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Um proprietário quer expulsar os moradores de um bairro 
pobre. Organiza-se uma revolta, liderada por Don Carmelo. 
Para suster a rebelião, contrária aos seus projectos, o 
proprietário contrata Pedro, dito “o bruto”, um funcionário 
do matadouro. “O Bruto” acaba por matar, acidentalmente, 
Don Carmelo. Procurado pela polícia, Pedro é abrigado pelo 
proprietário. A mulher deste, Paloma, passa a ser visita 
frequente da cama do Bruto. Mais uma vez em fuga depois 
de ser reconhecido pelos moradores, o “Bruto” esconde-se 
em casa de Meche, a filha de Carmelo, por quem se apaixona. 
Vexada, Paloma diz a Meche que Pedro é o assassino do seu 
pai, e conta ao marido que o “Bruto” tentou abusar dela.
No confronto que se segue, o “Bruto” mata o proprietário, 
antes de ser morto pela polícia, conduzida por Paloma.

O esplendor do melodrama: O Bruto

Pedro, que trocou o trabalho no matadouro pelo de talhante, 
um pouco simples de espírito, justamente apelidado de “o 
bruto”, está apaixonado por Meche, filha de um inquilino 
do seu patrão, ele próprio um rico proprietário de imóveis 
e explorador dos pobres que utiliza, com muito gosto, os 
eloquentes bíceps do seu “gorila” pessoal para colocar os 
credores à sua mercê. Essa força hercúlea também interessa 
a Paloma, a bonita jovem mulher do chefe, por razões menos 
materiais mas igualmente autoritárias. Seguindo as ordens 
do seu patrão, Pedro mata o pai da sua amada, tal Cid dos 
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subúrbios, e depois, apercebendo-se do horror do seu gesto, 
submete ao mesmo destino o seu sórdido orquestrador. 
Paloma, ao lado dele, louca de ciúmes, remata o drama 
denunciando-o à polícia, que o mata sem piedade. Em cena 
fica apenas a doce Meche, violada e órfã, a que perdoou, e a 
selvagem Paloma, a sós com os seus demónios...

Reduzido a este esquema, O Bruto (curiosamente 
apresentado em França com o título L’enjôleuse [o sedutor]) 
surge como uma novela medíocre na qual não faltam 
extravagâncias melodramáticas. É dessa forma pouco 
lisonjeira que o consideramos habitualmente. Mas sabemos 
que a verdade de Buñuel deve ser procurada além das 
aparências, e que essa pode ser a mais autêntica e, também, 
a mais sórdida. No entanto, raramente o universo de Buñuel 
parece atingir esse paroxismo, e as paixões são assombradas 
por essa exasperação: a massacrada virilidade de Pedro, 
a sensualidade vibrante de Paloma (já agora, apontamos a 
ironia antitética desse nome1), a virgindade idealizada de 
Meche, três personagens desenhadas com tal precisão que 
se confinam à abstração. Maniqueísmo? Certamente, mas 
no seu estado puro. Raramente o pessimismo do autor é tão 
explícito: O Bruto é como a quintessência do film noir. Filmado 
muito rapidamente (em dezoito dias), o filme não foi poupado 
de detalhes altamente poéticos, que iluminam uma prosa 
que é, por vezes, um pouco pesada: as flores quebradas, 
símbolo da próxima matança; a vela apagada pelos dedos 
repentinamente delicados d’o bruto; o bife a grelhar; o galo 
da imagem final, instrumento do remorso e, sem qualquer 
dúvida, da vingança...

Fazemos nossa a opinião de Christiane Rochefort, uma das 
raras pessoas a ter julgado o filme logo na sua estreia, como 
uma obra cativante “onde, através de uma estrutura simples, 
as imagens de Buñuel expressam de forma directa, violenta 
e acessível a todos, essa procura pela pureza no inferno do 
mundo actual.”

Claude Beylie

1 [N. da T.] Paloma, em espanhol, significa pomba.
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