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RESUMO: Este ensaio tem a intenção de observar em Carrie,
o conceito de sublime de Edmund Burke. Tendo como ponto de
partida O Nascimento da Estética do livro A Estética: História e Teorias
da filósofa Carole Talon-Hugon para uma apuração mais profunda
em Uma Investigação Filosófica Sobre a Origem de Nossas Ideias
do Sublime e do Belo do próprio Burke, reúno conceitos não só de
sublime propriamente dito, mas das paixões suscitadas pelo mesmo,
usando como fundo de pauta o conceito de horror apresentado
´ Blood, Monstrosity and Violent
por Tanja Jurkovic em seu artigo
Imagery: Grand-Guignol, the French Theatre of Horror as a Form of
Violent Entertainment 2 a fim de fomentar as análises que são tanto

de cunho interpretativo como de apreensão sensorial, ajudando a
compreender a carga filosófica da trama.
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Sangue, Monstruosidade e Imagens violentas: Grand-Guignol, o Teatro Francês do Horror como uma Forma de Entretenimento Violento
(tradução nossa).
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“VENHA PARA SEU CLOSET E REZE!”31

renciados na cultura pop até hoje, depois de 43 anos. Ao
considerar a história do filme e de seus recursos narrativos,
é possível extrair o sublime a partir de dois pontos de vista:
a experiência do sublime por si só e a ideia ou representação dessa experiência. Sublime esse, que de acordo com
Talon-Hugon:

Carrie, a Estranha é um filme estadunidense de 1976 do di-

retor Brian de Palma, inspirado no livro de mesmo nome do
Stephen King, autor conhecido pelos seus livros de terror e
ficção científica. O longa conta a história de uma jovem do
último ano do segundo grau, que pela criação fanática-religiosa da mãe, é recebida como estranha pelos seus colegas.
A partir de um incidente no chuveiro após educação física
– sua primeira menstruação – inicia-se a trama: humilhada pelas colegas, Carrie é dispensada e o infeliz ocorrido
não a livra de ser repreendida pela mãe que a força a rezar em um closet claustrofóbico de tão pequeno e escuro (figura 1), enquanto suas colegas, mais tarde, acabam
sendo punidas através da detenção em forma de ginástica.
Dessas colegas, destacam-se duas: Sue Snell, que, arrependida do episódio do chuveiro, decide abdicar de sua presença ao tão esperado baile de formatura, pedindo para
que seu namorado leve Carrie; e Chris Hargensen, que, ao
demonstrar sua indignação com a professora, acaba sendo
proibida de ir ao baile e em resposta, decide se vingar da
protagonista. Essas duas atitudes, embora independentes,
acabam colaborando para um único resultado: o de uma
trágica experiência em Chamberlain. Carrie acaba indo ao
baile, onde mais uma vez é humilhada, porém, dessa vez,
a consequência acaba atingindo a todos àqueles que a feriram – inclusive sua mãe. Suja de sangue de porco, Carrie,
que, àquela altura, já tinha consciência de seus poderes telecinéticos, é possuída por um nível de estresse e, em sede
de vingança do qual nem sabia que tinha, acaba matando
todos do recinto – até mesmo os que conseguiram fugir. A
trama se inicia com sangue e se encerra da mesma forma,
a tornando um dos filmes de terror mais conhecidos e refe-
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“(...) refere-se às paixões instintivas da conservação de si
próprio. O sublime assusta e, contudo, agrada. Eis o paradoxo desta emoção negativa que Burke resolve fazendo
intervir a ficção que nos põe não diante do perigo, mas
da ideia de perigo. Nasce assim, perante o sublime este
sentimento complexo a que Burke chama de ‘‘delicioso
horror”. (TALON-HUGON, 2009. pp 43.).

2
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Figura 1: Carrie trancada no closet. Fonte: United

Outra fala da Margaret, dessa vez em resposta ao atrevimento de Carrie em se recusar a repetir passagens bíblicas.
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De acordo com essa passagem, adicionadas a conceitos
de sublime e de terror pelo próprio Burke, a experiência própria de sublime apresenta-se principalmente na
cena do baile de formatura, sendo o ápice do filme: o
tão esperado resultado dos planos de Chris Hargensen
e de seu namorado, Billy. O sangue de porco para uma
porca4 derramado na eleita rainha do baile, a partir de
uma trapaça no número de cédulas, traria sérias consequências. O balde contendo o sangue, acaba caindo
da viga de sustentação onde estava apoiado, acertando a cabeça do rei do baile e acompanhante de Carrie,
Tommy, o deixando inconsciente. A protagonista paralisa em uma espécie de surto de estresse (figura 6) e a
partir daí, o caos começa a se manifestar: ela tranca as
portas da quadra e o grito desesperado de uma das
alunas anuncia o nível de pavor da situação. Sozinha,
a mangueira de incêndio se move (figura 5) e, atinge
em jatos as vítimas do cárcere. Nota-se o pavor dos estudantes e funcionários pela situação (figura 3), e a influência da água toma proporções maiores, afetando
objetos que requerem eletricidade, como holofotes e o
microfone, do qual o diretor e o professor de literatura
estão brigando pelo controle – matando ambos eletrocutados (figura 4). A cena resulta no incêndio de toda
a quadra, e dela, Carrie sai tranquilamente, estática,
como se nada tivesse acontecido, mesmo suja de sangue. Toda essa reação de sublime experimentada por
Carrie, é descrita por Burke em Uma Investigação Filosó-

Figura 2: Sangue derramando em Carrie. Fonte: United.

Figura 3: Senhorita Collins, em desespero, virando a cabeça de uma aluna. Fonte: United.

Figura 4: Carrie observando o professor e o diretor sendo eletrocutados. Fonte: United.

fica sobre a origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo:

3
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Fala do próprio Billy sobre seu plano de humilhar Carrie em seu próprio baile, porém, essa expressa no livro original.
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Figura 5: Carrie controla a mangueira d’agua. Fonte: United.
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“A paixão a que o grandioso e o sublime na natureza
dão origem, quando essas causas atuam de maneira mais
intensa, é o assombro, que consiste no estado de alma no
qual todos os seus movimentos são sustados por um certo
grau de horror. Nesse caso, o espírito sente-se tão pleno
de seu objeto que não pode admitir nenhum outro nem,
consequentemente, raciocinar sobre aquele objeto que é
alvo de sua atenção. Essa é a origem do poder do sublime, que, longe de resultar de nossos raciocínios, antecede-os e nos arrebata com uma força irresistível.”.
(BURKE, 1757. pp. 65).

Já sobre a “representação do sublime”, parte do ponto de
vista do espectador que assiste ao filme. Ainda em relação
a Uma Investigação Filosófica sobre a origem de Nossas
Ideias do Sublime e do Belo:
“Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias
de dor e de perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis ou atua de
um modo análogo ao terror constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito
é capaz. Quando o perigo ou a dor se apresentam como
uma ameaça decididamente iminente, não podem proporcionar nenhum deleite e são meramente terríveis; mas
quando são menos prováveis e de certo modo atenuadas,
podem ser – e são – deliciosas, como nossa experiência
diária nos mostra.”.
(BURKE, 1757. pp. 48).

É certo que o filósofo, quando falava de sublime, refere-se ao estado de deparar-se com a grandiosidade da natureza, mas transferindo a ideia a um evento que desperte a mesma resposta psicológica, afere-se uma espécie de
adaptação do sublime, principalmente quando esse evento
parte de um caráter, de alguma forma, também natural.
Por mais que controlados pela mente, os acontecimentos
presenciados têm uma índole de expressão da natureza, de
processos físicos que incitam o mesmo sentimento. Carrie,
assim como os outros alunos, é vítima dessa paixão causada
pelo sublime. A jovem, pelo horror de, novamente, ter que
lidar com sangue – revivendo uma experiência traumática
ocorrida recentemente –, reage de forma atônita, onde
nada mais parecia poder fazer parte de sua mente senão
contra-atacar. E seus colegas, vítimas dessa resposta da aluna, experimentam o sublime quando lidam com todas essas
forças acima de suas próprias, e se percebem em um “estado de alma no qual todos os seus movimentos são sustados
por um certo grau de horror”: o de morrer – remetendo,
inclusive, a ideia de conservação de si próprio.
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Essa fonte do sublime é experimentada por nós, espectadores, não só pela trama em si, mas pelos artifícios utilizados para narrá-la. Auxiliadores audiovisuais, como paleta
de cores ou iluminação dos cenários, a nível imagético, e
a trilha sonora instrumental feita pelo compositor italiano Pino Donaggio, a nível sonoro, ajudam a delinear a
atmosfera pesada do longa, entre tons de tensão, angustia e suspense. O clássico é recheado dessa composição
audiovisual que nos mantém alertas dessa forte emoção
citada pelo autor, especialmente nas cenas da Carrie,
com sua mãe abusiva, Margaret. Contudo, nesse ensaio,
atentarei somente a análise da cena principal: a do baile
de formatura.
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A autora está tratando de teatro, cuja experiência é totalmente diferente do cinema, mas não exclui a ideia de
distância do acontecimento do qual nos confere somente
a representação de sublime e não o sublime propriamente dito. O gore é objeto auxiliador dessa visão na qual
De Palma quer que tenhamos e absorvemos do filme e
de sua narrativa tão única. Nessa cena, diferente da primeira, a ideia aqui retratada é a de perigo, que, aliás,
também precede a esse momento em específico: minutos
antes, em meio à uma trilha de comemoração e glorificação de uma conquista – afinal, Tommy e Carrie foram
eleitos o rei e a rainha do baile –, intromete-se um tom
ordinário e que, mais uma vez, incita o espectador a ficar atento sobre algum acontecimento. A pista fica mais
clara quando aparecem Chris e Billy embaixo do palco,
entre os degraus, aguardando a hora para puxarem a
corda presa ao balde. A cena inteira, se desenrola sonoramente, em primeira parte, entre a celebração e que
alerta que algo errado está para acontecer – até que essa
segunda toma parte de todo o resto da cena, influenciada pela Sue, ao perceber que tem algo estranho: a corda.
É nesse momento, inclusive, que a intensidade do tom
muda, deixando o espectador mais atento e com maiores expectativas da tragédia que se anuncia, levando o
foco da cena à jovem, que, ao averiguar o que está acontecendo, descobre todo o plano. Porém, a professora
Collins impede a Sue de intervir na brincadeira, com isso,
alterando novamente o tom, assim como a frequência e
intensidade da trilha. Em sequência, na retirada da aluna
de próximo ao palco e, em seguida, da quadra, o instrumental acelera e cresce culminando no que, em segundos
depois, se transforma em uma rápida decadência sonora

Figura 6: Carrie sofrendo estresse emocional. Fonte: United.
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Fala de Margaret White, mãe da protagonista, em ameaça a filha para impedi-la de ir ao baile de formatura.
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que só se permite terminar quando a corda finalmente
é puxada e o sangue cai. Deste momento, nos resta o
silêncio de quase um minuto, nos preparando para a reprodução, em forma de eco, da fala de Margaret em tentativa de impedi-la de ir ao baile. Ecoa em loop “they’re
all gonna laugh at you!”6 na mente da moça, enquanto
a expressão da figura 6 se registra na tela. Visualmente,
em conjunto, imagens de pessoas rindo em caleidoscópio
são exibidas como a forma de Carrie receber sua humilhação, enquanto sofre. Mas não demora muito a voltar
em si e a reagir. A reação da estudante consagra Carrie7
no hall da fama do terror cinematográfico.

Mesmo que exista uma diferença prática na experiência
de vivenciar o sublime propriamente dito e a representação do mesmo, é importante considerar o poder que
uma narrativa visual exerce na mente humana enquanto
convite para imergir na história sendo contada. O transporte feito pelo espectador de sua mente para a narrativa, fazendo o indivíduo questionar o que faria ou como
reagiria se caso estivesse na situação ou até mesmo de se
sentir capaz de opinar sobre, torna viável, em algum nível a experimentação de sublime mesmo indiretamente,
inclusive se assemelhando ao conceito de mimesis e das
“três camas de Platão”: o sublime existe enquanto ideia,
podendo se apresentar em diversas situações, e essas, por
sua vez, lhe conferem a materialização dessa ideia, que
quando representadas em imagens, sendo elas obras de
arte ou filmes, são só mimesis, cuja experiência não possui a mesma carga de realidade que teria a experiência
de sublime. Logo, tal como pontua Burke, independentemente do tamanho da dimensão causada pelo terror,
o sentimento de sublime é passível de ser vivenciado em
qualquer uma das circunstâncias a partir do “transporte
mental”: se colocar no local dos personagens te permite
sentir esse perigo ou dor – mesmo de forma simulada, tal
qual a pintura da cama para Platão: é uma experiência
de potência menor, mas, ainda sim, uma experiência.

Como descrito na aplicação da experiência do próprio sublime, o terror do filme é consolidado, de fato, na resposta da protagonista, causando não só o horror aos participantes, como, em visual, o sentimento de terror a nós
enquanto espectadores. Como lembra o próprio Burke:
“Nenhuma paixão despoja tão completamente o espírito
de toda a sua faculdade de agir e de raciocinar quanto o
medo. Pois este, sendo um pressentimento de dor ou de
morte, atua de maneira semelhante à dor real. Portanto,
tudo que é terrível à visão é igualmente sublime, quer
essa causa de terror seja dotada de grandes dimensões
ou não, pois é impossível considerar algo que possa ser
perigoso como insignificante ou desprezível” .
(BURKE, 1757, pp. 65-66).
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“Todos vão rir de você!” (N. do T.)
Nome original da obra
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Figura 7: o recurso do vermelho para potencializar o horror. Fonte:United.

Figura 3: Carie sofrente estresse emocional. Fonte:United.

A experiência do terror é potencializada nessa cena
com recursos visuais como os tons escuros e a luz
vermelha para as cenas que demonstram desespero,
como das figuras 3, 7 e 8. Grande parte do pavor dos
personagens é passada por essa visão avermelhada da
situação, assim como quando Carrie utiliza dos seus
dons para provoca-la.

e do espectador, que se esforça para se sentir no local
de quem o protagonizou. Sua posição em relação ao
ocorrido é muito específica: ela estava no mesmo recinto, no mesmo momento e, por questão de minutos de
diferença, ela escapa da sensação. A capacidade da secundarista de transportar sua mente para o ocorrido é
muito mais poderosa e vívida do que de qualquer outra
pessoa. E isso instaura em Sue um desdobramento da
sensação de sublime que ela vivenciou, retratada exatamente nessa cena (figura 9):

Por mais que exista, de forma bem sutil a utilização de
uma trilha sonora para compor esse momento, ela não
possui uma presença tão forte da qual se destaque enquanto recurso narrativo – essa função é cumprida pelo
áudio da própria cena, que ilustra de forma propícia o
pavor compartilhado dos presentes.
Por último, outra cena memorável produzida pelo De
Palma, é o sonho de Sue. Sue experimenta o sublime de
forma diferente, pois não chega a ser exatamente um
sublime de imediato, direto: é uma maneira atrasada e
até mesmo indireta de ser atingida pelo sentimento. Por
ter sido retirada da quadra da escola segundos antes
da tragédia acontecer, ela não pode presenciar o que
aconteceu, nem quando tentava entrar de volta. Sua
consciência sobre o ocorrido, provavelmente acontecera quando já em casa ou no dia seguinte, sendo possível
de experimentar o sublime de uma forma intermediária
entre a possibilidade de ter protagonizado o massacre
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Figura 8: Carie sofrente estresse emocional. Fonte:United.

Figura 9: O pesadelo de Sue. Fonte:United.

edição 9 / novembro 2020

169

E-N-S-A-I-O

Após toda tragédia – inclusive da morte das White – o
filme corta para outro dia, onde nota-se a casa da Sue,
que está dormindo e acaba sonhando com Carrie. O sonho carrega uma atmosfera tranquila, em visual e trilha,
da Sue andando pelo terreno das White, carregando
um buquê de flores, até que se aproxima de uma placa
de venda do terreno, mas que nela sobressai o escrito
“CARRIE WHITE BURNS IN HELL!”8. Ao se aproximar,
principalmente de joelhos, para deixar o buquê no chão,
próximo a placa, é surpreendida por um braço ensanguentado agarrando o da moça, que se encontra entre o
luto e o arrependimento. Em reflexo, a jovem acorda desesperada de pavor e age como se a realidade fosse uma
extensão de seu pesadelo, pois reage ao braço da mãe a
abraçando como se ainda sentisse o braço de Carrie. Seu
desespero é notório devido a seus movimentos bruscos
de quem quer se livrar da situação; devido ao seu grito, a
seu choro, as suas expressões faciais de pavor, que mesmo aos braços da mãe, está imersa demais em sua própria experimentação de sublime. Um sublime vivenciado
de forma bem diferente das demais mencionadas ou da
experiência tradicional da emoção. É viabilizado não por
uma realidade vivida, mas pela imaginação da personagem que, em sonho, resgatou a consciência do ocorrido
a fim de provocar-lhe o pavor da situação, a permitindo
experimentar o sublime através do seu subconsciente.
Apesar de não ser uma situação real, o pesadelo, causa
na Sue as mesmas reações ao encarar situações de perigo
e dor citadas anteriormente, também consistindo na autopreservação. Essa inclusive mencionado por Burke na
seção VI de sua investigação:

8>

170

“As paixões que dizem respeito à autopreservação derivam principalmente da dor ou do perigo. As ideias de
dor, de doença e de morte enchem o espírito de intensos
sentimentos de pavor; mas vida e saúde, não obstante nos
proporcionem a sensação de prazer, não produzem tal
impressão mediante o mero contentamento. Portanto, as
paixões que estão relacionadas à preservação do indivíduo
derivam principalmente da dor e do perigo e são as mais
intensas de todas” (BURKE, 1757, pp. 47).

Mesmo sendo somente uma reprodução imagética na
mente da própria menina, essa lhe causa a mesma necessidade de autopreservação semelhante a uma situação real. E para nós, enquanto espectador, esse pavor
é percebido novamente, apesar da própria cena, com o
auxílio da trilha. A tranquila trilha tem um tom misericordioso, que, junto a expressão melancólica de Sue, compõe uma atmosfera de luto e contemplação de perda,
até que o braço sujo de sangue surge entre as pedras,
trazendo consigo a mudança de tom: um escárnio quase
doentio, que, conjunto a reação de moça, torna a cena
desesperadora e angustiante. Em comum com a cena anteriormente analisada, existe aqui, a trilha que desvirtua
seu tom a fim de provocar uma angustia no espectador.
Ambas as cenas, utilizam desse artifício narrativo como
uma espécie de twist da emoção que deve ser absorvida da cena, com sutis diferenças: a cena precedente a
queda do balde, apesar da sua mudança de tom, muda
para ritmo apreensivo cuja angústia é em função da expectativa de algo ruim acontecer, já a da cena atual, a
angustia dá margem a um sentimento de euforia beirando ao caótico anunciando que, na verdade, a situação
já está acontecendo. Se em Sue esse sonho já desperta

“Carrie White queima no inferno!” (tradução nossa).
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o sentimento de pavor, patrocinado pela sua própria
espécie de sublime, em nós, enquanto espectador, não
só o sonho, mas o pavor sentido por ela, em conjunto
com a trilha, nos convence de nos entregar a experiência do terror e de aflição ao ver, a partir da combinação reação da personagem + trilha sonora, o que parece ser um estresse emocional à beira da loucura. Esse
twist sonoro, não somente nos concede uma surpresa
da cena e, consequentemente um susto para o espectador, como também indica uma espécie de revival do
sentimento de terror proposto na cena do baile. Por ser
uma cena que ocorre posteriormente ao ápice do filme,
é comum acreditarmos que já não exista mais complicações, levando ao seu final, porém ela acaba sugerindo
um último suspiro do horror, agora com certo tom de
zombaria psicótica. Esse final e a intensidade com que
é executado – tanto visual quanto sonoramente – confere a esse horror uma ideia de eternidade, como uma
espécie de esquizofrenia capaz de nos manter presos à
sensação para sempre, finalizando a obra com maestria.
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