


O Silêncio dos  
Inocentes 
O filme que completa 30 anos em fevereiro 

     Foi no Dia dos Namorados de 1991 que estreou "O Silêncio dos Inocentes", um dos me-
lhores, mais importantes e fascinantes filmes de sempre.Este thriller, realizado por Jo-
nathan Demme,  lançou para a galeria dos personagens mais famosos do cinema o nome 
de Hannibal Lecter. Adaptado do romance Red Dragon, de Thomas Harris, e protagonizado 
por Anthony Hopkins e por Jodie Foster, The Silence of the Lambs (no seu original) conta a 
história de Clarice Starling (Jodie Foster), agente estagiária do FBI, a quem é entregue a difí-
cil missão de descobrir o paradeiro de um assassino em série que vai matando jovens rapa-
rigas com o intuito de lhes retirar a pele. Para levar a bom termo a sua missão e conhecer a 
identidade do assassino, Clarice resolve pedir informações a Hannibal Lecter, psicopata 
preso por homicídio e canibalismo e que fora outrora um famoso psiquiatra.Lecter é um cri-
minoso extremamente inteligente com gostos requintados em termos de arte e de músi-
ca.Entre eles estabelece-se um perigoso jogo de confidências que levam Lecter a interessar
-se pelo perfil psicológico da investigadora cinseguindo mesmo  que ela confesse certos 
episódios da sua infância. As cenas entre Foster e Hopkins são, sem dúvida, o ponto alto 
deste filme: ambos arrebataram memoráveis interpretações, conferindo maior veracidade 
psicológica aos seus personagens. Outros pontos fortes do filme são a engenhosa fuga do 
Dr. Lecter da prisão de máxima segurança. Ficaram célebres alguns diálogos de Lecter co-
mo "quid pro quo" ou o sarcástico e ambíguo "I´m having an old friend for dinner"... O certo é 
que, apesar da natureza violenta do filme, Hollywood reconheceu a sua qualidade, conferin-
do-lhe cinco Óscares nas categorias máximas: Filme, Realizador, Ator Principal, Atriz Princi-
pal e Argumento Adaptado, distinção que só dois filmes antes haviam conseguido: Aconte-
ceu Uma Noite, em 1934, e Voando Sobre um Ninho de Cucos, em 1975. O impacto da per-
sonagem de Hannibal Lecter levou a que fossem feitas dois novos filmes: Hannibal (2001), 
realizado por Ridley Scott, com a atriz Julianne Moore a interpretar o papel de Clarice Star-
ling e Hopkins mantendo-se como Hannibal e Red Dragon (Dragão Vermelho, 2002) com 
novos personagens interpretados por Edward Norton, Ralph Fiennes e Emily Watson.No en-
tanto, nehum dos filmes alcançou o estatuto de culto de "O Silêncio dos Inocentes" 

https://www.youtube.com/watch?v=8Qsq6DrYDxE


     Eis algumas curiosidades sobre aquele que continua a ser o único filme de 
terror (psicológico) a triunfar nos Óscares.  

  5 curiosidades de 
 ‘O Silêncio dos Inocentes’ 

1. Um filme de terror lançado no Dia dos Namorados - O estúdio chegou a ponderar lan-
çar o filme diretamente em vídeo porque o tema era demasiado desagradável para ape-
lar ao grande público.  

2. O ator Gene Hackman foi a primeira opção para interpretar Lecter. Sean Connery chegou a 
ler o guião mas achou-o repugnante. Já a agente do FBI, Clarice Starling, quase foi interpreta-
da por Michelle Pfeiffer, que não gostou do tom sombrio do filme. 



3.O doutor Hannibal Lecter, interpretado de forma brilhante por Anthony Hopkins, aparece ape-
nas 16 minutos na tela durante as duas horas e dezoito minutos do filme. No entanto é, segu-
ramente, o personagem que cria maior impacto. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgX0hASKpBU&feature=emb_logo


5. Anthony Hopkins tinha desistido de Hollywood - Se-
an Connery terá sido a primeira escolha de Jonathan 
Demme para ser o Hannibal Lecter, mas recusou. Je-
remy Irons foi outro "não", porque tinha acabado de in-
terpretar um papel pesado, Claus von Bülow, em 
"Reveses da Fortuna" (1990), com o qual ganharia o Ós-
car. O realizador decidiu-se então por Anthony Hopkins 
por ter sido o Dr. Frederick Treves em "O Homem Ele-
fante" (1980). O ator, já com mais de 50 anos e vários 
filmes falhados, tinha regressado aos palcos de Lon-
dres, convencido que a carreira em Hollywood tinha ter-
minado. Quando o agente o informou que ia mandar 
um argumento chamado "O Silêncio dos Inocentes", 
achou que era um filme para crianças.  

4. "O Silêncio dos Inocentes" era o maior sucesso de bilheteira dos cinco nomeados para o 
Óscar Melhor Filme, mas não era o favorito. Ao fim de uma semana nos cinemas, o orçamen-
to de 19 milhões de dólares estava pago. Com toda a gente a falar de Lecter, Clarice e a citar 
as frases mais célebres, "O Silêncio dos Inocentes" ficou cinco semanas em primeiro lugar 
nas bilheteiras e foi o quinto mais rentável a nível mundial em 1991. Contando com a infla-
ção, as suas receitas entrariam no campeonato dos filmes de super-heróis. As apostas dividi-
am-se entre "Bugsy" e "JFK (os outros candidatos eram a animação "A Bela e o Monstro" e "O 
Príncipe das Marés"). De facto, era o menos favorito, por ter estreado em fevereiro do ano 
anterior e pelo género. Mas a cerimónia começou com o anfitrião Billy Crystal a entrar como 
Hannibal Lecter e terminou com "O Silêncio dos Inocentes" a ganhar os Óscares para Melhor 
Filme, Realização, Ator, Atriz e Argumento Adaptado. É apenas um dos três filmes em toda a 
história dos Óscares a ganhar o "top 5": os outros são "Uma Noite Aconteceu" (1934) e 
"Voando Sobre Um Ninho de Cucos" (1975).  

https://www.youtube.com/watch?v=WhkrhBNvgmA
https://www.youtube.com/watch?v=WhkrhBNvgmA


Mais leituras 

https://vitaminanerd.com.br/hannibal-de-thomas-harris/
https://vitaminanerd.com.br/hannibal-de-thomas-harris/


HANNIBAL LECTER  
A tríade canibal de Anthony Hopkins 

http://destrutor.com.br/hannibal-lecter-a-triade-canibal-de-anthony-hopkins/


Mais leituras ainda! 
Fica aqui o novo Boletim de Notícias -especial fevereiro 2021 do PNC nacional, com muitas e 
boas sugestões de cinema. 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pnc_aebarroselas_edu_pt/EXphf4h_AT9OtYsYb9GZEg8Bl3AKCup-iLtevmKtaN6Vgw?e=NbEnbh



