
"WHO WATCHES THE 

WATCHMEN": MOTIVAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO EM WATCHMEN 

Rafael Senra

RESUMO: Pretendemos analisar quais as motivações e como se organizam os personagens do filme 

Watchmen. Para isso, utilizamos de conceitos da psicologia junguiana que ajudam a explicar a dinâmica 

de cada personagem; em seguida, valemos de idéias de Chomsky e Enriquez para entender suas 

motivações e como se organizam em torno delas. 
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Na Idade Média, muito antes de os filósofos terem demonstrado que 
trazemos em nós, devido a nossa estrutura glandular, ambos os 

elementos - o masculino e o feminino -, dizia-se que "todo homem traz 
dentro de si uma mulher". É a este elemento feminino, que há em todo 

homem, que chamei "anima". Este aspecto "feminino" é, 
essencialmente, uma certa maneira, inferior, que tem o homem de se 

relacionar com o seu ambiente e, sobretudo com as mulheres, e que ele 
esconde tanto das outras pessoas quanto dele mesmo. Em outras 

palavras, apesar de a personalidade visível do indivíduo parecer normal, 
ele poderá estar escondendo dos outros — e mesmo dele próprio — a 

deplorável condição da sua “mulher interior'' (JUNG, p.31). 





a sua energia específica desaparece no inconsciente com incalculáveis 
conseqüências. Esta energia psíquica que parece ter assim se dispersado 
vai, de fato, servir para reviver e intensificar o que quer que predomine 

no inconsciente — tendências, talvez, que até então não tivessem 
encontrado oportunidade de expressar-se ou, pelo menos, de serem 

autorizadas a levar uma existência desinibida no consciente. 

Estas tendências formam no consciente uma "sombra", sempre 
presente e potencialmente destruidora. Mesmo as tendências que 

poderiam, em certas circunstâncias, exercer uma influência benéfica, 
são transformadas em demônios quando reprimidas (JUNG, p.93). 





As possibilidades são extremamente pequenas, como: Oxigênio se 
transformando em ouro. Há muito tempo desejo presenciar um evento 

desse tipo. Contudo, ignorei que na procriação humana, milhões de 
células competem para criar vida. De geração em geração, até... 

Finalmente, sua mãe amar um homem, Edward Blake, o Comediante. 
Um homem que ela teria todas as razões para odiar. Mas a despeito da 
contradição, e incalculáveis improbabilidades, foi você, somente você, 

que surgiu. Em uma forma tão específica. De todo o caos. É como 
transformar ar em ouro. Um milagre. (2009, 2h08min) 

A construção ou delimitação de inimigos, externos ou internos, é um 
processo frequente nas organizações, não raro, necessário. A existência 

de inimigos fortalece os vínculos interpessoais, reforçando os 
sentimentos de identificação e de pertença e a consciência de que há 
um projeto comum a ser realizado. Numa organização empresarial, o 

inimigo externo pode ser uma pessoa, um grupo, um setor, que passa a 
carregar o fardo pelos fracassos da organização.  

A existência de uma organização, assim como sua permanência, está 
relacionada à construção de inimigos. Esse ambiente de luta contra algo 

ameaçador consolida os laços de reciprocidade entre os membros da 
organização (ENRIQUEZ. Apud: KRAMER, FARIA, 2007, p.92). 
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