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Resumo 
 
Criticado como mais centrado em estética do que história e narrativa, Demônio de Neon 
(2016) gerou polêmica e incompreensão. O fato da forma do filme ter supostamente 
mais destaque do que as questões que aborda e os sentidos que propõe reflete a crise do 
pensamento simbólico no mundo contemporâneo da qual fala Gilbert Durand (2000). 
Apesar de tentativas constantes de apagamento no contexto racionalista, os elementos 
do imaginário humano permanecem dinamizando a vida dos sujeitos e motivando sua 
produção cultural e midiática. Aqui, observamos os simbolismos que movimentam o 
filme e evidenciamos seu sentido mítico frente à realidade à qual a obra se refere. 
Paralelamente, apontamos impressões para uma mitocrítica fílmica, proposta teórico-
metodológica de abordagem de obras cinematográficas pela heurística do imaginário. 
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1. Filmes simbolicamente motivados 
 

Ao ser lançado em 2016, Demônio de Neon, de Nicolas Winding Refn, gerou 

polêmica e reações negativas entre público e crítica. A história da menina interiorana 

que chega a Los Angeles para fazer sucesso meteórico na indústria da moda, e que 

acaba literalmente consumida por seus agentes, desagradou à parte considerável de 

veículos especializados em cinema3. Para alguns, o longa-metragem teria mais forma e 

estética do que história e narrativa. Ainda que cineasta algum tenha a obrigação de 

comprometer-se com níveis regulados de concepção artística, tramas verossímeis ou 

conteúdos degustáveis, o fato da forma do filme ter supostamente mais destaque do que 

as questões que ele mesmo aborda (ou os sentidos que propõe) acaba refletindo aquilo 

que Gilbert Durand (2000) classifica como crise do pensamento simbólico no mundo 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP de Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando de Comunicação e Informação da UFRGS, email: danilo.fantinel@gmail.com 
3 O ranqueador de filmes Meta Critic (http://www.metacritic.com/movie/the-neon-demon) aferiu nota média 51 para 
Demônio de Neon em uma escala que vai até 100. O Rotten Tomatoes 
(https://www.rottentomatoes.com/m/the_neon_demon/) apontou 57% de críticas positivas. O Adoro Cinema 
(http://www.adorocinema.com/filmes/filme-232793/criticas/imprensa/) apontou que apenas seis dos 20 veículos 
pesquisados deram três estrelas ou mais ao filme. Ainda que este não seja um estudo de recepção, e apesar das fontes 
pouco científicas, os dados apontam a reação da crítica ao filme de Nicolas Winding Refn. 
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contemporâneo. Nesse contexto, o pensamento simbólico e os conteúdos imaginários 

compartilhados pelos sujeitos são constantemente pressionados, reduzidos e apagados 

pelo pensamento racionalista, cientificista e hegemônico, condição que favorece, na 

esfera midiática, as imagens visuais frente às imagens simbólicas4 (DURAND, 2000). 

Assim, a polissemia dos elementos do imaginário humano, antropológico, campo de 

vastas constelações simbólicas, perderia potência frente à visualidade e à padronização 

de imagens técnicas (FLUSSER, 2011) produzidas em massa pela esfera midiática, da 

qual faz parte o cinema. Esse fenômeno de degradação é identificado por Malena 

Contrera (2015) como mediosfera. 

A tendência ao apagamento do simbólico, entretanto, não significa sua ineficácia 

muito menos sua inexistência, ao contrário. Conteúdos imaginários tanto dinamizam a 

vivência dos sujeitos quanto motivam a produção cultural e midiática das sociedades, 

sendo refletidos em mitos, lendas, livros ou filmes. Para obras literárias, Durand 

estabeleceu a mitocrítica como forma adequada de acesso aos teores simbólicos. Neste 

estudo, propomos a mitocrítica fílmica como base teórico-metodológica para a leitura 

dos conteúdos imaginários que movimentam Demônio de Neon, os quais apontam para 

o possível sentido mítico ou arquetípico da narrativa, que guarda relações com a 

realidade a qual o filme se refere. Elaborado por Refn, sujeito imaginante realizador do 

longa, o sentido simbólico da obra se reflete nos elementos da linguagem audiovisual 

que são percebidos pelo sujeito imaginante espectador. Os teores imaginários que 

movem o filme, portanto, se revelam na confluência entre sua linguagem audiovisual e a 

sensibilidade do pensamento simbólico dos sujeitos participantes – incluindo um 

pesquisador-espectador interessado não apenas em observar significações geradas na 

superfície das imagens técnicas do filme, mas especialmente disposto a submergir na 

potencialidade semântica dos sentidos imaginários oferecidos pela narrativa.  

Decorrente das ramificações sobre os Estudos do Imaginário que inspiram a 

pesquisa em Comunicação no Brasil, a mitocrítica fílmica foi o procedimento 

metodológico escolhido para uma dissertação5 relativa ao imaginário movimentador de 

                                                
4 As imagens simbólicas, constitutivas do imaginário humano, se diferenciam das imagens técnicas em certos 
aspectos. Resultantes da imaginação criadora do homem (BACHELARD, 1990), imagens simbólicas são imateriais, 
vivenciadas pelo sujeito. São mais absorvidas pela sensibilidade do que pela racionalidade, e não compartilham da 
visualidade que caracteriza as imagens técnicas. Imagens simbólicas não exigem decodificação estrita, sendo próprias 
a uma leitura atenta a sua polissemia e aderência. Para o debate entre imagens técnicas e simbólicas, ver “Diferenças 
imagéticas: considerações sobre a técnica e o símbolo no contexto comunicacional”, Compós 2015, disponível em 
http://www.compos.org.br/biblioteca.php. 
5 O ovo da serpente, o mito do golpe de Estado positivo e a queda: do documentário histórico ao imaginário 
antropológico da ditadura militar brasileira (PPGCOM, UFRGS, dezembro de 2015). 
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filmes documentários sobre a ditadura militar brasileira. Neste artigo, apresentamos a 

imagem arquetípica da devoração como elemento imaginário dinamizador de Demônio 

de Neon e seu potencial sentido mítico frente à realidade à qual o filme se refere. 

Paralelamente, apontamos as primeiras impressões sobre uma proposta teórico-

metodológica para abordar obras cinematográficas pela heurística do imaginário.  

 

2. O imaginário e a crise do pensamento simbólico 

Para Durand (2012, 2000), o imaginário humano seria um sistema complexo de 

imagens arquetípicas, simbolismos, mitos e metáforas decorrentes da imaginação 

simbólica do homem – capacidade similar ao que Gaston Bachelard (1990) entende 

como imaginação criadora do sujeito. Essa aptidão imaginante é própria da 

complexidade do homo sapiens-demens observado por Edgar Morin (2005), para quem 

o sujeito é constituído não apenas por razão, mas também pela imaginação cognitiva 

derivada dos teores demens, ludens e mythologicus6. O indivíduo seria dual, mas não 

dividido, em dimensões física/metafísica, natural/metanatural, cultural/metacultural. 

“Um vivente cosmo-psico-bio-antropossocial”, destaca Edgard de Assis Carvalho 

(2002, p.167). Afastado das concepções que separam razão e imaginação, sensível e 

inteligível, sujeito e objeto, Morin evidencia a complexidade do fenômeno humano e a 

natureza simbólico-cultural da humanidade, que resulta em produção psíquica, mítica, 

cultural, artística e midiática, entre tantas outras. 

Dimensão transpessoal compartilhada há milênios pelos sujeitos, o imaginário 

antropológico delineado por Durand permite enraizamento sociocultural, sendo 

fundante do indivíduo, das sociedades e das culturas. Visto que o homem 

contemporâneo repete mitos antigos em seu comportamento, como demonstram a 

Antropologia e a Psicologia, é natural que o imaginário estabeleça correspondência com 

estruturas simbólicas antepassadas, dando continuidade a elementos da mitologia 

ancestral na cultura atual.  

Durand entende que a pregnância da imagem simbólica e a recorrência do mito 

fundamentam um paradigma antropológico centrado na “solução heurística do 

arquétipo” (1996, p.150). Conteúdos primordiais do inconsciente coletivo concebido por 

Carl Gustav Jung (1978, 2002), os arquétipos são potencialidades psíquicas universais 

presentes na mente humana que se colocam como raízes de todas as imagens. Jung e 

                                                
6 Conforme Morin, demens seria relativo à tendência humana a certa loucura, ludens refere-se a sua capacidade lúdica 
e mythologicus diz respeito à condição mitológica do homem. 
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Durand compreendem arquétipos como elementos semânticos essenciais articuladores 

de mitos – os quais são entendidos como narrativas ancestrais explicadoras da condição 

humana e propositoras de sentidos que variam conforme os contextos históricos nos 

quais esses mesmos mitos se manifestam. Conclui Durand que, não sendo apenas o 

“reverso representativo de um ato ritual", o mito atua como sistema dinâmico de 

arquétipos, símbolos e esquemas que “tende a compor-se em narrativa" (2012, p.62). 

Entretanto, nesse conjunto discursivo simbólico que compõe o mito, o símbolo é mais 

importante que os processos narrativos visto que “a consciência mítica dá a primazia à 

intuição semântica, à materialidade do símbolo” (DURAND, 1996, p.42). 

O autor concorda com Mircea Eliade, para quem a evolução do entendimento 

sobre o símbolo faz parte da reação contra o racionalismo, o positivismo e o 

cientificismo do século XIX durante a primeira metade do século XX7. Conforme 

Eliade (2002), o estudo do símbolo permite-nos conhecer melhor o pensamento e a 

experiência mítica do homem antigo, aquele ainda não composto pelas condições da 

História. Esta parte a-histórica do ser humano traz uma memória de existência rica e 

completa, revelada em simbolismos, mitos, ritos e religiões propositores de sentidos que 

se renovam conforme os contextos em que se apresentam.  

Ainda assim, Durand (2000, p. 20) aponta que a crise do pensamento simbólico 

compromete a imaginação compreensiva, o pensamento metafórico e a epifania da 

transcendência. Contrera (2015, p.456-457) afirma que o resultado disso é o atual 

cenário em que o pensamento simbólico “(...) se retira lentamente do mundo (...) para 

dar lugar ao pensamento cartesiano, instalado há séculos como forma hegemônica de 

pensamento”. A autora, porém, destaca o poder simbólico latente: 

(...) não se pode excluir milênios de produção cultural e imaginária 
simplesmente, não se apaga um continente, apenas podemos afastá-lo dos olhos, 
fazer com que ele submerja no oceano do inconsciente, gerando a ilusão de que 
ele não esteja mais ali, exatamente de onde ele irradiará um enorme poder, por 
meio da ação do inconsciente coletivo (CONTRERA, 2015, p.457).  
 

A atual crise do pensamento simbólico remete ao desencantamento do mundo que 

Contrera define como mediosfera (2015), um sintoma do que acontece com o 

imaginário justamente quando o simbólico é despotencializado. 

                                                
7 De acordo com Edgar Morin (1997), o Iluminismo fez emergir uma “razão fria”, racionalista e empirista, que afasta 
a subjetividade do cognoscente, abrindo campo para o domínio de uma ciência sem consciência, unidimensional, 
altamente especializada (2002), distante do conhecimento de ordem sensível. 
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A crescente migração da energia dos Imaginários Culturais para o Imaginário 
Mediático – padronizado e hegemônico – é talvez um dos maiores sintomas de 
como nossa época padece da crise do simbólico e de como procura ocupar o 
lugar deixado pelos deuses e pela transcendência, com o consumo e a 
tecnolatria. Por outro lado, sabemos que a imagem simbólica cedeu 
gradativamente lugar, no mundo tecno-burocrático do Capitalismo, para a 
imagem técnica, num movimento em que a complexidade cognitiva é 
transferida do pensamento e da consciência humanos para os programas dos 
aparelhos cujo funcionamento nos escapa, como postulou Vilém Flusser 
(CONTRERA, 2015, p.457). 
 

Nesse contexto, o indivíduo fica absorto em telas que reproduzem constantemente 

imagens técnicas e narrativas midiáticas audiovisuais, porém se torna cada vez mais 

incapaz de submergir nos sentidos de ordem imaginária que motivam essas histórias. 

Sem captar o sentido simbólico motivado pelos elementos do imaginário que transitam 

em filmes, a apreciação dessas obras por segmentos das audiências torna-se limitada. O 

sentido mais profundo lhes escapa, apesar da "participação afetiva" (MORIN, 1983, 

p.154) que sujeitos possam vir a estabelecer com filmes8. Para Contrera (2005, p. 118), 

essa carência de aprofundamento integra a crise do sentido simbólico. 

Apesar da crise do pensamento simbólico, Durand (1996, 1998, 2012) estabeleceu 

a mitocrítica como procedimento metodológico mais adequado à investigação dos 

conteúdos imaginários que movimentam textos literários. Por meio da leitura simbólica 

das obras, busca-se revelar imagens arquetípicas, simbolismos, mitos ou metáforas que 

emanam de produtos culturais. Essas imagens simbólicas, ricas em valor antropológico 

e semântico, mimetizam a conduta e a poética dos sujeitos, dando sentido à experiência 

humana no mundo histórico. 

Nosso desafio é utilizar ferramentas semelhantes às forjadas por Durand para 

observar obras audiovisuais e os possíveis sentidos míticos relativos às realidades as 

quais filmes se referem. Na mitocrítica fílmica, porém, a imagem técnica não é o único 

nem mesmo o principal foco de observação. Ao contrário, a mitocrítica voltada a títulos 

cinematográficos deve estar atenta a todos os elementos que compõem a linguagem 

audiovisual. Em que pese o impacto visual das imagens técnicas de um filme, fatores 

estruturantes da obra como roteiro, texto, direção, mise en scène, fotografia, direção de 

arte, atuação e montagem trabalham juntos para refletir o imaginário que o move. 

 

                                                
8 Para Morin, a participação cinematográfica do espectador seria afetiva. Estando frente à tela do cinema, assistindo 
ao filme, imerso em uma narrativa audiovisual que o absorve momentaneamente, o autor vê o espectador como um 
sujeito “fora de ação, privado de participações práticas” (1983, p. 154), mas envolvido cognitivamente e livre para 
relacionar-se sensivelmente com a obra. 
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3. Divindade e devoração 

Acusado de dar muita atenção à forma 

em um filme supostamente vazio de 

ideias, Nicolas Winding Refn 

apresenta em Demônio de Neon 

justamente o contrário. Obcecado pela 

estética, o cineasta traduz em sua obra 

a bizarra dualidade da moda, divida 

entre o refino frente aos holofotes e o 

grotesco que espreita nos bastidores. 

Nesta história simples, o suspense cresce com o minucioso trabalho textual, de mise en 

scène, direção de arte e de fotografia, pelos quais Refn movimenta antigos simbolismos 

para conferir teor mítico ao seu trágico conto sobre a indústria contemporânea da 

beleza. 

Como centenas de adolescentes do interior, Jesse (Elle Fanning) chega a Los 

Angeles para tentar a carreira de modelo. Apesar de inexperiente no mercado das 

vaidades, logo percebe que tem o que fashionistas a sua volta consideram como “beleza 

verdadeira”, jovem e intocada. A menina se destaca rapidamente, trabalhando com 

influentes fotógrafos e estilistas, porém não percebe que desperta a inveja de modelos 

experientes. Em questão de dias, Jesse experimentará ascensão e queda em um caminho 

sem volta na cidade dos sonhos. 

Demônio de Neon tem início com Jesse deitada em um sofá clássico produzida 

com um look oitentista (Figura 01). Seu vestido azul plastificado cintila como um saco 

mortuário prêt-à-porter. Sua garganta sangra. Seus olhos imóveis, adornados com 

brilhantes que lembram as lágrimas de vidro de Man Ray, parecem mirar alguma força 

surreal que deformará sua própria existência. Ao fundo do estúdio, no breu, o novato 

fotógrafo Dean (Karl Glusman) lança sobre a moça um olhar felino, mortal. 

Dando união ao filme, elementos como encenação, iluminação e cartela de cores 

(azul, vermelho, pink, preto, prata e dourado) oferecem à cena de abertura não apenas 

instrumentos audiovisuais narrativos que situam o longa em seu contexto de moda, mas 

também apontam certas motivações simbólicas de uma indústria que consome a beleza 

jovial para tornar-se, ela mesma, jovem e desejada. Nesse processo de retroalimentação 

incessante, a moda permanece fortalecida. As garotas, porém, são consumidas. 

Figura 01: Jesse na cena de abertura. Fotos: Divulgação. 
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3.1 Erínias, ou as Fúrias 

Um paralelo mítico importante em Demônio de Neon diz respeito às três 

primeiras garotas que Jesse conhece em Los Angeles, ecos de figuras mitológicas 

gregas fundamentais. Ainda no início do filme, Jesse se torna amiga de Ruby (Jena 

Malone), maquiadora de vivos e de mortos que a introduz ao submundo cool 

californiano. Tão doce quanto misteriosa, Ruby apresenta Jesse à supertop Gigi (Bella 

Heathcote) e à sofrível modelo Sarah (Abbey Lee) em uma festa dos infernos que se 

torna momento-chave da trama. Nesse trio (Figura 02), que se impõe a Jesse de forma 

incisiva já no primeiro encontro, os níveis de beleza são comparáveis aos de crueldade. 

Em uma conversa corrosiva, elogio e constrangimento alvejam Jesse como se fossem 

artilharia pesada. 

 

Para a nova modelo, o bullying 

das veteranas, que gira em torno 

de temas como beleza, sexo e 

poder, poderia ser equiparado a 

um rito de iniciação da novata no 

selvagem mundo da moda. A 

cerimônia de aprovação de Jesse 

se dá por assédio, tendo auge transcendental quando as quatro personagens 

acompanham uma performance de suspensão bondage. A música sintética e o 

movimento ascensional do artista nu em um ambiente escuro dá um tom sobrenatural ao 

rito de iniciação da protagonista. A iluminação intermitente, com design e coloração 

arrojados, em tom sobrenatural, é suficiente apenas para que sejam notados olhares 

felinamente ameaçadores do trio em direção à menina9. Nesse momento mágico high-

tech, Jesse e suas opositoras adentram uma nova dimensão dentro da narrativa (Figura 

03). Seus intensos embates e disputas se darão na realidade imediata, histórica, porém 

serão simbolicamente motivados. 

 

                                                
9 A cena do filme encontra-se no link https://youtu.be/NZYmgZSf6KY  

Figura 02: Ruby, Gigi e Sarah infernizam Jesse durante festa. 
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Nesse sentido, é preciso tentar 

entender a natureza mítica das 

personagens deste sabá fashion. 

Jesse, apesar das coerções 

sofridas na passagem 

ritualística, é de certa forma 

aceita pelo trio. Porém, entre 

flashes ofuscantes ela mal 

consegue ver as criaturas 

diabólicas que a rodeiam. Ruby, Gigi e Sarah são tão terríveis quanto as Erínias, três 

divindades da mitologia grega muito mais antigas que Zeus, nascidas do sangue de 

Urano castrado por Cronos – o pai devorador. Homero as cita como imbatíveis 

vingadoras de crimes cometidos por humanos. “Quando se apoderam de uma vítima, 

enlouquecem-na, torturando-a de todas as maneiras. (...) A sua morada é a Treva dos 

Infernos, o Érebo” (GRIMAL, 1993, p.147). Conhecidas na mitologia romana como as 

Fúrias, foram descritas por Virgílio como responsáveis por castigos infernais. Ruby, 

Gigi e Sarah se colocam aqui como Erínias contemporâneas, lindas e assustadoras, mais 

temíveis do que belas.  

 

3.2 Felinos, astros e o arquétipo devorador 

 

Além da tríade sabática de raiz mítica 

composta pela maquiadora e pelas 

duas modelos, outros perigos rondam 

Jesse. Certa noite, um puma invade 

seu dormitório, obrigando-a a pedir 

ajuda ao ameaçador Hank (Keanu 

Reeves), dono do motel onde está 

hospedada. Na escuridão do quarto, sobre a cama da modelo, o animal ruge com boca 

dentada e olhos reflexivos (Figura 04). A cena aproxima Jesse do pouco confiável 

senhorio, que se revelará estuprador de suas hóspedes. Em uma ligação mais direta, o 

Figura 03: Ruby, Gigi e Sarah (acima) observam Jesse durante festa. 

Figura 04: O puma e a imagem arquetípica da devoração. 
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felino seria um paralelo tanto da presença ameaçadora do trio feminino quanto do 

perigo representado por Hank, zelador que viola quem deveria proteger. 

 

Na camada simbólica mais profunda desta cena, porém, o puma propõe um 

sentido motivado pela imagem arquetípica da devoração, que instaura uma constelação 

própria de simbolismos, imagens e sentidos. Constitutivo do imaginário de muitos 

povos antigos (incluindo o grego, como mostra Cronos10), o simbolismo da devoração e 

as imagens simbólicas decorrentes dele respondem ao trajeto antropológico11 que 

converge as coerções do contexto em que vivemos com nossas próprias pulsões – 

resultando em imagens que oferecem entendimentos de mundo. No caso do filme, a 

imagem simbólica sugerida pelo puma tem raiz na imagem arquetípica da devoração, 

gerando sentidos pregnantes na sobreposição entre o saber comum sobre a condição 

predatória do animal e o saber mítico relativo a ele que veio a ser elaborado pelo 

sapiens-demens dotado de pulsões e de imaginação simbólica. 

 

Motivo de ameaça e pânico entre homens, grandes felinos como leão, tigre, 

jaguar, puma e pantera são conhecidos como naturais devoradores de carne, incluindo 

humana, porém são simbolizados, sobretudo em culturas antigas, como comedores de 

astros como o sol e a lua. Gilbert Durand explica que em narrativas míticas mouras, 

hindus, croatas, ameríndias e latino-americanas, felinos simbolizam tanto um poder 

divino quanto essa capacidade cósmica devoradora, sendo uma solução mítica, mágica 

ou poética para fenômenos como eclipses. O autor observa a recorrência do leão e seus 

semelhantes em mitos e lendas, concluindo que o felino é “ligado no zodíaco ao sol que 

queima e à morte, passa por devorar os filhos (...), entra na composição da famosa 

imagem da Esfinge12” (2012, p.87). 

                                                
10 Na genealogia dos Titãs, Cronos é o filho mais novo de Urano, o céu, e Geia, a Terra, fazendo parte da primeira 
geração divina, anterior aos Olímpicos. Foi o único de todos os irmãos que ajudou a mãe a vingar-se do pai, que 
expulsava seus filhos de seu reino celeste. Após cortar os testículos de Urano, de cujo sangue nasceram as Erínias, 
Cronos tomou seu lugar no céu. Porém, informado por Urano e Geia que seria destronado por um de seus filhos, 
Cronos passou a devorá-los à medida que nasciam. Assim, gerou e devorou sucessivamente Héstia, Deméter, Hera, 
Hades e Poseidon. Grávida de Zeus, Geia foge para Creta, onde dá à luz. Rebelado, Zeus derrota Cronos, que devolve 
todos os filhos que havia devorado. Ao lado dos irmãos, Zeus encarcera Cronos e os Titãs no Tártaro, passando a 
reinar no Olimpo. Essa luta que resulta no poder dos Olímpicos, conhecida como Titanomaquia, é contada por 
Hesíodo na Teogonia (1995).  
11 Gilbert Durand (2012) entende que as imagens simbólicas constitutivas do imaginário resultam do trajeto 
antropológico, que seria a exata confluência entre as pulsões do sujeito e as coerções oriundas do contexto social no 
qual ele vive. A polissemia das imagens simbólicas, portanto, propõem sentidos que variam conforme a essência do 
indivíduo e as influências que ele sofre estando em seu próprio meio.  
12 No mito de Édipo, "decifra-me ou te devoro" era o desafio da Esfinge de Tebas, monstro híbrido de leão e mulher, 
aos transeuntes da cidade (GRIMAL, 1993, p.128).  
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O leão é, portanto, também um animal terrível, aparentado ao Cronos astral. 
Krappe13 mostra-nos numerosas lendas (...) nas quais o sol mais ou menos 
leonino devora a lua. (...) Os eclipses são mais ou menos universalmente 
considerados destruições, por mordedura, do astro solar ou lunar. Os mexicanos 
pré-colombianos empregavam a expressão (...) “devoração do sol e da lua”. 
Encontramos as mesmas crenças entre os caribes e os mouros, e entre os índios 
tupi é o jaguar o animal devorador. Entre os nagas de Assam é um tigre (...) que 
se entrega a esse funesto festim. (DURAND, 2012, p. 87)  

 

O autor aponta para a ambivalência do astro devorador-devorado (sol/lua em 

eclipse) vir cristalizar-se na agressão bestial comum ao leão ou ao animal devorador. 

O sol é ao mesmo tempo leão e devorado pelo leão. (...) Este animal que devora 
o sol e esse sol devorador e tenebroso parece-nos ser um parente próximo do 
Cronos grego, símbolo da instabilidade do tempo destruidor, protótipo de todos 
os ogros de folclore europeu. (DURAND, 2012, p. 87)  

 

Em Demônio de Neon, roteiro, encenação e imagem técnica articulam a figura do 

puma, que certamente cumpre uma função no contexto narrativo audiovisual, porém ela 

também oferece sentidos simbolicamente motivados que escapam ao primeiro olhar. 

Tendo em vista o imaginário e a polissemia das imagens que constelam felinos, astros e 

devorações, a imagem simbólica bestial dos grandes gatos movimenta, em sua 

valorização negativa, a própria imagem arquetípica do mal devorador. Essa imagem, por 

sua vez, alia-se à angústia essencial humana relativa à passagem do tempo – cujos 

sentidos são compartilhados por meio do imaginário antropológico há gerações, 

ganhando reflexos ainda hoje na produção cultural da qual faz parte o filme de Refn. 

Essa potencialidade mítica ligada à devoração (de carnes, de astros) e ao tempo 

destruidor (da beleza, da juventude, da vitalidade) dá sentido simbólico a Jesse e sela 

seu trágico destino. A imagem arquetípica da devoração se coloca, então, como aspecto 

fundante de Demônio de Neon. 

 

3.3 Jesse, o dourado e o divino 

 

Entender o simbolismo da devoração se torna importante para compreender a 

natureza mítica de Jesse, bem como sua ascensão e queda. Levada ao requisitado 

fotógrafo Jack (Desmond Harrington), que só atende as melhores e mais importantes 

modelos, Jesse faz um ensaio nu que lhe posiciona acima das concorrentes.  

                                                
13 Trata-se do folclorista Alexander Haggerty Krappe, autor de La gènese des mythes (1952).  
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Maquiada por Ruby com a cor do ouro e 

pintada de dourado por Jack (Figura 05), 

Jesse ganha tonalidades simbólicas 

relativas tanto ao que é divino quanto ao 

que é solar e ascensional – sentidos que 

costumam constelar no imaginário 

humano, como observa Durand. O autor 

esclarece que o arquétipo da luz uraniana 

e o simbolismo ascensional são “o fiel contraponto da queda e das trevas” (2012, 

p.124).  

Tal como o esquema da ascensão se opõe ponto por ponto (...) ao da queda, 
também aos símbolos tenebrosos se opõem os da luz, e especialmente o símbolo 
solar. Um notável isomorfismo une universalmente a ascensão à luz, o que faz 
Bachelard escrever que “é a mesma operação do espírito humano que nos leva 
para a luz e para o alto”. (DURAND, 2012, p. 146) 

 

O isomorfismo do celeste e do luminoso é observado em diversas culturas e 

religiões14, que costumam unir divindades celestes à luz clara, ao brilho intenso e ao 

matiz dourado. 

Aqui se trata (...) do ouro visual (...), do ouro fenomenal, esse “ouro cor”, de 
que Diel15 nos declara ser representativo da espiritualização e que tem um 
pronunciado caráter solar. (...) veremos que (ele) constela com a luz e a altura e 
que sobredetermina o símbolo solar. (...) O sol, especialmente o sol ascendente 
ou nascente, será, portanto, pelas múltiplas determinações da elevação e da luz, 
do raio e do dourado, a hipóstase16 por excelência das potências uranianas. 
(DURAND, 2012, p. 148, grifo nosso) 

 

O autor entende que esses são sentidos movidos por numerosas imagens de luz, 

luminescências e matizes dourados comuns à mitologia e literatura. Dessa forma, 

dourados, amarelos metálicos, ocres brilhantes, voos e movimentos ascensionais 

refletem um amplo imaginário de deidades, cujas valorizações são assimiladas por Jesse 

durante o ensaio fotográfico. Essas qualidades solares conferem à personagem certa 

qualidade divina simbólica, que Refn traduz em estética cinematográfica, em direção de 

arte e fotografia. O cineasta expressa visualmente sua profunda inspiração nos teores 

                                                
14 Entre muitas referências a mitos, lendas, poéticas, culturas e religiões, Durand aponta que o sol significa, antes de 
tudo, luz suprema. “Na tradição medieval, Cristo é constantemente comparado ao sol, é chamado de sol salutis, sol 
invictus. (...) Segundo Eusébio de Alexandria, os cristãos até o século V adoravam o sol nascente. O sol ascendente é 
muitas vezes comparado a um pássaro. (...) No Egito (...) Rá, o grande deus solar, tem cabeça de gavião, enquanto 
para os hindus o sol é uma águia” (2012, p.149). 
15 O psicólogo Paul Diel, autor de Le symbolisme dans la mythologie grecque (1952). 
16 Na filosofia platônica, a hipóstase reúne os princípios da pessoa, da inteligência e da alma. 

Figura 05: Jesse e Jack em sessão de fotos. 
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simbólicos do imaginário relativo ao divino para, assim, contrapor o poder solar e áureo 

de Jesse à energia oculta e tênebra de Ruby, Gigi e Sarah. 

A alquimia entre Jesse e Jack desperta a reação por parte do trio sabático. Em uma 

cena tarantinesca filmada em um bar com texto e atuações afiadas, a maquiadora e suas 

seguidoras classificam Jesse como “carne fresca”, mas admitem sua perfeição. “She has 

that thing”17, diz Ruby. Porém, Jesse provoca crises e descontentamentos entre suas 

adversárias enquanto segue em ascensão. Em surto, Sarah quebra um espelho ao ser 

rejeitada em um casting vencido por Jesse. Ao tentar ajudá-la, Jesse corta o pulso. O 

sangue aviva uma sede vampiresca em Sarah, que, demoníaca, suga o pulso vivo. Entre 

repulsa e revolta, Jesse vaza. 

 

3.4 Devoração 

As Três Fúrias que vagam em Demônio 

de Neon não demoram a se vingar de 

Jesse. Ao evitar uma investida sexual de 

Ruby, a jovem acaba sendo emboscada 

pelo trio em uma antiga e escura 

mansão. Após uma perseguição indoors 

de tirar o fôlego (Figura 06), Jesse é 

encurralada por Ruby, Gigi, Sarah na borda de uma profunda piscina vazia, onde é 

jogada. No fundo, sangrando entre espasmos e ciente da tragédia que havia tomado sua 

vida, a menina acompanha imóvel a chegada das Erínias infernais. O olhar de Jesse 

quebrada e inerte na piscina é semelhante ao de Jesse degolada e inerte no sofá, na cena 

inicial em que parecia fitar alguma força deformadora à espreita. Agora, no fundo da 

piscina seca, sem resquício de água redentora, Jesse mira a arquetipia devoradora, 

mítica, transformar-se em antropofagia, em rito canibal.  

 

3.5 Do mito à mística 

A cena seguinte é do êxtase pós-festim diabólico. Em um ambiente escuro, com 

corpo e rosto cobertos de sangue, Ruby descansa na banheira, observando com olhar 

felino Gigi e Sarah juntas na ducha. Ambas limpam de seus corpos os vestígios de 

                                                
17 Em tradução livre, a expressão poderia ser traduzida como “ela tem aquele algo a mais”.  

Figura 06: Jesse encurralada. 
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Jesse, a deidade solar recém-consumida. O trio havia efetuado o rito para celebrar o 

mito. 

Recorrendo a um pensamento mágico primordial, fundador de civilizações, as três 

amigas consomem o corpo de Jesse na tentativa de absorver suas qualidades e 

habilidades. Por outro lado, sabe-se que a ingestão da carne do inimigo é também 

considerada uma completa forma de vingança. 

O arquétipo devorador e o ato de devoração, que ganham tons de antropofagia 

fashion no filme de Refn, estão ligados a essa constante antropológica condenável entre 

humanos. Porém, também assumem uma tonalidade mística notável no filme. Ruby, que 

desde o início se mostrou no controle das situações, é flagrada nua no chão da sala, ao 

luar, liberando líquidos corpóreos pós-canibalismo. 

Nesta transcendência mística lunar, a maquiadora assimila os efeitos de seu ato 

extremo de engolimento. Para o trio, a questão não era matar Jesse, mas consumi-la. Tê-

la. Degluti-la. Fazê-la misturar-se a elas. Tornar a carne de Jesse sua própria carne, 

assumindo seus poderes. Movimentando teores imaginários antigos, Refn contextualiza 

simbolicamente o ato mortal de vingança de três mulheres contra a concorrente.  

 

4. Notas para uma mitocrítica fílmica 

Há certamente em Demônio de Neon uma crítica direta à indústria da moda, sendo 

esse um sistema de consumo de corpos belos, jovens e descartáveis por parte de 

mercados e audiências sempre ávidos por carne nova. Porém, Refn articula conteúdos 

imaginários antigos em sua narrativa fílmica subjacentes a essa primeira abordagem, os 

quais propõem o sentido simbólico do filme e de seus personagens. 

Na mitocrítica da obra, procuramos revelar como Ruby, Gigi e Sarah se 

aproximam das Erínias míticas, capazes de castigar Jesse, ameaçando sua existência. A 

leitura simbólica do filme também permitiu identificar no puma que rondou a cama da 

protagonista um sentido motivado pela imagem arquetípica da devoração, que constela 

imagens e simbolismos ancestrais relativos a felinos, à consumação de carnes humanas 

e de astros cósmicos, bem como à passagem do tempo destruidor, crônico, angustiante.  

Além disso, observamos a narrativa aproximar Jesse das valorizações positivas do 

simbolismo ascensional, caracterizado por sua elevação meteórica no mundo da moda, e 

do simbolismo espetacular, marcado pelo arquétipo da luz e pelas imagens simbólicas 

decorrentes dele (ouro, dourados, deidades solares e qualidades divinas que a destacam 
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das antagonistas). Na dimensão simbólica que motiva a ficção cinematográfica, a jovem 

modelo movimenta certa divindade áurea oposta às trevas ameaçadoras do trio rival – 

algo insuficiente frente ao ataque mortal das adversárias. 

A motivação simbólica da obra aponta nitidamente para a imagem arquetípica da 

devoração como aspecto imaginário dinamizador de Demônio de Neon. Devorar Jesse 

permite às opositoras adquirirem suas qualidades a partir de sua consumação carnal e de 

seu apagamento cósmico, aliando assim a devoração de Jesse à própria ideia de eclipse 

da jovem modelo. Pela devoração, o trio erínio opositor busca aprimorar a própria 

carne, o próprio corpo, para combater “a passagem e a instabilidade do tempo 

destruidor” (Durand, 2012, p. 87). 

Ao ficcionalizar processos endêmicos da moda, Refn articula uma narrativa 

cinematográfica motivada por simbolismos refletidos nos elementos audiovisuais do 

filme. Assim, oferece uma obra rica em imagens simbólicas e fragmentos míticos. 

Polissêmicos, esses antigos conteúdos do imaginário humano consolidam o filme 

propondo sentidos renovados que se referem à realidade a qual o longa se refere. 

Quando revelados, esses sentidos permitem novos olhares sobre a obra e sobre como 

elementos imaginários circulam no processo comunicacional estabelecido pelo cinema. 

Entretanto, a crise do pensamento simbólico no mundo contemporâneo tende ao 

apagamento dos conteúdos imaginários frente à sedução da imagem técnica, visual, 

superficial. Decorre disso a não apreensão, por parte do público e da crítica, de certos 

sentidos movidos por filmes. Ainda assim, para a observação dos simbolismos no 

cinema, a mitocrítica fílmica fundamentada pelos estudos do imaginário se coloca como 

procedimento adequado. 
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