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Resumo 

 

Dogville é um filme de rupturas que nos envolve em dilemas morais, vivenciados em 

grande parte pela protagonista, Grace. Para identificar os deslizamentos de sentido que 

permitam evidenciar a personagem como um espírito cativo, selecionamos como recorte 

de análise a cena do diálogo com o pai, em que ela propõe perdoar os habitantes da 

cidade e oferecer sua misericórdia. Dessa maneira, ela não somente remete à moral e ao 

espírito cativo nietzschiano, como também refere à própria figura de Cristo, colocando-

se como alguém de moral superior àqueles que a prejudicaram. Utilizamos, para tal 

evidenciação, a abordagem teórico-metodológica de análise do discurso francesa, de 

Pêcheux e Orlandi, e as considerações de Nietzsche sobre a moral e os valores. 
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Introdução 

 É difícil assistir a um filme do diretor Lars von Trier e não se impressionar. 

Polêmicas, suas obras questionam a sociedade de maneira explícita, levando a reflexões 

sobre a crítica contida em cada narrativa. De maneira inquietante, seus personagens 

sofrem e se deleitam frente a dilemas que colocam em cheque os valores e a índole do 

ser humano, indicando que o entretenimento em tais obras é secundário frente ao 

desconforto que propõem. 

 A obra tratada aqui é Dogville, um dos filmes mais aclamados da carreira do 

dinamarquês. Com quase três horas de duração, ele nos apresenta a história de Dogville,  

uma pequena e fictícia cidade estadunidense no período da grande depressão. Tendo 

pouco mais de quinze habitantes, o vilarejo aceita abrigar Grace, uma jovem que está 

fugindo de gângsteres. Em troca de discrição e proteção ela oferece seus serviços às 

famílias, fato que se transforma em degradação da frágil personagem. Ao final do filme 

a surpresa: o gângster de quem Grace fugia era seu pai, motivada pela discordância das 

escolhas de vida que uma organização criminosa traria a ela. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR, email: cintiamoleta@gmail.com 
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 Na obra perpassam dilemas que remetem às normas sociais e à busca por ser 

bom mesmo em tempos difíceis, e Grace protagoniza grande parte desses impasses. 

Suas alegações quando reencontra o pai, somadas à sua fuga e comportamento durante 

todo o filme, mostram que ela era um ser humano que prezava por sua conduta. 

 Seu comportamento permeia nosso objetivo neste trabalho, de identificar no 

filme Dogville deslizamentos de sentido que permitam evidenciar a protagonista como 

um espírito cativo. Para isso, empregamos os conceitos de moral e espírito cativo do 

filósofo alemão Nietzsche, um crítico dos valores que insiste na necessidade de 

questionamento sobre a validade dessas normas. Afirmando que "todos os valores que 

resumem atualmente a suprema aspiração da humanidade são valores da décadence" 

(1996, p.29), ele advoga a favor da liberdade e dos instintos, principalmente de 

crescimento e poder, alegando que sentimentos como a compaixão multiplicam o 

sofrimento do homem e causam a perda de sua energia vital (NIETZSCHE, 1996). Para 

o filósofo (2013a, p.32), o ser humano atribui a tudo que existe um sentido moral, 

"jogando sobre os ombros do mundo um manto de significação ética".  

 Tal necessidade - viver conforme a moral, libertando-se dos instintos - é o que 

induz as decisões de Grace na narrativa, a qual, dentre todos os personagens, é a que 

mais fortemente tenta manter-se no caminho da retidão. Assim, podemos vê-la como um 

símbolo de virtude e doação, comportamentos presentes em vários momentos do filme. 

Porém, para a análise aqui, a ênfase será o diálogo com o pai quando ele vai à cidade 

para buscá-la, momento em que é esclarecido ao espectador as razões de sua fuga. 

 A análise será pautada na abordagem teórico-metodológica da análise do 

discurso francesa (AD), de Michel Pêucheux e Eni Orlandi, a qual, segundo Orlandi 

(2015, p.7) possibilita "(...) problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou 

leitor a se colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes 

manifestações da linguagem".  

 Ao buscar o sentido de um discurso é preciso entender que ele é algo sempre em 

curso, que não existe em si mesmo, mas que se move, desliza (FERREIRA, 2001). 

Assim constituem-se os deslizamentos de sentidos, que, como considera Orlandi (2015), 

é o que dá lugar à interpretação, não existindo língua que não possibilite esses deslizes. 

Portanto, o sentido está sempre sujeito a um ser "outro" no discurso, permitindo a busca 

pelo significado. 
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 Para tanto, o filme precisa ser visto de maneira analítica, como um "espectador 

desejante", como considera Vanoyé e Goliot-Lété (2005, p.18), afirmando que seu 

desejo deve ser o de "compreender o filme ou o fragmento escolhido a fim de estar em 

condições de elaborar um discurso a esse respeito". 

 A obra deve ser então abordada além de seu valor comercial e de entretenimento 

- ela precisa se entendida como um objeto audiovisual de construção social e de crítica, 

que nos possibilita imaginar e buscar identificação ao permitir leituras múltiplas e novas 

experiências. Afinal, como declara Almeida (2001), estamos formando nosso 

entendimento do mundo a partir das imagens e sons das produções de televisão e 

cinema, que nos conduzem à sabedoria e ao conhecimento sobre nossa própria vida e 

sociedade. 

 Dogville, portanto, nos instiga a questionar sobre os valores morais que pautam a 

vida da protagonista. A inquietação que causa, o gozo, repulsa frente ao ser humano, a 

raiva e o desejo de vingança mostram que o espírito cativo que é Grace, assim como os 

valores da sociedade contemporânea, precisam de reflexão. 

 

Dos Homens de Bem, a Moral 

 Estabelecendo o agir em sociedade através de hábitos, costumes e valores - o 

socialmente aceito, desejado, impelido - a moral atua de maneira sistêmica na vida das 

pessoas, implicando ao ser social render-se a ela e subjugar-se a costumes pré-

estabelecidos, que pouco se sabe sobre seus "como" e "porquês". 

 Muitos a desafiaram, transgredindo ou questionando suas diretrizes, 

escandalizando seu tempo. Um importante "oponente" dos valores morais que no século 

XIX contestava sua validade era o filósofo Nietzsche, voz que, anos depois, ainda ecoa 

como uma necessária e dura crítica ao nosso modo de vida, ao nosso entregar-se natural 

e cegamente a essa "camisa de forças social"
3
 que são os valores. 

 Considera o filósofo que (2013b) o ser moral é aquele que se submete aos 

valores impostos e que obedece às leis e tradições, muitas vezes com dificuldade ou 

com uma enganosa sensação de prazer. Assim, afirma (2013b, p.113-114) ser a moral 

algo a que as pessoas se sujeitam para evitar o desconforto, e que "mais tarde, ela se 

torna um costume, mais tarde ainda uma obediência livre, finalmente quase um instinto: 

                                                 
3 Expressão cunhada por Nietzsche na obra A Genealogia da Moral (1998). 
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então ela está, como tudo o que é há muito tempo habitual e natural, ligada ao prazer - e 

passa a ser chamada virtude". 

 A moral é, portanto, uma convenção social, na qual em algum momento foi 

decidido que seria mais fácil viver dentro de regras, e que mesmo os mais duros 

costumes se tornariam mais agradáveis com o tempo (NIETZSCHE, 2013b). Isso é tão 

arraigado no modo de vida humano que pouco se questiona sobre quão necessários são 

esses valores ou sobre o quanto tomam de liberdade do ser. 

 Essa é uma das principais críticas de Nietzsche, ao considerar que a moral tem 

como principal objetivo nos afastar de impulsos e instintos, estabelecendo costumes que 

domesticam e que pouco indagamos sobre sua real validade, referindo que (1998, p.12) 

"necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses valores deverá 

ser colocado em questão". 

 Para fundamentar tal crítica e justificá-la, o filósofo propõe uma hipótese sobre a 

origem dos valores morais por meio dos conceitos de "bom" e "mau". Para ele, a noção 

de "bom" remetia, originalmente, à nobreza e aos poderosos, que atribuíam a si e aos 

seus atos como bons, tomando o "direito" de criar e dar nome a valores, enquanto 

"ruim" era tudo o que se referia à plebe, à pobreza. 

 Em algumas dessas sociedades, no entanto, a alta classe social era a sacerdotal, e 

isso ocasionava um modo de valoração diferente - e até oposto - àquele "cavalheiresco-

aristocrático". Enquanto estes estimam sua constituição física e saúde, bem como 

apreciam a guerra, aventura, caça, dança, torneios - atividades livres, contentes - os 

sacerdotes eram figuras odiosas e vingativas (NIETZSCHE, 1998). 

 Como o maior exemplo de um povo sacerdotal que promove essa inversão de 

valores, o filósofo (1998, p.26) destaca os judeus, atribuindo a eles o que chamou de 

"revolta dos escravos na moral", pela qual as noções de "bom" e "mau" se transformam: 

"apenas os pobres, impotentes, baixos são bons, os sofredores, necessitados, feios, 

doentes, são os únicos beatos, (...) unicamente para eles há bem-aventurança - mas 

vocês, nobres e poderosos, vocês serão por toda eternidade os maus, os cruéis...". Vê, a 

partir disso, como ícone dessa inversão de valores a figura Jesus Cristo, considerando-o 

como uma isca de "irresistível sedução" para o "refinamento do espírito". 

 Nietzsche (1998) considera que essa revolta escrava na moral tem início quando 

os valores começam a ser pautados no ressentimento daqueles aos quais a ação é negada 

e a vida passa a ser somente reação - um  "não" diante de tudo. Assim, enquanto o nobre 
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é ativo (e ser ativo é parte necessária de sua felicidade), vive de sua confiança e venera 

seus inimigos, o ser do ressentimento precisa persuadir-se de sua felicidade por meio de 

subterfúgios, apequenamento e humilhação própria, enquanto dá a seus inimigos o título 

de "maus", reivindicando o "bom" como a si mesmo (NIETZSCHE, 1998). 

 E assim justifica a inversão dos valores pelo cristianismo, que institui valores 

vazios de vontade de potência e contra o próprio instinto de crescimento que é a vida 

humana. Essa religião, para Nietzsche (1996, p.45), é uma doutrina que diz não a "ser 

bem-sucedido, poder, beleza, auto-afirmação", ou seja, diz não a coisas materiais, 

oferecendo aos homens coisas metafísicas, como o reino dos céus, alcançado através da 

fé, ou seja, um mundo puramente ficcional que desvaloriza e nega a realidade. 

 Esses valores judaico-cristãos tornam o ser suscetível à moral do rebanho, à 

crença e à obediência: são os que ele chamou de espíritos cativos. Oposto ao seu 

conceito de espírito livre
4
, o espírito cativo (ou dependente) é aquele que se submete aos 

valores sem questioná-los e sem buscar a potência da vida. É o ser que se afastou da 

natureza humana e que aceita as tradições e os costumes que lhe são impostos, como 

afirma Nietzsche  (2013b, p. 234): "O espírito dependente não toma sua atitude por 

razão, mas por hábito; se é, por exemplo, cristão, não é porque tivesse examinado as 

diferentes religiões e escolhido entre elas. A habituação a princípios espirituais sem 

razão é o que se chama crença". 

 É o ser que tem esperança, que faz da culpa sua aliada. Agir contra os valores 

(ou até mesmo questioná-los) é considerado uma transgressão, o que dá origem à má-

consciência e ao ressentimento. É esse espírito cativo que habita em Grace e que ela 

manifesta em suas afirmações éticas e suas tentativas de ser justa frente a uma cidade 

que também busca razões em suas atitudes perversas. Dogville está longe da potência da 

vida, e Grace é a protagonista do seu rebanho. 

 

A Busca do Sentido 

 A lição final que nos propõe Dogville é de difícil compreensão. A ambiguidade 

moral que nos entrega o desfecho é protagonizada por Grace, após a enigmática 

conversa com seu pai, na qual buscamos evidenciar seu comportamento enquanto 

espírito cativo. 

                                                 
4 É o ser que pensa de modo diferente do seu tempo desligando-se do que é tradicional. É o espírito que 

busca a verdade. (NIETZSCHE, 1998). 
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 Para estabelecer o sentido no discurso desses sujeitos, vamos utilizar a análise do 

discurso, pois, como estabelece Orlandi (2015) não há uma verdade por trás do texto, 

nem uma "chave de interpretação". O que existem são gestos de leitura, alcançados por 

de um dispositivo de análise ao entender o discurso como um efeito de sentidos. 

 Esses sentidos podem ser construídos pela relação entre o dito e não dito, ou que 

poderia ser dito de outra maneira. Para Orlandi (2007, p.12), "todo dizer é uma relação 

fundamental com o não-dizer". Isso constitui os silenciamentos do discurso, ao indicar 

que as próprias palavras transpiram silêncio por dizer de uma maneira e não de outra. 

 A noção de formações imaginárias também será mobilizada. Conforme Pêcheux 

(1997), elas não indicam algo referente ao lugar empírico do sujeito, mas lugares na 

estrutura de uma formação pessoal. O autor estabelece que (1997, p.82) "(...) o que 

funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam 

o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro".  Na definição de Orlandi (2015) 

são elas que possibilitam passar dos lugares para as posições dos sujeitos no discurso. 

 Pêcheux (1997, p.83) considera também que estão implícitas algumas questões 

entre A e B pelas quais é possível designar as formações imaginárias. São elas: "quem 

sou eu para lhe falar assim?", "quem é ele para que eu lhe fale assim?", "quem sou eu 

para que ele me fale assim?" e "quem é ele para que me fale assim?". 

 Ao observar essas noções do discurso na cena selecionada para análise, 

buscamos atribuir um sentido à obra identificando referências às atitudes éticas da 

personagem que a constituem em um espírito cativo. Como o grau de precisão da 

observação fílmica depende do objetivo buscado por quem observa, conforme afirmam 

Vanoyé e Goliot-Lété (2005), o foco nesse trabalho são os diálogos entre os sujeitos e as 

falas selecionadas para o corpus de análise serão transcritas, constituindo as sequências 

discursivas (SDs). 

 

As Fraquezas Humanas 

 Desde a chegada de Grace em Dogville, seu comportamento honesto é 

incontestável, mesmo sendo as razões de sua fuga um mistério aos habitantes e ao 

espectador. Sua culpa por roubar um osso de Moisés, o cachorro, revela uma rígida e 

inocente consciência, reafirmada pela constante beleza que vê na cidade e pela bondade 

que insiste em perceber nos habitantes. 
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 É sofrendo silenciosamente que Grace, até o desfecho do filme, enfrenta as 

humilhações que lhe são impostas. Com uma única tentativa de fuga da cidade, a 

protagonista, que é estuprada, escravizada e, posteriormente, acorrentada, se mostra 

adepta do estoicismo
5
 ao esconder suas emoções e suas lágrimas, atitude que, de acordo 

com o narrador, ela praticava desde a infância. 

 Em sua resignação frente às intempéries e, até certo momento da narrativa, 

incapacidade de vingança, raiva ou qualquer má ação motivada pelo seu sofrimento, 

Grace segue as regras sociais e mantém seus valores.  

 É com esse posicionamento da personagem que chegamos à referida cena, após 

Tom
6
 dizer aos gângsteres que eles estavam com Grace, ocasionando, cinco dias depois, 

a chegada de vários carros para buscá-la em Dogville. Ela é então conduzida ao último 

veículo, no qual um homem - seu pai - a aguardava. 

 A cena se passa dentro do carro. Com duração de pouco mais de seis minutos, 

alterna entre plano próximo e primeríssimo plano
7
 ao decorrer do diálogo entre os dois 

personagens. O enfoque dado em seus rostos, somado ao efeito trêmulo da câmera na 

mão e dos cortes secos e sem continuidade, nos transparecem a tensão existente entre 

eles. Grace evita ao máximo olhar diretamente para o pai, mantendo os olhos baixos na 

maior parte da cena. Já ele demonstra aborrecimento, fitando-a, por vezes. 

 Ao iniciar a conversa, Grace indaga o pai fazendo insinuações sobre futuras 

atitudes violentas (SD1 e SD2), visto que a imagem que tem do homem está ligada a 

tiros direcionados a ela anteriormente, enquanto fugia. 

SD1: Vai justificar as suas ações antes de atirar em nós? Essa é nova! Isso 

poderia ser visto como uma fraqueza, estou decepcionada. 

SD2: Não veio aqui me forçar a voltar e a ser como você? 

 Sua expectativa de violência imediata para com ela e com a cidade é fruto de sua 

formação imaginária referente ao pai, revelando a imagem que faz dele e de si mesma. 

Ao levantarmos aqui a questão "quem é você para que eu lhe fale assim?", percebemos 

que quando Grace aponta a atitude do homem como uma fraqueza, na SD1, é por 

imaginá-lo como alguém perigoso, que não mede as consequências para atingir seus 

                                                 
5 Escola filosófica do período helenista que tem como um de seus fundamentos a condenação das emoções e 

exaltação da apatia. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5.ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
6 Escritor e filósofo de Dogville que vive um amor idealista com Grace. 
7 O plano próximo destaca o personagem a partir da cintura ou do busto, enquanto o primeríssimo plano destaca o 

rosto (VANOYÉ E GOLIOT-LÉTÉ, 2005). 
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objetivos - características presentes em nosso próprio imaginário quando pensamos 

sobre a figura de um gângster.  

 Por vê-lo dessa maneira, a protagonista reflete em seu discurso a imagem de 

vítima, e por isso questiona sobre "atirar em nós". Mesmo, porém, nessa situação de 

risco que imagina estar, desafia o patriarca ao ironizar sua atitude de conversar, algo que 

pensa não condizer com o modo de vida criminoso que associa a ele. 

 Sua situação de vítima é reafirmada na SD2, quando pergunta se será forçada a 

voltar, indicando que se houvesse escolha, não seria essa. Podemos, no entanto, inferir 

outra formação imaginária que se coloca a protagonista, quando refere "e a ser como 

você". Tendo em questão os valores familiares, seguir os passos do pai dando 

continuidade aos negócios da família é algo costumeiramente desejado, indicando a 

valorização e o respeito pelo patrimônio.  Ela, portanto, profere seu discurso também 

enquanto filha, afirmando essa possibilidade de ser como ele. 

 Grace deixa implícito ainda a discrepância de valores entre eles. Ao indagar se 

seria forçada a voltar, indica ser contrária a essa ação, pois considera que seu modo de 

vida é diferente ao do pai - ela não é como ele (um gângster, e portanto, criminoso) e 

não passaria a ser de forma voluntária. 

 Há, portanto, um desequilíbrio de poder na relação indicado na fala de Grace, 

tanto enquanto vítima/criminoso, filha/pai ou moral/imoral. É principalmente nas duas 

últimas instâncias que percebemos o reflexo de sua ética, manifestação do espírito 

cativo, ao referir-se alheia à organização criminosa de seu pai, mas indicar-se submissa 

às suas imposições. 

 A respeito de tal subordinação, Nietzsche (2013a, p.19) pondera o quanto 

questionar e criticar "autoridades" pode ser subversivo na moral cativa: "A consciência, 

a boa reputação, o inferno, (...), não permitiam nem permitem imparcialidade; é que, 

perante a moral, como perante qualquer autoridade, não é permitido refletir e, menos 

ainda, falar: nesse ponto se deve - obedecer!". Assim age Grace perante a moral e 

perante a autoridade paterna, expondo ali sua baixa resistência a essas forças, 

mostrando-se disposta a novamente se entregar ao revés do destino. 

 O desnível nessa relação entre os dois pode ser percebido além das palavras. Na 

maior parte da cena, Grace evita encarar os olhos do pai, mantendo seu olhar baixo, 

resignado, como se estivesse com vergonha ou medo de fitá-lo. Já ele a observa com 

maior frequência, mas por vezes também pousa seus olhos no horizonte, reflexivo. 
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 O silêncio, ou seja, o dito e o não dito na fala da protagonista é o que também 

possibilita o sentido, pois como afirma Orlandi (2007, p.13), "(...) o silêncio abre espaço 

para o que não é 'um', para o que permite o movimento do sujeito". Ela poderia insultá-

lo, reagir de forma agressiva ou apenas negar-se a voltar, mas sua postura moral é o que 

permeia o discurso, impedindo-a de se indispor com o patriarca. 

  Este, por sua vez (enquanto ponto B do discurso), demonstra não atribuir a 

Grace a imagem de vítima, mas remete a ela como filha e como uma pessoa de atitudes 

ingênuas, como exposto nas SD3 e SD4: 

SD3: Se eu achasse que pudesse forçá-la a voltar, mas isso nunca acontecerá. 

Você é mais do que bem-vinda. Pode voltar pra casa e voltar a ser a minha 

filha a qualquer hora. Estou até disposto a compartilhar o meu poder com 

você se voltar. Mas você não quer saber. 

SD4: Você não julga ninguém, pois tem pena deles. Uma infância sofrida e um 

homicídio... um homicídio é necessário, certo? Você só culpa as 

circunstâncias. Estupradores e assassinos podem ser vítimas pra você, mas 

para mim são cachorros! 

 Ao indagarmos, sob o ponto de vista da protagonista, "quem é ele para que me 

fale assim?", temos, refletida nas palavras do gângster, a figura de um pai que pede o 

retorno da filha e que sente-se à vontade para desaprovar suas atitudes de 

imperturbabilidade (conforme a SD4). Ele em momento algum faz menção à violência 

ou a qualquer punição para Grace, e até mesmo afirma que não pode forçar a sua volta. 

 Deixa claro, no entanto, que gostaria de dividir o seu poder com ela, ou seja,  

deseja que ela comece a seguir seus passos e participe dos "negócios" da família, 

conforme discutido sobre a SD2.  Desde modo, ao considerar as projeções "quem é ele 

para que me fale assim?" e "quem sou eu para que ele me fale assim?", o homem reflete 

seu papel de pai e de gângster, mas não se considera um criminoso disposto a fazer mal. 

 Isso pode ser evidenciado também na SD4, quando refere que "estupradores e 

assassinos podem ser vítimas pra você, mas para mim são cachorros". Fica claro nesse 

discurso não só o desinteresse em prejudicar alguém nesse contexto, como também a 

desaprovação de quem o faz, considerado como animal, fato que nos leva a questionar 

sobre a projeção que faz de si (se mostra contrária à de Grace, que o vê como gângster e 

criminoso, enquanto ele parece não se considerar como tal). 
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 É salientado com esse discurso do pai que a noção de "animalidade" traduz-se 

em um sentido imoral - são animais (cachorros) aqueles que agem contra as leis 

(jurídicas, de costumes) e a favor dos instintos. Nesse sentido, Nietzsche (1998) afirma 

o ser cativo como uma alma animal voltada contra si, que declarou guerra aos velhos 

instintos, um ser "domesticado". Assim, o ser transgressor, que infringe as leis morais, é 

tido por animal, como refere o homem no diálogo. 

 A diferença da moral entre o pai e Grace pode ser novamente percebida na SD3. 

Embora os dois prezem pelos valores familiares (o pai pedindo a ela que volte e seja 

como ele, e a filha demonstrando respeito, mesmo que o desaprove), o gângster deixa 

claro estar ciente de que Grace não quer voltar, ato que demandaria a ela compactuar da 

imoralidade presente na família. 

 Outra evidência que aponta essa diferença é quando ele a recrimina por um dos 

valores mais apregoados pela doutrina cristã e um dos maiores alvos da crítica de 

Nietzsche: a compaixão (ao referir que ela não julga ninguém pois tem pena deles). Para 

o pai, a pena foi o sentimento que a impediu de reagir aos maus tratos sofridos e faz 

com que ela ainda defenda seus agressores, colocando a culpa nas difíceis condições 

pelas quais eles passam. Isso é o que a impede de julgá-los e estabelecer uma resposta 

adequada aos danos sofridos.  

 Para Nietzsche (1996), a compaixão é um dos "sentimentos elevados" mais 

nocivos, que tira do homem o poder. Refere o filósofo (1996, p.30) que "com a 

compaixão aumenta o sofrimento e ainda se multiplica a perda de força que prejudica a 

vida". Ele considera (2013a) que tal ato "altruísta" não reflete um "pensar sobre o 

outro", mas, inconscientemente, um pensar sobre nós mesmos e nosso ganho com o 

infortúnio alheio - por sentir nossa impotência ou ferir nossa honra se não prestarmos 

ajuda, pelo bem-estar que a empatia nos causa, pelo prazer em socorrer e ser 

reconhecido por isso, imaginando que assim, lutamos contra as injustiças do mundo. É 

esse sentimento de compaixão que coloca Grace em posição de não reação frente a seus 

malfeitores. É o valor que faz dela um sacrifício, inquestionável espírito cativo. 

 Ainda seguindo a esse valor, Grace advoga a favor dos habitantes de Dogville, 

conforme as SD5 e SD6: 

 SD5: Os cães obedecem à sua própria natureza. Por que não merecem perdão? 

 SD6: Por que não devo ser misericordiosa? 
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 Busca, com tal discurso, justificar a sua compaixão fazendo uso do próprio 

argumento do pai, que os referiu como cães (SD4) ao situar as imoralidades daquelas 

pessoas como simples instintos animais. 

 Ao defendê-los e julgá-los merecedores de sua misericórdia, ela nos indica mais 

um desnível moral presente na narrativa: eles (habitantes) obedecem à sua natureza, da 

qual ela não faz parte, pois não agiu de acordo com suas perversidades nem buscou 

reagir a elas. Somando isso à lembrança de sua culpa por furtar um osso, fica implícito 

que Grace se coloca em posição moral elevada (tanto referente ao pai como aos outros 

personagens) - eles merecem perdão porque agiram de acordo com as circunstâncias, 

enquanto a ela só cabe perdoá-los (coisa que ela não se permite fazer quando se trata de 

suas próprias ações). 

 Em sua afirmação, o desnível moral se dá em relação aos habitantes e também 

(novamente) em relação ao pai. Para ele, ao chamá-los de "cachorros", refere que não 

são pessoas éticas, que não se submetem aos valores e por isso merecem punição. Já 

Grace, ao referi-los como "cães que obedecem à natureza", se mostra condescendente às 

suas imoralidades, considerando-os como animais ainda não domesticados pelos 

valores, mas que não devem ser punidos e sim perdoados. Assim, ao pedir compaixão 

ao pai pelas atitudes animalescas de Dogville, dispõe os habitantes da cidade a um 

estado de moral inferior ao seu, conforme é acusada no diálogo.  

  Essa afirmação também é feita pelo gângster na SD7: 

SD7: Você tem esta ideia de que ninguém pode chegar de maneira alguma a ter 

os mesmos padrões éticos que você. Eu não posso pensar em nada mais 

arrogante do que isso. 

 Aqui o sentido proposto é reiterado pela projeção que o homem faz de Grace, 

alegando que ela se considera de moral superior, e nisso consiste sua arrogância. Em sua 

opinião, dar à cidade o destino que ela merece seria fazer justiça e permitir que fosse 

julgada conforme a moralidade que a filha impõe a si, considerando os habitantes de 

Dogville como semelhantes, e não como merecedores de sua misericórdia.  

 Para Nietzsche (2013a, p.36), a moral não é algo estagnado, mas gradativo, 

podendo sempre se perguntar "quem é o homem mais moral?". Assegura, em resposta, 

que é sempre o mais moral aquele que mais se sacrifica pelos costumes, e os maiores 

sacrifícios são aqueles mais difíceis de serem realizados. Assim, os sacrifícios a que 
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Grace se entrega, sem relutar, a colocam nessa posição como indivíduo "mais moral" do 

que seus semelhantes, que se entregam a impulsos e a satisfações de seus desejos.  

 Outra fala da personagem (SD8) reforça o sentido evidenciado: 

 SD8: Eles são seres humanos. 

 O silêncio presente nesse discurso assegura a desproporção de valores: ela 

poderia ter se incluído como um ser humano, tomando essa justificativa para suas 

próprias falhas. Optou, no entanto, a apontar a alegação humana somente a eles, os 

necessitados de perdão. 

 Constrói, assim, uma imagem de si enquanto um ser "bom para algo", que segue 

valores tidos como superiores através da tradição, do costume e da obediência, 

constituindo o referido espírito cativo. 

 

Compaixão: a Fruição de Si 

 Muitos são os valores morais a que Grace presta obediência manifestados em 

Dogville, desde sua fuga (motivada por não concordar com a postura do pai) até a fé e a 

esperança que deposita na cidade e em seus habitantes. É fácil reconhecê-la como 

alguém que se presta aos bons costumes. É tão evidente sua postura ética que sugeri-la 

aqui nos parece comum: é como indicar que são seres humanos, que sentem e sofrem 

(embora, em se tratando de Dogville, até isso pode ser questionado). 

 O recorte selecionado para essa evidenciação foi o diálogo com o pai, mas o 

comportamento moral de Grace vai muito além das palavras. Enquanto mulher, traja 

vestes sóbrias, que pouco mostram de seu corpo. Sempre mantendo um baixo tom de 

voz (mesmo em situações nas quais exceder-se seria justificável), ela não corresponde 

às investidas masculinas, e mesmo tendo manifestado amor por Tom, não cede aos 

desejos sexuais do rapaz. Seu olhar baixo ao conversar com o patriarca remetem à sua 

submissão, seja enquanto filha, mulher ou possível vítima.  

 Ao comparar a protagonista aos outros cidadãos de Dogville, podemos alegar 

que todos refletem um estado moral, pois prestam obediência a regras e costumes 

(mesmo que, em dado momento, passem a agir de maneira imoral). Grace, no entanto, 

apresenta um comportamento extremo de valores, fato reforçado pelo sentido 

estabelecido com o diálogo, de que ela se considera de moral elevada. Sua diferença 

frente aos demais vai além: em meio à crise, as pessoas são desfavorecidas, moram em 

barracos, preocupam-se com a falta de alimentos. Já a protagonista chega na cidade 
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usando sapatos de salto e casaco de pele, enquanto suas "mãos de alabastro" indicam 

que nunca antes precisou trabalhar. De pele clara, cabelos loiros e olhos azuis, porta 

uma beleza tão tradicional e tão diferente das empoeiradas pessoas que a recebem. 

Podemos constatar, portanto, que o modelo moral de Dogville apresenta-se em uma 

imagem igualmente hegemônica. 

 Ao utilizar a filosofia de Nietzsche aqui, coloca-se implícita a crítica no sentido 

dado ao filme, ao estabelecer Grace como um símbolo da moral. Como compartilhamos 

de seus valores, entendemos as atitudes da protagonista como algo sublime, que eleva o 

ser, e portanto, tê-la como um espírito cativo (com toda a desaprovação que o conceito 

carrega) pode ser incômodo. 

 É necessário, assim, entender os valores indicados - o perdão, a pena, a 

misericórdia - como valores de decadência, que impediram a reação de Grace aos danos 

sofridos, invocando seu estado moral. É dessa maneira que ela se entrega ao rebanho, 

não pelo bem visado, mas, como alega Nietzsche (2013b, p.118) ao falar da compaixão, 

por seu próprio prazer: "A compaixão tem tão pouco o prazer do outro como finalidade 

(...). De fato, ela oculta em si pelo menos dois (ou talvez até mais) elementos de prazer 

pessoal e sob essa forma é somente satisfação de si". Considera-os, assim, não como 

valores bons,  mas bons para algo, que carregam um propósito, uma finalidade.  

 O propósito de Grace é perdoar as pessoas, e com isso, validar seu 

posicionamento de uma moral elevada, tornando-se assim o modelo de valores em 

Dogville. Essa situação nos leva a outra comparação que pode ser associada à figura da 

personagem na narrativa, conforme já indicado por estudos
8
. Em sua apologia pela 

compaixão e misericórdia, ela praticamente oferece a outra face. 

 No máximo dos valores cristãos, Grace (a graça de Dogville) pode colocar-se 

como o  próprio Cristo, aquele que pede a Deus para que perdoe seus carrascos quando 

crucificado, pois eles, como animais que são, não têm consciência de suas atitudes. Um 

Cristo feminino, que foge de seu pai poderoso que o quer junto dele. Um Cristo de 

moral elevada, que, embora em um corpo humano, é figura divina e entende a natureza 

(instinto) dos animais. 

 Em vez de ser crucificado, no entanto, o Cristo de Dogville compreende a sua 

arrogância e busca um novo destino - essas pessoas, que não foram boas o suficiente, 

merecem a compensação por seus atos, merecem ser julgadas. E ao contrário de assumir 

                                                 
8 Como por exemplo o trabalho: DÓRRIO, Maria A. H. A linguagem e a estratégia comunicativa na representação da 

ética em Dogville, de Lars von Trier. Bibliocom. Paraná, v. 2, set-dez. 2009. 
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o castigo que imputa à cidade como uma imoralidade, Grace oferece justificativas para 

aplicar seu "direito" de castigo e vingança, pois, como refere seu narrador, "se alguém 

tivesse o poder de consertar  as coisas, esse alguém teria a obrigação de fazê-lo".  

   

Considerações Finais 

 Por meio desse artigo, pudemos observar no filme Dogville a personagem Grace 

no diálogo com o pai, no qual ela manifesta alguns de seus valores morais ao revelar 

misericórdia e compaixão frente à cidade. O sentido de sua fala, aliado à sua postura e 

características durante toda a obra evidenciam a maneira que ela retrata a moral e a 

ética. Para os espíritos cativos, disse Nietzsche (2013b), todas as coisas que custam 

sacrifícios são justificadas, e Grace traja as vestes dos cativos sem blasfemar: orgulhosa 

de sua indiferença frente ao sofrimento, deseja perdoar seus carrascos, alegando que são 

vítimas das circunstâncias. Se traduz, portanto, nesse rebanho, naquele que é 

domesticado, que vive conforme as leis previamente instituídas, que busca ser bom 

através de valores superiores.  

   Partindo de alguns pressupostos da análise do discurso francesa como efeitos 

de sentido, formações imaginárias e silenciamentos, pudemos indicar que Grace se 

considera um ser de moral superior a seus semelhantes, sejam eles os habitantes de 

Dogville ou o próprio pai, o qual ela vê como um criminoso, mas respeita sua 

autoridade familiar, prestando obediência e colocando-se à mercê de sua vontade. 

 Ao carregar em si esses conceitos que nos remetem à moral, Grace se estabelece 

na narrativa como uma mulher submissa, correta em suas atitudes, esperançosa. É um 

ser moral em sua imagem hegemônica, servindo ao máximo como exemplo, como 

modelo de ética, e por isso sua aproximação com a figura de Jesus, o qual também pediu 

o perdão e a misericórdia ao pai para seus malfeitores e que da mesma maneira, é um 

modelo de valores. 

 Todos os personagens de Dogville, de alguma maneira, são espíritos cativos. A 

potência da vida e a libertação dos valores não acomete nenhum ser humano nessa obra 

de Lars von Trier. No entanto, os valores superiores de Grace a tornam uma tradução de 

um Cristo que, em seu desfecho apocalíptico, não mais perdoa e decide condenar os 

nocivos infiéis. 

 Indicá-la como o espírito cativo nietzschiano e como um Jesus novamente 

perseguido é uma das possíveis leituras da obra, dentro das muitas possibilidades que o 
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filme nos oferece. Não há uma perspectiva correta ou errônea para tal, ao passo que é 

impossível buscar o que von Trier quis dizer ou qual foi a moral da história pretendida. 

Cabe somente, como bons espíritos cativos, teorizar, imaginar, buscar evidências de 

interpretações que aplaquem nosso desconforto frente às perversidades de Dogville e 

frente à ética irrefletida de Grace, que, ao sofrer por vivenciar severamente nossos 

valores, nos prova o quanto necessitam de questionamentos. 
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