida é baseado na vontade de uma minoria forçosamente imposta sobre a maioria. Dependente de terror e 

opressão, com o rádio e imprensa controlados; eleições fraudulentas, e a supressão de liberdades individuais. 

Eu acredito que deve ser uma política dos Estados Unidos assistir pessoas livres a resistirem às tentativas de 

subjugação por minorias armadas ou pressões externas. Eu acredito que nós devemos ajudar pessoas livres a 

atingirem seus destinos a seu modo. Eu acredito que a nossa ajuda deve ser primariamente através da 

economia e financiamentos que são essenciais para a estabilidade econômica e o processo político ordeiro.”. 

Obtido em: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp, em 1 de dezembro de 2017. 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp


 

Doutrina Truman foram resolvidas de imediato as crises da Grécia e dos Estreitos Turcos. 

Havia também o medo da disseminação do comunismo em “efeito dominó”. Havia o temor 

de que se um país cedesse às pressões soviéticas, adotando o comunismo ou socialismo, a 

adesão de seus países vizinhos seria uma questão de tempo, dificultando ainda mais a 

contenção do comunismo na Europa. Mesmo recebendo ajuda, a comunidade europeia não 

escondia a desconfiança generalizada contra o governo estadunidense, por conta das 

intenções anunciadas e das ações implantadas pelos EUA5. 

Pouco tempo depois do discurso que dera origem a esta luta política e cultural, 

nasce também o braço armado desta doutrina ideológica: a Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN). A Organização, criada em 4 de abril de 1949, assegura que seu 

objetivo institucional é “garantir a liberdade e a segurança de seus membros através de 

meios políticos e militares.”6 Na área política, a OTAN afirma que “promove valores 

democráticos e permite que os membros consultem e cooperem nas questões de defesa e 

segurança para resolver problemas, criar confiança e, no longo prazo, prevenir conflitos.”7 

Em sua atuação militar, a OTAN declara estar empenhada na resolução pacífica de 

disputas. Se os esforços diplomáticos falharem, a Organização tem o poder militar para 

empreender operações de gerenciamento de crises.  

A disseminação do “segundo” medo vermelho (second red scare, sendo o primeiro 

red scare datando das duas primeiras décadas do século XX nos EUA), através de 

propagandas e políticas institucionais do governo americano toma maior proporção no dia 

21 de março de 19478, quando o presidente Truman ordena a investigação e triagem de 

funcionários do serviço público federal sobre a natureza da “lealdade” de cada um deles. 

Esta prática foi rapidamente adotada em vários círculos institucionais e civis, incluindo a 

indústria cinematográfica, o que no fim acabava promovendo, mesmo que indiretamente, 

uma espécie de “caça às bruxas”, a disseminação do medo irracional e infundado, e 

também do preconceito. A exacerbação das práticas inquisitórias e as frequentes denúncias 

infundadas se espalharam rapidamente. Este advento persecutório e difamatório acabou por 

ser conhecido como Macartismo (em inglês McCarthysm). O Macartismo acabou criando 

um precedente social na aceitação de tais acusações, e não partia somente de indivíduos. 

Nas décadas de 40 e 50 foram criadas coalizões de apoio às perseguições e o expurgo de 

                                                 
5 HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos O breve século XX 1914-1991, Cia. das Letras, São 

Paulo,1994, 2.ª ed. p. 231 
6http://www.nato.int/, página oficial, em 24 de outubro de 2017 
7 http://www.nato.int/, página oficial, em 24 de outubro de 2017 
8https://www.archives.gov/publications/prologue/2006/fall/agloso.html, em 15 de novembro de 2017 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm&usg=ALkJrhgX0IT07SC-GkTzeHwwXTKPJrnI9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49192.htm&usg=ALkJrhjb1L4kxouDVdZoFb8WP07H42t8EA
http://www.nato.int/
http://www.nato.int/
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comunistas, inclusive na indústria cinematográfica. Criou-se para esta um “livro negro”, 

em que aqueles que tivessem seus nomes escritos poderiam ser ainda mais perseguidos, 

teriam empregos negados nos negócios de Hollywood e provavelmente se contratados não 

seriam creditados durante e depois do filme. Mais adiante no trabalho isto será melhor 

abordado. 

Os conflitos sociais, econômicos, diplomáticos e seus impactos nas sociedades 

humanas já foram amplamente explorados pelos diversos meios de comunicação e de 

disseminação cultural, entre eles a palavra escrita (livros, jornais, revistas), e imagens, pela 

televisão (séries, documentários) e pelo cinema. 

 

1.1 Cinema, história, ideologia e cultura do medo 

 

Já não resta dúvida sobre a capacidade do cinema em atuar como uma importante 

ferramenta de comunicação e disseminação de ideias. Por ser um produto cultural - cujo 

resultado é o esforço combinado de várias áreas do conhecimento humano amalgamado 

dentro de um filme - além de ser um produto fruto de sua própria época, cada filme possui 

em si os seus usos, ideais, respectiva estética, objetivos, tecnologia, e demais elementos 

teóricos e práticos, que acabam por representar uma época, mesmo esta sendo observada 

através das várias lentes que idealizam e permitem a realização de cada produção 

cinematográfica. Cada filme é, automaticamente, parte de um recorte da sua própria 

realidade material e teórica de época, e por isto, também não deve restar dúvida sobre seu 

potencial como fonte histórica.  

A arte cinematográfica vai muito além de proporcionar apenas entretenimento. 

Através dos vários gêneros cinematográficos, elementos reais e ficcionais, bem como 

elementos da própria realidade fictícia da produção cinematográfica, os filmes tentam 

cumprir o papel de acomodar todos os gostos humanos para este tipo de arte. Cada gênero 

possui suas particularidades, e existem várias interfaces entre os gêneros. As formas em 

que as ideias se expressam de maneira óbvia ou subliminar podem variar muito de gênero a 

gênero. 

O filme “Invasion of the body snatchers” (1956), traduzido no Brasil como 

“Vampiros de Almas” (sendo que uma tradução direta conferiria o nome de “A invasão dos 

Ladrões de Corpos”), é o objeto deste trabalho e se integra ao gênero de Ficção Científica, 

com algumas particularidades, adiante explicitadas. O diretor, bem como o roteirista, por 

meio da fantasia inserida no gênero de Ficção Científica podem manifestar os ideais mais 



 

profundos de maneira lúdica ou inocente, uma vez que a ambientação do filme 

normalmente se passa em um futuro distante, em que ciência e fantasia se confundem 

devido ao avanço desta primeira. Criaturas fantásticas, criadas pela ciência ou não, 

alienígenas de outros planetas e galáxias, tecnologias que escapam do controle humano, 

entre outros temas recorrentes acabam por abalar a própria existência da humanidade como 

coletividade de indivíduos, ou mesmo como espécie, em sua totalidade dentro deste gênero 

fílmico. O filme se situa temporalmente na década de 50 dos EUA, conforme evidenciam 

as referências estéticas e contextuais.  

Por conta destes reflexos das fantasias, não são raras as ligações que o gênero de 

Ficção Científica constrói com os conceitos manifestados principalmente em utopias, ou 

justamente seu oposto, nas distopias, devido às mudanças ocorridas na humanidade através 

do tempo, ou das tecnologias. 

O filme escolhido para análise não segue em absoluto os já percorridos caminhos 

comuns e temas recorrentes dentro do próprio gênero fílmico em si. O filme em questão 

representa o tempo presente de sua época, anos 50 nos EUA, em uma localidade fictícia 

(Santa Mira) nos Estados Unidos da América que contém, porém, a vizinhança com outras 

cidades reais, além da menção de outras não vizinhas. 

A trama se desenvolve ao redor da presença de alienígenas, mas o filme não trata 

de viagem ao espaço, viagem no tempo, ou a presença de tecnologias avançadas. Dirigido 

por Don Siegel, roteirizado por Daniel Mainwaring e Jack Finney (autor do livro que deu 

origem ao filme, publicado em 1955), “Invasion of the body snatchers” conta a história de 

um médico que, ao retornar à sua cidade após uma viagem, é confrontado por estranha 

“pandemia psicopatológica”. Ele acaba descobrindo que tal pandemia na realidade era uma 

conspiração alienígena para substituir os humanos da cidade de Santa Mira, pelos corpos 

dos alienígenas. Para cada pessoa, a partir de uma semente proveniente de uma vagem, é 

feita uma cópia exata em seus aspectos físicos. A cópia, durante o sono de sua vítima, 

assume a vida do habitante correspondente. A cópia é perfeita, inclusive nos gestos e 

memórias. Mas algumas pessoas, cujas cópias ainda não ficaram prontas, ou ainda não 

foram completamente substituídas, percebem que há algo estranho, pois falta emoção e 

brilho no olhar, algum tipo de elemento humanizante nestas pessoas. Estes dois aspectos 

levam o médico à descoberta de que as pessoas estão sendo copiadas por tais vagens, que 

argumentam que com a substituição, as pessoas passariam a ter “uma vida sem 

problemas”, sem dívidas, ou preocupações, mas também sem quaisquer sentimentos, 



 

inclusive o amor. O filme foi gravado em 1956, em 23 dias e é considerado um clássico da 

Ficção Científica. 

Em alguma medida pode se considerar algumas interfaces entre os gêneros fílmicos 

de Horror (ou na nomenclatura americana Horror Films, filmes de Horror) e Ficção 

Científica. Depende muito da forma com que o filme é feito, de sua história e elementos 

abordados. É possível notar uma convergência de tais elementos em “Invasion of the Body 

snatchers”. Há uma grande tensão interna no filme, um real medo dos personagens, e um 

medo tão real que torna o protagonista em uma figura que pode ser lida como histérica. 

O gênero fílmico Thriller também pode ser inserido neste caso específico, estudado 

neste trabalho, justamente por também fazer parte das interfaces entre os gêneros Terror e 

a Ficção Científica. O filme Thriller é caracterizado por Sklar (1978) como os filmes que 

“se propõem manter o interesse pelo uso intenso de ação, intriga, aventura ou suspense”9. 

Neste sentido, a ação até é um pouco presente no filme estudado, mas o suspense e a 

intriga são muito mais evidentes durante o decorrer do filme. Há uma tensão interna muito 

grande manifestada não só pelos protagonistas da história, mas também entre os moradores 

cujos corpos e mentes ainda não tinham sido substituídos pelos das vagens. A tensão da 

perturbada comunidade Santa Mira se manifesta através de personagens corriqueiros de 

qualquer cidadezinha, independentemente da profissão, idade ou gênero. Há uma incerteza 

sobre as pessoas, subitamente mudadas, e uma grande ansiedade por respostas. Com a 

descoberta das vagens e os elementos causadores da trama, o suspense e intriga se tornam 

elementos que concretizam um grande medo que agora possui identidade clara. Aqui há 

evidentemente uma articulação entre medo e angústia. 

O filósofo Noël Carroll, que dedicou sua carreira à filosofia da arte e teoria da 

história, comenta como os filmes de Horror foram importantes para a formação de um 

imagético teórico para o anticomunismo tão pungente na época estudada. Em seu livro 

“The philosophy of Horror”, Carroll (1990) afirma que: “Fifties horror films probably did 

significantly interact with the way many Americans came to think of communists.”10, mas 

não aceita a generalização do caráter conservador e reacionário às vezes atribuído ao filme 

do gênero Horror. O autor propõe ser algo um pouco melhor referido dentro das temáticas 

possíveis do gênero de Horror, mas mesmo assim não é possível definir isto com absoluta 

                                                 

9 SKLAR, Robert. História social do cinema americano. Ed. Cultrix ,São Paulo, 1978, p.296 

10 CARROLL, Noël. The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart. Ed Routledge Nova York, 

1990, p. 197. Tradução livre: “Os filmes de horror da década de 50 provavelmente interagiam 

significativamente com o modo como americanos pensam acerca dos comunistas”. 



 

certeza justamente por conta da existência de filmes de Horror que são progressistas em 

suas mensagens e ideais, evidenciados em suas narrativas e personagens. 

Carroll entende que os monstros nos filmes são reflexos de comportamentos que 

violam estruturas culturais, bem como os alicerces de um mapa cognitivo cultural, e que 

todo o esforço do filme de Horror que preze pela manutenção deste mapa cognitivo e 

estruturas culturais, ofereceria ritualisticamente, através dos atores, o enfrentamento dos 

monstros a fim de defender e restaurar as normas e padrões morais infringidos.11 Carroll 

especifica o caráter destas normas: “The norms that are relevant here are taken to be 

political, and their valorization ideologically charged. Thus, the constant rehearsal of the 

underlying scenario of horror fictions inevitably bolsters the status quo.”12. 

Desta forma, o filme aqui analisado traz, mesmo que não intencionalmente, valores 

atribuídos às vagens que se assemelham a aquilo que já gera insegurança e hostilidade dos 

americanos sobre os soviéticos. Evidentemente, isto parte de preconceitos fundamentados 

na propaganda anticomunista, mas a exclusão da individualidade, a ausência de 

sentimentos, desejo ou ambição são símbolos que reforçam o pensamento refratário a 

aquilo que era entendido como “comunismo” segundo a ótica da propaganda americana da 

década de 50. 

A dimensão política destas normas é algo possível de ser pensado politicamente no 

sentido de ser um espaço em constante disputa e necessidade de reafirmação. Projetos 

ideológicos se colidem além de questões geracionais e contextuais presentes em todos os 

momentos, e o cinema não teria como escapar disto. Carroll, enfatiza-se, suspeita de 

generalizações sobre o gênero de Horror, e demonstra exemplos de filmes que para a 

época poderiam ser considerados de caráter progressivo. Assim sendo, mesmo as 

concepções daquilo que reforça o status quo e aquilo que se considera progressivo também 

acaba sendo um espaço de debate, dependendo de espectador para espectador. Algumas 

organizações cristãs e do governo se ocupavam em definir o que era adequado ou não para 

a família, ou os jovens em geral, ou mesmo aquilo que não deveria ser assistido em 

hipótese alguma. A preocupação em classificar um filme como algo digno de se assistir 

com mais ou menos pudores, com base em um sistema de crenças morais e religiosas, 

também é um ato político significativo em todos os sentidos da palavra. 

                                                 
11 Idem  p. 200 
12 Idem p.201. Tradução livre: As normas relevantes aqui são consideradas políticas, e sua valorização é 

ideologicamente carregada. Desta forma, a constante reencenação do cenário subjacente das ficções de terror 

inevitavelmente reforçam o status quo. 



 

Os rituais envolvidos para este esforço não somente significariam o triunfo daquilo 

que é considerado bom e moral (normalmente incorporado na figura do bom protagonista, 

que sobrevive e obtém sucesso em parar o monstro e seus males), mas também celebram a 

cultura dominante e as normas que a regem. Desta forma, é exibido um ritual de superação 

sobre aqueles medos e angústias presentes nesta mesma sociedade. Partindo deste 

raciocínio vale a pena questionar se o cinema pode agir somente como algo que materialize 

essas inseguranças e temores de uma sociedade, dando identidade, solidificando essas 

crenças da aversão e reforçando estereótipos, pode agir também como uma ferramenta de 

catarse. 

Parece, em alguma medida, coerente estabelecer a oposição entre catarse e 

materialização partindo da experiência fílmica no sentido de como essa experiência pode 

influenciar o espectador. De um lado há o purificar, a superação, o purgar dos sentimentos 

relativos ao objeto e ao universo fílmico composto a partir deste, objeto este que pode 

gerar a gama de desconforto proveniente da angústia e do medo, e com isto, esta catarse, 

no momento em que há o triunfo ritualístico do filme, que supera o mal e o transgressivo, 

torna a sociedade deste universo fictício novamente livre de tal impureza. Isto remonta não 

só a tradição da tragédia grega, mas também se assemelha ao modo em que Carroll percebe 

a “derrota” do monstro ou inimigo do filme de Horror. 

Do outro lado, a não catarse (que é o que ocorre em “Invasion of the body 

snatchers”),o conflito não resolvido, a subjetivação profunda de como a angústia se tornará 

em medos, e a materialização destes sentimentos já existentes, não só no universo fílmico, 

mas na realidade objetiva (até porque o universo fílmico em alguma escala parte da pré-

existência da realidade objetiva e seus elementos fictícios ou não, tangíveis ou não), 

acabam por agravar ainda mais os medos e angústias do espectador, que sairá com alguma 

noção de realidade alterada, justamente por conta da existência da ligação entre estas duas 

realidades. Tem-se aqui uma das evidências de como o cinema pode influenciar o estado 

emocional e cognitivo das pessoas. 

Ao abordar a produção cinematográfica como fonte histórica importante, se faz 

oportuno elucidar alguns pontos teóricos para melhor compreensão de tal fonte. Entre um 

dos aspectos a serem compreendidos é como a sétima arte se articula não só com a história, 

mas também com a própria historiografia. Tão importante quanto tratar dos elementos 

técnicos envolvidos no cinema e sua articulação com a história, é necessário um breve 

histórico sobre a cultura fílmica e a contextualização da própria indústria cinematográfica. 

 



 

1.2 História e Cinema, Cinema e História 

 

Para o historiador Robert A. Rosenstone, o cinema não abre uma janela para o 

passado13, mas isto não significa que dos elementos trazidos em um filme não seja possível 

depreender o passado através destes. A análise de Rosenstone sobre o cinema histórico 

pode servir como um bom norte teórico para o trabalho de pesquisa acadêmica sobre filmes 

que não tenham pretensão historiográfica, como é o caso desta monografia, por exemplo. 

Em um ensaio sobre o cineasta norte-americano Oliver Stone, Rosenstone faz seis 

observações sobre “a natureza” do filme histórico14, as quais são comentadas e 

interpretadas a seguir. O processo de leitura e comentário destas proposições de 

Rosenstone, sobre a obra de Oliver Stone é feito de maneira a adaptar de uma forma 

adequada ao gênero fílmico que diz respeito à esta monografia. Rosenstone está tratando 

do “cinema histórico”, “Invasion of the body snatchers é Ficção Científica”. 

1 - As histórias representadas possuem começo, meio e fim. De modo geral, a 

existência das perspectivas históricas no embate “rupturas versus continuidades” 

demonstra como a existência de uma história hermética em si é, no mínimo, questionável. 

A recorrência de filmes que deixam finais “em aberto”, seja para a interpretação do 

espectador, ou mesmo “pontas soltas” na história por já haver a pretensão de criar 

sequências fílmicas, é consideravelmente menor do que filmes que se propõem a contar 

uma história em um filme, sem considerar o “depois” de quando os créditos acabam de ser 

exibidos. O filme que é o objeto deste trabalho possui um final “em aberto”. 

2 - Filmes tornam histórias em histórias de indivíduos essencialmente. Assim a 

resolução de problemas pessoais se torna a resolução de problemas históricos. Este ponto 

ainda pode ser palco de debate na historiografia, uma vez que não são raros os 

historiadores que preferem escrever história a partir de figuras consideradas centrais no 

desdobramento histórico da humanidade. Filmes de “grandes líderes” como políticos de 

relevância, heróis revolucionários ou da resistência, profetas, santos e líderes religiosos, 

mártires e grandes guerreiros, ou sobre pessoas consideradas notáveis não só por uma 

sociedade, mas por alguma história, e por algum cineasta, abundam nos cinemas, e da 

mesma forma como livros e trabalhos sobre estas mesmas figuras (que por vezes também 
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 ROSENSTONE, Robert A. Oliver Stone: historiador da América recente,. in Cinematógrafo, um olhar 

sobre a história. Org. NÓVOA, Jorge. 2009, Salvador, São Paulo. UFBA/Ed. Unesp, p.393-408 
14 Idem, p. 396-399 



 

são personagens) enchem prateleiras  das livrarias e são frequentes em trabalhos 

acadêmicos nas universidades e revistas. 

3 - Por se tratar de uma narrativa fechada em uma perspectiva protagonista e 

singular, a história nos filmes acaba se fechando para histórias alternativas, e indica uma 

relativa simplicidade e completude desta história representada, o que acaba trazendo um 

ponto problemático dos filmes históricos. A noção que existem diversas perspectivas em 

um mesmo acontecimento histórico é apagada, ou diminuída, por conta do protagonismo 

desempenhado pelo, óbvio, protagonista do filme. Há a questão de uma certa perenidade 

nesta história contada. 

Abre-se aqui um breve parêntesis: não por acaso é majoritariamente referida às 

figuras “notáveis” o gênero masculino. Com raras exceções, faz pouco tempo que as 

mulheres passaram a ter histórias próprias nas lentes do cinema. É questionável extrapolar 

esta questão em específico ao passado, justamente por compreender algumas realidades 

morais e sociais predominantes nos EUA na década de 50.  

Mesmo que o espectador assista ao mesmo filme centenas de vezes, a história 

representada pela produção cinematográfica não mudará nunca. Por conta disto, assistir 

isoladamente uma história e dela depreender os acontecimentos como um todo se torna não 

só intuitivo, se não houver um pensamento crítico durante e após assistir ao filme, mas 

também problemático, já que imobiliza a história como algo possível de se pensar de 

formas distintas, utilizando uma mesma fonte. A permanência da narrativa e a suposição de 

isolamento histórico desta história contada no filme contraria, em grande medida, a 

pretensão científica da história como área do conhecimento humano, pois silencia 

questionamentos, não propõe revisões ou novas perspectivas, novos agentes, ou novas 

possibilidades dentro de uma mesma história. 

4 - Os filmes históricos trazem a história como experiência. A necessidade de afetar 

emocionalmente o espectador para que o filme tenha sentido em ser visto, acaba por 

impregnar as narrativas em sentimentalismo, sugerindo que a história assim também o é, e 

por conta disto, os sentimentos “da história” também fazem parte de um legado histórico. 

Desta forma, os sentimentos representados para criar emoção no filme acabam se 

confundindo com alguma noção de “espírito de época”, já que através dos protagonistas há 

esse desdobramento coletivo para um todo que não recebe atenção pela lente do cinema. A 

questão do sentimentalismo acaba borrando algumas linhas bem claras e definidas se 

pensadas com cuidado sobre as situações de existência que permeiam não só o 



 

protagonista, mas também os acontecimentos que o envolvem e que tecem a trama do 

filme. 

5 - Os filmes históricos trazem em si a não compartimentalização típica nos 

trabalhos feitos por historiadores. Desta forma, raça, política, economia, gênero, família, 

religião, tecnologia, enfim, a miríade de assuntos estudados por historiadores se expõe de 

maneira conjunta e óbvia, criando assim um forte apelo à semelhança entre filme e 

“realidade”. Esta representação intrincada da sociedade acaba de certa forma tratando a 

história como algo interseccional e ao mesmo tempo como algo coeso em si. Há a 

necessidade, ao se fazer história, de separar os elementos de um todo maior e complexo 

para melhor entendê-los e aprofundá-los. Feita esta separação, a narrativa histórica cria, 

quase que sem intencionalidade, micro-histórias para melhor explicar situações complexas, 

isso acaba acarretando em uma “compartimentalização fictícia” no próprio raciocínio 

histórico proposto. Esta “compartimentalização” faz com que a história trate de uma 

pluralidade de elementos que nem sempre possuem ligação clara entre si, nem articulação 

destes. Por conta disto, há a necessidade de o leitor, ao ler história, fundir estes elementos 

na medida em que eles vão sendo destacados e apresentados. Há neste sentido, por parte do 

historiador, certa esperança de que o leitor, partindo destes elementos, tenha capacidade 

para tecer novamente o grande todo e complexo proposto a ser estudado. A produção 

cinematográfica, neste sentido, traz com maior naturalidade essa fusão de elementos que 

compõe não só o cotidiano do filme, mas a história como algo existente e vivo, vivido por 

seres cientes em algum contexto, em algum tempo. 

6 - Filmes criam e reforçam noções estéticas do cotidiano. A escolha, por exemplo, 

da arquitetura, vestuário, ferramentas e ambientes, assim como o seu reforço, acaba por 

formar uma “memória imagética” forjada pelas imagens, de forma tão óbvia e direta, que 

pode afetar o senso de realidade histórica, podendo, ainda, criar clichês e imprecisões, ou 

mesmo limitar a aceitação para imagens alternativas de um mesmo período representado. 

A questão da recriação do passado em um presente para que um filme possa existir com 

elementos baseados em fonte histórica também pode trazer alguns problemas para quem 

assiste ao filme de maneira incauta. A representação com a pretensão de fidedignidade 

pode trazer em si a pretensão de ser algo autêntico, como se o passado pudesse ser 

reencenado de forma objetivamente perfeita. As imagens escolhidas para a recriação deste 

passado acabam agindo neste sentido, em que a representação com alguma fidedignidade 

pode rebaixar o senso crítico do espectador. 



 

O gênero fílmico do filme escolhido para esta monografia pode apresentar certo 

conflito com estas proposições de Rosenstone. O gênero de Ficção Científica não só com 

frequência não aborda o passado, como na grande maioria dos casos em algum momento 

faz referência ao futuro, senão um presente alternativo com elementos de distopia, ou 

realidade alternativa. Dito isto, não se pode ignorar como, mesmo para uma projeção de 

futuro, alguns elementos na fala de Rosenstone podem ser considerados. Por conta da sua 

contextualização, dentro de um período da história em que há um grande suspense 

proveniente da Guerra Fria, “Invasion of the body snatchers”, possui estas questões 

relacionadas ao tempo, e estas acabaram sendo deslocadas do passado, não para o futuro (o 

que é algo típico do filme de Ficção Científica), mas para o presente de sua época. A 

escolha de elementos do “presente” para a representação de um filme de caráter fictício, é 

claramente apresentada no filme. Evidenciada pela criação de uma cidade fictícia onde se 

passa a história, também traz em algum sentido uma maior preferência, ou, um salientar de 

relevância para tais elementos. 

Em alguma medida os gêneros fílmicos de Ficção Científica e Horror acabam se 

aproximando em alguns elementos, e o principal seria justamente a relação entre o ser 

humano e o desconhecido, ou mesmo o temor daquilo que já é conhecido. Se em uma mão 

se tem as criações humanas saindo de controle, ou por causa dessas criações os seres 

humanos perdem algo essencial à humanidade, o gênero de Ficção Científica também pode 

trazer não só o alienígena, mas representar o humano depois dos efeitos de tais tecnologias, 

e ambos podem ser assustadores em muitos sentidos. Do mesmo modo em que os 

monstros, ou os assassinos dos filmes representam os medos coletivos, mas ao mesmo 

tempo íntimos das pessoas, a reação do contato com aquilo que é estranho ou alienígena 

produz de certa forma, uma reação muito próxima ao medo. O medo não só serve como um 

mecanismo de sobrevivência através de resposta ao perigo, mas é um sentimento que pode 

ser ensinado para aqueles que não têm contato com o perigo real. 

Assim, entende-se que não basta somente compreender como o medo pode ser 

expressado de forma óbvia através do cinema, materializando reais temores de uma 

população. O uso de medos comuns pode ser uma poderosa ferramenta no controle social, 

e a sua manipulação deliberada pode conduzir um país de forma significativa, podendo 

gerar histerias, reforçar estereótipos, causar hipocondria relativa, e até mesmo o empenho 

de grandes quantias de dinheiro em escolhas não tão racionalmente apuradas, ou com um 

mínimo de evidência para sustentar o argumento que cause mal-estar. 



 

Normalmente, associa-se a relação entre a disseminação de medos aos meios 

tradicionais de comunicação (TV, rádio, jornal impresso)15. No livro “Cultura do Medo”, 

Barry Glassner (2003), sustenta que os medos mais comuns não possuem real substância 

ameaçadora, ou não deveriam ser alvo de tamanho alarmismo e urgência16. Teme-se mais a 

violência do que ataques cardíacos; teme-se mais o vírus Ebola do que o aquecimento 

global ou a obesidade; teme-se mais o uso de drogas na adolescência do que a defasagem 

no ensino e o analfabetismo. 

Todas estas questões são alardeadas e noticiadas à exaustão pelas mídias. 

Justamente por tratar daquilo que é atípico, de caráter sorrateiro, violento, que provoque 

nojo, que seja absurdo, possui uma maior demanda mercadológica. Não é errado inferir 

que sexo e violência praticamente se vendem sozinhos nas diversas mídias. Seria ingênuo 

pensar que tudo isto não se articularia também com o cinema. 

Segundo Glassner (2003), há algo de contraditório no alarmismo mal encaminhado. 

“Um dos paradoxos relativos a uma cultura do medo é que os problemas sérios continuam 

amplamente ignorados, ainda que causem exatamente os perigos mais abominados pela 

população. ”17 

 

1.3 O medo existe e se espalha 

 

A disseminação do medo não começou com os telejornais violentos exibidos 

diariamente na TV. Isso é quase inerente à espécie humana, uma vez que ao comunicar o 

perigo ao seu “bando”, de alguma forma, assegura-se maior possibilidade de sobrevivência 

do coletivo, algo que nos permitiu existir como espécie há mais de 300 mil anos. Ao redor 

deste hábito da comunicação do perigo, se montou uma “cultura do medo” que não data 

também no surgimento da humanidade, mas que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos 

até se notar algo perceptível e presente em quase todos os grupos humanos. Essa cultura 

pode nublar o censo crítico de grupos humanos, de modo que números inflados, 

descontextualizados ou mesmo fictícios sejam extremamente úteis para confirmar 

preconceitos e suspeitas normalmente infundadas. 

Não se pode também atribuir de maneira cega a intencionalidade absoluta em todo 

produto humano que já existiu com o intuito de mover emoções que possam despertar o 
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medo ou angústia como algo que esteja necessariamente disseminando medos infundados. 

Contos, fábulas, romances, telas, peças de teatro, músicas, enfim, que envolvam criaturas e 

o bizarro podem ser meramente instrumentos de erudição e entretenimento, mas se faz 

necessária a análise da permeabilidade da obra, e quem a cria, com relação ao contexto. 

Neste sentido, poderá haver uma grande gama de medos e angústias catalisados em uma 

obra somente. 

Para melhor compreensão deste trabalho, procurou-se distinguir os conceitos de 

medo e angústia, utilizando tais conceitos de Delumeau. O medo em seu sentido mais 

visceral possui um objeto o qual deve ser avertido. Algum animal, alguma situação, 

alguma referência estética que quando rompida cria o bizarro e monstruoso. É partindo do 

objeto em si que, no contato humano, causa a cascata bioquímica que as pessoas 

interpretam como medo. A angústia é o sentimento que se aproxima mais à insegurança e 

ansiedade. Geralmente, trata-se do sentimento quase que etéreo e de pouca 

substancialidade, porém tão real quanto o mal-estar provocado por situações de medo. A 

angústia habita as consciências individuais e coletivas, independentemente do contato, e 

essa angústia pode ser acirrada através não só do show midiático, mas também pode ser 

combatida através de uma dose de evidências, desde que o receptor destas esteja disposto a 

aceitar dados como verdades. 

A distinção entre medo e angústia é categorizada pelo historiador Jean Delumeau 

(1989) na introdução da obra “História do Medo no Ocidente, 1300-1800”: 

 

“O temor, o espanto, o pavor, o terror, dizem mais respeito ao medo; a 

inquietação, a ansiedade, a melancolia, à angústia. O primeiro refere-se ao 

conhecido; a segunda, ao desconhecido. O medo tem um objeto determinado ao 

qual se pode fazer frente. A angústia não o tem e é vivida como uma espera 

dolorosa diante de um perigo tanto mais temível quanto menos claramente 

identificado: é um sentimento global de insegurança. Desse modo, ela é mais 

difícil de suportar do que o medo.”18 

 

Desta forma, medo e angústia acabam possuindo interfaces e ligações não só no 

campo das sensações, mas na presença no inconsciente em suas respectivas 

particularidades. Delumeau sustenta que a angústia é inerente à condição humana e 

“justamente por conta da necessidade de lidar com a nossa existência e também 

mortalidade, além de outras questões metafísicas e referentes ao eu, criamos formas de 

identificar e atribuir a “objetos” nossas certezas e inseguranças”19, demonstrando que o 
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medo e a angústia estão intimamente ligados, podem se aproximar dependendo do 

contexto, e se retroalimentam de forma incessante. 

Alguns exemplos de elementos causadores de angústia podem beirar o ridículo, 

mas não significa que estes sejam menos reais para aqueles que sofrem deste mal, e crêem 

nas causas deste sentimento. Conspirações de um modo geral podem catalisar essas 

inseguranças: “a terra é plana, o ‘globalismo’ é uma conspiração”, “vacinas causam 

autismo”, “os Illuminatis irão estabelecer a nova ordem mundial”, “existe um plano de 

redução populacional drástica”, são alguns motes infundados que atormentam pessoas até 

os dias de hoje. Glassner explica como tais teorias da conspiração podem representar tão 

bem angústias culturais: “O sucesso de um pânico não depende apenas de quão bem ele é 

expresso, mas também, [...] de quão bem ele expressa ansiedades culturais mais profundas. 

”20 

Propõe-se neste trabalho que tais elementos de uma cultura do medo sejam 

percebidos na metade do século XX nos EUA. Não é de se surpreender como o medo pode 

ter tomado tamanha proporção em uma nação que testemunhou duas guerras mundiais, e 

também viu seu país utiliza duas bombas atômicas, e agora travava um conflito ideológico 

que de forma ameaçadora ostentava a possibilidade da aniquilação global com somente o 

apertar de um botão. De toda forma, tal cultura não irá paralisar em tempo integral aqueles 

aflitos, não só pelo medo ou angústia, ou causar histeria generalizada. Esta cultura poderá 

se manifestar de muitas maneiras, e às vezes, passar inconscientemente pelos filtros 

sociais, moldando assim não-somente falas do cotidiano, mas criando ou alimentando 

crenças cegas, um certo mal-estar sem origem óbvia, o que também contribui por instalar a 

angústia em algumas pessoas, alimentando pesadelos e produções artísticas que poderiam 

estar manifestando tais inquietações e temores. 

O cinema como produção artística se insere profundamente nesta questão, não só 

reproduzindo tais inseguranças em falas e comportamentos representados em seu universo 

próprio fictício, mas materializando e criando identidades para tais medos e angústias. 

Invasion of the body snatchers pode, desta forma, através das vagens que surgem 

subitamente, iniciando a invasão dos ladrões de corpos, dar forma e substância para o 

medo da “inevitável e iminente invasão comunista” da época. Isto pode ter sido feito sem 

nenhuma intencionalidade por parte dos envolvidos na produção do filme. Também não 

seria correto acusar o espectador da época, que fez essa associação, de tentar de forma 
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racional deturpar a obra, pois se há essa percepção racional, é só mais um indício de quão 

presentes eram estes elementos que compunham uma cultura do medo instalada desde 

antes da Segunda Guerra Mundial. É possível inferir que, com o passar das décadas, esta 

cultura só cultive diferentes temores e angústias, mas estes sempre presentes, desde antes 

da Primeira Guerra Mundial, a Crise de 29, a Ameaça Nazista, e em sequência o reviver da 

Ameaça Comunista (permeando-se ao longo das décadas outros temores mais ou menos 

presentes, porém quase permanentes desde sua primeira concepção, sobre estrangeiros, 

homossexuais, negros, ateus, etc). 

A década de 1950 nos Estados Unidos começa trazendo uma pesada bagagem de 

dissabores para a indústria cinematográfica. A pressão jurídica e social resultantes das 

pesquisas sobre os impactos do cinema e mídias patrocinadas pelo Payne Fund, que 

culminaram no “Motion Pictures and Standards of Morality (1933)” fez com que 

Hollywood acabasse renunciando de boa parte de sua identidade criativa a fim de evitar 

conflitos ou gerar mal-estares o que provocou certo destacamento entre a cultura 

cinematográfica e a cultura social dominante, a decrescente audiência desde 1946 (estima-

se que em 1953, 46% dos lares americanos possuíam TV, em contraste a isto, há uma 

queda em metade das bilheterias em relação ao ano de 1946, que pode ser considerado um 

ano em que o cinema encontrava um de seus auges21), as televisões acabam se tornando 

cada vez mais relevantes e preponderantes, o rádio não chegou a perder fôlego de 

audiência com o passar dos anos, justamente por ser uma atividade que não exija tanto 

comprometimento, a resolução do caso United States vs Crescent Amusement Co acabou 

criando precedentes jurídicos para o desmantelamento do monopólio dos cinemas da 

Paramount e empresas associadas em 1954. Enfim, o momento em questão não era 

favorável à uma cultura fílmica que atuasse no máximo de sua capacidade produtiva. Em 

meio a tudo isto ainda havia o suspense político da Guerra Fria, tencionando em muitos 

sentidos a sociedade americana como um todo. 

Também é importante ressaltar a presença do Comitê Parlamentar de Atividades 

Antiamericanas (originalmente em inglês como House Un-American Activities Committee, 

abreviado para HUAC) em Hollywood, à procura de comunistas e subversivos como um 

motor de tensão interna para a indústria cinematográfica. Derivada desta pressão, surgiu, 

em apoio à HUAC, a Aliança Cinematográfica para a Preservação dos Valores Americanos 

(originalmente em inglês como Motion Pictures Alliance for the Preservation of American 
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Values, abreviada para MPA) que se posicionava contrariamente aos comunistas no geral. 

Tal posicionamento anticomunista foi bem recebido por congressistas22. 

Ainda sobre o anticomunismo nos EUA e na indústria cinematográfica americana, 

Sklar afirma que o anticomunismo tinha um caráter válido em si mesmo, no sentido que as 

acusações possuíam um verniz de verdade imediata, mesmo sem a produção de provas ou a 

existência de evidências. Além disto, não era levada em consideração nem a identidade e 

ocupação do acusador, nem a do acusado, podendo alguém, sem o menor conhecimento 

sobre o acusado, acusá-lo de ser comunista ou subversivo, mesmo sem contato, ou 

convivência. Tal prática o autor nomeou como “espécie perversa de democracia”23. Tal 

fenômeno se assemelha em absoluto às práticas do Macartismo, e não é de surpreender, se 

for pensado o contexto e a forma como que isto ocorreu. 

Sobre a escolha dos temas e objetos a serem transformados em filme, é essencial 

reproduzir aqui as noções não só mercadológicas, mas sociais e culturais destacadas por 

Sklar: 

“As tendências e os ciclos da produção cinematográfica comercial eram criações 

complexas, nascidas da convergência dos relatórios das bilheterias, 

desenvolvimentos registrados em outras artes populares [...], e a imersão dos que 

trabalhavam nos humores, valores, gostos e preocupações da sociedade que os 

cercava. ”24 

 

Sabendo destes parâmetros presentes nas pesquisas de mercado, bem como a 

sensibilidade de quem as pesquisa para aferir também questões imateriais e intangíveis, é 

inegável a relação retroalimentar entre o cinema como produto de consumo e artístico, e a 

sociedade (no sentido em que parte da sociedade impacta também diretamente nas 

produtoras e pessoas envolvidas no processo de criação de um filme, não podendo haver 

interferência direta com um filme já acabado e distribuído). 

É necessário também tratar sobre essa suposta hegemonia cultural da cultura do 

medo para uma generalização na sociedade americana. Antes de questionar sobre as 

relações e presença (ou não) de tal cultura, é necessário conhecer também o perfil da 

parcela da sociedade que frequentava os cinemas no recorte temporal abordado.  

Ao longo dos anos, entre as décadas de 40 e 50 houve significativa mudança no 

perfil dos espectadores do cinema norte-americano. A demora na efetividade da quebra do 

monopólio das salas de cinema ocasionou sofrimento prolongado dos cinemas pequenos 

                                                 
22 ROSENSTONE, Robert A. Oliver Stone: historiador da América recente,. in Cinematógrafo, um olhar 

sobre a história. Org. NÓVOA, Jorge. 2009, Salvador, São Paulo. UFBA/Ed. Unesp, p. 301. 
23 GLASSNER, Barry. Cultura do Medo. Ed. Francis, trad Laura Knapp, São Paulo 2003, p. 310 
24 Idem, p. 298. 



 

independentes, causando o aumento em seus preços, afetando significativamente as salas 

de cinema de bairros mais humildes25. Várias salas fecharam, e aos poucos os drive-ins 

tornaram-se relevantes. Sklar diz que um dado interessante para se pensar a dinâmica 

mercadológica da época é o seguinte: 

“Em 1953, [...] apenas 32,4% de todos os cinemas tinham lucro com a renda dos 

ingressos. Outros 38,4% perdiam dinheiro nas bilheterias, mas conseguiam ter 

algum lucro com a venda de salgados, pipocas, doces e bebidas, ao passo que os 

restantes 29,2% tinham prejuízo. ”26 

 

O que isto representa, especificamente? O aumento do preço dos ingressos, e o 

fechamento de salas pequenas e independentes ao longo do decênio compreendido entre 

1946 e 1956 causou progressivamente (não só por questões financeiras, claro) uma 

mudança no perfil econômico e social dos espectadores. Além da questão financeira 

relacionada nessa mudança de perfil, também é interessante propor como o baby boom 

pode ter interferido diretamente neste perfil. Com o grande e simultâneo nascimento de 

bebês, os novos pais possuem menos oportunidades, e possivelmente reduzida condição 

financeira, para frequentarem o cinema como o faziam anteriormente. 

Resultante deste contexto no desenrolar desta década ficam em evidência os 

seguintes grupos: pessoas com maior nível de renda frequentavam mais os cinemas do que 

as pessoas com menor nível de renda, que tanto homens e mulheres frequentavam os 

cinemas em proporção semelhante, e que os jovens frequentavam mais os cinemas do que 

os mais velhos27. Neste sentido, fica evidente como as questões políticas e econômicas da 

década de 50 acabaram por inverter os grupos que frequentavam os cinemas. O cinema que 

anteriormente era consumido majoritariamente pelas pessoas mais humildes deixou de ser 

frequentado por tais pessoas com a frequência de antes. O custo que se tornou elevado de 

tal entretenimento, anteriormente frequentado pelos menos favorecidos, agora também se 

torna um obstáculo, também se torna um local de exclusão. 

Tudo isto não significa que os produtores de cinema se limitassem em absoluto para 

agradar somente o público já cativo ao cinema, havia o desejo e necessidade, em algum 

momento em aumentar a gama de possível público. Contrários a estes riscos (os filmes não 

conseguirem cativar novos públicos, e nem satisfazer os cinemeiros, que também podem se 

afastar do cinema por conta disto), os acionistas e investidores dos estúdios normalmente 

aprovavam filmes de caráter menos polêmico ou que poderiam causar reações negativas.  
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Em paralelo, com o crescimento da fama de estrelas de cinema, seus agentes 

acabaram se tornando grandes responsáveis pelo convencimento e “venda de ideias” para 

as produtoras, tornando assim, as agências nos principais focos de inovação para o cinema 

americano nas décadas de 1950 e 196028. 

Cabe aqui uma reflexão sobre a própria natureza do cinema e como este atua na 

sociedade, de forma não somente contextual, mas interpretá-lo como um produto cultural 

que possui um espaço na sociedade, e que suas proposições carregam significados. As 

questões do backstage e do background não só do cinema como arte, mas também das 

lentes que o criam se tornam relevantes para o melhor entendimento do objeto estudado, 

mas também é essencial direcionar alguma atenção ao espectador e como se dá essa 

relação entre este e o filme.  

Se faz necessário compreender também que o caráter massivo do cinema (produção 

em larga escala, que necessita de uma grande quantidade de pessoas para que exista, como 

também é feito e que precisa de uma grande audiência para sua própria existência), que por 

conta de tal caráter se torna sujeito de questões quase alheias à arte e à sociedade 

“comum”, e as implicações de tal produção, que depende de uma série de fatores não tão 

concentrados e existentes nas artes mais antigas que o próprio cinema. Dentro também do 

caráter massivo do cinema, é necessário também pensar na extrapolação dos 

acontecimentos internos dos indivíduos para um coletivo, que mesmo concentrado dentro 

de um demográfico cinemeiros, ainda integram a sociedade e interagem com esta 

sociedade que os cerca. Como dito anteriormente, pode-se aprender e ensinar medos e 

angústias. 

O cinema na medida em que cria seu próprio universo contido em seus filmes traz a 

representação de elementos do real não fictício (neste trabalho não se discute a distância 

entre as palavras e as coisas, nem a percepção humana sobre real e fictício dentro da 

realidade objetiva em que se vive) e pode reforçar para o espectador uma noção de 

realidade factual através da representação do real dentro de uma situação fictícia. 

Neste sentido, a realidade fictícia contida dentro dos filmes também acaba sendo 

influenciada não só pelos elementos da realidade objetiva, tangíveis ou não, como 

elementos da própria ficção do real objetivo. Sendo esta relação complexa real, pode-se 

inferir que há em algum nível a manifestação de temores e inseguranças da sociedade 

americana da época, não só na produção do livro que deu origem ao filme “Invasion of the 
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body snatchers” (publicado em 1955, um ano antes da estreia do filme), mas também na 

produção, direção, montagem e edição do filme. 

Assim sendo, a relação entre o espectador e o filme também acaba se inserindo 

nesta lógica, de forma unidirecional, no sentido em que ao final da exibição, o espectador 

não poderá influenciar diretamente o filme, sua capacidade de interferência com este acaba 

sendo limitada ao modo em que este espectador se relaciona com o filme, como esta 

relação se articula com a realidade objetiva, e como serão comunicados os pareceres e 

impressões sobre o filme. Fica ainda mais clara a forma como um filme pode transformar 

angústias em medos através da materialização e formalização de seus elementos ficcionais, 

para a realidade dentro da realidade objetiva. 

Podendo se considerar a possibilidade e factibilidade de uma real suspensão de 

descrença por parte dos espectadores, ainda mais em um filme do gênero Ficção Científica, 

essa questão da materialização dessas angústias, ou a identificação de angústias em medos, 

através de personagens e eventos demonstrados em filmes, consegue evidenciar ainda mais 

como há relação entre filmes, cultura do medo e angústia. 

 

2. A INVASÃO DOS LADRÕES DE CORPOS 

 

Acredita-se evidenciada em “Invasion of the Body Snatchers” a presença das 

premissas preconizadas para mais de um gênero fílmico. Elementos relativos ao papel do 

alienígena (monstro) e tensão interna e dramática aproximam o filme do gênero Horror, os 

momentos de ação e suspense podem ser interpretados como elementos do gênero Thriller 

(na época de exibição do filme, exibia-se o anúncio deste filme ser um Thriller), e a 

estética, perspectiva e elementos realistas trazem o gênero Noir para perto deste filme. 

“Invasion of the body snatchers” estreou nos EUA e no Brasil no ano de 1956. No 

Brasil, seu título foi traduzido como Vampiros de Almas. O diretor do filme é Don Siegel, 

que na época já havia dirigido mais de dez filmes, tendo relevante experiência com filmes 

dos gêneros Drama e Noir. Os roteiristas do filme são Daniel Mainwaring, que já possuía 

experiência em escrever para o cinema, também sob o pseudônimo de Geoffrey Homes. 

Jack Finney, que além de ser o autor do romance que deu origem ao filme (e suas outras 

três regravações/reinterpretações, em 1978, 1993 e 2007), participou como escritor dos 

roteiros de todos as demais regravações, produzidos a partir do seu livro. Além de seu 

trabalho com a franquia de seu livro, Finney também escreveu outros livros, histórias e 



 

para a TV. No site IMDb (Internet Movie Database)29, Richard J. Collins aparece como um 

dos roteiristas não creditados para este filme, e não é surpresa por conta do contexto. 

Collins esteve envolvido com uma série de movimentos políticos, inclusive com o Partido 

Comunista, e por conta disto, foi investigado pela HUAC e absolvido (após nomear antigos 

colegas de militância)30. Outros sites que mencionem o nome de Collins também não citam 

fontes. Por conta da controvérsia, é possível inferir que esta seja a razão de seu nome não 

ser creditado neste filme, além de em outros. Os produtores executivos do filme são Walter 

Wanger e Walter Mirisch. Ambos Walters foram muito ativos em suas carreiras, detendo 

uma lista longa como produtores. Mirisch está vivo, beirando os 100 anos de idade, e ainda 

produz filmes.  

O elenco do filme é constituído em sua maioria por atores com alguns anos de 

experiência e alguma fama já estabelecida. Em anúncios da época, para a divulgação do 

filme, era recorrente o uso dos nomes dos atores que compõem o casal principal do filme 

(Kevin McCarthy e Dana Wynter). 

Há uma questão anterior à análise do filme que precisa ser citada. Como já 

demonstrado neste trabalho, existem questões além da potência criativa dos envolvidos que 

definem como um filme é feito, seus temas, enfim, tudo aquilo que contempla a produção 

cinematográfica.. “Invasion of the body snatchers” teve interferência em seu lançamento 

por conta do estúdio que o produziu. O estúdio identificou  a necessidade de amenizar o 

tom do final do filme, e por conta disto, às pressas, o diretor e roteiristas optaram por 

gravar e adicionar um prólogo e epílogo coesos com aquilo que já estava gravado. Esta 

versão, com prólogo e epílogo foi majoritariamente vista nos EUA, mas algumas cópias da 

edição original foram distribuídas na Europa, e esta versão, mais assustadora (e também 

autoral por parte da equipe) ficou conhecida como a Versão Siegel. Neste trabalho o 

prólogo e o epílogo serão desconsiderados não só em respeito aos roteiristas, diretor, e toda 

a equipe, mas também porque se aplicado um olhar minucioso, na prática o epílogo não 

resolve a questão de um tom mais sombrio e aterrorizante. A minutagem total da versão 

Siegel consistia de 76 minutos, e a versão do estúdio ficou em 80 minutos. Com a 

recuperação do filme e a transposição do formato analógico para o digital, as cópias em 
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http://www.imdb.com/title/tt0049366/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm0172628/bio?ref_=nm_ov_bio_sm#trivia


 

Blu-ray e DVD distribuídas contém a versão do estúdio, então, serão desconsiderados os 

primeiros 2 minutos e 43 segundos, e o filme será considerado encerrado na minutagem 1 

hora, 18 minutos e 23 segundos. 

 

2.1 Uma invasão rápida 

 

Para que o leitor não esteja completamente obrigado a assistir ao filme para que 

possa compreendê-lo, aqui se apresenta um (não tão) breve resumo de toda a trama que 

interessa ao trabalho.  

O médico Miles Bennell retorna de viagem a sua cidade natal, Santa Mira. Ao 

chegar na estação de trem da cidade, sua enfermeira e secretária, Sally comenta como as 

últimas semanas, na ausência de Miles haviam sido estranhas para o consultório. Vários 

pacientes tentaram marcar consulta, e se recusavam a se consultar com outros médicos, 

mas depois de algum tempo cancelavam, por não sentirem mais necessidade em tal 

consulta. Depois de quase atropelar um garoto aterrorizado, Jimmy Grimaldi, enquanto 

dirigia até seu consultório, Miles atende os pacientes que haviam marcado consulta para 

aquele dia. Ao final do dia, com nada atípico além de 6 desmarcações, Miles começa a 

ficar incomodado com seja lá o que estivesse acontecendo na cidade. Becky Driscoll, 

amiga de infância de Miles, o visita no consultório, comentando que sua prima, Wilma, 

estaria imaginando que seu tio Ira não era quem dizia ser. Mais tarde, no mesmo dia, o 

menino Jimmy vai ao consultório, ainda em pânico, levado por sua avó. Miles medica o 

garoto, e preocupado com a alegação do garoto, que dizia que sua mãe não era quem 

deveria ser, decide adiantar a visita à Wilma (prima de Becky), e seu tio Ira. Depois de 

conversar com Ira e tranquilizar Wilma, Miles convida Becky para um jantar, Becky 

aceita. Ao chegarem no restaurante, Miles e Becky encontram Dan Kauffman, amigo de 

Miles e psiquiatra. Miles pede explicações sobre o que está acontecendo em Santa Mira, e 

Dan diz, enfaticamente, que está ocorrendo (o que aflige Jimmy e Wilma) uma histeria 

coletiva epidêmica. Eles se despedem, e Miles e Becky entram no restaurante. Mal entram 

e Miles recebe um telefonema de um amigo, que pede que Miles vá a sua casa com 

urgência. Miles e Becky então vão até a casa de Jack e Teddy Belicec, e lá, Jack revela um 

corpo humano peculiar, deitado em sua mesa de bilhar. Miles examina o corpo, vê que as 

feições da face são vagas, e que a pessoa não tem digitais. Teddy supõe que o corpo estaria 

ficando parecido com Jack, este se assusta e acaba cortando sem querer a palma da mão. 

Miles diz para o casal aguardar, e em qualquer caso, ligar para ele e a polícia. Miles então 



 

leva Becky para a casa da moça. Lá eles conversam brevemente, e são interrompidos pelo 

pai de Becky, que sai do porão. Miles se despede e volta para casa. Mais tarde, na casa dos 

Belicec, Teddy acorda e nota que o corpo havia aberto os olhos e possuía o mesmo corte na 

palma da mão que Jack tinha. Desesperada, Teddy acorda Jack, e ambos vão para a casa de 

Miles. Ao recebê-los em casa, Miles liga para Dan Kauffman, e subitamente tem a intuição 

de que Becky poderia estar em perigo. Miles então rapidamente vai ao carro, e até a casa 

de Becky. Chegando lá, Miles decide entrar silenciosamente na casa, pela adega, que fica 

no subsolo. Ele entra e investiga a adega e em um dos armários de lá, encontra um corpo 

que é praticamente uma réplica de Becky. Assustado, mas mantendo a cautela, Miles sobe 

as escadas da casa, após conferir se o pai de Becky estava dormindo, Miles vai até o quarto 

da moça, e a sequestra de sua casa. De volta à casa de Miles, Jack, Teddy e Dan o 

aguardavam. Dan escuta o que Teddy tinha a dizer sobre o corpo em sua casa, o grupo 

então decide ir até a casa de Jack. Na casa dos Belicec, o corpo desapareceu, mas deixou 

uma mancha de sangue na mesa. Dan culpa Miles por não ter relatado às autoridades que 

aquilo de fato poderia ser o corpo de alguém assassinado. Miles então fala sobre o que viu 

na casa de Becky, e o grupo decide ir até a adega de Becky. Miles mostra o armário em 

que a réplica do corpo de Becky estava, mas não se encontrava mais lá. No meio da 

confusão, enquanto o grupo discutia, o pai de Becky desce as escadas com espingarda em 

punho, e quase simultaneamente o chefe de polícia aparece na janela da adega. O policial 

conta já ter encontrado o tal corpo desaparecido, reforçando a ideia que Miles e Jack 

estejam delirando, contaminados com a histeria coletiva que Dan havia comentado 

anteriormente. Na manhã seguinte, Jack, Teddy e Becky decidem ficar mais alguns dias na 

casa de Miles. Ao caminhar para o trabalho, Miles encontra Wilma, que diz não sentir mais 

que seu tio não era quem dizia ser. Miles pede que Wilma avise o pai de Becky que ela está 

em sua casa, e ficará lá mais alguns dias. Eles se despedem, Wilma entra na casa, e lá 

comunica ao pai de Becky que ela está na casa de Miles. Ao chegar ao consultório, Miles 

vê o garoto Jimmy abraçado com sua mãe. Sally comenta que Jimmy teve uma 

recuperação rápida, e Miles considera que todos se recuperaram rapidamente. Miles volta 

para casa e encontra Jack, Teddy e Becky organizando um churrasco no fundo do quintal. 

Ao ajudar no preparo do fogo, Miles entra na estufa de sua casa, e lá acaba por ver vagens 

que expeliam sementes que lentamente tomavam a forma do corpo humano. Miles chama o 

grupo todo, e decide que precisa contatar as autoridades. Sem sucesso, pede para que Jack 

e Teddy tentem fazer contato com outras cidades e depois vir buscá-los. Depois de tentar 

falar novamente ao telefone, Miles decide buscar ajuda com sua secretária, Sally. Miles 



 

pretende telefonar utilizando um telefone público, e com isto escolhe parar no posto de 

gasolina próximo. Enquanto tentava ligar, vê que o dono e frentista do posto coloca algo 

no porta-malas do seu carro. Rapidamente, Miles volta ao carro e eles partem. Adiante, 

Miles para o carro e abre o porta-malas, lá encontra duas vagens. Ele as remove do carro e 

as incendeia. Em seguida, Miles se dirige com Becky até a casa de Sally, mas por 

precaução, Miles pede para que Becky fique no carro e ao volante, caso seja necessário 

partir com pressa. Miles se aproxima lentamente da casa de Sally, e observa dentro da sala 

da casa. Lá se encontram várias pessoas, as quais conspiram a favor das vagens. O chefe de 

polícia Nick encontra Miles do lado de fora da casa. Miles soca o policial e corre para o 

carro. Em seguida, o chefe de polícia notifica as demais viaturas sobre a necessidade 

urgente em prender Becky e Miles. O casal se esconde no consultório de Miles, e lá 

passam a noite. Na manhã seguinte, depois de algum tempo observando o centro da cidade, 

os dois são “emboscados” dentro do próprio consultório de Miles. Um tempo depois, Miles 

e Becky bolam um plano e escapam. Ao darem por falta do casal, é ligada uma sirene 

central, e a população de Santa Mira sai à caçada dos dois. Miles e Becky se escondem em 

uma mina abandonada, e depois de algum tempo, Becky pega no sono e acaba se 

transformando. Miles é obrigado a correr novamente por sua vida. Ele chega até a rodovia 

e lá tenta alertar as pessoas em seus carros que elas correm perigo. Miles vê um caminhão 

cheio de vagens, e fica ainda mais aterrorizado. O filme acaba com Miles gritando pela 

rodovia sobre o perigo que nasceu em Santa Mira. 

 

2.2 As vagens e o medo  
 

A primeira cena do filme pode representar uma conexão entre o passado e o 

presente. A viagem de trem do médico, ao retornar para sua cidade, pode servir como 

metáfora para muitos elementos de uma narrativa. A ligação com o passado, a dureza com 

a qual o transporte lida não podendo se transportar além das linhas de ferro, a 

movimentação humana que só pode se limitar em duas direções sobre os eixos dos 

vagões... 

Outra metáfora possível do translado de Miles pode ser o transporte entre realidades 

as quais o filme aborda. De certa maneira, Miles, ao retornar para a cidade de Santa Mira, 

que faz parte do universo fictício cinematográfico, acaba saindo de uma localidade 

provavelmente real. O trem neste sentido, seria o transporte da realidade para a ficção, e o 

caminho que o espectador também em teoria deveria fazer. Mais adiante, são mencionadas 

outras cidades (reais nos EUA), e para estas cidades há o plano de enviar vagens, 



 

espalhando ainda mais a invasão alienígena. Desta forma, o filme trabalha em uma área 

comum entre o espaço fictício e a realidade objetiva. Tal existência de caráter ambíguo 

serve também para agravar as mensagens aterrorizantes do filme. 

Ao retornar para a cidade de Santa Mira, Sally Withers (Jean Willes), a secretária e 

enfermeira do Doutor Miles J. Benell (Kevin McCarthy), o informa sobre uma série de 

solicitações de consultas não necessariamente para os solicitantes, mas para os parentes 

dessas pessoas. Elas perceberam que havia algo de errado com essas pessoas. A narrativa 

em off do personagem principal na primeira cena já define bem o tom sombrio e tenso do 

filme, já denunciando a conspiração instalada na cidade, quando o protagonista chega. “At 

first glance, everything looked the same. It wasn’t. Something evil had taken possession of 

the town”31.  

Na sequência, Miles é avisado sobre os pacientes. Alguns já o aguardam há duas 

semanas. Há alguma desconexão sobre a narrativa em off, e a surpresa de Miles. Se sua 

enfermeira havia lhe avisado para voltar com pressa para Santa Mira, Miles não deveria 

saber o motivo?  

No carro, enquanto se dirigem ao consultório Sally conta sobre mais casos de 

pacientes que o procuraram especificamente, e não aceitaram consultar com outro médico. 

No meio da conversa, surge o nome de Becky Driscoll (Dana Wynter), moça com a qual 

Miles havia tido um passado romântico, Sally infere que Miles estaria interessado, mas ele 

responde: “Meu interesse em mulheres casadas é estritamente profissional. Caso contrário 

você já seria um caso perdido há muito tempo.” Esta frase é importante porque denota uma 

característica que é muito explorada no papel de Miles. Além de brincalhão, Miles flerta 

com as mulheres, com as quais se sente confortável, e também em alguns momentos ficam 

claras algumas insinuações sexuais em suas falas. [00:04:20] 

Mais adiante no filme, enquanto conversavam no carro, Miles quase atropela o 

garoto Jimmy Grimaldi (Bobby Clark), que corre em pânico. Miles desce do carro e 

persegue o garoto por alguns instantes. Ao questionar a mãe do garoto, esta afirma que 

Jimmy não quer ir à escola. Ao entrar no carro, Sally conta para Miles que Anne Grimaldi 

(Eileen Stevens), mãe de Jimmy, havia procurado o médico na semana passada. Pode-se 

supor que Anne haveria ido até Miles por conta de Joe Grimaldi (que não aparece no 

filme). Anne e Joe desistem de sua banca de vegetais, a qual Miles afirma ser a banca 

“mais ocupada e limpa desta estrada”. Nesta sequência, é necessário fazer um alerta: Anne 

                                                 
31 Tradução livre: “Num primeiro olhar, tudo parecia estar igual. Mas não estava. Algo perverso havia se 

apossado da cidade.” 



 

Grimaldi é a primeira pessoa “substituída” pelas vagens que aparece no filme. Se não fosse 

a narrativa e off trazendo a suspeição de Miles, dificilmente o espectador perceberia 

alguma diferença ou falta de humanidade em Anne. Pode-se também inferir que Anne e 

Joe largaram a banca para cuidar da plantação das vagens, que só aparece ao final do filme. 

Depois de uma manhã cheia de consultas, nada surpreendente nos diagnósticos, 

além de 6 pacientes que desmarcaram as consultas. Ainda no consultório, Miles se 

encontra com Becky Driscoll , que vai visitá-lo. Há clima de carinho não somente nas falas 

e atuação das personagens, mas também na música que preenche a cena do reencontro dos 

dois. Depois de breve cortejo, Becky informa Miles que sua prima Wilma Lentz (Virginia 

Christine) pode estar com “a delusion”. A palavra delusion pode ser traduzida de várias 

maneiras mais ou menos preocupantes neste contexto. Pode se considerar uma ilusão, 

fantasia, um engano ou até mesmo uma alucinação. No caso, Wilma acredita que o seu tio 

Ira Lentz (Tom Fadden) não é ele mesmo, que poderia ser um impostor, ou algo do tipo. 

Miles conhece Ira, que é seu paciente, e decide depois visitar Wilma, a fim de descobrir o 

que há de errado com ela, uma vez que Becky depois de ver Ira não entende que tipo de 

diferença é esta que Wilma está vendo.  

Miles decide então acompanhar Becky até a loja de seu pai. Nesta sequência, há um 

diálogo um pouco difícil de se compreender por questões contextuais. Becky diz que, após 

ter voltado da Inglaterra tinha ido à Reno, e que seu pai havia dito que Miles também havia 

ido à cidade. Reno é uma cidade no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em que 

aparentemente na época realizava divórcios. A sequência das falas evidencia um pouco 

essa condição dos dois estarem divorciados, além do conteúdo, ambos parecem carregar 

algum pesar por aquilo que é dito, exceto quando Miles brinca ao final da sequência. Miles 

diz que “Gostaria que tivesse dado certo. Creio que isto nos torna “irmãos de hospedagem” 

(lodge brothers), só que eu estou pagando o aluguel, enquanto você está recebendo”32.  

Nesta fala Miles se refere provavelmente à pensão por divórcio, que neste caso 

favorece as mulheres na legislação do estado de Nevada. [00:07:43]. O detalhe de ambos 

serem divorciados para a época em que este filme se passa poderia vir com algum choque, 

ainda mais porque ambos formam o casal principal do filme.  

Mais tarde, ao final do dia, enquanto Miles se prepara para deixar o consultório, 

ouve-se gritos no corredor. Jimmy Grimaldi é trazido por sua avó (creditada como 

                                                 
32 Transcrição: “I wanted it to work. Well, I guess that makes us lodge Brothers now.” Becky responde: 

“Yes.”, Miles continua: “Except that I’m paying dues, while you collect them.” Becky em resposta ri, 

divertida com a brincadeira de Miles. 



 

Grandma Grimaldi, interpretada por Beatrice Maude) ainda gritando ao consultório de 

Miles. O menino está chorando e relutante em ser trazido ali. Jimmy tenta fugir do 

consultório, mas é em vão, já que é capturado por Sally. Ao se aproximar de Jimmy, Miles 

diz: “A escola não é tão ruim quanto pode parecer”, e a avó o corrige: “Não é a escola que 

o perturba! É a minha nora! Ele tem essa ideia louca que ela não é sua mãe!”. Jimmy ainda 

aterrorizado, porém agora com raiva responde de imediato “Ela não é! Ela não é! Não 

deixe ela me pegar!” [00:09:25]. Miles então guia a avó de Jimmy para a sala do 

consultório, e inquire a avó sobre o que estava ocorrendo. A avó relata que o garoto estava 

escondido e que se recusava a falar sobre, até que a avó começa a ligar para sua mãe, e em 

resposta o menino fala que Anne não é sua mãe. Miles pergunta a avó se o garoto poderia 

ficar com ela por um dia ou dois. Ela aceita, e então prescreve medicação e pede por 

retornar no dia de amanhã. Em seguida, Miles dá um remédio ao garoto, que esperava na 

sala ao lado. Para que o rapaz se acalmasse e tomasse o medicamento sem pestanejar, 

Miles faz ao garoto um pequeno jogo de palavras “Alright Jimmy, open your mouth, shut 

your eyes; in the words of the poet: ‘i’ll give you something that will make you wise’”.33 O 

garoto toma a medicação, mas afirma não ir nunca mais para casa. Miles pede para a avó 

de Jimmy telefonar para a mãe do garoto e informar que este ficará com ela por alguns 

dias, e em resposta, irritado novamente, Jimmy protesta. Miles acelera a saída do garoto e 

sua avó do consultório, e decide visitar Wilma Lentz, prima de Becky. 

Partindo desta sequência começa a ficar clara a oposição entre racional e irracional 

neste filme. O estado de terror em que o garoto Jimmy se encontra não é resolvido com a 

busca de respostas sobre aquilo que o assustou tanto, sua mãe. O ceticismo de Miles acaba 

ficando fora de lugar, uma vez que se tornou mais prático medicar o garoto do que 

efetivamente buscar as razões para tamanho medo. Medicou-se o sintoma sem buscar a 

doença, e isto é grave. A racionalidade neste sentido se torna autoritária, pois a medicação 

de algum distúrbio psiquiátrico, como a “histeria” sem um aprofundamento na consulta ou 

a identificação do objeto causador de tal perturbação, e o estado mental do paciente não 

são estudados, e o uso de medicamentos para o controle da condição do garoto, por 

negativo, o classifica como louco. O jogo de palavras dito por Miles também sugere em 

algum sentido como a medicação iria livrá-lo da ignorância proveniente da loucura. O 

medo, como já exposto neste trabalho, pode de fato levar pessoas a tomar más decisões e 

limitar o censo crítico e a própria capacidade cognitiva momentaneamente. 

                                                 
33 Tradução: “Tudo bem Jimmy, abra a boca, feche os olhos; nas palavras do poeta ‘eu te darei algo que te 

fará sábio’”. 



 

A cena seguinte, depois que Miles atende o garoto Jimmy Grimaldi, começa com o 

protagonista andando até Wilma Lentz nos jardins da casa. Miles diz ter conversado com 

Ira, tio de Wilma, e afirma que Ira é de fato o tio Ira, com certeza. Wilma retruca dizendo 

que não é Ira de verdade, mesmo com as mesmas memórias, aparência e fala, porém, há 

algo faltando, um brilho especial em seus olhos, ao tratar com Wilma. Miles permanece 

cético quanto as diferenças, e Wilma frisa mais uma vez como há a falta de uma emoção 

em Ira. Wilma diz “Tudo é igual, menos o sentimento. Com lembranças ou sem, ele não é 

meu tio Ira.” [00:12:06]. Entra em cena a tia de Wilma, Eleda Lentz. Wilma pede para que 

Miles não fale nada sobre a conversa que estavam tendo para sua tia. Eleda convida Miles 

para jantar, e ele recusa. Becky, que até então só assistia a conversa entre Wilma e Miles se 

junta à Eleda. Pode-se inferir que por até então não haver nenhuma manifestação por parte 

de Eleda sobre Ira, que esta também já tenha sido substituída pelas vagens. Pode-se contra 

argumentar que Wilma também teria notado a ausência de sentimentos por parte de Eleda. 

Neste momento, o estado real de Eleda é um mistério.  

Wilma teme que pode estar enlouquecendo, e Miles diz: “Não, você não está. 

Mesmo nos dias de hoje não é tão fácil ficar louca como você pode achar. ”34.Miles então 

sugere que Wilma se consulte com o seu colega e amigo, Dan Kauffman (Larry Gates), 

que é psiquiatra. Wilma protesta, mas aceita, e frisa: “É uma perda de tempo, não há nada 

de errado comigo. ”[00:13:32]. Wilma pede para que Miles siga naturalmente em direção à 

saída, para que a conversa não levante suspeitas do tio Ira que também está no jardim. Os 

dois homens se cumprimentam e Ira responde normalmente. Miles parte com Becky. No 

carro, Becky precisa confirmar com Miles se a insegurança de Wilma tem algum 

fundamento.  

Ainda no carro, Miles chama Becky para jantar fora: “It’s summer, the moon is full, 

and i know a bank (Becky entende a referência e continua a frase com Miles) where the 

wild thyme grows”, brincando com uma citação de Shakespeare, na peça Sonho de uma 

noite de verão. 

Em frente ao restaurante, Miles e Becky encontram os médicos Dan Kauffman e Ed 

Pursey. Durante a conversa, Miles se refere à Dan como um “Witch Doctor”, que pode ser 

traduzido para feiticeiro, curandeiro ou mesmo pajé. Pode ser uma brincadeira entre os 

médicos, claro, mas é curiosa esta forma de se referir a um psiquiatra. Ainda na mesma 

conversa, Dan ao saber que um garoto e uma mulher precisam de ajuda, sugere que “O 

                                                 
34 No original: “No, you are not. Even these days it isn’t as easy to go crazy as you may think.” 



 

garoto diz que seu pai não é seu pai, e a mulher diz que sua irmã não é sua irmã? 

”[00:15:53]. Miles fica surpreso com a proximidade com os casos já vistos por ele. Ed 

comenta que havia encaminhado meia dúzia de pacientes para Dan, e Miles pergunta do 

que se trata. Dan responde: “Eu não sei. Uma neurose estranha, evidentemente contagiosa, 

uma histeria epidêmica em massa, em duas semanas se espalhou pela cidade toda”. Miles 

pergunta o que causaria tal enfermidade, Dan responde: “Provavelmente preocupação com 

o que está acontecendo no mundo”. Miles parece satisfeito com a resposta, mesmo que isto 

entre em contradição em algum sentido com a afirmação que fez à Wilma no mesmo dia, 

dizendo ser difícil enlouquecer mesmo em dias como estes.  

Miles e Becky continuam seu encontro. Miles brinca sobre a “doença” que tem 

afetado as pessoas em Santa Mira, e diz jocosamente que teme em um dia acordar e não 

mais reconhecer Becky. Becky afirma não ser a moça do colégio a qual Miles antigamente 

namorava, e gostaria de saber como Miles saberia que ela é Becky. Eles se beijam, Miles 

diz: “Você é Becky Driscoll”. Becky se diverte, sorri, e então diz que a cidade de Santa 

Mira estaria animada, ou melhorando, ao olhar para o anúncio ao lado de fora do 

restaurante Sky Terrace, onde irão jantar. Miles responde que “(Santa Mira) está desde que 

você voltou”. Becky responde em um tom provocativo, mas também sério: “Is that an 

example of your bedside manner, doctor? ”35 Miles responde “Não, madame, isto vem 

depois”. Este diálogo traz mais um exemplo do comportamento sedutor de Miles, com 

traços de humor e sexualidade em sua fala. Becky não responde ao flerte, e não se pode ver 

claramente os rostos dos dois ao entrarem no restaurante. 

Miles conversa brevemente com o dono do restaurante, que informa que os 

negócios estão um pouco parados ultimamente, chegando a necessidade de dispensar a 

banda e o barman. Miles acaba sendo chamado ao telefone. A telefonista informa que Jack 

Belicec quer vê-lo imediatamente. Miles e Becky vão até a casa dos Belicec. 

Jack Belicec (King Donovan) espera por Miles na frente de sua casa. Miles gostaria 

de saber, se tudo estaria bem, se Teddy (Theodora Belicec) está bem. Teddy (Carolyn 

Jones) vai ao encontro dos dois, ela está aflita, e grata por Miles ter vindo. Miles então 

pergunta o motivo de ter sido chamado com tanta urgência, já que os Belicec estão bem. 

Jack diz: “Você não irá acreditar até ver pessoalmente.”. O clima é tenso, e há um mistério 

                                                 
35 Neste diálogo, a expressão “bedside manner” se refere à conduta profissional de um médico, porém, 

traduzido literalmente, pode ser algo como conduta do lado da cama, ou comportamento ao lado da cama. 

Miles brinca com esta expressão dando-a uma conotação sexual. Traduzindo livremente a fala dita por 

Becky, na intenção original (sem traduzir a expressão bedside manner): “Esta é uma demonstração da sua 

bedside manner, doutor?” 



 

pairando a cena, antes mesmo de Miles e os outros entrarem na casa. Jack, ao se aproximar 

da porta de casa, volta a falar com Miles: “Você seria capaz de esquecer que é médico por 

um momento?” Miles questiona o por quê deste pedido, Jack continua: “Eu não quero que 

você chame a polícia de imediato.” Miles, ainda confuso, pede para que Jack seja direto e 

explique o que está acontecendo, Jack diz não saber, e que talvez Miles saberia, já que ele 

é o médico.[00:19:35] Os quatro entram na casa. 

A cena descrita no parágrafo acima serve como prólogo para um arco interno da 

trama do filme. A entrada dos Belicec, não como pessoas histéricas ou queixosas sobre as 

características de alguém que até então parece estar bem e ser ela mesma, muda como 

Miles acaba por se relacionar com aquilo que está acontecendo em Santa Mira. Por mais 

que Teddy esteja assustada, e Jack esteja tenso, ambos não parecem estarem tomados pelo 

medo. Pedir que um “homem da ciência” venha até sua casa para investigar algo estranho 

demonstra também como o medo pode ser algo muito maleável de pessoa para pessoa, 

desde a manifestação do estado de terror, como a intensidade com a qual a reação 

bioquímica derivada deste sentimento pode agir em cada um. Não se pode descartar a 

dinâmica do casal em que um acaba suportando emocionalmente o outro, desta forma, 

ambos não se deixam cair em desespero, por hora. 

A casa dos Belicec está mal iluminada, podendo se ver com clareza apenas poucas 

coisas, além da excessiva mobília que polui a cena. O bar da casa também está iluminado. 

Jack pede para que Miles acenda a luz sobre a mesa de bilhar. No momento [00:19:53], os 

três que se mantêm afastados da mesa estão iluminados, enquanto Miles ao adentrar na 

escuridão se torna uma silhueta. O contraste entre luz e sombra nesta cena é muito 

evidente, porém não se percebe razões subjetivas para tal. Teddy e Jack já possuem 

conhecimento sobre o que está sobre a mesa, mas Becky também está lá. Ou seja, o jogo de 

luz pode não representar uma forma metafórica para falar sobre esclarecimento ou 

conhecimento, ou mesmo as oposições maniqueístas recorrentes em jogos de luz. Sobre a 

mesa está uma massa coberta por um pano. A música da cena cria a tensão, e no momento 

em que Miles remove o pano, revelando a face do corpo que ali se encontra, há a descarga 

desta tensão, com uma exclamação dos instrumentos, mas só por um momento. A 

sequência da música de fundo, à medida que Miles examina o corpo se torna ainda mais 

alta e tensa, e ainda mais evidente pela falta de diálogo nos segundos subsequentes. Jack e 

Becky se aproximam de Miles. Becky parece estar muito preocupada, com o grande 

estranhamento daquilo que acontecia naquele momento. Miles durante este tempo todo 

manteve um semblante duro, investigativo, não aparentava estar preocupado ou perplexo, 



 

mas a velocidade com a qual ele inspeciona os atributos do corpo, sugere que Miles estava 

tenso durante este exame. Pode-se inferir que Miles usa aqui uma das máscaras sociais 

referentes ao seu trabalho, um olhar clínico e cético sobre o corpo ali deitado. O rosto de 

Miles só perde esta rigidez quando Jack pede sua opinião sobre aquele corpo. 

A tensão na sala sobre a mesa de bilhar é ainda evidente. O relógio na parede solta 

seu alarme horário, e pode-se ver que são 9 da noite. O barulho do mecanismo assusta 

Becky, que instintivamente se aproxima de Miles, levando uma mão ao seu braço. “O rosto 

dele, Miles, é vago!”, diz Becky ao olhar diretamente ao corpo. Jack compara o corpo com 

a primeira cunhagem de uma moeda, que este corpo estaria incompleto. Miles acrescenta 

dizendo que lhe faltam características, traços, personalidade. Miles então sugere que 

fossem aferidas as impressões digitais do corpo, e sugere que se fizesse uma autópsia 

neste, encontraria todos os órgãos do corpo humano em seus devidos lugares. Ao transferir 

a tinta dos dedos do corpo para o papel, não há digitais impressas. Jack diz que o corpo 

aguarda que seja feita a final impressão dos detalhes, e da face. Teddy, preocupada, 

pergunta de quem seria feita a face desta impressão. Sem respostas, Miles sugere que um 

drink seria adequado neste momento. Enquanto Teddy e Miles discutem sobre quem 

poderia ser impresso naquele corpo Jack prepara os drinks. Teddy propõe a comparação de 

elementos físicos entre o corpo e seu marido, Jack. Este acaba derrubando a garrafa, por 

conta do susto que levou, que estava usando para servir aos convidados (ele não prepara 4 

copos, mas 3), causando um corte na palma de sua mão esquerda. Miles é rápido em prover 

o atendimento necessário, o corte parece ser superficial, mas por conta de sua extensão, 

que aparenta ter mais de 4 centímetros, além de ser na palma da mão, de difícil 

cicatrização, dois pontos de sutura, no mínimo, seriam necessários, o que não chega a ser 

feito. Um curativo simples é feito e a questão do corte é dada como encerrada, e os 

personagens voltam novamente sua atenção para o corpo que está sobre a mesa de bilhar. 

[00:23:09] 

Perto da mesa, Miles questiona retoricamente se há alguma conexão entre o corpo e 

a “uma epidemia de histeria coletiva” que está ocorrendo em Santa Mira. Miles dá o 

exemplo da prima de Becky, Wilma, que diz que seus tios Ira e Eleda não seriam quem 

dizem ser (aqui sana a dúvida sobre o aspecto de Eleda, que não teria denunciado Ira, mas 

que Wilma não cita ter perdido a emoção). Miles então propõe que Jack fique vigiando o 

corpo ao longo da madrugada, e se nada acontecer até a manhã, Jack deveria ligar para a 

polícia, e se algo acontecesse, deveria ligar para Miles. Depois de se despedirem, Becky e 

Miles vão para a casa de Becky. 



 

Na calçada em que Miles estaciona o carro, enquanto abre a porta para Becky, em 

off, Miles narra: “Eu fui cuidadoso em não deixar Becky perceber, mas pela primeira vez 

eu fiquei realmente assustado. A explicação de Dan Kauffman para o que estava 

acontecendo na cidade, histeria em massa (ou histeria coletiva), não poderia explicar 

aquele corpo sobre a mesa de bilhar de Jack.” 

Ao abrir a porta de sua casa para Miles, Becky o convida para entrar, enquanto 

acende as luzes, Miles responde: “Você é uma moça ousada em me arrastar para um 

corredor escuro, para ser beijada”36, Becky diz: “Eu estou te arrastando para um corredor 

escuro porque estou com medo do escuro esta noite. ” Miles responde: “Sendo assim, eu 

devo ficar e te colocar na cama”. Becky responde: “Nesta direção fica a loucura37”, e 

Miles: “O que há de errado com a loucura?” Becky o rechaça: “A loucura. Agora, boa 

noite.”. A música subitamente fica tensa e uma sombra surge em uma passagem em baixo 

da escada da casa. O pai de Becky, Stanley Driscoll (Kenneth Patterson) os recebe e 

oferece uma “saideira” para Miles, que sugere que o drink fique para outro dia38, e se 

despede dos dois. Esta sequência demonstra mais uma vez a sexualidade de Miles, ao ficar 

a sós com Becky, normalmente essa aflora, e o protagonista faz seus avanços. 

Quando Becky se despede de Miles, antes de se encontrarem com Stanley, Becky 

dá um beijo em seus dedos e os leva até o rosto de Miles, que segura a mão de Becky ao 

ser dispensado. A entrada do pai de Becky em cena pode levantar dúvidas sobre como seria 

o comportamento de Miles adiante, caso o encontro com Stanley não ocorresse. Isto 

colabora também para o questionamento sobre toda aquela questão de pureza ideológica e 

moral que normalmente é encontrada em protagonistas vitoriosos nos filmes de terror, que 

reforçam e incorporam em si os valores da sociedade vigente.  

O filme volta para a casa dos Belicec. O mesmo relógio que em outra cena assusta 

Becky acorda Teddy com o badalar da 1 hora da manhã. O enquadramento comporta o 

despertar de Teddy e a face do corpo que está na mesa de bilhar. O rosto já está 

notavelmente mais parecido com o de Jack. A música mantém um suspense. O corpo abre 

os olhos, e Teddy nota. Com a face ainda um pouco sonolenta, e um pouco incrédula, 

Teddy se aproxima da mesa, e há uma escalada no medo e nojo em sua feição. Teddy nota 

que a mão esquerda do corpo se mexe, e também estava cortada no mesmo lugar, e 

sangrando, tal como a de Jack estava há algumas horas. Teddy solta um grito de terror, e 

                                                 
36 Transcrição: “You’re a forward wench dragging me to a dark hallway to be kissed” 
37 Transcrição: “That way lies madness” 
38 Taking a raincheck significa deixar para outra oportunidade, aproveitar em um outro dia, remarcar. 



 

então corre até o bar, onde Jack está dormindo. Ela o sacode e o acorda aos gritos. “É 

você! É você! Não, não! Você não deve chegar perto! Saia daqui! Por favor! Por favor!”, 

em meio às palavras gritadas, Teddy esboça uma voz chorosa. O casal foge da própria casa 

em um estado de terror impressionante. Os Belicec fogem em tamanho terror que deixam a 

porta de casa aberta, e Jack várias vezes olha para o corpo precisando olhar para acreditar 

naquilo que estava vendo. Na sequência, os dois batem à porta de Miles. O desespero com 

o qual Jack e Teddy fogem é tamanho, que se esquecem de ligar para Miles, e por isto vão 

direto até ele. A princípio aquele corpo não demonstrava perigo, pois estava quase inerte, 

mas isto não impediu que ambos saíssem de casa em pânico. 

Chegando na casa de Miles, Jack tenta acalmar Teddy, enquanto informa Miles 

sobre o ocorrido. Teddy soluça enquanto relata o corte na mão e a mudança no corpo. 

Miles vai ao outro cômodo chamar ao telefone por Danny Kauffman. Miles expressa a 

urgência do caso para Dan, que concorda ir à casa de Miles.  

Miles avisa à Jack e Teddy que Dan está a caminho, e decide preparar um café. 

Nisto, Jack pergunta se Miles sabe se Becky está bem ou não. Miles se recorda da breve 

conversa entre Becky e Stanley, antes de Miles partir aquela noite, e fica preocupado.  

Miles corre até seu carro e vai até a casa de Becky, praticamente largando o carro 

em movimento na calçada em frente à casa de Becky. Miles em off narra que teve uma 

premonição sobre Becky estar em perigo. Miles corre até a casa de Becky, e decide ser 

cauteloso e não tocar a campainha. Miles entra pela janela basculante da adega de Stanley. 

Miles quebra uma das janelas, e entra. A música, mais uma vez, tem um papel importante 

na narrativa do filme. Atinge ápices em ações e constrói a tensão necessária para a trama. 

Na adega, ilumina o cômodo com fósforos, investiga alguns armários, até que Miles nota 

um armário maior. Ele risca mais um fósforo e levanta a tampa lentamente. Uma cópia de 

Becky Driscoll estava lá. Miles fica perplexo, paralisado por um segundo, e então sobe as 

escadas. Miles verifica se o pai de Becky está em sono profundo, e vai até o quarto de 

Becky, tenta acordá-la, e sem sucesso, a toma em seus braços e foge até seu carro. Por 

mais que Miles fizesse isso com a intenção de protegê-la, essa ação se constitui como um 

sequestro. [00:31:47]. Na cena seguinte, Miles conta a Becky, Jack, Teddy e Dan sobre o 

que viu na adega. Os homens então decidem ir até a casa de Jack.  

Chegando na casa de Jack, Miles e Dan vão até a mesa de bilhar, encontrando-a 

vazia, se não pelo pano que antes cobria o corpo que ali estava. Dan de imediato identifica 

uma mancha de sangue na mesa. Dan afirma que o corpo que se encontrava ali, era de um 

homem assassinado. Dan pergunta se Miles havia examinado o corpo adequadamente, 



 

Miles diz não haver marcas ou arranhões no corpo, Jack também confirma isto. Dan fala 

sobre a possibilidade de, com um furador (ou picador) de gelo perfurar a base do crânio de 

alguém e deixar uma marca tão pequena que o olho nu não conseguiria perceber.  

Há aqui alguns problemas no aspecto médico desta fala. Não necessariamente uma 

perfuração no crânio significa morte instantânea, por exemplo a cirurgia de lobotomia, ou 

o caso de Phineas Gage, que em 1848 teve seu crânio atravessado por uma barra de metal 

(o que causou uma série de mudanças em seu comportamento), em que o acidente não o 

levou à morte. Também há a necessidade de questionar sobre a possibilidade de um 

ferimento invisível usando um picador de gelo. Harry Strauss e Abe Reles foram dois 

assassinos durante os anos 30 e 40 que utilizavam tal ferramenta para seus atos de 

violência sob pagamento das máfias. Harry Strauss chegou a ser condenado em juízo e foi 

executado na cadeira elétrica. Lembrando também da conduta não exatamente apropriada 

de Miles no corte na mão de Jack, pode-se afirmar que este filme não conta com 

consultoria de profissional da área de saúde.  

Jack e Miles se defendem da suposição de Dan, falam sobre o relato de Teddy que 

afirmara que o mesmo corte na mão de Jack apareceu no corpo, Dan afirma: “Eu ouvi 

muitas coisas de Teddy, e nenhuma delas faz sentido”. Jack e Miles também mostram as 

impressões digitais “em branco” colhidas do corpo, Dan retruca dizendo que as digitais 

poderiam ser apagadas com ácido. Jack responde: “Você poderia parar de tentar 

racionalizar tudo? Vamos encarar a realidade: nós temos um mistério em nossas mãos! ” 

Dan responde que sim, o mistério seria sobre a identidade e o paradeiro do corpo, que é um 

mistério normal, e estaria “totalmente dentro dos limites da experiência humana”. Miles 

conta mais uma vez sobre o corpo que viu na adega da casa de Becky, e Dan dá a entender 

que Miles, Jack, Teddy e Becky estariam sofrendo da histeria que afetava Santa Mira, e 

que Miles, mesmo sendo um médico poderia sofrer de alucinações. Dan comenta o quão 

complexa é a mente humana, e que talvez seja capaz de compreender todos os outros 

aspectos da existência “do átomo ao universo”, menos compreender totalmente a si mesma. 

Em seguida, os três decidem ir até a adega de Becky. 

Na adega, Miles fala para Dan abrir o compartimento em que estava o corpo que 

iria substituir Becky. Dan chama Miles e Jack para olharem dentro do compartimento, que 

neste caso não continha mais o corpo. Dan narra toda a sequência de fatos que levaram o 

trio até aquela adega, explicitando o posicionamento médico dele: Miles e Jack estariam 

sob o efeito da histeria que ocorre em Santa Mira. Miles não se conforma, fica irritado, 

checa mais uma vez dentro do compartimento, dizendo que viu o corpo semelhante ao de 



 

Becky ali. Dan diz que de fato Miles viu o corpo, em seus mínimos detalhes, mas somente 

dentro da própria mente de Miles. Jack retruca: “Danny você pode falar a noite toda, mas 

você não irá me convencer. ” 

A luz acende, o pai de Becky, Stanley desce as escadas da adega com uma 

espingarda em mãos. Dan explica o que está acontecendo ali, e informa que Miles e Jack 

“precisam de atendimento psiquiátrico urgente”. Stanley não se convence, e diz que Dan 

está falando bobagens. Depois de uma breve conversa, se escuta uma sirene ao fundo, e em 

instantes aparece o chefe de polícia Nick Grivett (Ralph Dumke). Dan fala sobre Jack e 

Miles terem encontrado e perdido um corpo. Jack dá as informações sobre o caso. Nick se 

irrita e também responsabiliza Miles. Jack e Miles parecem envergonhados nesta cena. 

Nick ameaça prender os dois. Miles se defende, afirmando se tratar de um corpo peculiar, e 

por isto não foi reportado à polícia de imediato. Nick diz: “Homem magro, cerca de 1,80 

m, digitais queimadas por ácido? Acabei de vê-lo na maca do necrotério. Foi encontrado 

em uma pilha de feno em chamas no pasto do sul da propriedade de Mike Gessner, duas 

horas atrás. Agora acabem com isso, vão para casa!”. Jack e Miles ainda aparentam estar 

envergonhados e um pouco arrependidos. Depois do sermão, vão para a casa de Miles 

passar a noite. 

Aqui se faz necessária uma reflexão sobre Dan: Miles liga para ele antes de 

resgatar/sequestrar Becky, e ele atende o telefone com voz sonolenta. Miles quando tentou 

acordar Becky não obteve sucesso, mas Becky aparece desperta na casa de Miles, talvez o 

distanciamento do corpo que seria a cópia de Becky interrompeu o processo de troca. Mas 

será que Dan já não havia passado por isto? Se ele estivesse sob o efeito do processo, o 

telefone iria tocar e ele não acordaria. Isto pode levar a crer que Dan: ou é extremamente 

cético (o que é um comportamento condizente ao papel de “homem de ciência” que lhe é 

conferido), ou Dan já faz parte da conspiração dos invasores, por isso há a necessidade de 

manter a narrativa da massiva histeria epidêmica.  

Não existem evidências que sustentem que haja uma ligação mental entre os corpos 

substituídos pelas vagens, de modo telepático. Mais adiante, isto fica mais claro por conta 

da necessidade de comunicação verbal entre os alienígenas. A cena na adega em que o 

chefe de polícia Nick Grivett corrobora a história de Dan pode criar muita suspeição sobre 

esta existência ou não de habilidades telepáticas. O ceticismo dos dois, ainda mais 

confirmado por uma história comum pode indicar como ambos já estão envolvidos na 

trama da troca de corpos, e talvez já existissem outras histórias e justificativas combinadas 

até então. No filme a relação entre vagens não fica muito clara além do cooperativismo. 



 

Pode-se inferir que o comportamento destes indivíduos se assemelha aos de insetos sociais, 

ou outros animais cooperativos. Há algo peculiar nesta relação, uma vez que as relações 

interespécie entre as plantas não dispõe destes comportamentos, mas claro, se trata de uma 

planta de ficção. 

Na manhã seguinte, [00:36:49], Miles e Becky se encontram na cozinha. A música 

é serena e alegre. Ambos estão sorridentes, falando sobre o próprio café da manhã. Miles 

comenta o quanto valeu o esforço em tirá-la da cama. Ouve-se um barulho no porão de 

Miles. Assustado, Miles pergunta gritando quem estaria lá. Era o rapaz da companhia do 

gás. Voltando à cozinha, Miles e Becky comentam sobre os cafés-das-manhãs com seus 

ex-cônjuges. Miles vai além, e lamenta o fato de nunca ter estado lá quando sua ex-esposa 

cozinhava. Afirma que médicos raramente estão em casa, e que seria bobagem se envolver 

com um destes. Becky diz já estar envolvida, e Miles diz ser algo bom demais para ser 

verdade. Becky afirma que coisas assim podem ocorrer assim de repente. Miles responde 

perguntando: “O que há de tão de repente sobre duas pessoas que se conhecem há boa 

parte de suas vidas?”. 

A cena narrada até então traz uma mensagem muito positiva sobre uma vida 

“familiar” entre duas pessoas divorciadas, que estão recomeçando um relacionamento. Há 

um cuidado mútuo, alguns padrões de comportamento se repetem do casamento para o 

novo relacionamento, e os papeis de gênero da época se reproduzem da mesma forma, 

mesmo os personagens estando “fora da normalidade”, normalidade esta que se coloca de 

uma forma autoritária sobre a questão do matrimônio. A palavra “divórcio” não aparece 

durante o filme todo, são dadas sugestões contextuais, seja na conversa sobre Reno, seja 

nesta cena recém-narrada. A cena do café da manhã traz uma normalidade (a qual 

contextualmente na época não necessariamente seria vista como normal) que condiz com o 

próprio contexto, envolvendo duas personagens que normalmente estariam fora desse 

padrão de normalidade daquele mesmo contexto. Em algum sentido, este filme traz uma 

mensagem progressista sobre essa condição sobre o matrimônio, e talvez por conta disto 

não tenha sido classificado como um filme para todas as audiências da época (além, claro, 

de momentos de violência moderada e sangue presentes ao longo do filme). 

Jack entra na cozinha. Os três conversam brevemente, Jack informa que Teddy 

havia dormido bem, mas crê que ela não deveria ir para casa imediatamente. Jack parece 

estar preocupado. Miles aceita a proposta de hospedar o casal por alguns dias, mas faz uma 

insinuação de cunho sexual sobre planos que tinha enquanto vira o rosto para Becky. 



 

Fora de casa, vestido para ir ao trabalho, Miles se encontra com Wilma Lentz. Ela 

dispensa a consulta que ele havia marcado com Dan Kauffman. Wilma diz se sentir tola, e 

tem a expressão de vergonha em seu rosto, diz acordar e tudo estar bem, e ter ficado 

aliviada com isto. Miles sorri aliviado também, e pede para que Wilma ligue para Becky, 

que está na casa de Miles. Wilma recebe a notícia com estranheza, mas Miles afirma que 

Becky explicará tudo. Wilma entra em uma casa com uma placa de “ABERTO, entre” e 

vira a placa, para “FECHADO”. Dentro da casa, Wilma comunica a Stanley Driscoll que 

Becky ainda está na casa de Miles. Neste momento, os dois fazem expressões vazias em 

seus rostos. Fica evidente além da conversa com Miles, que Wilma já foi trocada e está 

trabalhando com Stanley (que teve seu corpo trocado antes da noite em que Miles deixa 

Becky em casa). 

Miles chega em seu consultório, Sally o recebe e pede para que ele vá a recepção 

do consultório. Jimmy Grimaldi está feliz sentado ao lado de sua mãe. A música se torna 

tensa. Sally se admira com a velocidade com a qual o garoto se recuperou. Miles responde: 

“Acho que todos nós tivemos (uma recuperação rápida).”. 

Miles vai para casa ao final do dia, e em off, narra algumas inseguranças sobre a 

condição em que Wilma e Jimmy se encontravam, e que ele nada fez para curá-los. Ele 

temia que os pacientes estivessem tentando fazê-lo sentir-se seguro, mas não entendia a 

razão para tal. [00:40:05] Miles desce do carro e encontra Becky, Jack e Teddy preparando 

uma refeição nos fundos da casa. Depois de uma breve conversa, Miles vai até a estufa de 

sua casa para pegar um combustível para começar o fogo do churrasco. Ao entrar na 

estufa, Miles fica perto da porta, enquanto o enquadramento da câmera ao mesmo tempo 

que o coloca no centro, o coloca em segundo plano. Ao lado esquerdo, uma figura que 

lembra uma folhagem muito grande fica evidente. Enquanto Miles se estica para alcançar o 

combustível, a câmera muda, corta para outro enquadramento, onde ao centro está uma 

vagem alienígena. Esta parece ser grande, expele espuma e outro fluido, e se mexe. É uma 

figura desconcertante. Miles sai da estufa. A câmera volta sua atenção novamente à vagem. 

Esta se move. Miles volta à estufa para guardar o combustível. A vagem se abre, revelando 

um conteúdo branco dentro dela, ao liberar tal conteúdo, produz algum som, que pode ser 

também a semente caindo. Miles escuta o barulho e se volta para trás, ao perceber a 

vagem, Miles assume expressão de total perplexidade. Imediatamente, Miles grita por Jack 

duas vezes. A vagem continua a se abrir, a música se torna mais intensa e ameaçadora. 

Jack, Becky e Teddy correm até a estufa. Os quatro observam a vagem continuar a abrir. 

Cada vez que a vagem se abre, o corpo que está lá dentro emite um som ao se contorcer 



 

para sair da vagem. O corpo é ainda um pouco disforme, está coberto de espuma e um 

líquido branco.  

De certa forma, por mais que se trate de um organismo vegetal alienígena, a 

contorção do corpo, a vagem abrindo, o corpo estar coberto de fluidos, o terror e ansiedade 

que este “expelir” causam, em muito, remonta o nascimento humano. Mesmo nos dias de 

hoje, com toda a proteção e melhores condições de nascimento e amparo à mãe providos 

pela ciência e medicina, ainda se trata de um período crítico a todos os envolvidos. O medo 

e ansiedade pelo desconhecido, seja a dor do parto ou a presença material deste infante fora 

do corpo da mãe pode provocar tais sensações. Há algum fascínio e medo pelo parto, o 

“milagre da vida humana”, como muitas vezes é chamado. 

A perplexidade e medo estampados no rosto dos quatro é evidente. [00:41:31] Jack 

propõe de imediato a ligação da vagem com o corpo que estava em sua casa até o outro 

dia. Por se tratarem de vegetais, Miles supõe que “algo ou alguém quer que essa 

duplicação (se referindo ao processo de troca, ou “roubo” dos corpos) aconteça”. Becky 

pergunta sobre o que acontece com os corpos originais depois que o processo de troca está 

terminado. Miles supõe que ao fim do processo, o original é destruído ou desintegrado. 

Jack decide destruir as vagens e as sementes, mas Miles o impede, dizendo que são 

inofensivos até que estejam completamente formados. Miles continua: “Nós aprendemos 

isso ontem na sua casa. Sua réplica não mudou de repente.” Teddy complementa: “Não até 

você [Jack] ter ido dormir.” Teddy pergunta para Miles: “quando a troca acontece... você 

acha que há alguma diferença?” – “Deve existir. Wilma percebeu, e o pequeno Jimmy 

também.”, responde Miles. Becky diz: “Eu também [notei], meu pai.” Miles então supõe: 

“Deve ser isso que ele estava fazendo na adega noite passada, colocando um destes ali.” 

Betty se culpa por não ter se pronunciado sobre a diferença em seu pai por conta de até 

recentemente ter ficado muito tempo longe do pai e Santa Mira. Teddy, enquanto os quatro 

observam três vagens com corpos brotando, fala em um tom que mistura raiva, repulsa e 

medo: “Eles precisam ser destruídos! Todos eles”. Miles propõe um plano visando isto, 

que consiste em procurar em todos os edifícios e também examinar todos os moradores de 

Santa Mira. Jack irá vigiar os corpos, e alerta Miles para que não ligue para a polícia, já 

que Nick não havia encontrado o tal corpo na pilha de feno em chamas, sugerindo que 

Nick estaria já com as vagens, supondo que o chefe de polícia já estaria envolvido. 

Andando até o interior da casa, Becky sugere ligar para Dan. Miles diz que está muito 

tarde para ligar para Dan, isto podendo significar que Miles suspeita que Dan já foi 



 

trocado, ou que crê que a especialidade de Dan não seja mais útil nesta situação. Eles 

conversam mais um pouco e Miles vai até o telefone. [00:43:00]  

Esta sequência é muito importante porque ela traz em um sentido uma face por trás 

da monstruosidade que estava ocorrendo. Encontrar com corpos similares de outra pessoa 

traz ansiedades, claro, há um nojo e fascínio por um corpo inerte que tem a face de alguém 

que você conhece, e sabe que não estão mortos, nem o corpo, nem este alguém. Há aquela 

atração impronunciável sobre como pode haver uma réplica perfeita e inanimada. É um 

estranhamento ainda maior do que conhecer gêmeos idênticos, uma vez que diferenças de 

personalidade, verbais, posturais, gestuais, etc, podem se manifestar de imediato, um corpo 

inerte não cria essa cisão, nem ocasião para tais diferenças se tornarem óbvias. Há aí um 

aspecto de suspeita de impostor, e esse desconhecido, sobre os questionamentos da origem 

do impostor, seus objetivos, como existe, por que existe, o que quer do “original”, enfim, 

uma série de questionamentos que atraem, mas também assustam e geram aversão.  

Ao telefone, Miles pede à telefonista da cidade uma chamada para o Federal Bureau 

of Investigation (Departamento Federal de Investigação), o FBI. Becky questiona a 

possibilidade de o FBI acreditar em Miles, e pergunta de onde poderiam ter vindo as 

vagens. Miles diz que precisa fazê-los acreditar e que muita coisa foi descoberta nos 

últimos anos, e que qualquer coisa é possível. Miles continua: as vagens poderiam ser 

resultado de radiação atômica na vida animal ou vegetal, algum tipo estranho de alienígena 

ou uma mutação. Becky, inconformada, pergunta: “Então por que eles tomariam a forma 

de pessoas? De nós [seres humanos]?” Miles responde: “Eu não sei. O que quer que seja, 

ou qualquer inteligência ou instinto que pode controlar a criação de carne e sangue 

humanos basicamente do nada, é fantasticamente poderoso, além de qualquer 

compreensão, maligno. Tudo que aquele corpo na sua adega precisava era uma mente, e 

ele... ”... “estava tomando a minha mente enquanto eu dormia”, responde Becky. A 

telefonista retorna a Miles sem sucesso, Miles pede para ela insistir, já que o Departamento 

funciona 24 horas por dia. Miles completa: “se eles [as vagens] tomaram os postos 

telefônicos nós estamos mortos.” [00:44:07]  

Esta cena oferece uma série de suposições importantes que tratam do contexto da 

época. É necessário frisar mais uma vez que se trata de um filme de ficção com muitos 

elementos realistas, como a estética, a ambientação, vestuário, etc. Mesmo com estes 

elementos, não se trata da realidade objetiva, mas a realidade fílmica que parte de 

elementos de ambas as realidades. Neste sentido, Miles ao supor a natureza das vagens 

acaba nomeando, ou criando alarde, para algumas questões contextuais. Aqui se faz muito 



 

evidente como as ansiedades, segundo Delumeau, se tornam medos, pois Miles faz o 

trabalho de enumerar algumas inseguranças do seu tempo por conta do avanço tecnológico, 

o medo das consequências dos usos da tecnologia e energia atômicas, o olhar voltado para 

o espaço, que na época era a próxima barreira de exploração para a humanidade, que 

naquele momento se via em um período de muita ansiedade, já que havia já a postulação 

da possibilidade de vida alienígena no cosmos, mas não havia tecnologia nem para 

explorar o espaço, nem para lutar contra tecnologias alienígenas como representado em 

outros filmes de ficção( como Invaders from Mars, The war of the Worlds, Forbidden 

Planet, The day that the Earth stood still, entre outros. Todo este apanhado de incertezas 

sendo enunciadas e vinculadas com uma ameaça terrível tem a consequência de 

materializar, ou dar identidades às ansiedades do contexto, que é o cerne do argumento 

desta pesquisa. Miles na estufa também fala sobre a existência de algo ou alguém que 

gostaria de que essas trocas de corpos sejam feitas, e o contexto da época pode indicar uma 

grande insegurança por conta da relação instável entre os EUA e a URSS. A Guerra da 

Coréia já havia sido deflagrada e resolvida, e no ano da publicação da história que deu 

origem ao filme começa a guerra do Vietnã. A hostilidade contra a URSS, o comunismo, e 

até contra a figura de Nikita Khrushchov poderiam estar em evidência e invocar uma 

identidade de algo ou alguém como o causador ou manipulador, ou interessado na 

duplicação das pessoas. Estas desconfianças parecem remeter a estas figuras que na época 

causavam tantas incertezas.  

Na próxima cena, o foco está de volta na estufa. Jack e Teddy observam as 

sementes tomarem forma cada vez mais humana, e aos poucos, a cortina de bolhas que 

cobria os corpos vai se desfazendo, revelando quatro rostos: o de Teddy, o de Miles, o de 

Becky e o de Jack. Este anda ao lado das sementes com o ancinho em mãos. A cena corta 

novamente para Miles ao telefone: “É uma emergência! Emergência!” a conexão falha e 

Miles pede uma linha de melhor qualidade. A telefonista informa que os circuitos de Los 

Angeles estão mortos. Miles em resposta pede para usar os circuitos de Sacramento, 

querendo contatar o governador. A telefonista informa que os circuitos de Sacramento 

estão ocupados e que irá ligar para Miles mais tarde.  

Miles e Becky vão ao encontro de Jack e Teddy. Miles pede que Jack leve as moças 

e eles fujam de Santa Mira, e que buscassem por ajuda. Miles iria ficar perto do telefone, 

esperando pelo contato com a ajuda. Miles também investigaria o que estaria por trás de 

toda esta trama. Becky insiste em ficar com Miles, e ele pede para que ela fique com o 

telefone enquanto ele iria lidar com as vagens e os corpos na estufa. Com o ancinho em 



 

mãos, Miles lentamente entra na estufa. A música se torna mais alta e ao mesmo tempo 

tensa. Miles vê por primeiro o corpo que imita o de Becky. Ele ergue o ancinho, hesita, 

coberto de suor, com uma expressão de pesar e impotência em desferir o golpe. [00:46:31] 

Miles não consegue golpear o corpo com o ancinho. Ao avançar no espaço da estufa, e se 

deparar com o corpo que é a cópia de si, Miles tem em sua face estampada a raiva contra 

essas vagens. Sem hesitar, ele golpeia a cópia no peito. O telefone toca no momento do 

impacto entre o ancinho e o corpo. A telefonista informa Becky que ainda não havia 

conseguido sucesso em conectar com Sacramento. Becky grita para Miles a notícia da 

telefonista, em resposta, Miles diz que a telefonista deveria continuar tentando, não só em 

Los Angeles, mas também em Washington. Em seguida, Miles golpeia repetidamente algo 

que pode ser a sua cópia, mas a câmera não mostra.  

Neste segmento fica evidente uma das questões centrais do filme: os sentimentos 

humanos neste caso deveriam ser superados ou postos de lado para a eliminação de uma 

ameaça alienígena. Miles não hesita em destruir a sua cópia, a violência se intensifica, o 

semblante de Miles é tomado pela raiva, enquanto no momento em que ele encontra o 

corpo de Becky, não consegue reunir força para ignorar seus sentimentos por Becky, e 

destruir o corpo que estava lá substituindo Becky. 

Miles sai da estufa correndo, ao encontro de Becky, ele a informa que estão saindo 

de imediato dali. Miles tira o telefone de sua base, e pode-se ouvir a telefonista dizendo 

que não havia obtido sucesso até então, e perguntava se era para continuar tentando. Em 

off, Miles explica que precisava encontrar alguém de confiança e pensou em Sally, sua 

secretária e enfermeira. Miles decide ligar para ela enquanto abastece o carro em um posto. 

Miles suspeitava que as vagens ainda não teriam conseguido tomar os telefones públicos. 

Mac e Martha Lomax (Dabbs Greer e Marie Selland) são donos do posto, e ajudam Miles 

limpar o para-brisa e encher o tanque do carro. Mac pega as chaves do carro para abrir o 

tanque, Martha puxa conversa com Becky, perguntando se há alguém doente naquela 

direção. Becky responde se tratar de um acidente, Martha diz não ter ouvido falar e Becky 

responde dizendo que acabava de acontecer. Miles, na cabine telefônica, percebe que Mac 

havia fechado o porta-malas do carro, e nisso, Miles sai da cabine com pressa, vai até o 

carro e eles partem. A câmera segue o carro de Miles por alguns instantes, de repente Miles 

para o carro. Miles e Becky saem do carro com as chaves, e Miles abre o porta-malas e lá 

encontra duas vagens. Com um sinalizador, Miles ateia fogo nas vagens. [00:49:04]. Eles 

retomam o caminho para a casa de Sally. Ao chegar perto da casa de Sally, Miles em off 

narra: “Quando vi vários carros na frente de casa, decidi ser cauteloso. ” Miles estaciona o 



 

carro e impede que Becky saia. Becky pergunta o que há de errado, e Miles diz que 

provavelmente não é nada, mas que eles não entrariam na casa de Sally até ter certeza que 

lá é seguro. Miles então pede para Becky tomar o volante e sair imediatamente caso 

alguém procure por eles.  

Miles vai até a casa de Sally, mas não toca a campainha ou bate na porta, decide 

espiar por uma janela. Dentro da casa, Miles vê Stanley Driscoll segurando em seus braços 

uma vagem, e perguntando para Sally se a bebê dela já havia ido dormir. Na sala estão 

presentes Wilma, Ira e Eleda Lentz, além de Sally e Stanley. Sally responde a Stanley: “Ela 

irá dormir logo, e depois não haverá mais lágrimas”. “Devo colocar isto no quarto dela?” 

pergunta Stanley, e Sally responde: “Sim, em seu cercadinho. Não, espere. Talvez seja 

melhor eu levar”. Neste instante, uma mão toca o ombro de Miles, ouve-se a voz de Nick 

Grivett convidando-o para entrar, eles estavam esperando por ele. Miles responde com um 

uma sequência de socos. Alguém corre até a janela em que Miles espiava. Miles corre até o 

carro. As pessoas de dentro da casa o perseguem pela calçada, mas Miles consegue fugir 

com Becky ao volante, dirigindo o carro. 

Na sequência a câmera foca no painel do rádio de um carro policial, ouve-se o 

seguinte: “Atenção todas as unidades. Atenção todas as unidades: apreender o Dr. Miles 

Bennell e Becky Driscoll. Ambos estão em direção norte num Ford sedan branco e preto 

com a placa 2X37796. Todas as unidades designadas para bloqueio de estradas dirijam-se 

às suas delegacias. É urgente. Estas duas pessoas devem ser presas e impedidas de saírem 

de Santa Mira. Repetindo: é urgente.” Outras cenas de viaturas policiais com fragmentos 

deste áudio aparecem ao longo de alguns segundos. Uma das viaturas vai até o posto dos 

Lomax. Não se escuta o diálogo, mas a conversa é breve. Miles fala para Becky que eles 

irão para o seu escritório. Miles indica uma rua perpendicular para entrarem. Lá, Miles e 

Becky saem do carro a fim de despistar qualquer possibilidade de perseguição. Os dois 

começam a correr pela rua, ouve-se sirenes ao fundo. Eles correm um pouco e sobem um 

lance de escadas, no alto dele, está a entrada dos fundos do prédio do consultório de Miles, 

eles entram e rapidamente se dirigem ao consultório, mas vêem a sombra de alguém 

entrando no prédio. Entram no consultório, e nele, se escondem em um armário. Dentro do 

armário, Miles e Becky esperam o dono da sombra passar, o clima é tenso, ambos parecem 

estar assustados. O homem dono daquela sombra olha dentro do consultório, e mesmo 

dentro do armário, mas não os vê. Becky pergunta a Miles se ele acha que o homem 

voltaria. Miles acha que estão seguros até a manhã seguinte, e que até lá Jack trará ajuda.  



 

Esta sequência traz à tona um nível de inteligência até então não demonstrado pelas 

vagens. Utilizando-se das forças policiais e do posto das telefonistas para isolar, procurar e 

prender Miles e Becky, as vagens demonstram a capacidade de aprender de acordo com as 

memórias de cada corpo roubado. Há aí também a evidência de as vagens se comportarem 

como animais colaborativos, como abelhas ou formigas, em que cada indivíduo usa de suas 

capacidades para atingir um objetivo maior e comum aos demais.  

Becky diz em sequência temer por Jack não conseguir sair de Santa Mira (já que 

estariam sendo feitos bloqueios nas estradas, como foi sugerido no áudio transmitido pelo 

rádio das viaturas). Miles é assertivo: “Ele tem que conseguir”. Em seguida, Miles vai até 

um armário, e lá pega uma medicação: “Aqui, tome dois destes. Irá te ajudar a se manter 

acordada”. Miles também toma o remédio imediatamente. Miles parece estar bastante 

ansioso e impaciente, mesmo supondo estar seguro, e sabendo que o momento agora era de 

espera. Ele se dirige até a janela, rapidamente olha o exterior, suspira e se volta para 

Becky, que se aproxima: “Não podemos fechar os olhos a noite toda.”. Becky responde em 

um tom solene: “Nós podemos acordar trocados por algo mau e inumano”. Miles responde 

de forma quase retórica: “No meu tempo de trabalho eu vi como as pessoas permitem que a 

sua humanidade seja drenada. Só que acontecia lentamente, ao invés de tudo de uma vez 

só. Elas não pareciam se importar.” Becky responde em tom esperançoso: “São só algumas 

pessoas, Miles.” Miles responde encarando Becky: “Todos nós... um pouco. Nós 

endurecemos nossos corações, criamos calos. Só quando temos que lutar para continuar 

humanos percebemos o quão isto é precioso para nós... Quão caro... Assim como você é 

para mim. ” A música toma um tom leve que há muito havia desaparecido do filme. Miles 

e Becky se beijam. Há um fade-out em preto no filme.  

Nesta cena existem alguns pontos interessantes de serem discutidos. Novamente há 

o uso de medicação para influenciar na ação humana, neste caso, feito até de uma maneira 

melhor pensada do que quando foi utilizada no menino Jimmy, e há uma crítica por parte 

de Miles sobre como os médicos aos poucos se permitem perder sua humanidade. Há 

algumas coisas a serem pensadas sobre esta crítica: esse endurecimento no coração e 

calejamento significariam uma perda de humanidade? O distanciamento necessário entre 

médico e paciente cria uma desumanização por parte do médico? Não se pode afirmar isto 

de forma objetiva, uma vez que o treinamento médico também exige a criação de uma 

“máscara profissional” (assim como todas as outras profissões que trabalhem com 

interações humanas), que por vezes pode aparentar frieza e distanciamento, mas não 

impede, de forma alguma, que o profissional de medicina sofra com as enfermidades e 



 

quiçá com as histórias de vida de seus pacientes. O que Miles talvez considere como uma 

não empatia, talvez na verdade se traduza em uma realidade, na qual as experiências 

profissional e pessoal oferecem os elementos para melhor processar emocionalmente estes 

dramas e aflições. De certa forma, ainda mais depois de algum grau de especialização na 

área médica, os seres humanos acabam remontando muitas vezes os mesmos dramas, e as 

mesmas doenças podem se repetir em diferentes pessoas (com diferentes reações e 

resultados), e essa quase repetição pode tornar este indivíduo menos suscetível às 

manifestações físicas destas emoções, ainda mais durante uma consulta, em que há a 

necessidade de manter esta “máscara”. A cena tratada aqui também traz um momento de 

romance necessário para que haja uma ainda maior perda por parte do espectador, no 

sentido em que há uma vinculação afetiva que os espectadores podem se relacionar, e isto 

será perdido em breve, de forma dramática e traumática para o protagonista. 

De certa forma, um dos medos recorrentes, ou melhor, uma das justificativas 

recorrentes para o término de relacionamentos no universo fílmico é a mudança de uma das 

partes. Seja por questões do mundo do trabalho, experiências de vida, ou por conta da 

família ou distanciamento, essa mudança geralmente coloca tensão nos relacionamentos 

fictícios, bem como por muitas vezes também o faz em relacionamentos reais. No caso de 

Miles e Becky a mudança significa muito mais do que o fim do relacionamento. Significa a 

perda do sentimento de amor, em absoluto, por parte de Becky. Se até então o espectador 

não havia entendido o que seria esta diferença entre os humanos originais e as vagens, aqui 

começa a compreender, mesmo que parcialmente, o que isto significa. A explicação do que 

está acontecendo com as pessoas e o porquê só será revelada quase ao final do filme, e será 

narrada e discutida mais adiante nesta monografia. 

O filme retoma sua história com o telefone do consultório de Miles tocando. Becky 

supõe ser Jack tentando fazer contato. Miles diz que Jack é esperto o suficiente para não 

usar o telefone39. Miles está impaciente, com um cigarro na boca, pergunta: “Onde ele 

está? Por que ainda não veio?” e vai até a janela, olhar para o lado de fora, ignorando o 

telefone. Miles observa a praça da cidade, onde tudo ocorre com a aparência de certa 

normalidade. Miles comenta: “Exatamente como qualquer manhã de sábado.” Becky anda 

em direção de Miles, com a expressão de preocupação em sua face. Miles continua: “Len 

Pearlman, Bill Bittner, Jim Clark e sua esposa Shirley com suas crianças, pessoas que 

conheci minha vida inteira...” Becky pergunta as horas. Miles responde: “07:45. Sim, 

                                                 
39 Original: “He know better than use the phone.” [00:55:19] 



 

percebi, está muito cedo para estar tão agitada (a praça)” Becky continua: “O que estão 

fazendo aqui?” Miles responde: “Ali está a resposta, deve ter estranhos na cidade, estão 

esperando o ônibus chegar e sair. Não há outro ônibus até às 11.” Os dois olham 

preocupados a praça, uma viatura da polícia sai de lá com a sirene ligada. Ouve-se a sirene 

se afastar e depois se aproximar. Presume-se que a viatura tenha dado a volta ao redor de 

uma das quadras adjacentes da praça, ou, há um excelente timing na saída e chegada de 

duas viaturas. Depois que a viatura chega na praça, uma grande quantidade de pessoas se 

aproxima simultaneamente do local. Ver essa aproximação é um tanto desconcertante para 

Miles e Becky. Três caminhões com caçamba chegam na praça. Miles diz serem 

fazendeiros, e diz o nome de três famílias, dentre elas, Grimaldi. Sobre a caçamba há um 

pano que é removido, revelando várias vagens iguais às que Miles encontrou em sua estufa 

no dia anterior. O chefe de polícia Nick aparece em cima de um pequeno palanque, com 

um megafone em mãos. Ele comanda: “Crescent City, se você tem familiares em Crescent 

City se dirija ao caminhão 1. Crescent City, o primeiro caminhão.” Pessoas seguem a 

ordem. “Redbank, pessoas com família e contatos em Redbank, vão ao caminhão 2. Todos 

com famílias e contatos em Redbank vão ao caminhão 2.” Mais pessoas seguem a ordem. 

“Havenhurst, terceiro caminhão. Havenhurst, terceiro caminhão. Mill Town, terceiro 

caminhão. Mill Town, terceiro caminhão. Valley Springs, terceiro caminhão. Valley 

Springs, terceiro caminhão.” Nota-se pessoas carregando vagens se dirigindo aos seus 

carros particulares ou se afastando da praça. Miles, preocupado, diz: “Primeiro nossa 

cidade, depois todas as cidades vizinhas. É uma doença maligna se espalhando por todo o 

país!”. Lá fora se escuta Nick terminando a chamada: “Por hoje é isto, estejam prontos 

amanhã.” Vários carros começam a sair das redondezas da praça. Miles irritado e 

preocupado tenta se afastar de Becky, que tem uma mão sobre o seu ombro. “Eu não posso 

mais esperar por Jack. Fique aqui.” Becky preocupada pergunta se Miles iria lá fora. Miles 

responde em prontidão: “Eu tenho que detê-los!”. Becky tenta segurá-lo: “Espere! Aqui 

estamos seguros!” Nisto, a música entra com tom de mistério, e a câmera segue a direção 

do olhar de Miles até o trinco da porta, que começa a ser girado.  

Ouve-se fora do consultório: “Eles não estão aqui, espero que não seja tarde 

demais”, e Miles aliviado diz: “Jack, graças a Deus!”. Com pressa, Miles abre a porta e 

puxa Jack para dentro, enquanto o informa: “A cidade toda foi tomada pelos casulos!” 

[00:58:34]. Dan Kauffman que estava no corredor, aparece na porta: “Não exatamente, 

faltam ainda você e Becky. Miles, seria tão mais fácil se você tivesse ido dormir na noite 

passada.” Jack o interrompe: “Relaxe. Nós estamos aqui para ajudá-los”. A câmera toma 



 

uma perspectiva atrás de Miles, e desliza até a mão de Miles, que apanha o telefone, e tenta 

começar a discar. Dan vê esta ação e diz: “Você é mais esperto que isso.” Dois homens 

entram no consultório, carregando vagens. Um deles é Nick. O outro, pergunta a Dan: 

“Onde quer que deixemos isto?” Dan pergunta a Miles e Becky: “Gostariam de vê-los 

crescer?” Miles, de pronto recusa. Dan fala ao carregador: “Coloque-os ali (na sala de 

espera do consultório)”. Dan continua para Miles e Becky: “Não há nada o que temer, nós 

não vamos machucá-los” Jack complementa: “Uma vez que entenderem, vocês ficarão 

gratos. Lembra como Teddy e eu lutávamos contra isto? Nós estávamos errados!” Becky 

pergunta: “Você quer dizer que Teddy não se importa (com a mudança)?” Jack responde: 

“Claro que não! Ela se sente exatamente como eu me sinto!” Becky em um tom de voz 

mais alto, com medo em sua voz: “Nos deixe ir!” Miles complementa: “Se sairmos da 

cidade nós não voltaremos!”. Dan interrompe: “Nós não podemos deixá-los ir. Vocês são 

perigosos para nós.” Após uma pequena pausa, Jack diz: “Não resista, Miles, é inútil. Cedo 

ou tarde você terá que dormir.” 

Esta cena não ajuda a esclarecer quando exatamente Dan se tornou parte da 

conspiração das vagens. Há em Jack alguma mudança em sua forma de falar e entonações 

de voz, muito provavelmente pela perda da tensão que o corpo em sua casa havia gerado, 

ou depois do encontro com os corpos na casa de Miles, mas por já ter algum tempo de tela, 

é notável alguma mudança em Jack. Dan, por outro lado, parece ser uniformemente a 

mesma pessoa durante o filme todo. Pode-se pensar em limitações na atuação ou de Dan, 

ou de Jack em contraste (por transparecer alguma diferença que não deveria haver, 

segundo aqueles que afirmavam que suas pessoas queridas próximas haviam sido 

“trocadas”), mas não se pode precisar exatamente. 

A transformação que ocorre durante o sono pode ser um grande catalizador de 

inseguranças e ansiedades. Desde antes do surgimento da espécie humana, o momento do 

sono é sempre um problema para os animais. Muitos deles desenvolvem mecanismos de 

percepção dos arredores ou, literalmente, desligam só metade do cérebro por vez, ao 

dormir, a exemplo dos golfinhos. O momento do sono causa fragilidades inúmeras, não só 

de se expor às emboscadas de predadores, mas também por se apresentar o momento 

adequado para conspirar ou atentar contra uma pessoa. A legislação brasileira reconhece 

como um agravante de condenação quando alguém é assassinado sem chances de se 

defender, e durante o sono é um exemplo disto. Existe uma necessidade de confiança, 

mesmo sendo um animal social, ao se permitir estar em um estágio em que você se torna 

completamente vulnerável por um período tão longo da vida (praticamente 1/3 da vida para 



 

a maioria das pessoas). O ato do rapto, da mudança, da morte através do sono pode ser 

considerado algo, ainda mais com um quê conspiratório, preocupante e desconcertante. O 

contexto da época, as mensagens do filme, mesmo o reconhecimento da situação 

contemporânea que o filme pretende se passar, não ajudam tornar essa associação entre a 

ação daquilo que é assustador (no caso, as vagens) através do sono algo menos real ou 

provável. 

A câmera foca em Miles e Becky que assumem um semblante ainda mais temeroso 

e preocupado. Dan continua: “Miles você e eu somos homens da ciência. Você consegue 

entender a maravilha que aconteceu. Pense um pouco: menos de um mês atrás, Santa Mira 

era como qualquer outra cidade, pessoas com nada além de problemas. Então, do céu veio 

a solução. Sementes viajando pelo espaço enraizaram em um campo de cultivo. Das 

sementes vieram as vagens, que tinham o poder de se reproduzir na forma exata de 

qualquer forma de vida.” Miles o interrompe: “Então foi assim que começou? Do céu?”. 

Dan e Jack não respondem. Dan vai até a sala de espera e no caminho diz: “Seus novos 

corpos estão crescendo ali. Eles estão substituindo vocês, célula por célula, átomo por 

átomo. Não há dor. De repente, enquanto você está dormindo, eles irão absorver suas 

mentes, suas memórias, e vocês renascerão em um mundo sem problemas.” [01:00:14]. 

Miles continua: “Onde todos são iguais?” Dan responde: “Exatamente.” Miles, 

ironicamente, impassível em sua expressão diz: “Que mundo... Nós não somos os últimos 

humanos restantes... Eles destruirão vocês!” Dan com uma expressão feliz no rosto 

responde: “Amanhã você não irá querer isto. Amanhã vocês serão um de nós.” 

A explicação da origem das vagens acaba retomando o que já foi dito 

anteriormente. O período deste contexto remonta um limbo na pesquisa espacial, em que 

ainda não há meios de explorar o espaço, mas supõe-se a possibilidade de invasão. É 

pertinente também pensar de onde vieram essas informações sobre a origem das vagens, 

seria um fazendeiro quem primeiro viu as sementes caírem do céu? Ou será que as vagens 

também transmitiam memórias de si mesmas para os humanos? Miles tem fé que a 

humanidade irá destruir as vagens, mas pensando de forma epidemiológica, a disseminação 

das vagens para várias cidades (algumas delas “reais” dentro da geografia americana) em 

diferentes estados não demonstra um quadro de contenção provável em pouco tempo. O 

fato de as vagens conseguirem mimetizar quase tudo na humanidade também torna difícil a 

distinção entre humanos reais e as vagens. Como seria então feita esta contenção? Seria 

uma matança sem nenhuma lógica, bem como a destruição de várias cidades? Pensar 

nestas hipóteses de combate só tornam a invasão algo ainda mais assustador, e isto em si 



 

não aparece, sequer é citado no filme. Pode-se pensar sobre a natureza dos “problemas” 

citados por Dan. Será mesmo que todos os problemas humanos começaram, ou são 

agravados por questões sentimentais? Ao se pensar na Sociabilidade insociável de Kant40, 

as contradições humanas podem causar conflitos que muitas vezes sequer tem a ver com 

outras pessoas, mas por serem de caráter interior e individual, a necessidade da fuga da 

sociedade acaba sendo algo tão instintivo quanto o impulso que leva a humanidade a 

formar sociedades. 

Seguindo com o filme, Miles por um segundo olha em direção à câmera, não chega 

a romper a quarta parede, mas diz: “Eu amo Becky. Amanhã sentirei o mesmo?” Dan 

responde “Não há necessidade para o amor”. Miles, em tom desconfiado: “Nenhuma 

emoção? Então você não tem sentimentos, apenas o instinto para sobreviver! Você não 

consegue amar ou ser amado! Não estou certo?” Dan responde de imediato: “Você diz isto 

como se fosse algo terrível, acredite em mim, não é. Você já amou antes. Não durou, nunca 

dura.” Miles ouve isto com uma expressão triste, Becky também é afetada por esta fala. 

Dan continua: “Amor, desejo, ambição, fé! Sem eles a vida é tão simples, acredite em 

mim.” Miles agitando negativamente a cabeça responde, com uma expressão e olhar de 

reprovação e desgosto: “Eu não quero nada disto.” Dan interrompe: “Você está esquecendo 

algo, Miles...” “O quê?” Miles pergunta. “Você não tem escolha” diz Dan com uma 

expressão dura em seu rosto. Um piano dramático toca ao fundo. Miles olha solenemente 

para Becky, que parece confusa com essa suposta aceitação de Miles [01:01:18]. Miles 

então rompe o silêncio e diz: “Acho que não temos escolha”. Imediatamente Dan responde: 

“Bom.” 

A fala de Dan sobre a exclusão da existência de amor, desejo, ambição e fé é muito 

importante na associação com uma insegurança sobre os comunistas. Essa noção da 

homogeneização absoluta da população cria algumas possiblidades de apropriação destes 

elementos em uma sociedade sobre a qual pairava o imaginário anticomunista. Tais 

inseguranças e pressuposições sobre como o comunismo opera e como estas pessoas vivem 

sob este regime político e econômico podem fazer acreditar em ameaças sem respaldo na 

realidade.  

Nesta sociedade, o amor seria algo sem sentido, uma vez que todos seriam iguais 

em absoluto, o apreço por um indivíduo em específico não encontra espaço ou sentido. 

                                                 
40 Kant cria este conceito no texto “Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita” como 

a forma de nomear uma suposta contradição que habita todas as sociedades humanas: o desejo de formar 

comunidades que convive com o desejo de fugir desta mesma comunidade, isto seria algo que habita em 

todos os seres humanos, e esta contradição recebe o nome de Sociabilidade insociável. 



 

Nesta sociedade, o desejo é algo impossível, já que tudo vem de e para o Partido e a 

sociedade, a ambição individual acaba sendo censurada.  

A ambição é algo que seria pesadamente censurada, uma vez que nesta sociedade 

não se poderia obter melhorias em nenhum sentido, em nenhuma área da vida, pois isto 

implicaria na quebra da igualdade.  

A exclusão da fé é algo que enfim se baseia na realidade objetiva, uma vez que a 

União Soviética de fato perseguia pessoas religiosas e objetivava a extinção das religiões 

dentro da própria URSS. Claro, estas suposições (excetuando a última) não possuem 

respaldo em realidade alguma. Existiam famílias na URRS, pessoas com sentimentos. O 

desejo e a ambição não deixam de existir com a planificação da economia e a socialização 

dos meios de produção. A fé passa a ser proibida de ser professada, símbolos e artefatos, 

bem como todo o instrumental das religiões podem ser tomados, mas isto não impede a 

prática íntima desta fé, a adoração particular em momentos de isolamento ou em segredo. 

A Rússia e os países que foram criados depois da dissolução da URSS não se tornaram 

ateus majoritariamente. 

Continuando com o filme, Dan e Jack vão para a sala de espera, onde estão os 

casulos. Enquanto isto, Miles e Becky se abraçam. Becky inconformada diz quase chorosa 

à Miles: “Eu quero amar e ser amada!” Ele a beija em resposta. Ela continua: “Eu quero 

[ter] seus filhos. Eu não quero viver em um mundo sem amor, dor ou beleza. Eu prefiro 

morrer.” Miles tenta acalmá-la, levando a mão em seu rosto, removendo a lágrima que 

escorria pela face de Becky: “Não. Não. Não, a menos que não exista outro jeito.” Becky 

continua inconformada: “Por que eles não nos deram uma injeção ou uma pílula para 

dormir?” Miles responde: “Drogas interferem na mente, talvez este seja o motivo.” Miles 

agora vasculha um dos armários do consultório. Sacando dois bisturis, ele reflete sobre um 

plano que formulava. Ele comunica a Becky: “Não, não funcionaria. Eu conseguiria pegar 

um ou dois deles, mas não conseguiria com três.” Becky de pronto responde, se 

aproximando de Miles: “Você se esquece de algo querido. Não é um contra três, mas três 

contra dois, me dê uma faca.” Miles cogita, mas instintivamente se recusa. Ele pega um 

frasco dentro do armário e o mostra para Becky, pedindo para fazer silêncio. Miles tranca a 

porta do corredor, olha dentro da sala de espera, e vê Jack e Dan imóveis, sem fazer ou 

dizer nada. Miles tranca a porta do consultório sem fazer barulho. Ele então abre uma 

pequena caixa de metal e tira de lá uma seringa, a qual já insere no frasco. Miles toma um 

aspecto sério. Ele suga com outra seringa o mesmo frasco, e com uma terceira também. Ele 

entrega então uma das seringas para Becky e pede para que ela se afaste da porta do 



 

consultório. Miles entra no armário em que ele e Becky haviam se escondido na noite 

passada, com duas seringas em mãos. Miles chuta a mesa em que as seringas estavam 

originalmente postas, e fecha com pressa o armário, causando um barulho alto. Jack e Dan 

correm até a porta do consultório, e tentam forçar a fechadura, chamando por Miles. Na 

sala de espera, Miles sai de dentro do armário (que liga os dois cômodos) sorrateiramente e 

crava nas costas dos dois as seringas simultaneamente, fazendo com que os três caiam no 

chão, abrindo a porta do consultório. Miles segura os dois no chão até que Dan e Jack 

desmaiam. Enquanto isto, o policial Nick tenta forçar a porta que liga o corredor com o 

consultório. Nick entra no consultório e com o cassetete bate na cabeça de Miles. Becky 

aplica a injeção nas costas do policial, e este cai inconsciente logo em seguida. 

Esta sequência ficou um pouco mais orientada para a ação, mas vale destacar 

alguns sentimentos que são enumerados por Becky, que não correspondem exatamente 

com aquilo que havia sido enunciado por Dan. A preocupação de Becky com a 

maternidade, com a dor que é inerente à vida (e também ao ato de nascer, tanto para a mãe 

como para a pessoa que nasce), o desejo em ver beleza ao mundo, o desejo de amar e ser 

amada. Talvez aqui haja então alguma atribuição de valores percebidos como femininos na 

época. Miles rejeita a ausência de fé, amor, ambição e desejo que haviam sido enunciadas 

por Dan. Talvez contextualmente aqui haja o esforço em aprofundar o personagem de 

Becky, de a tornar mais relacionável ao público. Por mais complexa que seja Becky, até 

então é difícil imaginar o que passa na mente dela, e com isto, pode-se supor que por não 

ser a protagonista, não tenha traços de sua personalidade tão expostos o tempo todo, 

podendo ser classificada como um tipo atípico de “donzela em perigo”. Isto pode ser fruto 

de uma adaptação fílmica contextual (em que a mudança de público acaba possibilitando 

alguns desvios do padrão habitual de personagens, fazendo assim que os protagonistas 

tenham em si alguns pontos fora daquilo que era comum à época, mas não se pode dizer 

isto com certeza) ou até mesmo de pouca exploração da personagem no filme, e até mesmo 

uma personagem sem muita profundidade, seja por conta da má escrita, ou pela não 

necessidade de uma personagem feminina que esteja mais próxima de um ser humano real.  

Miles propõe um novo plano: “Nossa única esperança é chegar até a rodovia” 

(supõe-se que os policiais de Santa Mira não tenham autoridade em realizar bloqueios 

nesta rodovia). Miles e Becky tentam sair pelos fundos do prédio, sem sucesso, decidem 

sair pela porta da frente. Miles aconselha que para tal, Becky não poderia demonstrar 

nenhuma emoção, não deveria mostrar interesse ou excitação. Eles descem as mesmas 

escadas que desceram quando tiveram a conversa sobre Reno. Ambos tentam ajeitar o 



 

cabelo e as roupas enquanto descem. No lado de fora, Miles não toma o braço de Becky, 

como havia feito sempre até então. Os dois se encontram com Sam Janzek (Guy Way), um 

policial de Santa Mira. Miles começa a conversa: “Bem, Sam, nós estamos com vocês.” 

Sam de pronto responde: “Eles deveriam ter me informado. O chefe (Nick Grivett) disse 

que ligaria para a Estação e depois eu receberia a ligação”. Miles responde: “Ele ligou, mas 

a linha estava ocupada. Ele está ligando novamente agora.” Miles enquanto isto começa a 

andar na direção oposta de Sam. Miles toma o braço de Becky, que não responde ou 

demonstra qualquer emoção. Há um corte súbito na imagem. Ao centro, um cachorro 

passeia pelo meio da rua. Becky vê um caminhão se aproximando do cão, e se assusta, 

dando um grito e depois gritando “Cuidado!”. O caminhão para a tempo, o cachorro late, e 

Sam se volta imediatamente na direção do casal. Becky se lamenta para Miles. Os dois 

atravessam a rua, para longe de Sam. O policial não chega a tomar nenhuma atitude contra 

os dois, mas ficou suspeito, e por conta disto, entrou no prédio onde fica o consultório de 

Miles. Lá dentro, Sam encontra os corpos adormecidos no chão de Nick, Jack e Dan. 

Aqui também se encontra talvez alguma forma de juízo de valor sobre as mulheres 

(se não, pelo menos sobre Becky). O não controle emocional feminino é uma forma de 

preconceito que se remonta ao longo do tempo em diferentes aspectos. Neste trabalho, é 

relevante ressaltar que a etimologia da palavra “Histeria” tem sua origem no termo grego 

para útero. Por mais que histeria não seja mais uma palavra do jargão médico atual, o 

“transtorno de personalidade histriônica” ainda mantém a origem etimológica de histeria 

em si. O termo relativo a útero por si só não possui preconceito, mas o vínculo do útero 

com estados mentais alterados que causem reações violentas ou paralisadoras como algo 

particular às mulheres é no mínimo questionável.  

O filme corta para Miles e Becky correndo. A música dá o tom de uma perseguição. 

A câmera volta para Sam, agora descendo as escadas do prédio do consultório de Miles. 

Sam então vai até o rádio da viatura, e comunica: “Aqui é Janzek. Eles fugiram. Ligue a 

sirene principal.” Mais uma vez, Miles e Becky aparecem correndo, agora o barulho alto 

da sirene se mistura com a música e a corrida. Eles correm até uma escadaria alta, e de lá 

avistam uma multidão de “pessoas” atrás deles. Os dois fogem para colinas próximas. A 

perseguição continua, a câmera alterna entre o casal, e a multidão que os segue. Isto se 

mantém até o casal encontrar uma mina aparentemente abandonada. A sirene persiste 

durante a perseguição toda, de forma onipresente, sem se afastar à medida que o casal e a 

multidão se distanciam da cidade. Perto da mina, Becky cai e Miles a carrega nos braços. 

Eles não percebem que Becky perdeu o casaco. Na mina, Jack e Becky se escondem em 



 

um buraco no chão, o qual cobrem com tábuas para que a multidão passe por cima do 

buraco sem vê-los. A música se torna cada vez mais intensa à medida que a perseguição se 

prolonga. Antes de se esconderem no buraco, Becky se dá por vencida pelo cansaço, e 

Miles a estimula a continuar. A multidão chega na mina, e alguém nota o casaco de Becky 

na entrada de um túnel. A multidão se espalha e repete para que os dois desistam, e que 

eles não seriam machucados. Depois que a multidão passa pelo túnel da mina em que 

Becky e Miles estão escondidos sob as tábuas no buraco, os dois vão até um local ali 

mesmo na mina que contém uma espécie de lago. Lá os dois tentam se lavar e se manter 

acordados, jogando água nos rostos. Becky se queixa com voz sonolenta: “Miles, eu não 

consigo ficar acordada por muito mais tempo...”. Miles a toma nos braços, Becky já quase 

caindo no sono. “Acho que eles foram todos embora. É melhor começarmos [a andar ou 

correr], ou nunca chegaremos à rodovia.”.  

A cena desta perseguição é interessante não só por conta do estresse que a história 

submete os personagens, mas também a audiência. A mistura da sirene, alta e repetitiva 

com a música de fundo é muito bem feita, mascarando em algum sentido a própria sirene, 

deixando toda a cena mais tensa durante a sua duração. 

No instante em que Miles termina sua frase, ouve-se no fundo uma bela música, 

composta por violão, uma voz feminina e um coral masculino. Miles e Becky reagem à 

música, andando em direção ao local de origem da música. Os dois caminham até uma das 

saídas da mina. Miles confere se a saída é segura, Becky se encosta em um dos pilares de 

madeira. “Miles, eu nunca ouvi algo tão bonito. Significa que nós não somos os últimos 

que sabem o que é o amor.” Miles responde: “Fique aqui e reze para que eles sejam tão 

humanos quanto eles parecem ser. Adeus, querida.41”. Enquanto Miles sobe as colinas ao 

redor da mina, Becky o observa por alguns momentos, e depois se vira para o interior da 

mina. Ela anda de modo cambaleante, evidenciando o cansaço. Enquanto Miles se 

distancia da entrada, Becky também o faz, em direção oposta, cada vez mais ao interior da 

mina. Becky vai até o “lago” em que os dois se lavaram há pouco, lava o rosto mais uma 

vez, suspirando de cansaço. Miles chega até a origem do som, a paisagem é uma fazenda 

com o que aparentam ser várias estufas, em que várias pessoas estão circulando com 

vagens nas mãos. A música estava sendo emitida a partir do rádio de uma caminhonete que 

está sendo carregada com as vagens. Miles aparenta estar preocupado e irritado. Ele decide 

voltar até Becky. Enquanto fazia o caminho de volta, a música do filme toma um tom 

                                                 
41 Miles diz: “Stay here and pray they’re as human as they sound. Bye, darling.” [01:12:52] 



 

quase melancólico e tenso. Miles para em frente ao túnel em que havia deixado Becky. Ele 

está paralisado por um instante, não se vê sua expressão, só a silhueta. Miles chama por 

Becky. Duas, três, quatro vezes. Becky então responde com uma voz extremamente 

sonolenta e pausada. Ela se encontra deitada no chão, com os olhos fechados. Miles ergue 

o tronco de Becky, e ela esboça uma reação, abrindo brevemente os olhos. “Você não foi 

dormir?” Miles diz com preocupação. “Estou tão cansada...”, responde Becky. Com 

energia, Miles informa Becky: “Eles não eram pessoas! Eram mais deles! Estavam 

cultivando milhares de vagens em estufas! Nós temos que fugir!” Miles a toma nos braços. 

Becky protesta sonolenta: “Eu estou exausta, Miles, eu não consigo...”. Durante a 

caminhada com Becky em seus braços, Miles cai em uma poça em cima de Becky. “Nós 

não vamos conseguir [chegar na rodovia] sem dormir”, diz Becky, sem se importar com a 

queda ou ao se molhar e sujar na poça, enquanto Miles a segura. Miles ofegante responde: 

“Sim, nós conseguimos.”, e então a beija, mas Becky não corresponde ao beijo. Em uma 

nota alta, a música volta em tom dramático. A câmera faz um close na face de Becky, 

molhada e suja. Ela abre os olhos lentamente, com uma expressão neutra. A câmera então 

faz uma virada de 180º, dando um close no rosto de Miles, ainda mais molhado e sujo que 

Becky. O estranhamento se torna rapidamente em incredulidade na face de Miles. Os dois 

se encaram, a câmera registra a troca de olhar. Miles se afasta. Becky mecanicamente diz: 

“Eu fui dormir, Miles, e aconteceu.”. Miles ainda perplexo só consegue responder com 

“Oh, Becky...” com grande pesar em sua voz. Becky continua: “Eles estavam certos.” “Eu 

nunca deveria ter te deixado.” Miles responde. Becky, ignorando o que Miles diz, 

continua: “Pare de agir como um tolo, Miles e aceite-nos.”. Miles acena em negativo com a 

cabeça. Ele fecha o rosto como se tivesse um sabor amargo na boca, e diz: “Não. Nunca!”. 

Imediatamente, Becky tenta anunciar ao povo vagem que Miles estava lá: “Ele está aqui! 

Ele está aqui! Peguem-no! Peguem-no!” Miles corre em disparada. 

Nesta sequência há uma grande oscilação na tensão provocada pelo filme. A música 

traz sensações calmantes e boas, enquanto a descoberta das fazendas de vagens é 

extremamente perturbadora. Outro momento tenso é quando Miles corre até Becky.Ao 

encontrá-la, há um instante de ternura entre os dois, tranquilizante novamente, mas que é 

rompido de maneira violenta, com a transformação de Becky. Existe uma exploração do 

bizarro aqui: o close em Becky e Miles, no momento da transformação trabalha com o 

mesmo não mudando em nada no aspecto físico (além do gestual de Becky, agressivo e 

firme) há a transição da normalidade e do amor para o medo e tristeza por parte de Miles. 



 

Pode ser muito preocupante notar como alguém pode mudar drasticamente, mesmo que 

aparente ser ainda a mesma pessoa. 

Miles, em off narra: “Eu estive com medo várias vezes na minha vida, mas eu não 

conhecia o real significado do medo, até que...até que eu beijei Becky. Um momento de 

sono, e a garota que amei se tornou em um inimigo inumano querendo a minha destruição. 

Aquele momento de sono foi a morte da alma de Becky, assim como foi para Jack e Teddy 

e Dan Kauffman e todos os outros. Os corpos deles agora eram hospedeiros abrigando uma 

forma de vida alienígena, uma forma cósmica, que para sobreviver precisa tomar todos os 

seres humanos. Então eu corri. Corri e corri como Jimmy Grimaldi havia corrido outro dia. 

Minha única esperança era sair de Santa Mira, chegar na rodovia e alertar os outros o que 

estava acontecendo.”42 Miles continua correndo e algumas “pessoas” aparecem para 

persegui-lo. Ao chegar na rodovia, Miles aparenta estar sem senso de direção, perdido. Ele 

vê os perseguidores e corre na direção oposta. Uma das pessoas segura Sam pelo braço e 

diz para deixar Miles ir, já que ninguém iria acreditar nele.  

Miles chega até a porção principal da rodovia. Lá, tenta chamar a atenção de alguns 

motoristas. “Socorro! Socorro! Espere! Socorro! Socorro! Socorro! Espere! Espere! 

Espere! Pare! Pare e me escute! Me escutem!!” Neste momento Miles aborda vários carros, 

e há um jogo entre as buzinas dos carros que se misturam com a música que toca ao fundo. 

Há uma confusão muito grande no áudio sobre o que é a música, e o que são as buzinas dos 

carros que querem afastar Miles. Depois de ser ignorado por estes carros, Miles decide 

entrar na frente dos carros. Ao tentar falar com os motoristas, os carros arrancam. “Me 

escutem! Me escutem! Essas pessoas que estão atrás de mim não são humanas! Me escute! 

Nós estamos em perigo! Em perigo!” As falas de Miles são atropeladas pelos motoristas 

que o censuram, dizendo para ele sair da rua, que ele deveria se mover, etc. “Você está em 

perigo! Por favor! Eu vi o que aconteceu! Eles estão atrás de todos nós! Todos nós! Atrás 

de todos nós! Não há sequer um humano restante em Santa Mira! Nenhum!” Nisto, Miles é 

parado por um caminhão em movimento. Ele pula até o estribo da cabine e tenta falar com 

o motorista: “Ei, pare, por favor! Encoste, eu preciso da sua ajuda! Algo terrível 

aconteceu!” O homem se recusa a ouvir Miles, e o empurra gritando “Saia daqui, você está 

                                                 
42 Na íntegra, original, em inglês: “I've been afraid a lot of times in my life but I didn't know the real meaning 

of fear until, until I had kissed Becky. A moment's sleep, and the girl I loved was an inhuman enemy bent on 

my destruction. That moment's sleep was death to Becky's soul just as it had been for Jack and Teddy and 

Dan Kauffman and all the rest. Their bodies were now hosts harboring an alien form of life, a cosmic form 

which, to survive, must take over every human man. So I ran, I ran. I ran as little Jimmy Grimaldi had run the 

other day. My only hope was to get away from Santa Mira, to get to the highway to warn the others of what 

was happening.”[01:16:47] 



 

bêbado! Saia da rua, saia daqui! Vai logo!”. Miles cai do estribo e tromba com a caçamba 

puxada pelo caminhão, ele gira ao fazer contato com a caçamba, e nela é possível ler “Los 

Angeles – San Francisco – Portland - Seattle”. Miles corre até a caçamba, e sobe no apoio 

de pés da caçamba. Ao olhar para a carga, Miles entra em pânico completamente. Ele vê 

várias vagens carregadas. Ele cai do apoio da caçamba, quase sendo atropelado pelo carro 

que vinha logo atrás.  

Miles aos gritos, após desviar do carro: “Vejam! Seus tolos! Vocês estão em 

perigo! Você não vê? Eles estão atrás de você! Eles estão atrás de todos nós! Nossas 

esposas, nossos filhos! Todos nós! Eles já estão aqui! Você é o próximo! Você é o 

próximo! Você é o próximo! Você é o próximo! Você é o próximo!”. A expressão de 

Miles durante sua última fala é aterrorizante. Ela capta vários sentidos do medo e da 

preocupação, misturada com a angústia e a revolta em não ser levado a sério.  

Esta sequência ao final do filme, que consiste essencialmente da escalada do medo 

e desespero de Miles é icônica para este trabalho. É o momento em que Miles se sente 

relativamente seguro para poder denunciar a plenos pulmões o que ocorria em Santa Mira. 

Ter visto o caminhão cheio de vagens acaba quebrando ainda mais Miles, que se desespera 

em absoluto. A câmera ao fazer um close no rosto de Miles enquanto ele alerta as pessoas 

pode ser facilmente interpretado como uma quebra da quarta parede, uma vez que uma 

série de elementos são trazidos ao longo do filme que aumentam a tensão e ansiedade do 

espectador, a percepção de que Miles estaria por ventura alertando a todos de um perigo 

real de alienígenas infiltrados é perturbadora, porém intuitiva. O filme termina com Miles 

como um louco desacreditado, mas a mensagem que ele traz é marcante e perturbadora. 

Quando não é possível eliminar uma ameaça de imediato, o primeiro recurso possível na 

tentativa de preservação do coletivo é alertar a todo o coletivo da iminência do perigo. 

Miles tentou fazer isso, e acaba sendo derrotado pelo próprio final do filme.  

 

CONCLUSÃO 

 

 A análise do filme trouxe à tona muitas questões, pouco perceptíveis ou mesmo 

relevantes para a história, mas que compõem um grande apanhado técnico, estético, teórico 

e narrativo que colabora para falar de forma muito clara com a audiência. 

Independentemente da repercussão de caráter político da época ao caracterizá-lo filme 

como politizado ou não, este filme muito provavelmente acabou se tornando um clássico 

também por conta de como consegue dialogar com questões internas comuns a grande 



 

maioria das pessoas e também por abordar, com menor ou maior intenção, certas 

ansiedades, individuais e coletivas, assim como certos medos. A questão da substituição e 

a perda não só de seu corpo original, mas também de toda a capacidade de sentir 

sensações. A paranoia de perseguição e o medo do coletivo começar a perseguir cada 

indivíduo. O medo de intrusos em sua casa, o medo de uma acusação de crime indevida, o 

medo de ser preso sob uma acusação boba. O medo da mudança nas pessoas com as quais 

nos importamos. Há uma série de possibilidades para a conexão entre a audiência e as 

mensagens principais do filme. Nas cenas finais, com o close em Miles há a possibilidade 

de se imaginar a “quebra da quarta parede”, e o fim, sem a resolução adequada da ameaça, 

sobre a ritualística do “lidar com o medo”, fica evidente o quão desesperadora é a situação 

em que o personagem se encontra, e quais sentimentos este pode veicular para a audiência.  

 A figura de Miles principalmente ao final do filme é essencial para a compreensão 

sobre essa interface entre o cinema e a cultura do medo. Ao fim do filme, Miles pode ser 

visto como louco, ou bêbado desacreditado independentemente de como é visto. Sua fala 

pode ser interpretada como “fear mongering” (sem tradução direta. O significado desta 

expressão mais utilizado é a disseminação proposital e indevida de medos, conspiração ou 

a criação de alarde desnecessário ou sem real fundamentação ou como uma teoria da 

conspiração). O espectador sabe do caráter verdadeiro daquilo que está sendo denunciado, 

que é real, e isto traz um alerta: nem todos os ditos loucos, conspiradores, ou mentirosos 

que disseminam medo e notícias preocupantes estão errados, enganados ou mentindo. Isto 

acaba sendo central, também, à uma propagação e aceitação de uma cultura do medo. 

Acreditar naquilo que pode parecer loucura, mas para o seu próprio bem, pode ser também 

a diferença entre a vida e a morte, ou o apagamento da humanidade, como é demonstrado 

no filme. 

 Tais mensagens, que podem ter sido na época referenciadas com caráter político 

correspondentes ao contexto do lançamento do filme; o provável impacto que causou nessa 

sociedade (que tem o filme como clássico, com uma história tão marcante que foi 

regravada diversas vezes); e a forma com a qual o filme encara o próprio universo de Santa 

Mira, em constante diálogo com a realidade americana, evidenciam a relação das 

ansiedades que se materializam em medos. Os paralelismos de Santa Mira com a realidade 

dos EUA fomentam, desenvolvem, embasam, materializam, referenciam e trazem à tona 

elementos que compõem a cultura do medo nos EUA na década de 1950. 
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