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Resumo 

 

Este artigo pretende apontar a importância de um filme, ainda que com características 

ficcionais, para o estudo na área da Antropologia Visual. A dança da realidade, de 

Alejandro Jodorowsky, é uma obra autobiográfica, referente a infância do autor. O 

período histórico da narrativa; os elementos surrealistas, oníricos e mágicos; a jornada do 

herói; a atmosfera fílmica construída com metáforas e os aspectos teatrais e circenses, são 

pontos investigativos de um sujeito e da sua forma de contar histórias. A subjetividade de 

um cineasta, permite aos espectadores confrontarem suas próprias consciências e 

experiências. Experimentar as perspectivas do outro, é aproximar-se de nossas próprias 

perspectivas e aventurar-se na criação de novos olhares.  
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Introdução 

 

O chileno Alejandro Jodorowsky nasceu na pequena cidade de Tocopilla - pano 

de fundo do filme escolhido como objeto de estudo do presente artigo - em 1929. O 

cineasta exerce diferentes funções: poeta, ator, escritor, cartunista, psicólogo e 

psicomago. Judeu e neto de imigrantes russos, Jodorowsky sentia-se muitas vezes um 

estrangeiro em seu país natal. Sua infância ocorreu no período entre guerras, 

posteriormente a quebra da bolsa de Nova York. O Chile, foi considerado um dos países 

mais atingidos no setor financeiro. Cerca de 70% dos chilenos passaram a viver na 

miséria. 

Nesse mesmo período surgia uma nova vanguarda artística, o surrealismo. A 

ruptura com o tradicionalismo era característica comum a todos os movimentos artísticos 

                                                 
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. 
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vanguardistas dessa época, cada um com suas técnicas e estéticas específicas. De acordo 

com Helmann (2012, p. 121), a arte surrealista nasce da “necessidade de uma visão 

totalmente introspectiva de si mesmo, do ponto onde a razão humana se liberta de 

qualquer forma de controle e o homem recupera seus instintos primários”. Os surrealistas 

acreditam e utilizam como elemento de criação uma outra realidade, “a dos sonhos, da 

fantasia, dos jogos espontâneos do inconsciente que podem ser alcançados por meio de 

procedimentos que liberam o potencial imaginativo e criativo do subconsciente”. 

 A vida e a formação artística de Alejandro Jodorowsky estão inseridas nesse 

contexto. A filmografia do cineasta traz características de outros meios em que ele esteve 

envolvido. A mise-en-scène de seus personagens traz em si características teatrais. A 

esfera circense também está presente em seus filmes, atuais e anteriores como A 

montanha sagrada, El Topo e Santa Sangre. O que difere A dança da realidade dessas 

outras produções, é o intervalo de tempo de lançamento entre eles e o caráter 

autobiográfico deste último.  

O fato de ser uma ficção autobiográfica surrealista, despertou o interesse de um 

olhar mais atento para a investigação das potência do filme enquanto material de pesquisa 

na área de Antropologia Visual. Os filmes abrigam em si os mistérios do tempo e da 

humanidade. A antropologia visual torna-se um mecanismo de pesquisa e documentação 

de extrema importância aos tempos de hoje e ao futuro. Observar os mecanismos 

utilizados na construção da narrativa, é investigar como uma história foi contada ou 

retratada, a partir das subjetividades de indivíduos inserido em um contexto histórico, 

econômico, psicológico e social. 

 

Cinema e antropologia visual 

 

A linguagem cinematográfica ganha forma de acordo com os elementos 

imagéticos e sonoros que são utilizados e com a maneira em que os mesmos são 

organizados e apresentados aos espectadores. Neste sentido, a imagem fílmica constitui 

“uma reprodução do real cujo realismo aparente é, na verdade, dinamizado pela visão 

artística do diretor. A percepção do espectador torna-se aos poucos afetiva, na medida em 

que o cinema lhe oferece uma imagem subjetiva, densa e, portanto, passional da 

realidade” (MARTIN, 2003, p. 25). 

Não há um modo específico de fazer um filme, e a forma como ele é realizado 

carrega características do tempo-espaço em que foi pensado e executado. O cinema não 
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limita a criatividade de seus realizadores; isso contribui para o surgimento de novas 

técnicas, constantemente ampliando a variedade de modos de produção dessa visualidade. 

Como construção imaginária, a diegese é responsável pela criação de uma esfera 

imaginativa com suas características próprias e peculiares. Algumas vezes, fiel, em 

outras, afastada das leis do mundo natural, numa alternância de semelhanças e diferenças. 

“Toda a construção diegética é determinada em grande parte por sua aceitabilidade social, 

logo por convenções, por códigos e pelos simbolismos em vigor em uma sociedade” 

(AUMONT, 2011, p. 259). 

O autor lembra também que a imagem procede do exercício de uma linguagem 

cujas estruturas profundas modelam o conteúdo veiculado, igualmente encontrado na 

“vinculação a uma organização simbólica (a uma cultura, a uma sociedade); mas a 

imagem é também um meio de comunicação e de representação do mundo, que tem seu 

lugar em todas as sociedades humanas” (AUMONT, 2011, p. 134). Em A linguagem 

secreta do cinema, Jean-Claude Carrière aborda a linguagem cinematográfica, seus 

elementos, a recepção e a interpretação por parte dos espectadores: 

Quantas vezes poderíamos dizer, referindo-nos a nós mesmos ou a outros, que 

um filme não chegou realmente a ser visto? Por muitas razões algumas não 

muito claras e outras que não podemos admitir, nós vemos com deficiência. 

Recusamo-nos a ver, ou então vemos algo diferente. Em todo filme, há uma 

região de sombra ou uma reserva do não-visto. (CARRIÈRE,1995, p.10). 

 

Martin (2003, p. 92), na A linguagem cinematográfica reflete sobre a imagem 

inserida no contexto do cinema e seus usos: “Tudo o que é mostrado na tela tem portanto 

um sentido e, na maioria das vezes, uma segunda significação que só aparecem através 

da reflexão; poderíamos dizer que toda imagem implica mais do que explicita.” O autor 

vai adiante e acrescenta que “a utilização do símbolo no cinema consiste em recorrer a 

uma imagem capaz de sugerir ao espectador mais do que lhe possa oferecer a simples 

percepção do conteúdo aparente” (MARTIN, 2003, p. 93). 

Partindo da ideia do filme enquanto produto de perspectivas e das relações entre 

seus realizadores e as informações e reflexões sobre universo que os cerca, é possível 

identificar diversos aspectos relacionados a subjetividade de quem os produziu. O roteiro, 

os diálogos, os cenários, o figurino e os temas abordados são alguns pontos que podem 

se destacar para uma investigação visual antropológica. No caso específico de A dança 

da realidade, uma obra autobiográfica, Alejandro Jodorowsky compartilha não só o 
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contexto histórico que vivenciou durante sua infância mas também suas memórias e suas 

perspectivas lúdicas e oníricas. 

 

Jaime e a jornada do herói 

 

Jaime, o pai de Alejandro, é apresentado aos espectadores como uma projeção de 

Stalin. Um devoto do ditador russo, que reproduz seu comportamento em sua rotina 

diária. É extremamente conservador, patriarcal e machista. Em sua loja, Casa Ukrania, 

mantém um quadro com a imagem de Stalin, como um Deus a ser seguido. A reprodução 

é também física: Jaime usa bigodes e farda idênticos aos do comunista russo. Jaime é 

retratado como homem com um tipo físico forte, trapezista de circo e boxeador durante a 

juventude. Além de comerciante, era integrante do corpo de bombeiros de Tocopilla. 

A educação fornecida pelo pai à Alejandro era conservadora e dura. O grande 

temor de Jaime era que o filho se tornasse um fraco, agindo de uma maneira que os 

tornasse alvo de chacota e piadas maldosas. O comportamento de Jaime era provocativo 

e agressivo, fazia uso de chantagens emocionais, criava situações em que Alejandro era 

obrigado a provar sua hombridade muitas vezes por intermédio da dor.  O ponto fraco de 

Jaime fica como uma ferida exposta que ele se dispôs a carregar. O pavor de pensar em 

como as pessoas ligariam seu nome e sua imagem ao conceito de covardia o leva a 

decisões e atos que beiram a insanidade. Como por exemplo, quando ele decide levar 

água com uma carroça e dois burros aos indivíduos que estavam isolados da cidade por 

motivo de doença. Mortos de fome, eles abatem os burros para se alimentar e destroem a 

carroça. Jaime retorna ao lar tomado pela peste.  

A resistência a dor e o ateísmo eram pilares impostos a Alejandro por seu pai. 

Jaime insistia na ideia da inexistência de um ser divino, na finitude da matéria, impondo 

os conceitos ao filho. O cineasta trabalha com a ambiguidade presente em seu pai. Um 

ateu devoto, que defendia o direito de igualdade apenas aos que considerava que eram 

dignos, como ele, excluindo amputados e pobres. Hostilizava o filho com agressões de 

caráter homofóbico e frequentava reuniões noturnas com companheiros comunistas, 

prostitutas e travestis.  

Jaime é o personagem que vivencia a jornada do herói de Campbell, no filme. A 

jornada do herói é repleta de símbolos e de sacralidade. O herói – em sua existência 

humana e abarrotada de imperfeições – é agraciado com a oportunidade sagrada dos 

deuses. Recebe um convite para uma aventura em busca do seu deus interior para que, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

assim, reestabeleça sua conexão com o Cosmo, de maneira equilibrada e consciente. Os 

deuses e os seres lúdicos que surgem no decorrer da narrativa são apenas estímulos para 

que o herói encontre as ferramentas necessárias para desenvolver e aprimorar suas 

qualidades interiores. Após o seu renascimento, o herói compartilha sua experiência com 

sua sociedade e, desta maneira, conclui sua missão. Esse é o caminho percorrido pelo pai 

de Jodorowsky durante a trama. 

A jornada se inicia, Jaime decide matar o coronel Carlos Ibáñez del Campo, o 

presidente do Chile naquele período. O primeiro contato do personagem com Ibáñez 

acontece em um evento realizado pelo padre e por freiras, um concurso de fantasia para 

cachorros. O esvaziamento das preocupações eclesiásticas é um dos fatores decisivos para 

o suicídio do homem que pretendia se vingar do coronel ditador, após ser ludibriado pelas 

artimanhas do pai de Alejandro. Outra cena provocadora é a do encontro de Jaime com 

um padre em um momento de desespero, necessidade e tormento. O padre responde o 

pedido de ajuda com uma tarântula. As críticas de Jodorowsy não são direcionadas às 

crenças em divindades, e sim às instituições religiosas. 

Ao descobrir que o ponto fraco de Ibánez é seu cavalo Bucéfalo, coloca seu plano 

minucioso para executar o presidente chileno em ação, tornando-se seu cavalariço. O 

cavalo é o agente de mudanças dentro do personagem, uma relação de carinho e amor se 

estabelece. Aquiles, o mentor que recepcionou Jaime, após transferir todo seu 

conhecimento, pede para que o mesmo cave uma cova, pois é chegada a hora de morte. 

Aquiles e Jaime trocam de roupa e consequentemente de identidade. O homem que morre, 

é a projeção do ditador russo. Esse é o primeiro renascimento de Jaime, que se torna 

Aquiles. O cineasta utiliza a morte como metáfora, deixando indícios de que uma 

transformação ocorrerá. 

Após alguns devaneios, o cavalariço relembra de seu propósito e envenena o 

cavalo Bucéfalo, a fim de atrair Ibáñez para uma armadilha noturna. Ao se deparar com 

a situação que houve tanto ansiado outrora, Jaime tem um colapso nervoso e não consegue 

atirar no ditador que, por fim, acaba o elogiando por ter sido o seu melhor serviçal. Em 

estado de choque, Jaime continua sua viagem evolucional em busca de seu 

autoconhecimento e aprimoramento moral. Nesse ponto da narrativa, o personagem perde 

momentaneamente sua identidade, vagando por terras distantes. 

O despertar de Jaime é trazido por de balões, enviados por sua esposa e seu filho, 

em um momento de dor e saudade. Surge então as lembranças de sua essência, de sua 
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família e de seu passado. O aspecto físico do personagem nessa fase, faz alusão a figura 

de um Jesus Cristo chileno: barbas e cabelos longo com os braços pintados com as cores 

da bandeira do Chile. Jaime está em uma situação de exclusão, abandono e miséria, 

quando se depara com mais um elemento mágico: uma carpintaria com o nome de Santa 

Madeira. Duas estátuas sacras enfeitam a entrada do local, o que traz ao espectador a ideia 

de uma espécie de santuário. 

 Novamente o personagem se depara com um mentor, José, o carpinteiro. A 

caridade do “Velho Santo” é uma metáfora bíblica, é oferecido o pão e o vinho a Jaime, 

o sangue e o corpo de Cristo. No período em que Jaime está lustrando as cadeiras que 

serão doadas para igreja, José atua como mensageiro divino, na tentativa de estimular a 

centelha divina que habita na alma machucada, que ali se encontra. O convite a reflexão 

parte de trechos da bíblia, relacionando Deus a verdade e a mudança interior. Ao entregar 

a encomenda das cadeiras da pequena igreja, durante um culto, José sofre um mal súbito 

e morre. 

Abalado, Jaime cede todo o dinheiro que recebeu pelo trabalho das cadeiras para 

que José tenha um enterro digno. Essa atitude é a confirmação de que a transformação 

está acontecendo. Ao sair da igreja, o personagem se depara com mais uma provação: o 

confronto com alguns nazistas o faz ser preso e torturado. Jaime segue louvando a Don 

José, como um santo milagreiro, o que deixa os militares extremamente intrigados. 

Mesmo sofrendo com diversas técnicas desumanas de tortura, ele continua louvando ao 

Velho Santo, que lhe mostrou o caminho da verdade. Como se Deus houvesse se apiedado 

dele diante de tanto sofrimento, a ajuda chega junto com os revolucionários que trazem a 

notícia da queda de Ibàñez e do fim de seu mandato. O retorno para Tocopilla é o caminho 

para a conclusão de sua jornada. Sua redenção se completa ao estar em contato novamente 

com sua família, dessa vez, renascido como um novo homem. 

 

A divindade de Sara 

 

Sara possui um tipo físico robusto, mulher forte, com seios fartos. O cineasta cria 

uma personagem com elementos que remetem à fertilidade, à maternidade e à 

feminilidade. A mãe de Alejandro assemelha-se a uma cantora lírica. Todas as suas falas 

são em forma de canto, o que dá ao filme um tom dramático, com aspecto de uma ópera. 

Sara é filha de um dançarino russo, que morreu ao subir em cima de um barril com álcool 

para acender uma lamparina. Seu pai possuía um cabelo notável, cacheado e volumoso. 
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Ao engravidar de Alejandro, obteve a certeza de que o filho era a encanação de seu 

falecido pai, e passou a tratá-lo como tal. O cabelo loiro e cheio de cachos, era a 

característica física que permitia essa associação tida como verdadeira. 

Jodorowsy retrata sua mãe quase como uma santa. Uma mulher oprimida pelo 

marido machista, que não perde a fé em sua espiritualidade. A personagem exerce a 

função de instrumento mágico e divino em algumas situações, concebendo milagres no 

decorrer da narrativa. Sara salva a vida de Jaime durante o período da peste negra, 

revertendo a situação dada como perdida. Na cena em que ela segura o marido moribundo 

nos braços é possível perceber a reprodução e a associação visual e simbólica da obra 

Pietà (1499), de Michelangelo, a escultura da Virgem Maria segurando seu filho Jesus, 

morto em seus braços. Sara faz um oração fervorosa a Deus e ao urinar sobre Jaime o 

“líquido sagrado”, cura-o de sua doença. 

Sara também é responsável pelos rituais de purificação e de renascimento do 

filme. Carrega em si o conteúdo relacionado à presença do divino. É a figura que induz a 

desconstrução de autoimagens e de conceitos que aprisionam e angustiam Alejandro em 

sua infância. A personagem atua removendo as barreiras de seus pensamentos, 

convidando-o ao autoconhecimento e a expansão de seus sentimentos e sensações. Sara 

ensina o filho a ser invisível e a não ter medo da escuridão. É ela que fornece a calmaria, 

a segurança e o amor nos períodos de grandes dificuldades. 

Ao regressar de sua jornada, Jaime cai aos pés de sua esposa aos prantos, 

extremamente arrependido e atormentado por seu antigo comportamento agressivo e 

ditatorial, implorando por seu perdão. Novamente o cineasta propõe a analogia imagética 

com a escultura La Pietà. Em busca da libertação do eu-interior do marido, ela o leva até 

o quintal da casa, onde o introduz a um exercício de autoconhecimento e rompimento 

com o passado.  

Jaime é obrigado a entrar em contato com sua sombra e com seu inconsciente. 

Sara expõe a fotografia de Stalin em um quadro, apontando-o como o Deus em que Jaime 

construiu suas bases. Em seguida, apresenta a imagem de Ibáñez, como o diabo que o 

atormenta. Indica ao marido as características presente nessas duas figuras históricas 

como projeções da pessoa que ele acredita ser. Finalmente, mostra um quadro com a foto 

de Jaime. Entrega a ele uma arma. Após atirar contra as imagens, que entram em 

combustão, os movimentos da mão de Jaime voltam a normalidade, a libertação acontece. 
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A jornada do herói é concluída com êxito, com o auxílio das divindades e de elementos e 

ferramentas mágicas.  

 

Alejandro Jodorowsky e a dança da memória 

 

Alejandro Jodorowsky está presente no filme em diferentes papéis. O personagem 

de sua infância; o personagem na vida adulta, que ampara o menino em momentos 

difíceis; e o cineasta. Sua autobiografia audiovisual é formada por diferentes recursos, 

que ao interagir com os espectadores, deixam pistas de sua subjetividade. A arte 

surrealista, os elementos circenses, suas experiências com o teatro, a psicomagia, o 

misticismo e as cartas de Tarot constituem a estrutura e a estética de seu cinema. 

Os traços surrealistas do cineastas habitam em toda a diegese do filme. Os 

componentes lúdicos e oníricos são estímulos atuantes na imaginação criativa de quem o 

assiste, permitindo o contato e a criação de novas perspectivas. Jodorowsky utiliza a 

mitologia para imergir no imaginário dos receptores, através da jornada do herói. É uma 

proposta de mudança evolutiva, um convite a examinarmos a nós mesmos, a 

mergulharmos em nossos instintos e a restaurarmos nossos sentimentos mais profundos 

através da estética da redenção. 

A imagem inicial de Alejandro criança, é o resultado das projeções de seus pais. 

A farda azul, representa a parte paterna. O desejo de orgulhar o pai, de ser forte, corajoso 

e resistente a dor. A parte materna está em seus cabelos compridos e loiros e é a projeção 

feita por sua mãe, que acredita que seu corpo é habitado pelo espírito de seu avô. A 

desconstrução de Alejandro se inicia quando seu pai o leva a uma barbearia. Para acabar 

com os devaneios de Sara e para impedir que o filho seja visto como um homossexual, 

Jaime ordena que cortem o cabelo do garoto. O cabelereiro retira uma peruca do cabelo 

de Alejandro, que se desfaz ao ser entregue em suas mãos. Uma metáfora à atmosfera 

ilusória em que o menino estava submetido. 

Jaime é o algoz de sua infância. São várias as cenas do filme em que o garoto é 

hostilizado pelo pai. Em uma delas, aumenta gradativamente a força da agressão para ver 

o limite de dor suportado pela criança, resultando em um dente quebrado. Como prova de 

amor e para obter o devido respeito paterno, Jaime sugere que o procedimento dentário a 

que Alejandro será resignado, seja realizado sem anestesia. O garoto aceita de prontidão. 

O caráter opressor de Jaime destaca-se a todo momento, os “benefícios” cedidos ao filho 
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estão sempre ligados a algum tipo de humilhação. Como por exemplo, quando ele sugere 

aos companheiros do corpo de bombeiros a nomeação de Alejandro para a função de 

mascote no desfile cívico, em substituição ao cachorro da corporação.  

O misticismo presente na infância do cineasta apresenta-se na forma de alguns 

personagens. Teósofo, um homem com uma pintura corporal peculiar, sinaliza em si 

mesmo os pontos onde estão situados os chacras vitais. O místico possui um Japa Mala 

transpassado pelo corpo, cordão utilizado para auxiliar na entoação de mantras. Teósofo 

transmite alguns ensinamentos para Alejandro, instruindo o garoto a prática da meditação. 

Presenteia-o com três pingentes, para posteriormente serem derretidos e transformados 

em um colar, que será a lembrança constante de que Deus é o responsável pela união dos 

três elementos.  

Outra personagem da esfera do onírico a se destacar na narrativa é a Rainha de 

Copas. Uma entidade que Alejandro conhece na praia, em um momento expressivo de 

raiva. Ao ver o menino bravejando contra o mar, corre em sua direção, na tentativa de o 

impedir de sua atitude impensada, através da reflexão. Alejandro a hostiliza e a ignora, 

chamando-a de velha bêbada e apedreja o mar, que responde com a morte de todos os 

peixes que nele estavam, como a mulher já havia o alertado.  

No baralho do Tarot, a carta da Rainha de copas é mensageira de tempos de 

autoconhecimento e aprofundamento nos próprios sentimentos, na empatia e no 

entendimento de pessoas próximas. Representa o arquétipo de mãe amorosa e mulher 

dedicada que auxilia ao próximo com um amor incondicional e que encontra nas 

profundezas de seu interior a força necessária para estabilizar e equilibrar qualquer 

situação.  

A simbologia da Rainha de Copas nos remete a Sara, figura fundamental no 

processo evolutivo de Alejandro e de Jaime. É ela que auxilia constantemente o filho a 

romper com seus medos e inseguranças e a transformá-los em arte e em sentimentos 

benéficos e construtivos. No período em que Jaime está ausente, ela costura um novo 

casaco para o filho, libertando-o da obrigação de ser um espelho de seu pai. 

 Jodorowsky utiliza seu filme para criticar diversas posturas da sociedade. Os 

mineiros mutilados por dinamites são figuras frequentes em sua filmografia. Na obra 

analisada, são retirados das ruas de Tocopilla pelo exército do governo e despejados no 

depósito de lixo por causarem asco e estranhamento à população. Outro retrato dos 

excluídos é feito com uma população que caminha entre as montanhas vestindo preto. 
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São os miseráveis e os doentes, que tomaram o Chile e que, igualmente aos mutilados, 

são descartados sem nenhuma preocupação com sua humanidade. 

 A dança da realidade é um diálogo entre memórias e consciência. O cineasta 

explicita ao público a ideia de conexão e interligação entre os seres vivos e a energia que 

move o universo. O sofrimento e o prazer, para Jodorowsky, caminham juntos, sempre 

de mãos dadas. A figura de Alejandro adulto no filme é o próprio Deus da criança 

retratada na narrativa, a imagem da onisciência. Todos os caminhos levam até ele. O 

ponto de partida e o ponto final coexistem e dependem um do outro para se manterem 

vivos. O filme encerra com o menino andando em direção ao píer, passando pelos 

personagens que compuseram sua história e infância em Tocopilla. Alejandro atual se 

despede e segue viagem pelo mar em um barco pilotado por um esqueleto, a 

personificação da morte, que o guia por uma imensidão de cor branca.  

 

Considerações finais 

 

Os filmes são fontes de informações dos mais diversos aspectos. A investigação 

minuciosa de todo e qualquer elementos fílmico utilizado na formação de uma diegese 

permite adentrar a um universo singular, imerso as multiplicidades de questões 

filosóficas, sociais, emocionais, territoriais e históricas. Cada indivíduo é único, fruto de 

um número infinito de combinações que interligam-se entre si e que dão vida a alma que 

cada corpo carrega. A subjetividade é a riqueza do ser humano. O contato com o outro 

através de suas produções e de seus produtos incitam ao questionamento de quem somos, 

do que queremos e de que papel estamos exercendo no mundo. 

As histórias retratadas nos filmes, ficcionais ou não, são potências que o espírito 

do espectador pode provar. Todo registro diz um pouco da história de alguém, que é 

formada pelos resultados de suas próprias vivências, pelos encontros e pelas relações 

estabelecidas com os objetos, com as pessoas e com o mundo.  A narrativa de Jodorowsky 

pode ser um ponto de identificação para a geração que viveu a incerteza de um período 

entre guerras. Ela tem o poder de despertar memórias adormecidas nos mais idosos, e dá 

forma a um período só conhecido pelas histórias orais e pelos livros escolares de uma 

geração mais jovem. 

O filme autobiográfico de Alejandro Jodorowsky é significativo dentro dos 

estudos antropológicos visuais. A perspectiva surrealista do artista mostra o Chile como 

um ser vivo, que tem sua saúde vital determinada pelo dinheiro e não pode alimentar e 
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abrigar a todos os seus filhos. Através de uma esfera mitológica, os espectadores são 

convidados a enxergarem pelos olhos de um outro indivíduo, são convidados a pensar 

situações inimaginadas até então.  O contato com o outro, permite uma reafirmação de 

minha própria subjetividade, por comparação, resultantes de diferenças e similitudes. O 

filme, em sua riqueza de conteúdo, imagéticos e sonoros, serve como amplo e rico 

material de pesquisa para áreas do conhecimento como antropologia, história, psicologia, 

arte, cinema, mitologia, comunicação, entre outras. 
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