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Resumo: 

 
 

 
O objetivo dessa dissertação de mestrado é analisar as diferentes representações 

do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro (BOPE/RJ) na obra do 

diretor José Padilha. A pesquisa partiu da análise comparativa das 

representações da ação policial no combate à violência urbana na cinematografia 

brasileira; o corpus escolhido foram dois filmes de José Padilha, ambos com 

referência à atuação do BOPE.  

Se no primeiro filme, o documentário Ônibus 174 (2002), o BOPE/RJ foi alvo de 

várias críticas, inclusive feitas por integrantes da corporação; em 2007, com 

TROPA de ELITE (2007), PADIHA fez do BOPE/RJ uma polícia infalível.  

Vazado pela internet, con(fundiu) a realidade à ficção levando o filme para as ruas 

antes de seu lançamento no cinema. Maior bilheteria do ano, Urso de Ouro em 

Berlim, o filme rompeu vários paradigmas do cinema brasileiro. Foi o primeiro do 

Cinema de Retomada a ter como roteiristas policiais.  

  

 
 

 
Palavras chave: espetacularização, fusão real/ficção/ convergência das mídias/ 

cinema brasileiro 
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ABSTRACT 
 

 

The aim of this master's dissertation is to analyze the different 

representations of "Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro" 

(BOPE/RJ), in two movies of José Padilha: Onibus 174 (2002) and Tropa de Elite 

(2007).  

By merging reality and fiction, José Padilha shows one BOPE/RJ in 

Onibus 174 (2002) and another one in Tropa de Elite (2007). From the 

comparative analysis - in the brazilian cinema - of models of police action to 

combat urban violence, the two films were chosen as a corpus to this work. 

In the first film, BOPE was a target of criticism, made even by members 

from its own corporation, whereas in 2007, it was shown as an infalible police 

force.  Tropa de Elite merged reality and fiction and was spread out before being 

commercially released, because was leaked on the internet. 

Further, Tropa de Elite had broken several paradigms of Brazilian cinema. 

It was the first film in the period known as "Cinema de Retomada" to count on 

police officers as writers of the screenplay. The film won an important prize in 

Berlin (Gold Bear) and was the biggest book office of the year. 

 

 

Keywords: Merging reality and fiction, Tropa de Elite, urban violence, leaked on 

the internet 
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Os policiais no Brasil são muito 
maltratados pelo Estado. Mal treinados e 
remunerados. Muitos acabam morrendo.  

 
                                                                           José Padilha1 

 
 

 

As sombras projetadas na caverna de Platão não assustam mais os 

policiais brasileiros. Com o fim da Ditadura Militar, em 1985, aos poucos eles 

estabelecem novas relações com a sociedade e com a mídia. 

Se antes, presos à ideologia da repressão e do patrulhamento 

ideológico sistemático, representantes da inteligência policial fiscalizavam as 

redações dos jornais decidindo o que podia ou não ser divulgado; hoje a polícia 

busca estabelecer uma relação mais “transparente” e “próxima” com a sociedade 

e com a mídia2.  

Nos batalhões da Polícia Militar, nos diversos estados brasileiros, 

policiais lotados em departamentos nomeados como “P5” recebem treinamento 

para prestar assessoria à imprensa, que busca, “em tempo real”, informações 

sobre as diversas operações realizadas.   

Se por um lado, a luta pelos Direitos Humanos no Brasil avançou3 

obrigando os órgãos que integram o sistema de repressão à criminalidade a 

rediscutirem suas práticas - inclusive inserindo cursos de Direitos Humanos nas 

aulas de formação dos novos policiais - a Constituição de 1988 também desenhou 

novos perfis para a polícia em todo o território. 

O processo de redemocratização do país provocou situações que 

estimularam a reformulação de uma série de políticas e práticas adotadas de 

modo legal pelas Forças Armadas e pelas Polícias Federal, Militar e Civil durante 

a última Ditadura Militar (1964-1985). 

                                                
1  - Ver mais em: CAMPOS, Raul. Cinema de Choque. Chiques e Famosos. São Paulo. V1,nº8,p.39-
41. Jan. 2009. CONFERIR CITAÇÃO DE TÍTULO DE REVISTA 
2  - Pelo portal da PM mineira, por exemplo, todos os veículos de comunicação cadastrados 
recebem senha de acesso ao link “Sala de Imprensa”, que permite o acompanhamento de todas as 
operações em andamento. Selecionada a ocorrência mais interessante, é possível aos jornalistas 
responsáveis pela elaboração de pautas ligarem para os militares envolvidos na ação, podendo, assim, 
conseguir detalhes que permitam deslocar equipes com rapidez para o local da operação que se decidiu 
divulgar. Maiores informações através do link http://www.pmmg.gov.br/portal.pm/. 
3  - Assim, na forma da lei, não é permitido a nenhum agente do sistema de segurança publica 
promover atos como humilhações, torturas e/ou execução de suspeitos ou condenados 
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Com a democracia, policiais das mais diversas corporações e dos mais 

diversos cargos4 podem hoje votar e ser votados. Lutam, como qualquer 

trabalhador, pelos direitos de sua classe. Reivindicam melhores condições de 

trabalho, equipamentos mais adequados ao exercício de suas funções, mais 

investimento em capacitação e em soldos e vencimentos compatíveis com a 

periculosidade da função que exercem. Em vez de só reprimir outros 

trabalhadores, agora os policiais de várias corporações civis e militares também 

fazem greves5. 

Se, por um lado, os noticiários apresentam denúncias de abusos de 

autoridade, da continuidade da prática de torturas contra suspeitos e detentos, ou 

de corrupção policial; também têm espaço casos em que o heroísmo dos agentes 

dos órgãos de segurança também é reconhecido. 

As novas regras políticas trazidas pela redemocratização do país, a 

própria estabilização da economia, a introdução de novas tecnologias de 

informação, tudo isso mudou a cultura na sociedade civil e militar brasileira. 

O fascínio pela mídia é tamanho que há policiais que são jornalistas e 

que agem como assessores de imprensa de si mesmos como a inspetora Marina 

Maggesi6. Considerada uma fonte privilegiada da imprensa fluminense, ela não 

titubeou. Ao ser questionada sobre a forma em que se tornou alvo de entrevistas, 

ela admitiu: 
A relação com a mídia sempre foi diferente porque eu sempre me 
comuniquei com os bandidos pelo jornal. Se eu quero falar com a favela 
e com o presídio, eu falo com O Dia, O Povo e com o Extra. Quando eu 
quero falar com os formadores de opinião, falo no Globo, e no JB 
(RAMOS; PAIVA, 2007, p. 49).  
 

 

Marina admite que, para impedir que o traficante “Dudu da Rocinha” 

reassumisse o comando do tráfico, promoveu uma coletiva e mandou recado para 

                                                
4  - No jargão policial, “os praças” são os soldados, cabos e sargentos. Os demais cargos são 
classificados como oficiais. 
5  - Um bom exemplo foi a greve promovida por Policiais Militares, de Minas Gerais, em 1997. 
Revoltados com o fato de só os oficiais terem recebido aumento, “os praças” e fizeram várias manifestações 
na Praça da Liberdade , sede do poder mineiro. Um desses protestos culminou com a morte do cabo Valério 
dos Santos Oliveira. Boa parte dos líderes foi eleita deputado em 1998. 
6  - RAMOS Silva; PAIVA, Anabela. Mídia e violência: novas tendências na cobertura de 
criminalidade e segurança no Brasil. Rio de Janeiro: IUEPERJ, 2007 
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os integrantes do Comando Vermelho (CV), informando as intenções do criminoso 

que viu seus objetivos serem frustrados.  

Segundo a inspetora, essa iniciativa visou evitar que o criminoso 

promovesse um “banho de sangue” na favela, o que, na opinião dela, justificou o 

fato de ter usado a imprensa. É assim que eu seguro a rua junto com a imprensa. 

É isso que a imprensa me dá. Isso aí é sensacional. Agora, eu nunca usei isso 

sem avisar para os jornalistas: olha só, eu preciso desse resultado aí... (RAMOS; 

PAIVA, 2007, p.51) 

A aproximação entre mídia e polícia, no entanto, ainda é tortuosa. 

Muitos policiais ainda têm como prática o hábito de dificultar o trabalho de 

jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas.  

Então presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o coronel 

da PM, Augusto Severo, ex-comandante-geral da PM em Minas Gerais durante o 

Governo Itamar Franco (1999-2002), admite que a polícia ainda tenta “gerenciar 

as informações que podem ou não ser divulgadas pela mídia” A relação entre a 

Polícia Militar e a mídia ainda é de amor e de ódio. Quando temos sucesso, 

queremos que a imprensa cubra nossas atividades; quando não sabemos dar 

resposta adequada a um problema, gostaríamos que ela ficasse afastada 

(RAMOS; PAIVA, 2007, p.47).  

 Atenta às mudanças nas formas de representação e de manifestação 

cultural da polícia no Brasil, é que se propôs a dissertação “Tropa de Elite: a fusão 

do real e da ficção a favor do BOPE e do Ibope” . A ideia não é, a despeito de 

outros artigos sobre o filme, fazer qualquer juízo de valor sobre o BOPE/RJ e sua 

forma de agir. Tampouco interessa a esta pesquisa fazer qualquer tipo de 

insinuação sobre as causas do vazamento do filme na web, antes mesmo de seu 

lançamento oficial no cinema. A proposta é outra. 

Acreditamos que José Padilha - autor do documentário Ônibus 174 

(2002) que levou naquele ano 32.850 pessoas às salas de projeção de todo o 

país7 e de Tropa de Elite (2007), sua primeira ficção e maior bilheteria nacional do 

                                                
7  - O documentário “Ônibus 174” arrecadou R$189.860,00. Ver em http://www.ancine.gov.br.  
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circuito oficial de cinema daquele ano8 - mudou radicalmente o discurso sobre o 

BOPE/RJ e sobre a violência nos cinco anos que separam as duas produções. 

Se no documentário Ônibus 174 o documentarista evidencia falhas na 

condução dada pelo BOPE/RJ em relação à operação de resgate dos 

passageiros da linha Gávea/Central feitos reféns por Sandro Nascimento Rosa9, 

em Tropa de Elite, ele mostra um BOPE/RJ constituído por militares bem 

treinados, bem equipados e incorruptíveis.  

O BOPE/2007 é constituído por policiais bem próximos dos arquétipos 

de herói conclamados pelo cinema hollywoodiano10. Embora enfrentem conflitos 

emocionais que os levam a tomar medicamentos para enfrentar crises de pânico 

e não exibam corpos bem delineados (como os colegas norte-americanos)11, os 

homens do BOPE/RJ se distinguem pelo sacrifício pessoal que fazem em nome 

do “cumprimento de ordens” e da eficiência demonstrada, afinal, “missão dada é 

missão cumprida.”  

Tal representação é inédita nos filmes classificados como “Cinema de 

Retomada”12 do século XXI e não era comum também nos filmes do final do 

século XX. Principalmente os que tratavam da ditadura militar, nos quais os 

policiais em geral, eram retratados como truculentos, ignorantes, alienados e 

corruptos.  

O filme não inova apenas por propor uma “nova representação social” 

do policial brasileiro no cinema13. Mas, sobretudo, por contar com a participação 

                                                
8  - Ainda de acordo com o site <htpp://ancine.gov.br> ”Tropa de Elite”(2007) arrecadou R$ 
20.393,792,00 e levou 2.417.193. pessoas às salas de cinema de todo o país naquele ano, consagrando-se 
com a maior bilheteria nacional. 
9  -Ocorrido no dia 12 de julho de 2000, o sequestro mobilizou a mídia nacional e internacional, 
sendo acompanhado, minuto a minuto, por emissoras de tevê, rádio e portais da web. 
10  - Basta que se lembre das representações de militares nos filmes de Hollywood que consagraram 
artistas como Silvester Stallone (Rambo), Tom Cruise (Mawerick) e o atual governador da Califórnia, Arnold 
Schwaznagger. Ver em KELLNER, Douglas. A Cultura das Mídias – estudos culturais: identidade e política 
entre o moderno e o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001.  
11  - A despeito de nossos policiais não exibirem bíceps e tríceps bem definidos, como “Rambo”, por 
exemplo. À brasileira, de forma discreta, eles estão colocando em pauta outros imaginários a si próprios. 
12  - Fase do cinema nacional vivenciada nos primeiros anos da década de 1990, quando o cinema 
passou a receber recursos da lei de Incentivo à Cultura. Os filmes produzidos a partir daí se caracterizam por 
um aprimoramento na linguagem e na técnica, conquistando cada vez mais público. Embora boa parte dos 
filmes tenham se dedicado a explorar filmes cujo tema é a violência, abandonando-se a preocupação do 
cinema didático, que pretendia formar opinião, conscientizando a população sobre os problemas dos pais. 
Segundo BENTES (2001), e ROSSINI (2004, 2005), esses filmes tratam o tema da violência de forma 
superficial, sem buscar causas ou soluções, como se ela fosse algo natural no país. 
13  - O sucesso do filme “Tropa de Elite” ecoou em outros produtos culturais como seriados como a 
“Lei e o Crime” na Record e “Força Tarefa”, na Rede Globo. Ambos os seriados seguiram essa mesma linha 
de mostrar a luta de policiais “sérios” e “destemidos” contra os traficantes e os colegas corruptos. 
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de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/RJ) e de outros 

órgãos da segurança pública do Rio de Janeiro como consultores de Padilha 

(2007), na produção do filme14 e na elaboração do roteiro, como se verá no 

terceiro capítulo. 

Padilha, por sua vez, teria participado do projeto que culminou com o 

lançamento dos livros Elite da Tropa (2006) e Elite da Tropa 2 (2010)15, ano em 

que o diretor lançou a sequência de sua segunda ficção, Tropa de Elite 216.Tal 

parceria é mais uma evidência da aproximação de integrantes de diversas forças 

policiais nacionais com a mídia não só jornalística, mas também ficcional.  

A aproximação entre a polícia e os meios de comunicação, por si só, já 

justifica a inclusão do tema dessa dissertação na linha de pesquisa Discurso e 

Representação Social, proposta pelo Programa de Mestrado em Letras 

(PROMEL) da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ.  

É sabido que a referida linha se volta à pesquisa dos processos de 

representação social em práticas discursivas e textuais, abordando aspectos 

referentes aos gêneros, à estrutura e aos recursos formais de linguagem, com o 

objetivo de refletir sobre as relações entre discurso, cultura e sociedade.  

Por esse motivo, propomos a discussão sobre a fusão do real à ficção 

em Tropa de Elite (2007). No nosso entendimento, tal proposta atende de forma 

plena os objetivos da linha de pesquisa, uma vez que proporciona a análise das 

modificações na forma de representação cultural e simbólica da polícia no 

cinema, um dos produtos culturais em ascensão na atual sociedade brasileira17. 

Partindo-se do pressuposto de que os discursos e as representações 

sobre o BOPE/RJ e a violência em Ônibus 174, documentário do cineasta José 

Padilha (2002), sejam bem diferentes dos construídos e divulgados em sua 

primeira ficção, Tropa de Elite, objetivamos identificar, descrever a analisar quais 

                                                
14 - Principalmente nos filmes do “Cinema Novo”, “Cinema Marginal” ou “Pornochanchadas”, gêneros 
que marcaram a segunda metade do Cinema Nacional. 
15  - O ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, e o capitão André Batista, também do BOPE, foram 
respectivamente roteiristas e co-roteiristas de Tropa de Elite  (2007). Outros integrantes do BOPE e pessoas 
ligadas ao setor de segurança pública, como o professor Luís Eduardo Soares, também prestaram 
consultoria para a produção do filme.  
16  - O livro foi lançado por diversos autores, entre eles Pimentel, Batista e Luís Eduardo Soares. A 
temática agora é a ação das milícias no Rio de Janeiro, tema que coincide com o novo filme de PADILHA 
(2010). 
17  -Refere-se aqui ao crescimento do público do cinema nacional nos últimos anos. Ver no site da 
Ancine, já mencionado em nota. 
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seriam as modificações nos discursos relativos a essa corporação e à violência 

carioca.  

Nesse sentido, a estratégia é, a partir da análise dos aspectos da 

estrutura narrativa fílmica e discursiva de Tropa de Elite (2007), corpus desta 

dissertação, comparar os elementos analisados aos detectados no documentário 

Ônibus 174, também produzido por Padilha cinco anos antes.  

Mas há ainda outra justificativa para a avaliação desse fenômeno, por 

meio da linha de pesquisa Discurso e Representação Social, proposta pelo 

PROMEL/UFSJ.  A comparação deixa claro que a divergência dos discursos 

esbarrou na coincidência de estratégias fílmicas usadas em Ônibus 174 (2002) e 

em Tropa de Elite (2007), embora se tratem de filmes pertencentes a gêneros 

diferentes. O primeiro é um documentário. O segundo, uma ficção.  

Aparentemente, ambos primam pela fusão do real à ficção. Tropa de 

Elite (2007), embora seja a primeira ficção de Padilha, usa estratégias recorrentes 

ao gênero documentário, como a inserção de imagens de arquivo e referências a 

acontecimentos reais, ocorridos em 199718. 

Polêmico e criticado por sua violência, o filme também trouxe para as 

salas de projeção discussões que faziam (e ainda fazem) parte do cotidiano da 

cobertura policial jornalística, fundindo, como num documentário, realidade e 

ficção.   

De um lado, os jornais relatam a tendência ao crescimento do número 

de homicídios, o aprimoramento das estratégias de crueldade usadas por 

traficantes cada vez mais jovens e a diversificação de suas atividades criminosas. 

Do outro, também são notícia os conflitos vivenciados por esse “novo policial” 

que, mal equipado, mal treinado e mal remunerado, tem que combater bandidos 

organizados e bem equipados. Muitas vezes, esse novo policial tem que esconder 

sua identidade profissional para não ser morto em seus momentos de lazer. 

                                                
18  -Referimos aqui as operações de apaziguamento do Morro do Turama, feitas pelo BOPE/RJ, 
próximo à favela onde o Papa João Paulo I decidiu ficar durante sua visita ao Rio de Janeiro. Ver em: LEITE, 
Virginie. Faxina Geral. Veja Online, Rio de Janeiro: Ed. Abril, 1997. RJ. Disponível 
em:http://veja.abril.com.br/170997/p_090 html 
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A fusão ou con(fusão) do real à ficção foi tamanha em Tropa de Elite 

(2007) que o filme tornou-se também um dos maiores sucessos do mercado ilegal 

de venda de DVDs no país19.  

Vazado na internet supostamente por pessoas ligadas à produção do 

filme, Tropa de Elite, antes de ocupar as salas de projeção, já ocupava as páginas 

dos Cadernos de Polícia dos jornais de todo o país, tornando-se pauta obrigatória 

de toda a sociedade atingida pela mídia. 

A Polícia Civil carioca abriu inquérito para investigar as 

responsabilidades sobre o vazamento. Atores, produtores e outros elementos da 

equipe foram convocados a depor, o que fez de um filme sobre a polícia, um caso 

real de polícia. Tal situação fez com que os holofotes da mídia se focassem no 

filme, gerando curiosidade e matérias sobre esta produção, muito antes de ela ser 

oficialmente lançada. Além disso, armas usadas pelos atores foram roubadas por 

criminosos durante a filmagem.  

Embora não tenha sido indicado ao Oscar Padilha recebeu em 2008, 

com Tropa de Elite (2007), um dos mais importantes prêmios dos festivais do 

cinema mundial: o “Urso de Ouro”, em Berlim. Correntes de e-mails na web 

divulgavam piadas que tinham como mote os jargões e as atitudes do Capitão 

Nascimento. 

O sucesso do filme também transformou em hits as canções 

compostas para a trilha sonora do filme. Houve também uma valorização do 

BOPE/RJ. Famosa por ter sido exibida em Tropa de Elite (2007), a faca na 

caveira, símbolo do BOPE, pode se tornar, segundo matéria do Caderno Mais! 

(da Folha de São Paulo, do dia 24 de fevereiro de 2009) patrimônio cultural do Rio 

de Janeiro. Segundo o periódico, pelo menos na ocasião, essa era a proposta do 

deputado Flávio Bolsonaro. 

A proposta geral dessa dissertação de mestrado é, então, entender 

como o sincretismo do real à ficção atuou em Tropa de Elite (2007) não apenas 

                                                
19 - Pesquisa do Ibope divulgada em janeiro de 2009 demonstrava que até aquela data, pelo menos 
11 milhões de brasileiros já tinham assistido ao filme por meio de downloads baixados na web ou da compra 
de DVD´s piratas, vendidos de forma ilegal nas ruas e shoppings populares por camelôs. Maiores 
informações em: CAMPOS, Raul. Cinema de Choque. Chiques e Famosos. São Paulo. v1, n.8, p.39-41. Jan, 
2009 
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gerando novas representações para o BOPE, mas também contribuindo para o 

Ibope20 alcançado pelo filme em todo o país.  

 

Estratégias de análise 
 

   Para alcançar a importância de tais questões, optamos por dividir a 

dissertação em três capítulos. No primeiro, a proposta foi analisar “As 

representações Midiáticas da Violência”, tendo como base autores como Adorno 

(1985), Agambem (2004/2005), Angrimani (1985), Barthes (1970), Bourdieu 

(1997), Debord (1967, 2004), Castro (1992), Filho (2002), Foucault (1977/2005), 

Horkeheimer (1985), Kellner (2001), Lage (2008), Lopes (1988), Penna (2005), 

Ramos (1987), Rezende (2005), Traquina (2005) entre outros.     

A ideia foi identificar e descrever, neste primeiro capítulo, as diversas 

formas de espetacularização da violência, principalmente as difundidas pela mídia 

ao longo dos séculos. Foram adotadas nesta etapa as reflexões desenvolvidas 

pelos teóricos acima que demonstram as estratégias adotadas para essa 

espetacularização. Mas trazem importantes reflexões históricas e culturais sobre 

os motivos e as consequências de tal espetacularização para a difusão de 

discursos e ideologias ligados às classes hegemônicas.  

No segundo capítulo, intitulado “O sincretismo da realidade/ficção na 

cultura (discurso cinematográfico)” optamos por descrever as maneiras como a 

fusão do real ao imaginário integrou-se à cultura e ao discurso cinematográfico 

brasileiro. Nessa perspectiva, procuramos identificar e descrever as estratégias 

narrativas específicas da linguagem fílmica relativas ao gênero documentário e ao 

gênero ficção. 

 A ideia aqui é entender de que forma essas linguagens atuaram em 

Tropa de Elite (2007), diferenciando os discursos sobre violência e sobre o 

BOPE/RJ presentes no filme daqueles apresentados pelo documentário “Ônibus 

174”(2002). Adotamos, neste capítulo, as teorias relacionadas ao cinema 

                                                
20  - Entende-se pela expressão “Ibope”, o sucesso e a grande bilheteria alcançada pelo filme. Como 
é considerado um dos mais confiáveis e tradicionais institutos de pesquisa brasileiro, entende-se que a 
expressão possa ser usada referindo-se ao grande interesse gerado pelo filme de Padilha. Também podemos 
lembrar que o mesmo instituto divulgou, em 2009, pesquisa sobre o número de pessoas que teriam assistido  
ao filme Tropa de Elite de forma ilegal entre o período compreendido entre 2007 e 2009. 
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desenvolvidas por Barthes (1980); Bernadet, (1978), (1988); Ponty (1969); Puccini 

(2009); Metz (1972); Morin (1958); Ramos (1987); Rocha (1965); Sadek (2008); 

Xavier (1983/1984), entre outros. 

No terceiro capítulo, intitulado: De Ônibus 174 a Tropa de Elite: a 

realidade se con(funde) à ficção para elaborar novos imaginários do BOPE/RJ”, a 

proposta foi comparar e descrever as semelhanças e diferenças nas estratégias 

discursivas usadas por Padilha nas duas produções.  

Teriam tais estratégias corroborado, de alguma forma, para a 

construção de sentidos diferenciados sobre temas tão semelhantes? A análise 

deverá se basear em duas vertentes diferentes: a primeira pretende identificar os 

sentidos dos discursos construídos em Tropa de Elite (2007) e em Tropa de Elite 

2  (2010). 

 Em sua ficção, embora baseada em ampla pesquisa21, Padilha se 

posiciona? Que discursos são difundidos nas duas ficções? Quais sentidos 

podem ser abstraídos de ambos os filmes? Ônibus 174 (2002) e Tropa de Elite 

(2007) podem ser classificados como um típico representante do chamado 

“Cinema de Retomada”? Ou ao contrário, ambas as produções defendem teses a 

respeito da origem e da forma como a violência deve ser enfrentada?  

Também objetivamos responder à seguinte pergunta: até que ponto a 

mistura da ficção a situações reais - caracterizada pelo uso de imagens de 

arquivo, pela cópia de figurinos, pelas estratégias de preparação dos atores 

adotadas pela produção e pela pesquisa feita por Padilha (2007) - credencia a 

caracterização de Tropa de Elite (2007) como uma ficção?  

Que consequências para a formação de sentidos esse sincretismo de 

gêneros teria na construção dos discursos difundidos pelo filme? Para atingirmos 

tais objetivos, optamos por usar como instrumento de análise a semiótica de 

Greimas (1976) 22e (1993)23.  

                                                
21  - Nos extras do DVD “Tropa de Elite”, Padilha afirma ter reunido ex-traficantes, estudantes 
universitários, moradores das comunidades cariocas, policiais militares, policiais do BOPE/RJ, sociólogos e 
especialistas em segurança pública para criar o roteiro de sua primeira ficção.  
22  - GREIMAS, Algridas Julien. Semiótica do Discurso Científico e da Modalidade. São Paulo: Difel. 
Difusão Editorial S.A. Sociedade Brasileira de Professores de Linguística, 1976.  
23   - GREIMAS, Algirdes Julien. Semiótica das Paixões: do estado das coisas aos estados da alma. 
São Paulo: Ed. Ática, 1993. 
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Ainda recorreremos às teorias de Balogh (2002)24, por meio da análise 

de cenas e imagens relacionadas ao BOPE/RJ que se entende seja o principal 

personagem das duas ficções de Padilha(2007). 

Ao apresentarmos as conclusões a que chegamos a partir desta 

pesquisa, esperamos contribuir para o entendimento das modificações na cultura 

e nas formas midiáticas de representação desse novo policial. Desse modo, 

pretendemos colaborar para o entendimento da nova lógica na representação 

simbólica destes agentes de segurança pública que, 25 anos depois de 

deflagrado o processo de redemocratização política do país, ainda buscam 

alocar-se nestas novas configurações de poder. 

A parceria com a mídia estaria servindo para construir novos sentidos e 

discursos da cultura da polícia no Brasil contemporâneo conforme as teorias de 

Debord relativas à sociedade do espetáculo? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24  - BALOGH, Anna Maria. Discurso Ficcional na TV. A sedução e o sonho em doses homeopáticas. 
São Paulo: Edusp, 2002.  
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CAPÍTULO 1 
 

As representações midiáticas da violência 
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Estranhem o que não for estranho. Tomem por 
inexplicável o habitual. Sintam-se perplexos ante o 
cotidiano. Tratem de achar um remédio para o abuso. 
Mas não se esqueçam de que o abuso é sempre a 
regra.  

 
Bertold Brecht, A exceção e a regra 

      

 

O homem sempre ergueu altares para a morte. A história do bizarro circo 

de horrores cotidiano, ao mesmo tempo em que causa horror, também encanta, 

através dos tempos. As mais variadas civilizações são repletas de testemunhos e 

depoimentos da prática de rituais de tortura e morte. Relatos que demonstram a 

tendência humana de torturar e matar o outro em nome de deuses (da terra e do 

céu). 

O encantamento pelo terror e pelo bizarro também é demonstrado 

recuando-se em séculos e séculos. Há inúmeros exemplos do fascínio da 

multidão frente à transformação em espetáculo do tormento físico ou psicológico 

imposto ao outro: geralmente forasteiros, escravos, subversivos, criminosos e 

outros integrantes de grupos que possam ser classificados como inimigos. 

Grandes espetáculos da mídia mundial de nosso tempo, como o 

futebol, tiveram origens extremamente bizarras. De acordo com Armando Freitas, 

na obra O que é o futebol?(2006), o esporte mais festejado hoje no Brasil - que 

ocupa lugar de honra na mídia em todo o mundo, gerando empregos e 

aquecendo a economia - começou há cerca de quatro mil anos como um grande 

espetáculo do bizarro circo de terror e de ostentação do poder: 

 
E a bola nem sempre teve a aparência saudável e pacífica dos tempos 
modernos. O primeiro registro de um esporte que possa ser associado 
ao futebol vem da China, há mais de quatro mil anos. Durante a dinastia 
do imperador chinês Huangiti, uma das grandes diversões dos soldados 
era chutar os crânios dos inimigos derrotados. O objetivo? Fazer com 
que passassem entre dois bambus fincados no chão, separados por uma 
distância de 40 cm. Na falta de inimigos, ou talvez em busca de uma 
trajetória menos acidentada por terreno, os crânios aos poucos foram 
substituídos por bolas de couro. O esporte, chamado tsu-tsu teria sido 
inventado por Yang Tse, integrante da guarda do imperador, em 2197 
a.C. (FREITAS, 2006, p. 11-12)  
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O mórbido, o bizarro, o cruel e a aberração sempre tiveram lugar cativo 

nos palcos do mundo. Douglas Kellner (2003) lembra que, entre os espetáculos 

que fizeram história na Grécia Clássica, podemos citar as orgias, as batalhas 

retóricas públicas, as guerras e batalhas políticas e as lutas nas arenas romanas: 

 
(...) espetáculos existem desde os tempos pré-modernos. A 
Grécia Clássica teve seu Olimpo, seus festivais de dramaturgia e 
de poesia, suas batalhas retóricas públicas, e guerras sangrentas 
e violentas. A Roma Antiga viveu suas orgias, a ampla oferta de 
pão e circo, suas batalhas políticas e o espetáculo do Império com 
as paradas e os monumentos em honra dos Césares vitoriosos e 
de seus exércitos... (In: Líbero, vol.6, n.11, 2003:5)  

 

Há ainda relatos de que os sacrifícios humanos não eram incomuns em 

sociedades como as existentes no Antigo Egito, na Roma dos imperadores, na 

Judeia, ou mesmo entre as tribos africanas e ameríndias. Na própria Bíblia 

Sagrada há relatos no Novo e no Velho Testamento da espetacularização da 

violência.  

Assim, a crucificação de Cristo ou a tortura e execução de seus 

seguidores também pode ser entendida como outro bom exemplo de 

“espetacularização da violência 25”. Sem dispor de tecnologia capaz de armazenar 

imagens e reproduzi-las “em tempo real” para toda a nação, como acontece hoje, 

o poder usava (e ainda usa) da humilhação, da tortura e da execução pública 

como forma de dominação. 

Nas sociedades tradicionais, como era a de Cristo - cujo conhecimento 

era restrito aos sacerdotes e a imperadores - segundo ressaltado por KELLNER 

(2001), a identidade e as funções exercidas por cada indivíduo (ou seja, sua 

identidade) dentro de determinado grupo social eram fixas, sólidas e estáveis 

(KELLNER, 2001, p. 295). 

                                                
25  A utilização da crucificação de Cristo e do extermínio e cruel execução de seus seguidores como 
modelo de “espetacularização da violência” deve ser entendida aqui como uma análise puramente “laica”, 
desvinculada de qualquer sentido “religioso”. Não há aqui a intenção de extirpar o sagrado, o aspecto 
espiritual do episódio, que faz parte da crença de milhares de pessoas em todo o mundo. O objetivo é 
exclusivamente acadêmico. Há de se lembrar também que as crucificações e execuções, como o sacrifício de 
“inimigos do poder” aos leões, por exemplo, no Coliseu de Roma, não se restringiam apenas aos cristãos, 
sendo aplicadas também aos escravos e homens condenados às galés.   
 



23 
 

Em uma época em que o poder era baseado em normas pagãs que 

deveriam ser seguidas fielmente por todos de uma determinada comunidade, os 

discursos defendidos por Cristo se contrapunham de forma radical à ideologia, 

aos costumes e tradições da época. 

Ao apresentar paradigmas que contradiziam as ideologias defendidas 

pelo poder vigente local, Cristo teria se tornado potencialmente um forte inimigo 

do poder. Ora, alguém que, embora não fosse um criminoso, tinha a capacidade 

de arregimentar seguidores em multidão dispostos a segui-lo, poderia romper a 

mecânica do sistema vigente.  

Para evitar que se cumprissem as profecias que anunciavam a vinda 

do Messias, aquele que iria mudar os rumos da sociedade de então, o rei 

Herodes teria, já no ano do nascimento de Cristo, ordenado a execução de todos 

os meninos nascidos naquele período.  

O cumprimento da execução já consistia por si só em uma 

demonstração dramática do poder de decidir a vida e a morte de todos os seus 

súditos. Lembremo-nos de que o julgamento de Cristo foi feito mediante a 

participação popular que – levando em conta a transgressão de valores e 

tradições culturais comunitários – considerou os crimes cometidos por Cristo mais 

graves do que os praticados por Barrabás, ladrão e criminoso contumaz. 

A crucificação – uma das punições capitais aplicadas aos “criminosos” 

classificados como de “alta periculosidade” – não foi exclusivamente aplicada a 

Cristo. Mas, assim como o julgamento, consistia em um espetáculo, em um 

evento a ser realizado exclusivamente com o testemunho de multidões que se 

aglomeravam para testemunhar os tormentos físicos impostos aos transgressores 

das leis em vigor.  

Citando Gramsci, Kellner (2001), lembra que o filósofo italiano 

acreditava que as tradições, normas, leis, códigos de conduta ética, funções 

sociais dos indivíduos, enfim, são mantidos graças à intervenção dos 

representantes do poder.  

Nesse contexto, o Estado, o Monarca ou o Imperador, usariam as 

instituições vigentes (como a polícia, os tribunais, a religião, as instituições do 

saber) para impor, pela força ou pelo convencimento da necessidade de 
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manutenção da ordem em vigor, o domínio ideológico, financeiro e religioso de 

uma determinada classe sobre a outra.  

Essa estratégia naturalizaria os códigos de conduta históricos e 

culturais impostos pelas classes dominadoras às classes dominadas. Como tais 

normas geralmente são difundidas por discursos que as classificam como aquilo 

que é certo, bom e, portanto, desejável, tais regras não devem ser infringidas.  

Quando há a transgressão, é então necessário que todos sejam 

convocados a participar desse espetáculo “pedagógico” que visa ensinar o mal 

que pode ser imposto a todos que questionarem as ideologias e o status quo em 

vigor, como a decapitação da nobreza, na França, durante a época da Revolução 

Francesa, ou o enforcamento e esquartejamento de Tiradentes – transformados 

em espetáculo em praça pública - ou, nos anos 2000, do enforcamento de Sadam 

Husseim em rede mundial de computadores. 

Assim, a ideologia pode ser entendida como uma representação  

 
 

(...) do mundo às avessas; o que é cultural e historicamente contingente 
aparece como natural e eterno; os interesses particulares de uma classe 
aparecem como universais: as imagens, os mitos e as narrativas 
eminentemente políticas aparecem como apolíticas (KELLNER, 2001, p. 
147). 

  
 

Ainda segundo Kellner (2001), em defesa da manutenção da 

hegemonia de uma determinada classe sobre outra, a ideologia, incutida por meio 

das práticas sociais de uma determinada cultura impregnaria até os conceitos de 

lazer de uma determinada cultura, como defende Michel Foucault (1977/1979). 

Tal poder de manipulação garantiria, assim, que o espetáculo do 

horror, cunhado por meio da tortura, da humilhação e da morte do outro, fosse 

transformado em entretenimento para os defensores da tradição, indistintamente.  

Assim, o espetáculo do terror atingia de forma similar, quase indistinta, 

tanto os integrantes da elite (classe dominadora detentora dos mecanismos de 

controle ideológicos, que usavam a violência como uma forma “pedagógica” de 

demonstração do poder), quanto os integrantes das classes subalternas (a quem 
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se destinavam os ensinamentos relativos à importância da manutenção do poder 

das classes dominantes). 

Foucault, na obra Vigiar e Punir (1977), defende teoria semelhante à de 

Kellner (2001). Ele demonstra que a exposição das práticas baseadas no uso da 

violência, objetivando a manutenção dos valores incutidos pelas classes 

dominantes sobre as subalternas, sobreviveu ao tempo.  

Vigiar e Punir (1977) começa com a descrição minuciosa do suplício 

imposto a um homem, conhecido como Damiens, condenado por parricídio , no 

século XVIII, em Paris. Foucault narra em detalhes como Damiens teve seus 

membros (braços e pernas) atados a cavalos que eram estimulados a correr em 

direções contrárias para promover a ruptura dos ligamentos desses órgãos, 

causando assim a sua morte depois de proporcionar intensa dor.  

Como essa tática não foi bem sucedida, o acusado teve seus membros 

esquartejados e posteriormente queimados. Os gritos de dor, o fato de ter que 

morrer segurando a faca com que teria matado seus pais, tudo isso fazia parte 

desse espetáculo bizarro que não deixava dúvidas de que era preciso “obedecer 

às leis” do Estado (da Coroa) e de Deus (do Clero).  

Foucault (1977) classifica, dessa forma, a tortura ou o suplício como 

uma estratégia de produção e manutenção da dor e do sofrimento pelo maior 

tempo possível. O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, 

a intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a pessoa do 

criminoso, o nível social de suas vítimas (FOUCAULT, 1977, p. 31). 

Em vez de apenas morrer, o supliciado vivenciava também o 

extermínio social (incorporado pela humilhação, pela exposição de seu corpo, da 

sua capacidade de suportar a dor, pela perda de sua identidade social). 

O filósofo francês também chamou a atenção para o fato de que, 

mesmo tendo sido condenado como “parricida”, o livro que relata todo o suplício 

de Damiens classificou o condenado como um “régicide”, ou seja, ao matar seus 

pais, o criminoso teria, simbolicamente, também assassinado o próprio rei. 

 Nessa época, o corpo do rei representava o corpo da sociedade. E era 

o corpo do rei que expressava a sua vontade, a sua força. O corpo real não era 

uma metáfora, mas a presença real do poder da monarquia.  
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Ao desrespeitar a lei corporificada pelo soberano, os cidadãos 

desrespeitavam o próprio rei, morto simbolicamente com o assassinato dos pais 

de um de seus súditos. Nessa direção, o crime, além de sua vítima, ataca o 

soberano; ataca-o pessoalmente, pois a lei vale como a vontade do soberano; 

ataca-o fisicamente, pois a força da lei é a força do príncipe (FOUCAULT, 1977, 

p. 41) 

Na sociedade do século XVII, a confissão era considerada prova 

“irrefutável” do crime. Seus supostos autores eram executados de forma ainda 

mais cruel perante o público. Não se levava em conta, no entanto, o fato de a 

confissão ser conseguida pela adoção de duas estratégias altamente 

questionáveis. 

A confissão era conseguida pelo juramento incutindo no suspeito o 

medo de ser perjuro26 diante de Deus e de sofrer as penas do inferno, ou pela 

tortura que, sem levar o suspeito à morte, induzia-o a confessar delitos mesmo 

que não os tivesse cometido. O suplício não tinha como função exclusiva 

restabelecer a Justiça, mas reativar o poder (FOUCAULT, 1977, p. 33). 

Por isso, o espetáculo devia ser público, testemunhado por todos como 

um grande espetáculo do poder, do terror, do medo. Além disso, o suplício tinha 

que ser relatado para quem não tivesse a oportunidade de assistir. Era preciso 

criar memórias disseminadas em livros, ou produzir jornais sobre a dor imposta 

aos supliciados.  

 Nesses relatos era comum a exposição dos motivos da condenação, 

as supostas provas (algumas póstumas), para que o povo guardasse em suas 

lembranças as consequências da desobediência às leis, coibindo assim, 

delinquências semelhantes.  Nessa encenação, nada podia dar errado. 

 
Se o carrasco triunfa, se consegue fazer saltar com um golpe a cabeça 
que lhe mandaram abater, ele a mostra ao povo, põe-na no chão e 
saúda em seguida o público que o ovaciona muito, batendo palmas. Ao 
contrário, se ele fracassa, se não consegue matar como devia, é 
passível de punição. Foi o caso do carrasco de Damiens, que, como não 
soubesse esquartejá-lo de acordo com as regras, teve que cortá-lo com 

                                                
26  - O perjuro era considerado um pecado grave perante a Igreja Católica Apostólica 
Romana. Os pecadores que calam neste erro poderiam ser condenados a sofrer, eternamente, as 
penas do inferno. 
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a faca; confiscaram, em proveito dos pobres, os cavalos do suplício que 
lhe tinham sido prometidos (FOUCAULT, 1977, p. 54). 

 
 

Dessa forma, a espetacularização da violência é anterior à invenção 

das mídias tradicionais. E tinha um efeito preventivo. Pelo terror imposto em tais 

cerimônias, demonstrava-se a dimensão do poder real. O suplício era um 

exemplo do que poderia acontecer caso se incorresse em infrações, reforçando 

assim, a necessidade de total submissão ao poder do rei.  

 

Nas cerimônias do suplício, o personagem principal é o povo, cuja 
presença real e imediata é requerida para sua realização. Um suplício 
que tivesse sido conhecido, mas cujo desenrolar houvesse sido secreto, 
não teria sentido. Procurava-se dar o exemplo não só suscitando a 
consciência de que a menor infração corria sério risco de punição, mas 
provocando um efeito de terror pelo espetáculo do poder tripudiando 
sobre o culpado (FOUCAULT, 1977, p. 49). 

 
 

Nem sempre esse espetáculo obtinha o resultado esperado. Alguns 

condenados, como Wallace da Escócia, séc XIV, eram vistos pela comunidade 

como heróis. E, com o tempo, os suplícios passaram também a ameaçar o poder 

real. Quando o carrasco falhava, o público geralmente acreditava que a mão 

divina havia impedido a morte daquele condenado e, muitas vezes, tentava 

resgatá-lo. 

 
A literatura policial transpõe para outra classe social aquele brilho de que 
o criminoso fora cercado. São os jornais que trarão à luz nas colunas dos 
crimes e ocorrências diárias a mornidão sem epopeia dos delitos sem 
punições. Está feita a divisão: que o povo se despoje do antigo orgulho 
de seus crimes: os grandes assassinatos tornaram-se o jogo silencioso 
dos sábios (FOCAULT, 1977, p. 61). 

  

A banalização da violência, espetacularizada como forma “preventiva” 

a possíveis insubordinações, dava ao público a sensação de que os suplícios 

aplicados a quem ameaçava ou rompia com o contrato de fidelidade ao rei 

(implícito nas leis vigentes à época) poderiam ser “vingados”. 
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Sendo assim, os súditos começaram a compreender que os delitos 

cometidos pela Coroa e pelo Clero também poderiam ser punidos da mesma 

forma violenta que a usada pelos poderosos da época para inibir subversões.  

Tal situação se modificou, entretanto, a partir da criação de instituições 

como as prisões, as escolas, os hospitais, onde, em vez de se disciplinar os 

corpos, passou-se a se disciplinar a alma dos súditos e dos cidadãos comuns.   

O sistema penal passou então a ser administrado como um 

instrumento para gerenciar as ilegalidades sem, no entanto, suprimi-las.27 Era 

preciso disciplinar os espíritos para a produção de trabalhadores que 

alimentassem o sistema capitalista: 

 

Quer dizer que, se aparentemente, a nova legislação criminal se 
caracteriza por uma suavização das penas, uma codificação mais nítida, 
uma considerável diminuição do arbitrário, um consenso mais bem 
estabelecido a respeito do poder de punir (na falta de uma partilha mais 
real do seu exercício) ela é apoiada basicamente por uma profunda 
alteração na economia tradicional das legalidades e uma rigorosa 
coerção para manter seu novo ajustamento... O criminoso aparece então 
como um ser juridicamente paradoxal. Ele rompeu o pacto, é, portanto, 
inimigo da sociedade inteira, mas participa da punição que se exerce 
sobre ele. O menor crime ataca toda a sociedade, e, na menor punição. 
O castigo penal é, então, uma função generalizadora, co-extensiva ao 
corpo social e a cada um de seus elementos. Coloca-se então o 
problema da medida e da economia de punir... O direito de punir 
deslocou-se da vingança do soberano à defesa da sociedade. Mas ele 
se encontra então recomposto com elementos tão fortes que se tornam 
quase mais temíveis. O malfeitor foi arrancado a uma ameaça, por 
natureza, excessiva, mas é exposto a uma pena que não se vê o que 
pudesse limitar. Volta de um terrível super poder. É necessidade de 
colocar um princípio de moderação do poder de castigo (FOCAULT, 
1977, p. 82-83). 

 

O direito de punir deixa de ser um poder restrito ao soberano e passa a 

ser compartilhado com toda a sociedade. As penas são calculadas não em função 

da gravidade do delito, mas da possibilidade de repetição, evitando assim que o 

malfeitor dê sequência a seus atos ou consiga arregimentar seguidores.   

                                                
27  - À época, deveria ser punido, segundo Foucault (1977), tudo aquilo que se pudesse considerar 
uma ação delituosa oriunda de pessoas identificadas com as classes populares. Tal necessidade torna-se 
evidente na época da Revolução Francesa (1789), durante o período das expansões imperialistas e durante 
todo o século XIX. Isso era, na verdade, uma exigência do capitalismo, que precisava dos braços dos 
trabalhadores para produzir mercadorias que alimentariam o mercado internacional. 
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Dessa forma, associa-se o crime a supostas vantagens. A punição 

mostraria o contrário: que as supostas vantagens trazidas pela produção do delito 

seriam menores do que as desvantagens demonstradas pela eficácia das penas 

imputadas aos infratores.  

O medo de ser punido, então, deveria ser maior entre os homens 

“honestos”, cumpridores dos deveres impostos pela cultura da sociedade em que 

residem, do que entre os considerados “criminosos”. Por que haveria a sociedade 

de suprimir uma vida e um corpo que ela poderia se apropriar? (FOCAULT, 1977, 

p. 98)  

Os métodos de disciplina e condicionamento dos comportamentos 

sociais, no entanto, tornaram-se, aos poucos, eficazes instrumentos de 

dominação. O novo sistema penal transforma-se, assim, em um instrumento de 

produção de verdades usado pelo poder. Na verdade, o poder produz. Ele produz 

realidades, produz campos de objetos e rituais de verdade (FOCAULT, 1977, p. 

174). 

Foucault, em Microfísica do Poder (2005), afirma que, depois de 

disciplinar e aprisionar a alma dos cidadãos por meio da prisão de seus corpos, o 

poder passou a tratar os delitos da sociedade de maneira biológica, como se tais 

delitos fossem uma doença de um organismo social.  

Com a invenção da medicina social, as doenças, os números de 

doentes e as condições sanitárias passaram a ser contabilizadas, integrando 

assim um amplo sistema de dados estatísticos.  

Para evitar as aglomerações das multidões e a proliferação das 

epidemias, o poder reforçou a vigilância sobre as comunidades supostamente 

“sujas” e “perigosas”, aparentemente, por sua capacidade de disseminar a doença 

e a morte.  

A consolidação dos ideais iluministas, que elevaram a ciência à função 

de um novo deus, deu origem a várias teorias que sustentavam teses favoráveis à 

dominação dos povos primitivos (indígenas, negros, operários e delinquentes).  

Assim, Foucault (2005) atesta que a biopolítica surgiu na mesma época 

que os Estados Modernos. Com a justificativa de proteger o organismo social da 
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ação de elementos e situações indesejáveis, volta-se a ressaltar a crença de que 

uns devem viver e outros não.  

O surgimento desse poder, baseado em “teorias científicas” que 

tratavam a sociedade como um corpo que precisava ser protegido da doença, da 

dor e da morte (biopoder), também ensejou várias práticas que transformavam o 

terror em espetáculo.  

De acordo com Agamben (2002), a aplicação do terror aos indivíduos 

“perigosos”, que poderiam “disseminar a doença e a morte”, é, no entanto, 

anterior à biopolítica de Foucault. O homo sacer, ou seja, aquele que era detentor 

da vida nua, já na antiguidade clássica, deveria ser isolado da comunidade, 

banido, por sua (suposta) periculosidade.  

Assim, eram classificados como homo sacer, em uma explicação rasa, 

todos aqueles que cometessem atos que pudessem atrair a ira dos deuses. Esses 

homens e mulheres eram considerados tão impuros que não poderiam sequer ter 

sua vida oferecida em sacrifício aos deuses. Por este motivo, deveriam ser 

expulsos da sociedade, tornando-se “bandidos”, ou seja, banidos.   

Como a vida dos homo sacer 28 não tivesse valor para os deuses e 

para os homens, não constituía pecado matá-los. Para Agamben (2002), o 

conceito de biopolítica de Foucault (2005), aliado ao conceito de homo sacer da 

antiguidade clássica, explica as arbitrariedades cometidas pelas ditaduras ou 

governos autoritários do século XXI. 

Tal conjunção de teorias, segundo Agamben (2004) explica porque as 

atuais “democracias” da sociedade cristã ocidental tendem a criar discursos que 

serão usados como justificativa para a adoção de ações violentas, compatíveis às 

previstas no “Estado de Exceção”, mesmo que tais governos, oficialmente, 

estejam em “tempo de paz”. 

De acordo com Agamben (2004), o conceito de “Estado de Exceção”29 

surgiu como instrumento de poder dos soberanos na emergência dos Estados 

                                                
28 - Ver em AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: 
UFMG, 2002.  
 
29   Ver em AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Trad. Iraci D. Poleti.2ª Ed. São Paulo: Boitempo, 
2004. 
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Nacionais. No caso de terem ameaçados seu poder ou nação, os soberanos 

tinham direito de decretar o “Estado de Exceção” instrumento jurídico que lhes 

permitia suprimir os direitos civis e políticos de seus súditos.  

Da mesma forma que acontecia na antiguidade clássica com os homo 

sacer, aqueles que têm seus direitos suprimidos são, por meio do “Estado de 

Exceção”, excluídos do grupo que continua tendo seus direitos garantidos. São, 

desse modo, abandonados pelo Estado. E, sem acesso aos seus direitos, passam 

a não pertencer mais a um determinado grupo ou nação. Tornam-se, assim, seres 

inclassificáveis juridicamente. É como se deixassem de existir. E, já que não 

existem, podem ser suprimidos sem culpa. 

Mas nos séculos XX e XXI o conceito “Estado de Exceção” ampliou-se. 

Passou a ser adotado de forma peculiar, por nações que vivem tempos de paz, 

onde a soberania de seus governos ou de sua população não estaria 

necessariamente sendo ameaçada. 

Na era contemporânea, de acordo com Agamben (2004), o Estado de 

Exceção estaria funcionando como uma “brecha jurídica”. Como não é 

oficialmente decretado e funciona somente na prática, sua detecção é 

escamoteada por discursos desconectados de seus verdadeiros fins.   

Tais discursos seriam difundidos pela mídia dos séculos XX e XXI (e 

todos os aparatos tecnológicos de que se utiliza). Essa disseminação de ideias 

objetivaria justificar a invasão de nações inimigas, a humilhação dos povos 

considerados perigosos, os bloqueios econômicos aos países rebeldes, as 

torturas, os estupros e as execuções de todos aqueles que, supostamente, 

poderiam subverter a paz nacional ou mundial. 

Dois exemplos são dados por Agamben (2004). Líder por excelência, 

Hitler soube usar as mídias de seu tempo (primeiras décadas do século XX) a seu 

favor. Suas teorias racistas e autoritárias ganharam notoriedade nas salas de 

cinema, por meio de filmes e cinejornais.  
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Seus discursos foram difundidos em rádio e também em jornais e 

revistas impressos. Garantiram, dessa maneira, ao “Führer”30, a adesão de boa 

parte da população alemã.  

Apoiado pela população durante o holocausto (1933-1945), Hitler 

decidiu quais vidas teriam o direito de serem vividas, ao decretar, em fevereiro de 

1933, a supressão de artigos da Constituição de Weimar relativo às liberdades 

individuais. Como tal decreto nunca foi revogado, deu ao líder nazista a 

possibilidade de fazer com que várias categorias sociais pudessem viver em 

Estado de Exceção, deixando de ter direito à liberdade, a tratamento humanitário 

e à vida.  
Neles tudo é possível. Se não se compreende esta particular estrutura 
jurídico-política dos campos, cuja vocação é justamente a de realizar 
estavelmente a exceção, o incrível que aconteceu dentro deles 
permanece totalmente ininteligível. Quem entrava nos campos movia-se 
em uma zona de indistinção entre externo e interno, exceção e regra, 
lícito e ilícito, nas quais os próprios conceitos de direito subjetivo e de 
proteção jurídica não faziam mais sentido; além disso, se era um judeu, 
ele já tinha sido privado, pelas leis de Nuremberg, de seus direitos de 
cidadão e, posteriormente, no momento da solução final, completamente 
desnacionalizado (AGAMBEN, 2002, p. 177). 

 

Enquanto Hitler contou com mecanismos como o cinema, o rádio, os 

jornais que divulgavam seus discursos, gestos e símbolos do nazismo, angariou a 

simpatia dos alemães às suas teorias cruéis e racistas.  

O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush31 teria usado 

estratagema semelhante, ao explorar a dramaticidade das imagens que, 

divulgadas pela mídia de todo o mundo32, mostravam “em tempo real” a 

destruição das torres gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro de 

2001.  

                                                
30  - O termo significa “Grande Mestre”. É importante ressaltar que, segundo AGAMBEN (2004), 
apesar de Hitler e Mussolini serem autoritários, ambos não podem ser classificados como ditadores. 
Mussolini tornou-se o chefe do governo investido no cargo pelo rei. Hitler foi nomeado pelo legítimo 
presidente do Reich.  
31  - Filho do 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, George W. Bush, eleito em 
2000, foi o 43º presidente dos Estados Unidos. Depois de oito meses de mandato ocorreram os ataques do 
dia 11 de setembro de 2001. Em resposta, Bush anunciou uma guerra global contra o terrorismo, invadindo o 
Afeganistão e o Iraque. Em 2004, foi reeleito. Sua popularidade, no entanto, declinou a partir da falta de 
eficiência do governo em socorrer as vítimas do furacão Katrina. Em dezembro de 2007, os Estados Unidos 
enfrentaram a maior recessão financeira depois da Segunda Guerra Mundial.  
32  - Imagens que foram eternizadas pelo cinema, nos diversos documentários e filmes de ficção pós 
11 de setembro, matérias impressas de jornais e revistas que se tornaram históricos. 
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Em resposta, Bush, no dia 13 novembro, baixou decreto similar ao de 

Hitler instituindo a chamada “military order”, que extinguia direitos civis e políticos 

de todos os considerados suspeitos de terrorismo.  

Agamben (2004) ressalta que a “norma” editada pelo presidente norte-

americano – assim como o decreto de Nuremberg, editado por Hitler – remete ao 

caráter biopolítico do “Estado de Exceção”. Boa parte das democracias atuais da 

sociedade ocidental sustenta, da mesma maneira, práticas compatíveis com as 

adotadas em um “Estado de Exceção”, mesmo que não estejam oficialmente em 

guerra.  

Desse modo, embora governos como o do presidente norte-americano 

George W. Bush não possam ser classificados como ditatoriais, muitas nações 

contemporâneas, ditas democráticas – entre elas, os Estados Unidos da América 

– criam artifícios legais para a suspensão dos direitos humanos de determinadas 

categorias de pessoas.  

O Estado de Exceção, como brecha jurídica, seria, então, um 

instrumento que permitiria a reversão do “Estado de Direito” em seu contrário.  

Como esse “Estado de Exceção” não é oficializado, ainda de acordo com 

Agamben (2004), tais governos imprimem certa opacidade à aplicação dessa 

brecha jurídica, dificultando a identificação das práticas a ele associadas em 

governos considerados democráticos.  

Não estão claros, no entanto, quais são os critérios que definem a 

reversão do “Estado de Direito” em “Estado de Exceção”. Por isso, ambos, Hitler e 

Bush, ainda de acordo com Agamben (2004), agem de forma semelhante. 

Enquanto o primeiro cria cordões sanitários, guetos, espaços para 

isolamento e consequente eliminação das vidas indesejáveis (judeus), Bush teria 

feito o mesmo com os terroristas integrantes do chamado “eixo do mal”, ao usar a 

prisão de Guantánamo, na base norte-americana em Cuba.  

Ambos também teriam baseado seus discursos em conceitos como 

raça, religião e cultura que, por sua vez, remetem à “biopolítica” de Foucault 

(2005). Enquanto Hitler desterritorializava judeus, seguidores da seita 

Testemunhas de Jeová, portadores de deficiência física e mental, comunistas e 
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homossexuais; de acordo com Agamben, Bush estendeu essa mesma prática a 

todos que não fossem norte-americanos.  

No artigo “Não à Tatuagem Biopolítica”33, publicado na FolhaOnline, 

em 2004, Agamben explica porque recusou o convite para lecionar alguns cursos 

na Universidade de Nova York: 

Os jornais não deixam margem a dúvidas: de agora em diante, quem 
quiser viajar aos Estados Unidos com visto será fichado e terá de deixar 
suas impressões digitais registradas ao entrar no país. Pessoalmente, 
não tenho intenção nenhuma de me submeter a tais procedimentos, e foi 
por isso, que cancelei de imediato os cursos que deveria dar em março 
na Universidade de Nova York... Não se trata apenas de uma reação 
epidérmica diante de um procedimento que há muito tempo vem sendo 
imposto a criminosos e acusados políticos...  

 

Ressaltando neste artigo que semelhante procedimento de 

identificação biopolítica também teria sido adotado pelos nazistas em Auschwitz 

Agamben declara temer que tais procedimentos implementados pelos Estados 

Unidos da América para a identificação de “suspeitos de terrorismo”, possam, no 

futuro, ser estendidos também àqueles cidadãos, norte-americanos ou não, que 

não tenham nenhuma relação com tal prática.34 

O fichamento eletrônico de impressões digitais e retinas, a tatuagem subcutânea 
e outras práticas do mesmo gênero são elementos que contribuem para definir 
esse limiar. As razões de segurança que são evocadas para justificá-las não 
devem nos impressionar: elas não têm nada a ver com isso. A história nos 
ensina até que ponto práticas que, num primeiro momento, eram reservadas a 
estrangeiros acabaram sendo aplicadas ao conjunto dos cidadãos. O que está 
em jogo aqui não é nada menos que a nova relação biopolítica supostamente 
"normal" entre os cidadãos e o Estado. Essa relação não tem mais nada a ver 
com a participação livre e ativa na esfera pública, mas diz respeito ao registro e 
ao fichamento do elemento mais privado e incomunicável da subjetividade: falo 
da vida biológica dos corpos. Assim, aos dispositivos de mídia que controlam e 
manipulam a palavra pública correspondem, portanto, os dispositivos 
tecnológicos que inscrevem e identificam a vida nua. Entre esses dois extremos 
de uma palavra sem corpo e um corpo sem palavra, o espaço daquilo que antes 
chamávamos de política se torna cada vez mais reduzido, mais exíguo. Assim, 
ao aplicar aos cidadãos – ou, melhor dizendo, ao ser humano como tal – as 
técnicas e os dispositivos que inventaram para as classes perigosas, os Estados, 
que deveriam constituir o espaço da vida política, fizeram dela o suspeito por 
excelência, a tal ponto que é a própria humanidade que se tornou a classe rada 

                                                
33  - htpp://www. Midiaindependente.org/PT/blue/2004/01/272405/.shtml> 
34  - Como aconteceu com o brasileiro Jean Jaques de Menezes, que morava em Londres e foi 
imobilizado e executado com oito tiros dentro do metrô da capital da Inglaterra, por integrantes da imobilizado 
e executado com oito tiros dentro do metrô da capital da Inglaterra, por integrantes da SO19, unidade armada 
da Scotland Yard. A justificativa para o crime hediondo, ocorrido no dia 22 de julho de 2005, foi o fato de que 
os policiais o teriam “confundido” com Hamdi Adus Isaac (ou “Hussain Osman”), acusado de tentar promover 
um atentado à bomba no metrô, na véspera. 



35 
 

perigosa...35   
 

Ancorados na divulgação da mídia mundial, a espetacularização da 

violência continua – a exemplo do que acontecia no século XVII – servindo aos 

interesses do poder.  Desse modo, a dramatização de crimes (de motivação 

política ou não) pela mídia, não só apavora, mas entretém. E, ao entreter, cria 

versões fantasiosas de tais fatos que passam a alimentar e ou se alimentam dos 

imaginários de uma determinada cultura. Tal combinação entre o fato e a versão 

fantasiosa não é novidade na imprensa brasileira36 ou na mundial37.  

Classificadas como notícias de “variedades”, ou informações que se 

relacionam com a fantasia, com a ideia de “destino”, com a ambiguidade entre o 

“racional” e o ”irracional”; os fait divers, segundo Barthes (1970), em uma 

explicação rasa, podem ser traduzidos como notícias bizarras. São as manchetes 

que fogem ao comum, divulgadas de forma sensacionalista. As informações que 

dramatizam a informação, atingindo emocionalmente o público a que se direciona.  

 Dessa forma, os fait divers são um tipo de notícia que, em geral, caem 

no gosto popular, se tornando um acontecimento que é visualizado como um 

signo cujo conteúdo é, no entanto incerto (BARTHES, 1970, p. 66).    

De acordo com Daniel Angrimani (1995)38,  antes mesmo de ter uma 

função informativa, os fait divers tiveram como objetivo principal o entretenimento. 

                                                
35  - Refiro-me aqui a um trecho do artigo de Agamben “Não a tatuagem política”. 
36  - Segundo RAMOS (1985), um famoso fait divers brasileiro no início do século XX foi a cobertura 
dada pela imprensa da época ao episódio que ficou conhecido como “Revolta da Chibata”. Marinheiros se 
rebelaram contra os castigos corporais impostos pelos oficiais contra marinheiros. Revoltados, eles invadiram 
vários navios  e chegaram a matar um dos integrantes ao alto comando militar. Para acabar com a rebelião, o 
governo prometeu anistiar os envolvidos. Mas depois da rendição, determinou que todos fossem torturados e 
presos. O episódio foi alvo de vários filmes produzidos na época. 
37  - Acontecimentos macabros e aterrorizantes como o assassinato de um dos criminosos mais 
temidos da história (Jack, o Estripador), também se tornaram um fait diver, alimentando a imprensa inglesa 
do final do século XIX. De acordo com matéria publicada no portal Terra, em 1º de maio de 2009, o 
historiador Andrew Cook, em seu livro Jack the ripper. Case is closed, afirma que o criminoso que matou 
violentamente cinco prostitutas no final do século XIX em Londres não foi o autor de todos os crimes. Depois 
de profunda pesquisa, ele acredita que apenas três crimes teriam sido cometidos por Jack. E que o maior 
beneficiado pela exposição de todos esses casos foi o jornal “The Star” que, graças à divulgação 
sensacionalista viu subir suas vendas à 233 mil exemplares por dia. Disponível em 
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0.013738362-E1238.00htmal.Acesso em 22 de junho de 2010. 
38             - ANGRIMANI, Daniel Sobrinho. Espreme que sai sangue: um estudo do sensacionalismo na 
imprensa. São Paulo: Summus, 1995. 
 



36 
 

Ele lembra que, 300 anos antes do surgimento dos canárds39, na França, o 

comércio desse gênero jornalístico já era florescente. 

Vendidos por mascates e editores, as publicações baseadas em fait 

divers cresceram em número e importância depois do desenvolvimento de 

tecnologias que permitiram a reprodução de ilustrações que remontavam às 

tragédias ali descritas.  

Essa mistura de versões do real (fatos cuja ocorrência pode ser 

comprovada) à ficção (entendida aqui como uma tendência a dramatizar o fato, a 

ponto de transformá-lo em um espetáculo, uma forma de entretenimento) fez 

dessa noticia tema obrigatório em milhares de lares. 

Notícias como filhos que matavam seus pais (parricídios) ou pais que 

matavam seus filhos eram exploradas como “fantásticas” e “sensacionais” porque 

causavam espanto ao quebrar dogmas e normas sociais como as que 

determinam que os filhos devam amparar e respeitar os pais. 

Os pais, por sua vez, devem educar e apoiar seus filhos.  A inversão de 

valores tão caros à sociedade ocidental imprime em notícias como essas, 

características descritas por Barthes (1970), ao descrever o fenômeno 

classificado como fait divers. Para o filósofo francês, os fait divers são 

 
 

uma conversão do acaso em signo, pois a exatidão de uma reviravolta 
não pode ser pensada fora de uma inteligência que a realiza; 
miticamente, a Natureza (a vida) não é uma força exata; está em toda 
parte onde uma simetria se manifesta (e o cúmulo é a própria figura da 
simetria), foi necessária uma mão para guiá-la; existe confusão mítica do 
desenho e do desígnio (BARTHES, 1970, p. 67).  

  

 

O sucesso do estilo fait divers pode ser explicado, segundo Barthes 

(1982), pelo fato de se fundamentarem em acontecimentos que retratam a 

perturbação. Por refletirem aquilo que não é normal, ou que foge à regra, tais 

acontecimentos tornam-se dignos de nota: 
                                                
39  - Cánards são jornais do tipo tablóides, que se tornaram populares como produto especializado na 
divulgação de notícias sensacionalistas que ganharam este nome, justamente, pelo fato de serem vendidos 
por um cánard, moeda francesa da época, o que tornava esse tipo de produto acessível às classes populares 
francesas. 
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Não há fait divers sem espanto (escrever é espantar-se), ora, 
relacionado a uma causa, o espanto implica sempre em uma 
perturbação, já que em nossa civilização todo alhures da causa parece 
situar-se mais ou menos, declaradamente, à margem da natureza, ou 
pelo menos, do natural (BARTHES, 1982, p. 61). 

  

 

Desse modo, tudo que rompe com o normal, que se desvia da causa 

esperada pode ser considerado exemplo de fait divers. Vejamos os exemplos 

dados por Barthes (1970, p. 62) citados a seguir. “Uma empregada rapta o bebê 

de seus patrões”, para obter um resgate? Não, “porque ela adorava a criança”. Ou 

ainda: “um inglês se engaja na Legião Estrangeira: não queria passar o Natal com 

sua sogra”.  

Também são considerados fait divers os acontecimentos que revelam 

uma intensa relação de coincidência. Como exemplo, Barthes (1970) cita os 

acontecimentos dramáticos que se repetem: 
 

Uma mesma joalheria foi assaltada três vezes; uma hoteleira ganha 
todas as vezes na loteria etc: por quê? A repetição leva sempre, com 
efeito, a imaginar uma causa desconhecida, tanto é verdadeiro que na 
consciência popular o aleatório é sempre distributivo, nunca repetitivo, o 
acaso deve variar os acontecimentos; se ele os repete, é que quer 
significar qualquer coisa através deles; repetir é significar qualquer coisa 
através deles, essa crença que se refere à natureza dos sistemas de 
significação está na origem de todas as antigas mânticas, hoje, é claro, a 
repetição não chama abertamente uma interpretação seja notada sem 
que se tenha a ideia de que ela detém um certo sentido, mesmo se esse 
sentimento permanece suspenso: o “curioso” não pode ser uma noção 
opaca e por assim dizer inocente (salvo para uma consciência  absurda, 
o que não é o caso da consciência popular); ele institucionaliza 
fatalmente uma interrogação (BARTHES, 1970, p. 64).  

 
 

A tradição de exposição na mídia do macabro, do ridículo, daquilo que 

rompe com a lógica do “normal” de um determinado grupo, encontra vários 

exemplos no Brasil e no mundo.  

De acordo com Ciro Filho (2002)40 os primeiros jornais, fabricados 

poucos anos depois da invenção dos tipos móveis que possibilitaram a impressão 

                                                
40  - FILHO, Ciro Marcondes. A Saga dos Cães Perdidos. 2ªed. São Paulo: Hacker Editores, 2002. 
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da letra no papel, ainda no século XV, tinham três ou quatro páginas e já 

privilegiavam o fantástico, o espetacular, o novo.  

Assim, traziam sempre informações sobre desastres, mortes, 

nascimentos de reis, de criaturas deformadas, sempre dando uma interpretação 

moralista à narrativa de tais acontecimentos. 
 
 

O primeiro jornal de massa surge já em 1833. Ele, o jornal Sun, não 
possuía nenhum artigo de fundo41 politicamente diferenciado, mas 
relatos sobre processos de justiça, execuções, suicídios, ocorrências 
locais e acontecimentos mundiais excepcionais. Em torno de 1930, já 
havia surgido, se bem que não profissionalmente, aquilo que seria 
chamado posteriormente de “opinião jornalística”, e o que seria louvado 
como concreção, inteligibilidade, formação individual, como tomada de 
partido pelo Zé-ninguém, e criticado como personalização, ideologia, etc. 
Trata-se de uma concentração de temáticas sensacionalistas e um 
equivalente tratamento dos acontecimentos. Nos anos 1880 -1890, no 
período do Gilded Age, começa nos Estados Unidos a grande produção 
em massa. As misturas de sensacionalismo da imprensa de um penny 
são, então, refinadas e apresentadas tecnicamente com mais efeito a 
partir de 1883, no jornal de Joseph Pulitzer, World, de Nova York. Aqui 
surge uma mescla de indiscrição, sensações, escândalos, que vai se 
denominar, a partir daí, “interesse humano” (PROPOKT apud FILHO, 
2002, p. 240). 

 

No Brasil, no início do século XX, tal enfoque fez com que o jornalista 

Roberto Rodrigues42 (irmão de Nelson Rodrigues – jornalista, cronista esportivo e 

um dos maiores nomes do teatro e da literatura brasileira) se tornasse vítima do 

próprio fait divers produzido por seu pai, Mário Rodrigues, no Jornal A Crítica.  

Ao publicar matérias que colocavam em xeque a honra de uma 

determinada senhora da sociedade carioca, sugerindo que ela seria adúltera, 

acabou sendo assassinado por sua personagem, dentro da redação do jornal em 

que trabalhava. Apesar de todo o escândalo, a assassina acabou sendo libertada. 

O fait divers também é explorado pelas emissoras de rádio brasileiras 

que privilegiam a cobertura das notícias policiais. De acordo com a pesquisadora 

Maria Lopes (1988), nem todas as emissoras ocupam-se de tal tipo de cobertura.  

Enquanto as rádios consideradas “informativas”, como a “Jovem Pan”, 

“Excelsior”, “Bandeirantes” e “Capital”, relatam ocorrências policiais sem muito 

                                                
41  - Segundo Nilson Lage (2008), artigo de fundo é a mesma coisa que editorial. Eles eram muitos 
valorizados pelos leitores dos primórdios da imprensa. 
42  -Ver em: CASTRO, Ruy.O Anjo Pornográfico. São Paulo. Companhia das Letras, 1992. 
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destaque, em emissoras classificadas como ”populares” como as Rádios “Record” 

e “Globo”, que possuem programas policiais diários como o “Programa Gil 

Gomes” e “Patrulha da Cidade”, as notícias policiais  são espetacularizadas.  

Lopes (1988) focou seu trabalho no programa do radialista Gil Gomes e 

chegou à conclusão de que esse locutor conduzia sua narração de modo a 

assemelhá-la aos dramas das antigas radionovelas. Para potencializar tal 

estratégia, segundo a pesquisadora, enquanto narrava suas notícias, Gil Gomes 

usava fundo musical como um recurso que constrói um clima de tensão e envolve 

o ouvinte.  

Com essa estratégia, o radialista não só fazia de suas matérias um fait 

diver, mas conduzia a opinião do público, por meio de seus pré-julgamentos sobre 

o caso, absolvendo ou condenando os suspeitos, antes mesmo de a Justiça se 

pronunciar sobre o fato.  

Para Lopes (1988), não satisfeito em dramatizar os fatos por ele 

narrados – transformando crimes em dramas semelhantes aos da ficção – o 

radialista Gil Gomes, assumia, durante seu programa, o papel de porta-voz da 

polícia, agindo não como repórter, mas como policial e juiz, o que rompe com a 

“realidade“, transformando o locutor em um personagem de suas próprias 

narrativas.  

Assim, em vez de informar ou de formar opiniões acerca de um 

determinado assunto, as notícias publicadas de forma sensacionalista visam 

apenas entreter.  

Esse esvaziamento se dá, de acordo com Angrimani (1995), pelo uso 

de uma linguagem muito popular – pela exploração de temas que podem ser 

classificados como fait divers (que não necessariamente são notícia) – e por sua 

pouca credibilidade, uma vez que é bastante comum as manchetes serem 

desmentidas pelos textos que as sucedem.  

 
Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras 
circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento. Como o 
adjetivo indica, trata-se de sensacionalizar aquilo que não é 
necessariamente sensacional, utilizando-se, para isso de um tom 
escandaloso, espalhafatoso. Sensacionalismo é a produção de noticiário 
que extrapola o real, que superdimensiona o fato (ANGRIMANI, 1995, p. 
16).  
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Ainda segundo Angrimani (1995), as notícias sensacionalistas têm 

outra característica muito importante: a linguagem usada em sua divulgação, que 

cria uma espécie de elo psicológico com o público a que se direciona, 

estimulando-o a se envolver emocionalmente com o fato relatado.  

Esse fenômeno se dá porque as notícias sensacionalistas têm a 

peculiaridade de explorar as fantasias, as perversões, os requintes de sadismo e 

instintos sádicos de seu público específico:  

 
O meio de comunicação sensacionalista se assemelha a um neurótico 
compulsivo, um ego que deseja dar vazão a múltiplas ações 
transgressoras – que busca satisfação no fetichismo, no voyeurismo, no 
sadomasoquismo, cropofilia, incesto, pedofilia, necrofilia – ao mesmo 
tempo em que é reprimido por um superego cruel e implacável. É nesse 
pêndulo (transgressão, punição) que o sensacionalismo se apoia.  A 
mensagem sensacionalista é, ao mesmo tempo, imoral-moralista e não 
limita com rigor o domínio da realidade e da representação. Nessa soma 
de ambiguidades se revela um agir dividido, esquizofrênico 
(ANGRIMANI, 1995, p. 17). 

 
 

Embora a exploração sensacionalista de notícias prejudiquem a 

“credibilidade” de um determinado veículo de comunicação, Angrimani (1995) 

também destaca a presença dos fait divers nos jornais classificados como 

“imprensa amarela”, ou “imprensa marrom”: 

 
Romi faz uma seleção de fait divers curiosos como, por exemplo, um 
fazendeiro sul-africano que “deu à luz a um avestruz” (o fazendeiro tinha 
achado um ovo e levou-o para casa, colocando-o à noite, debaixo das 
cobertas); uma menina que ficou com a língua congelada no parapeito 
de uma ponte e foi salva por “uma massagem de whisky”; ou ainda, a 
história do pescador que perdeu a dentadura e foi encontrá-la na barriga 
do peixe; sem contar o parecer favorável de um juiz que concedeu o 
divórcio a uma mulher que não suportava mais a perversão do marido: 
ele insistia em ser tratado como um cavalo, “trotando” nu, pelo quintal, 
enquanto recebia chicotadas da mulher (ANGRIMANI, 1985, p. 29).  

 
 

Tal confusão entre o real e a ficção não está presente apenas nas 

chamadas notícias sensacionalistas veiculadas pela mídia impressa. E nem 

apenas nos veículos considerados jornalísticos. A ficção, difundida pelos veículos 

de comunicação que difundem imagem e som, tem seu sucesso fundamentado na 

prática de tornar verossímeis histórias fantásticas. 
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Desse modo, a fotografia, por exemplo, torna próximos lugares e 

pessoas distantes, captados por efeitos óticos que possibilitam o congelamento 

de imagens captadas pela retina. Assim, as imagens da fotografia tornam eternos 

os momentos captados pela lente impregnando-lhe um caráter documental.  

A fotografia (imagem eternizada) e o cinema (imagem em movimento) 

passam a servir, também, como documentos que registram o real e podem ser 

usados como prova em processos jurídicos, tal a sua suposta fidelidade.  

Hoje, com os recursos gráficos que possibilitam a quase imperceptível 

correção de certas imperfeições estéticas bem como a alteração de cenários e 

figurinos, a imagem fotográfica também se aproxima bastante da ficção. Ora, nas 

revistas de moda, nos cartazes e santinhos eleitorais, nos jornais etc., rugas são 

escondidas, celulites são apagadas, olheiras são amenizadas.  

Com uma boa câmera, um scanner e um bom programa fotográfico, o 

homem passa a refletir sua imagem real da forma como ele gostaria que ela 

fosse, fazendo dela uma ficção.   

Imprimindo coerência à sequência de cenas, sincronizando a imagem 

ao som, o cinema multiplicou as possibilidades da fotografia. O caráter 

documental da imagem em movimento tornou a (con)fusão entre “real” e “ficção” 

parte da história do cinema, logo, em sua primeira apresentação. 

Ao ver a locomotiva que chegava à estação, exibida no cinematógrafo 

por Lumiére43, as pessoas não acostumadas a ver fotografias em movimento, 

acreditaram, por alguns minutos, que seriam atropeladas pela imagem do trem, o 

que as deixava em completo estado de pânico. 

 A mistura do real e ficção também alimentou os primeiros produtos 

jornalísticos do cinema: os cinejornais, que inseriram no filme os acontecimentos 

de maior relevância ou aqueles que causavam maior sensação no país e no 

mundo. 

Assim, o cinema nacional, já em seus primórdios, não destoou da 

tendência mundial de explorar os fait divers. Segundo Ramos (1987), a 

cinematografia brasileira também deu grande destaque não só às notícias oficiais, 

mas também aos fatos bizarros do macabro circo de horrores cotidiano: 

                                                
43 - Os irmãos Lumiére são considerados um dos pioneiros do cinema mundial. 
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Animais amestrados, mulheres barbadas, acrobatas, músicos, 
dançarinos de espetáculos de tradição popular são trazidos dos circos 
para os espetáculos de palco em teatros ou frente a mesas. E, como 
atrações suplementares, novidades mecânicas muitas vezes 
apresentadas pelo mágico da companhia (RAMOS, 1987, p. 14). 

 

 

Um dos exemplos desse gênero de dramatização da realidade ou que 

fez da realidade uma trama cinematográfica, segundo Ramos (1987), aconteceu 

em 1907, quando médicos responsáveis por separar duas irmãs xifópagas foram 

surpreendidos no bloco cirúrgico por um aparato de câmeras e luzes montado por 

Leal, um dos “cineastas” da época.  

Tal subterfúgio deu a este cineasta a possibilidade de transformar em 

sucesso do cinema a cirurgia que, antes mesmo de ser realizada, já havia sido 

representada como fait divers pelos jornais da época: 

 
Quando o médico seguido por jornalistas chegou à sala de cirurgia 
deparou-se com um estrado de madeira armado junto à mesa já 
aparelhada. Era Leal, que já estudara cuidadosamente as condições de 
luz e enquadramentos, pronto para filmar a cena, projetada depois com o 
título “Operação das Marias Xifópagas pelo Dr. Charles Prevost” (1907) 
sob grande curiosidade, no Grande Cinematógrafo Parisiense de 
Giácomo Rosário Staffa (RAMOS, 1987, p. 31).  

 
 

A exploração dos fait divers pelo cinema brasileiro, não se restringiu às 

primeiras décadas do século XX. Permeou os diversos estilos do cinema nacional, 

mesmo àqueles gêneros que ficaram conhecidos por imitar o estilo hollywoodiano 

de fazer cinema, como as chanchadas, baseadas em estereótipos populares e 

histórias que mesclavam a exploração da ingenuidade e do romance à 

estereótipos populares, que retratavam situações que também fugiam à lógica do 

cotidiano da sociedade dos anos 40 e 50. 

Temas que remetiam a ações criminosas também se tornaram comuns.   

 Enquanto nos anos de 1960 o cangaço passou a ser tema frequente nos filmes 

nacionais, na década de 1970 os criminosos mais temidos também tiveram suas 
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histórias transformadas em sucessos do cinema brasileiro. Dessa maneira, de 

acordo com Rezende (2000)44,  

  
 
O formato espetacular, comum às emissões de ficção e de realidade, 
representa a fórmula mágica capaz de magnetizar a atenção de um 
público tão diversificado. O espetáculo destina-se, basicamente, à 
contemplação, combinando, na produção telejornalística, uma forma que 
privilegia o aproveitamento de imagens atraentes – muitas vezes 
desconsiderando o seu real valor jornalístico – com um conjunto de 
notícias constituído essencialmente de fait divers (REZENDE, 2000, p. 
25). 
 
 

Uma das explicações para o sucesso da espetacularização do bizarro e 

do macabro na tevê – que invade não só os filmes, mas as novelas ou minisséries 

baseadas na ficção, também no telejornalismo, continua, ainda segundo Rezende 

(2005), fundamentando-se na mistura da narrativa jornalística e narrativa ficcional. 

Por outro lado, a mesma estratégia discursiva é usada, no entanto, 

pela ficção brasileira, sobretudo pelas novelas, que misturam ficção e realidade, 

confundindo assim os dois gêneros narrativos que se fundem, dando ao real 

aparência fantástica e ao imaginário, aparência realística: 
 

É, pois, da utilização de elementos comuns da ficção e da realidade, 
como fio condutor de atrações que se sucedem, que se consolida o 
formato de espetáculo, embalagem e conteúdo confundem de modo tão 
intrincado que as fronteiras entre a realidade e a ficção se tornam 
extremamente débeis, quase a ponto de se tornar impossível estabelecer 
os limites que as separam. Nas emissoras comerciais de TV – 
predominantes no Brasil – o caráter primordialmente diversional  da 
programação privilegia a forma do espetáculo da realidade-ficção para 
promover a ideologia do entreter para conquistar maiores níveis de 
audiência e faturamento (REZENDE, 2005, p. 46). 

 
 

Assim, a televisão acaba priorizando a divulgação de fatos que unem a 

opinião pública em torno de um consenso. Não interessa, portanto, aos 

empresários, donos de grandes conglomerados de comunicação, investir na 

divulgação de notícias que possam dividir o público. 

Nesse sentido, a cobertura crítica de um determinado fato, ou seja, a 

produção de matérias capazes de provocar e estimular o debate dos diversos 

                                                
44REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000. 
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segmentos sociais tornou-se algo raro nas emissoras brasileiras de televisão. Ao 

apresentar notícias relativas à violência, por exemplo, destaca-se um fator que 

causa emoções consensuais: o medo. As causas, as razões da violência, como a 

desigualdade social, ficam em segundo plano. 

Tal fenômeno é classificado por Bourdieu (1997) como notícias-ônibus, 

ou seja, aquelas que servem para todos, que provocam interesse em todo tipo de 

público, sem, no entanto, provocar nenhuma reação revolucionária em quem 

assiste, colocando uma classe contra outra. O sentimento que normalmente é 

despertado neste tipo de notícia é a emoção:  

 
Uma parte da ação simbólica da televisão, no plano das informações, por 
exemplo, consiste em atrair a atenção para fatos que são de natureza 
interessar todo mundo, dos quais se pode dizer que são ônibus – isto é, 
para todos. Os fatos-ônibus são fatos que, como se diz, não devem 
chocar ninguém, que não envolvem disputa, que não dividem, que 
formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal 
que não tocam em nada de importante (BOURDIEU, 1996, p. 23). 

 
 

Para Bourdieu (1997, p.63), quanto mais um órgão de imprensa ou um 

meio de expressão pretende atingir um público extenso, mais ele deve perder 

suas asperezas, tudo o que pode dividir, excluir. Tal estratégia de não gerar 

divisão do público acaba dando visibilidade somente àquilo que é consenso, que 

não vai dividir nem causar rachaduras no corpo social.   

Seguindo essa lógica, a mídia, em especial a televisão – veículo que é 

objeto da análise de Bourdieu (1997) – dá visibilidade apenas àquilo que vai 

aglutinar um grande número de pessoas em torno de um fato, gerando grande 

audiência e aumentando os lucros oriundos dos investimentos dos 

patrocinadores. 

 

 
1.1. Fait divers e espetacularização 

 

 

Se não são ricos em conteúdo informativo, se priorizam o 

entretenimento em prejuízo da informação, por que os fait divers ganham tanto 
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destaque nos diversos meios de comunicação? Em um mundo onde a informação 

é ferramenta importante para alavancar o desenvolvimento social, profissional e 

econômico, por que o entretenimento é tão importante? 

Se a mídia também é constituída por outros temas como a política, a 

economia e a cultura, elementos que marcaram e ainda marcam a história dos 

meios de comunicação, o que justifica a presença frequente dos fait divers nas 

mais diferentes tecnologias midiáticas?   

Uma das respostas possíveis para essa pergunta é o fato que os fait 

divers incorporam em si também discursos políticos, econômicos e culturais, 

adaptando-se perfeitamente ao sistema capitalista que tem na chamada “Indústria 

Cultural” como explicam Adorno e Horkheimer (1985), um de seus motores. 

Indústria essa que, conforme os pensadores mencionados, é movida pela 

priorização do lucro auferido pela venda dos anúncios de mercadorias e de 

modos de vida divulgados pela mídia.  

Assim, os programas devem ser entendidos por um público constituído 

por integrantes das diferentes classes sociais, com formações intelectuais e 

capacidades cognitivas heterogêneas. Desse modo, a linguagem e os conteúdos 

são reduzidos a um denominador comum, para que todos possam entender as 

mensagens que se pretende difundir de forma semelhante.  

Os conteúdos eruditos, como as músicas clássicas, as obras de 

cânones da literatura mundial e nacional são assim adaptados à compreensão 

popular para que possam ser “consumidos” por todos. Afinal, segundo demonstra 

Rezende (2005), os programas da televisão com pequena audiência não são 

lucrativos e, portanto, descartáveis para a indústria cultural.  

O cinema institui esse modelo de simplificação das narrativas eruditas 

para que, assim, possam ser transpostas e, principalmente, consumidas pelo 

universo popular. Como contam com grande audiência, os espetáculos alinhados 

ao bizarro circo dos horrores cotidiano apresentado pela mídia, devem se nutrir de 

tudo aquilo que possa despertar nos produtos televisivos, cinematográficos, 

impressos, radiofônicos ou cibernéticos a atração do grande público. 

Garantindo grande audiência, os meios de comunicação de massa têm 

a oportunidade de exibir a um maior número de pessoas as mercadorias, 
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produtos e estilos de vida que devem ser consumidos por sua plateia, ávida de 

entretenimento. Dessa forma, o público consumirá não só as mercadorias 

oferecidas pela publicidade, mas ainda os valores, os comportamentos e os 

modos de vida apresentados pelas estrelas de tevê nos mais diversos programas 

da televisão: 

 
Essa situação descrita de modo tão contundente ocorre em decorrência 
da necessidade imperiosa de conquistar índices de audiência cada vez 
maiores. Sob o controle rígido da ditadura do lucro, os programas e a 
linguagem que a TV emprega se adaptam, na forma e no conteúdo, ao 
perfil do público ao qual se dirigem. A fórmula adotada pelo sistema 
comercial de TV é simples: uma audiência maior aumenta o faturamento 
publicitário e agrega rentabilidade às empresas de televisão. Tal lógica 
de produção sacrifica o telespectador-cidadão e exalta o telespectador-
consumidor, referência básica de toda essa operação mercantil. O 
reinado do consumo e do lucro torna-se mais transparente nos 
programas de audiência gigantesca e heterogênea, exibidos no horário 
nobre. À mercê da implacável orientação ditada pelos índices do Ibope, 
os produtores desses programas se veem obrigados a agradar “a gregos 
e troianos”, representados por um tipo de telespectador médio, definido 
pelos departamentos de pesquisa e de marketing das emissoras 
(REZENDE, 2000, p. 25).   
 

 

Essa transformação da cultura em mercadoria, por sua vez, favoreceu 

a “espetacularização da sociedade”, conforme descrito por Debord (1967). Dessa 

forma, só será visto através da mídia – como anunciado por Adorno e Horkheimer 

(1985) – o que alimentar financeiramente o sistema capitalista. 

 Nesse âmbito, o olhar das pessoas passou a ser direcionado para o 

que é exposto pela imprensa, cujo poder cresceu tanto que passou a pautar os 

assuntos que devem ser priorizados pela audiência45: 

 
Assim, aquilo que está na tevê, nos jornais, na web é mais visível do que 
o que está na esquina. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as 
modernas condições de produção se apresenta como uma imensa 
acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-
se uma representação (DEBORD, 2004, p.13). 

 

                                                
45  - Segundo Traquina (2005) e Penna(2005), uma das teorias da comunicação é denominada 
agenda setting, que trata do poder que o jornalismo tem de pautar a vida da sociedade, indicando quais são 
os autores que estão na ordem do dia, ou seja, que devem ser comentados ou melhor, considerados 
importantes ou desprezíveis. 
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No séc. XIX, no início da era industrial, ainda conforme Debord (2004), o 

capitalismo deslocou a dominação econômica do “ser” para o “ter”. Nesse 

contexto, para conquistar projeção social não basta mais ser homem, ser branco, 

pertencer a uma determinada família tradicional ou seguir dogmas católicos e 

todas as outras normas que regulam a boa conduta social de uma dada cultura. É 

preciso “ter” e “ter” cada vez mais.  

Assim, com a ascensão da burguesia e o desenvolvimento do 

capitalismo industrial baseado na produção e na venda de mercadorias, o “ser” 

tornou-se menos importante do que o “ter”. “Ter” propriedades, “ter” 

eletrodomésticos, “ter” automóvel, “ter” roupas luxuosas, em síntese: compartilhar 

do novo modo de vida burguês, usufruindo e oferecendo os confortos da vida 

moderna à família. 

Voltando a Bourdieu (1997), o público da TV – um dos mais eficientes 

modos de divulgação de informação existentes na atualidade – é tratado, então, 

como se fosse apenas parte de uma estatística e não como pessoas capazes de 

fazerem escolhas ou de divergir das mensagens divulgadas por tal meio.   

Para Bourdieu (1997), embora seja um meio de comunicação, não é 

apenas o caráter informacional que determina os conteúdos ali estruturados. A 

essência desse equipamento baseia-se na importância comercial do conteúdo, 

entendo-se essa mensagem como um produto divulgado. 

 É o valor de mercado desse conteúdo - entendido aqui como um 

produto, uma mercadoria, que vai pesar mais no momento de se decidir o que 

deve ou não ser divulgado ou se tornar visível.  Por isso, as mensagens devem 

ser formatadas de maneira que o maior número de pessoas – independente de 

classe social ou formação acadêmica – possa entender e assimilar as promessas 

feitas pelos discursos ali divulgados.  

Como todo segundo da televisão pode gerar grandes lucros aos 

proprietários das emissoras, ainda segundo Bourdieu (1997) é importante cativar 

o público, evitar que, por meio do zapping46, o telespectador migre para outro 

canal, engrossando a audiência da concorrência. Desse modo, para conquistar o 

telespectador, os assuntos que causam polêmica e dividem opiniões são 
                                                
46  - A palavra zapping é usada para designar a troca de canal, ou o passeio do telespectador, pelos 
programas oferecidos pelos diferentes tipos de emissoras de televisão. 
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normalmente evitados. Predominam, assim, as já citadas “notícias ônibus”, que 

provocam consenso e facilitam a compreensão. Tornando as mensagens 

facilmente compreensíveis, os telespectadores também encontrarão facilidade em 

absorver e, principalmente, se render à sedução do consumo, implícito nos 

discursos difundidos pela tevê. 

Essa fórmula garante que o consumo não perca a sua força, como 

lembra Debord (2004). Com o crescimento da necessidade de tornar visível, o 

“ter” também foi perdendo sua importância. Era preciso “parecer ter”. Assim, 

passou a ser necessário acompanhar o desenvolvimento dessas mercadorias e 

bens, trocando de carro todos os anos, substituindo o antigo modelo de tevê pelo 

mais recente, adquirindo a nova tendência em sapatos, em roupas e perfumes, e, 

principalmente, fazendo com que as pessoas percebessem o acompanhamento 

de todas essas mudanças: 

  
A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos 
resultados acumulados da economia, leva a um deslizamento 
generalizado do “ter” para o “parecer”, do qual todo “ter” efetivo deve 
extrair esse prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, 
toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da 
força social, moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que 
não é (DEBORD, 2004, p. 18). 
 

  
Assim, segundo Debord (2004), as relações entre os homens passam a 

ser intermediadas pelo espetáculo. O chamado “mundo real” passou a ser 

representado por imagens daquilo que deve ser alvo de desejo, dos valores e dos 

comportamentos que devem ser adotados. 

 Nesse sistema econômico, político e cultural, descrito pelo pensador, 

os valores da sociedade não mais são transmitidos de pais para filhos durante o 

jantar, ou em reuniões familiares nas quais todos possam discutir como foi o dia. 

Também, muitas vezes, não são transmitidos pela Igreja, pela escola, ou pelas 

conversas entre vizinhos. A comunidade não é mais a guardiã de seus valores e 

tradições.   

Os valores de um determinado grupo social em um dado período 

histórico passaram, então, a ser criados pela economia que, em sua também 
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constante evolução, passou a modificar, a todo o momento, os valores dessa 

sociedade, criando, por sua vez, novas “tradições”. 

 “Tradições” calcadas em necessidades “imediatas” e não em costumes 

do passado. “Tradições” que “reinventam”, assim, uma sociedade composta por 

crianças que aprendem por meio dos diversos meios de comunicação como se 

comportar, onde morar, o que vestir e qual carro dirigir.  

Aprendem, por meio das tecnologias de comunicação, quais são os 

valores que realmente são desejados por aqueles que pretendem se integrar e se 

sentir parte importante da sociedade na qual estão inseridos, seja por meio do 

reconhecimento profissional ou pelo status conquistado.  

O espetáculo não apenas cria ilusões, mas, segundo Debord (1967), 

hipnotiza os homens, como aconteceu com os prisioneiros da caverna de Platão 

que se fizeram cativos das imagens projetadas por suas próprias sombras. Da 

mesma forma, o homem moderno tornou-se escravo das imagens projetadas por 

equipamentos construídos por suas próprias mãos. 

 Nesse processo, já não consegue mais distinguir a realidade da ficção, 

percebendo e apreendendo as imagens editadas e apresentadas pela mídia, 

desconsiderando aquilo que está à sua volta: 

 
Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 
imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 
comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver (por 
diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar 
diretamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa 
humana – o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e 
mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração generalizada da 
sociedade atual. Mas o espetáculo não pode ser identificado pelo olhar, 
mesmo este acoplado à escuta. Ele escapa à atividade do homem, à 
reconsideração e à correção de sua obra. É o contrário do diálogo. 
Sempre que há representação independente, o espetáculo se reconstitui 
(DEBORD, 2004, p. 18).   

 

 

Por outro lado, teóricos que não participavam da Escola de Frankfurt, 

como Kracauer (1988), defendem que a exploração do bizarro e do macabro no 

cinema expressa a realidade de um determinado povo. Ele dá como exemplo o 

cinema neorrealista alemão, que nas décadas de 1910, 1920 e 1930 teria refletido 

os desejos do povo alemão. 
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Humilhados pela derrota da Primeira Guerra Mundial, de acordo com 

Kracauer (1988), este estilo de cinema refletia – com suas figuras bizarras, 

autoritárias e violentas – o desejo dos alemães que aspiravam a um líder 

autoritário que mostrasse a força da Alemanha.  

Os filmes teriam servido como uma espécie de estudo para detectar os 

sentimentos dos alemães que, apesar da miséria a que foram submetidos, não 

tendiam a apoiar, em sua maioria, teorias políticas ligadas ao operariado, mas 

demonstravam preferir a implantação de um governo autoritário: Tenho razões 

para crer que o uso aqui feito dos filmes como meio de pesquisa pode ser 

proveitosamente estendido aos estudos sobre o atual comportamento das massas 

nos Estados Unidos e em outros países (KRACAUER, 1988, p. 7). 

Mas de onde vem essa ilusão que aprisiona as almas dos homens, 

cegando-os, fazendo-os (con)fundirem suas fantasias à realidade, ou melhor, 

construírem sua versão de realidade tão repleta de desejos, de fetiches e do 

fantástico? Donos de sentidos como o tato, a audição, a visão, o paladar e a 

intuição, seres capazes de pensar, de refletir, de tirar suas próprias conclusões, 

os homens não são capazes de perceber que a mídia atua como um veículo, um 

suporte para os diversos discursos ideológicos47, políticos e econômicos? Não 

desconfiam que a mídia pode, em algumas situações, servir a interesses de uma 

elite que utiliza os diversos meios de comunicação como instrumentos de 

manipulação? 

Alguns teóricos como Benjamin (1969), Kerckhlove (1995) e Macluhan 

(1967) nos dão algumas pistas sobre como as novas tecnologias mudaram a 

forma de percepção cognitiva dos seres humanos. Embora o público continue 

tendo intacta sua capacidade de pensar, de raciocinar e tomar decisões, os meios 

de comunicação mudaram a forma de percepção da realidade, direcionando o 

olhar, talhando-o, modificando as próprias estratégias cognitivas de aprendizagem 

das pessoas. 

                                                
47  - De acordo com Neoti (1980) há vários conceitos para o termo “ideologia”. O sentido aqui 
aplicado é o da difusão de realidades distorcidas que escamoteiam a denominação de uma classe por outra.  
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Ao analisar a fotografia e o cinema em seu ensaio “A obra de arte na 

era de sua reprodutibilidade técnica”, 48Benjamin (1969) torna-se a primeira voz 

dissonante da Escola de Frankfurt49, percebendo que as duas mais importantes e 

“novas” tecnologias de comunicação (a fotografia e o cinema), tinham um lado 

inusitado e muito importante para a evolução da humanidade.  

Benjamin (1969) também foi um dos primeiros a entender que tanto o 

cinema quanto a fotografia tinham algo de revolucionário e estavam mudando a 

forma de percepção e apreensão do mundo das coletividades humanas e seus 

próprios modos de se relacionar com a economia, com a política e com a cultura. 

No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das 

coletividades humanas transforma, ao mesmo tempo, seu modo de existência 

(BENJAMIN, 1969, p. 169).  

Benjamin (1969) também destaca que, ao retirar a aura do objeto 

artístico, ou seja, ao democratizar o acesso das massas às artes por meio da 

reprodução de obras como a “Monalisa”, de Leonardo da Vinci, a forma de 

percepção da arte também se transforma. Desse modo, segundo o filósofo 

alemão, a obra de arte teria se emancipado do ritual, de seu potencial mágico, o 

que era acessível apenas aos iniciados, e democratizou-se. 

A capacidade de reprodução tornou-se, assim, tão importante para os 

novos tipos de arte associados às tecnologias surgidas ao final do século XIX (e 

popularizadas no início do século XX) que causou profundas mudanças na 

sociedade de então.   

O cinema, ainda conforme Benjamin (1969), teria sua essência na sua 

capacidade de reprodutibilidade, dado o seu alto custo de produção e de 

distribuição. O filme é um criador de coletividade. Em 1927, calculou-se que um 

filme de longa metragem, para ser rentável, precisaria atingir um público de nove 

milhões de pessoas (BENJAMIN, 1969, p. 172).  

                                                
48  - O texto foi escrito por Bejamim em 1936, mas só foi publicado em 1955. Só chegou ao Brasil em 
1969, traduzido em português por José Lino Grünnewald e publicado em dois livros distintos. A ideia do 
cinema (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1696) e na coleção Os pensadores, da Abril Cultural 
49  - A “Escola de Frankfurt” foi fundada com sociólogos que analisavam os meios de comunicação de 
massa e sua influência sobre a sociedade. Chamados de apocalípticos, os teóricos da “Escola de Frankfurt”, 
principalmente Adorno e Horkheimer, tinham uma visão muito pessimista dos meios de comunicação de 
massa, que consideravam instrumento de manipulação das classes dominantes para alienar as classes 
operárias. Ver em: SILVA, Márcio Seligmann. ÀSão Paulo. Publifolha, 2003. (Folha Explica). 
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O cinema, então, operou uma transformação da própria capacidade de 

percepção humana. Ao colocar em movimento imagens que, antes, com a 

fotografia, eternizavam-se na imobilidade, a Sétima Arte impôs uma nova forma 

de entendimento do que seria “a verdade pública” e “a verdade privada”:  

 
Muitas deformações e estereotipias, transformações e catástrofes que o 
mundo visual pode sofrer no filme afetam realmente esse mundo nas 
psicoses, alucinações e sonhos. Desse modo, os procedimentos da 
câmara correspondem aos procedimentos graças ao qual a percepção 
coletiva do público se apropria dos modos de percepção individual do 
psicótico ou do sonhador. O cinema introduziu uma brecha na velha 
verdade de Heráclito segundo a qual o mundo dos homens acordados é 
comum, o dos que dormem é privado (BENJAMIN, 1969, p.190). 
 

 

Benjamin (1969, p.194) ainda destaca a dimensão política do Cinema 

que, como uma produção em massa corresponde de perto à reprodução das 

massas, a Sétima Arte passa a ser entendida como um eficiente instrumento de 

mobilização das massas, por meio do entretenimento.  

 
Mas nada revela mais claramente as tensões do nosso tempo que o fato 
de que essa dominante tátil prevalece no próprio universo da ótica. É 
justamente o que acontece no cinema, através do efeito de choque de 
suas sequências de imagens. O cinema se revela assim, também desse 
ponto de vista, o objeto atualmente mais importante daquela ciência da 
percepção que os gregos chamavam de estética (BENJAMIN, 1969, p. 
194). 

 

Por meio do cinema, continua o pensador, as massas exigem, por meio 

de representações, que as mudanças que almejam sejam implementadas na 

sociedade em que vivem, o fascismo permite que elas se exprimam, conservando, 

ao mesmo tempo, essas relações (BENJAMIN, 1969 p.195). 

Tal estratégia culminaria na guerra imperialista que seria determinada 

pela distância entre os meios de produção e a utilização ineficaz dos meios 

produtivos, causando assim problemas sociais como o desemprego e a falta de 

mercados.  

Essa reprodução de imagens, que torna realidades privadas em 

públicas, padronizando comportamentos, pensamentos e imaginários, tem como 

uma de suas finalidades essenciais difundir ideologias e formar pontos de vista.  



53 
 

No entanto, depois de expressas, tais ideologias se esgotam, sem 

levar, necessariamente, a algum tipo de reação prática que concretize os desejos 

sublimados pelos dramas, tragédias e situações cômicas vividas por personagens 

com os quais o público se identifica:  
 

Na época de Homero, a humanidade oferecia-se em espetáculo aos 
deuses olímpicos; agora, ela se transforma em espetáculo para si 
mesma. Sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua 
própria destruição como um prazer estético de primeira ordem 
(BENJAMIN, 1969, p. 196).  

 

 

Outra pista dada para explicar a característica revolucionária da 

transformação das imagens em espetáculo foi apresentada por McLuhan (1969)50 

teórico canadense. McLuhan (1969), também não se limitou a pesquisar o 

conteúdo ideológico da mídia, mas focou seus estudos também na forma como os 

meios de comunicação modificavam o modo de percepção cognitiva da 

humanidade.  

McLuhan chamava a atenção para o fato de que quando uma 

mensagem é adaptada ao veículo através do qual será transmitida, põe-se em 

jogo, em cada caso, diferentes estruturas, sejam elas culturais, políticas e/ou 

econômicas. Para o canadense, os meios – a câmera fotográfica, a televisão, o 

cinema, como diferentes veículos usados na difusão de mensagens – interferem 

não só nas próprias mensagens, mas também na modificação da forma como as 

pessoas vivem e se relacionam com a realidade, tornando-se assim uma espécie 

de extensão dos homens.  

Nessa perspectiva, o rádio estende a capacidade humana de ouvir, 

trazendo canções, sons, informações e a narração ao vivo de acontecimentos 

distantes através de ondas eletromagnéticas que transportam mensagens a longa 

e a curta distância, em tempo real, por assim dizer. Da mesma maneira, a 

fotografia é uma forma de extensão do olho humano, trazendo para perto objetos, 

paisagens e pessoas distantes.  

Discípulo de McLuhan (1969), Kerckhove (1995) vai mais além. Ele 

defende a tese de que o alfabeto seria a mais importante tecnologia da 
                                                
50  MCLUHAN, Marshall. O meio é a mensagem. Rio de Janeiro. Record 1969.  
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humanidade, pois teria articulado as duas funções essenciais do hemisfério 

esquerdo do cérebro, facilitando a dependência ocidental da racionalidade e da 

racionalização de toda experiência, incluindo a percepção do espaço.  

Segundo Kerckhove (1995), o alfabeto teria condicionado o cérebro 

humano a dividir as informações em pequenos pedaços e a voltar a juntá-los 

numa ordem da esquerda para a direita. Qualquer tecnologia que afete 

significativamente a linguagem afeta também o comportamento física, emocional 

e mentalmente (KERCKHOVE, 1995, p. 61). 

A televisão, por sua vez, ao propor outra lógica (a da imagem), teria 

transformado a forma de perceber a realidade das pessoas e os processos 

cognitivos de aprendizagem.  

Em vez de dividir informações para depois reuni-las em um bloco 

cognitivo de significações, o modo de construção dos significados se modifica 

com a tevê, revolucionando o próprio modelo de aprendizagem humano:  

 
a criança aprende a aprender por olhadelas rápidas. Mais tarde, se a 
criança está numa sociedade onde a leitura é necessária, confronta o 
novo meio de “aprender a aprender” com o hábito adquirido por via da 
televisão. Tenta compreender a palavra impressa através de olhadelas 
rápidas. Não funciona. Aprender a ler é um processo difícil, duro e – o 
que pode ser uma surpresa – algo que é em muitos casos intolerável 
(KERCKHOVE, 1995, p. 61). 
 

  

Com a evolução tecnológica, os games e instrumentos baseados na 

realidade virtual vão transformar ainda mais essa realidade. Além de estimular 

novamente a escrita, provocam sensações e emoções nervosas do ser humano: 

A realidade visual ainda está mais ajustada a nós. Acrescenta o tato à 
visão e audição e está mais próxima de revestir totalmente o sistema 
nervoso humano do que alguma tecnologia até hoje o fez. Com a 
realidade virtual e a telepresença robótica, projetamos literalmente para 
o exterior a nossa consciência e vemo-la “objetivamente”. Esta é a 
primeira vez que o homem o consegue fazer (KERCKHOVE, 1997, p. 
80). 

Nesse novo mundo, que está se configurando incessantemente na tela 

do computador, do celular, dos smarts, dos ipeads e dos iphones, as 

representações do bizarro também ganharam contornos macabros na internet. No 

artigo intitulado “Orkut: o espaço que possibilita a Visibilidade e a 
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Imortabilidade”51, Aline Barbosa (2009) analisa as páginas do Orkut dedicadas ao 

culto dos mortos nesse site de relacionamento. 

 Ela acredita que, como defendido por Arendt (2000) e Habermas 

(1984), a transformação da mídia em espaço público mudou vários paradigmas na 

sociedade. Fez com que os meios de comunicação pudessem se transformar em 

instrumentos de publicidade, de marketing pessoal, dando “visibilidade” à vida 

íntima de anônimos e celebridades. 

Ao participar das redes sociais, as pessoas tornam pública sua 

privacidade. Expõem, como as celebridades, suas intimidades, pensamentos e 

opiniões. O bizarro se impõe, dessa forma, mais uma vez. Mesmo que a pessoa 

morra, sua fotografia e sua história permanecem acessíveis a qualquer pessoa, 

por meio das redes sociais às quais a pessoa se vinculava.  

 
Acredita-se que o sentido de imortalidade no Orkut está relacionado a 
esta transcendência a que Arendt (2000) se refere e sobrevive à nossa 
breve permanência e permanência do membro no Orkut, através de seu 
perfil, tornando-o imortal; mas para isso acontecer, é preciso ter uma 
presença pública. Da mesma forma, entende-se imortalidade como um 
novo sentido, o da Excelência – relacionada à manutenção da imagem – 
destacar-se como singular e melhor em relação ao grupo – como o 
sucesso de algumas celebridades em relação a outras. É o caso do 
cantor Leo Jaime, que após a sua entrada e permanência no Orkut, com 
mais de 9 mil amigos, recuperou a sua carreira, mesmo ausente da 
televisão, se mantém visível. No Orkut, quando um usuário morre, seu 
perfil continua existindo; ficam os registros de suas fotografias, ações e 
seus sentimentos, como num livro, só que com maior amplitude, visto 
que está disponível na internet. Pensa-se em imortalidade no Orkut no 
sentido do perfil ser imortal (BARBOSA, 2009, p. 8). 

 
 

Barbosa (2009) ressalta que nem sempre quando alguém pede para 

que o perfil de um familiar morto seja excluído do site de relacionamentos é 

atendido pelo Google, que gerencia as páginas do Orkut. Ao contrário, existem 

comunidades no Orkut classificadas como “Profiles de Gente Morta” (PGM), 

criadas para homenagear alguém morto.  

                                                
51  BARBOSA, Aline da Silva Neto. “Orkut: o espaço que possibilita a Visibilidade e a Imortalidade”. 
Trabalho apresentado no GP “Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais na América Latina” IX Encontro dos 
Grupos/Núcleos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. Barbosa é coordenadora de Pesquisa e Professora da Faculdade Interamericana 
de Porto Velho – UNIRON/RO – dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda 
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As comunidades “PGM” reúnem mais de 40 mil membros, sendo 

constituída por links dos perfis dos internautas mortos, juntamente com a 

descrição da causa da morte deles.   

Como um túmulo, os integrantes postam orações, mensagens de apoio 

e recados destinados àqueles que, embora fossem anônimos em vida, ao ter uma 

morte violenta, divulgada pela mídia de forma dramática e espetacular (fait diver), 

tornaram-se, em sua morte, uma espécie de celebridade póstuma, um astro do 

além-túmulo: 

 
Um exemplo da imortalidade no Orkut é o perfil de Maria Cláudia Del’ 
Isola, que foi assassinada há cerca de três anos. Após sua morte, o perfil 
de Maria Cláudia continuou e continua recebendo visitas diariamente, 
com inúmeros recados de seus amigos, parentes e admiradores.  
Observa-se que estas mensagens foram escritas para a própria Maria 
Cláudia com a intenção de se comunicar com ela, como se o Orkut fosse 
uma ferramenta de comunicação que chega até os mortos. Maria 
Cláudia foi assassinada e os suspeitos foram o caseiro52, que gostava da 
vítima, e a sua namorada, que tinha muito ciúme dela. A comunidade 
“Homenagem à Maria Cláudia” recebeu na semana do julgamento 
inúmeros recados e “preces” (BARBOSA, 2009, p. 10). 
 

 

Tal comportamento demonstra que a exploração dos fait divers está 

ganhando novos contornos com o desenvolvimento das novas tecnologias. 

Embora não haja indícios suficientes (pelo menos em curto prazo) de que a tese 

de Lévy (1999)53 de que a Cibercultura acabará com a “Sociedade do Espetáculo”  

(Debord, 1967/1988) porque encoraja uma troca recíproca e comunitária, 

enquanto as mídias clássicas praticam uma comunicação unidirecional da qual os 

receptores estão isolados uns dos outros (LÉVY, 1999, p. 203), na prática, as 

novas tecnologias provocaram mudanças na economia, na cultura e no modus 

vivendi da população em todas as classes sociais (de forma desigual, mas em 

todas as classes sociais). 

Como previsto por Lévy (1999), o público deixou de ser “passivo”, 

“isolado” e “teleguiado” (como descrito por Debord 1967/1988), assistindo apenas 

à grade de programação das emissoras ou exercendo seu poder de escolha 

                                                
52  Os suspeitos foram condenados à pena máxima após os julgamentos. 
53  - LÈVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo Ed.34º, 1999 
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apenas por meio do zapping ou pelo direito de desligar a tevê ou rádio e ir ler um 

livro ou fazer outra coisa que lhe aprouvesse.  

Pelo celular, smart phone, ipods, ipeads e pela web, qualquer um pode 

postar seus vídeos, músicas, mensagens. O receptor não é mais o consumidor 

passivo de “símbolos e signos”. Por meio de sites, blogs, e-mails, SMS, torpedos, 

ele também produz seus próprios conteúdos.  

O receptor/produtor baixa seus vídeos feitos em casa por meio da web 

cam ou pela tela touch screen de seu celular na rede. Escreve poesias, contos, 

cria comunidades para discutir temas que lhe interessam, difama a namorada, faz 

sexo virtual, participa de redes sociais, ou reclama da administração de sua 

cidade em blogs e promove campanhas54. 

Por outro lado, o fato de boa parte da programação de emissoras de 

televisão, rádio e mesmo veículos da mídia impressa brasileira ter seu próprio 

site, é um indício de que a “Sociedade do Espetáculo” hoje já se diferencia 

daquela descrita por Debord (1967/1988). Em vez de simples contemplação, é 

permitido ao público interagir.  

Para Santaella (2008), a interação entre as mídias deu origem a um 

caleidoscópio cultural mais elaborado que não privilegia, pelo menos por 

enquanto, os desfavorecidos socialmente, reforçando as ideologias defendidas 

pela classe dominante, tal qual acontecia na Sociedade do Espetáculo de Debord 

(1997). 

Como lembra a autora, a era da comunicação escrita não deu fim à era 

da comunicação oral; os meios de comunicação de massa não exterminaram os 

veículos de comunicação impressa; os instrumentos de comunicação midiática 

não destruíram a comunicação de massa; e, da mesma forma, ainda conforme 

Santaella (2008), a era digital não deverá decretar o término do ciclo de 

comunicação midiático.  

A autora aposta na tese de que essas “eras” se sobreponham umas às 

outras em malhas culturais cada vez mais complexas e densas: 

 

                                                
54  - Hoje, segundo Cláudio Torres (2009), os internautas divulgam desde orações milagrosas até 
pedido de votos como aconteceu na campanha vitoriosa de Barack Obama: o primeiro presidente negro em 
toda a história dos Estados Unidos da América.  
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Processos comunicativos não são epifenômenos sociais. Ao contrário, a 
introdução de novos meios de comunicação conforma novos ambientes 
culturais, sendo capaz de alterar as interações sociais e a estrutura 
social em geral. Isso assim se dá especialmente porque os meios de 
comunicação são inseparáveis do nível de desenvolvimento das forças 
produtivas de uma sociedade, de modo que eles estão sempre 
inextricavelmente atados ao mundo de produção econômico político 
social (SANTAELLA, 2008, p. 10). 
 

Dois anos antes, Sodré (2006) publicou teoria semelhante à defendida 

por Santaella (2008). Para Sodré (2006), a gestão tecnoburocrática da sociedade, 

que trata as diferenças de forma homogênea implantando, pelo alto, novos meios 

de vida, alimenta conflitos e hostilidades radicais entre os diversos grupos sociais. 

Dessa forma, o circo dos horrores (catástrofes naturais, insegurança, 

terrorismo) interessa não só aos empresários da mídia, por representarem um 

grande negócio, mas também ao Estado, por justificar ações e políticas 

autoritárias estatais. 

As explorações da mídia do circo dos horrores fundamentadas, por sua 

vez, na transformação em espetáculo do bizarro e do macabro, servem assim 

como uma espécie de catarse, fazendo uma purificação metafórica das tragédias 

e paixões vivenciadas pelo público contemporâneo, 

 
A catástrofe figura de síntese, espécie de teatralidade da miséria, do 
desastre e da violência presentes e crescentes no espaço metropolitano 
funciona como um contraponto mítico para a continuidade da ideologia 
neoliberal, que prega a universalidade da economia de mercado, da 
democracia e da moralidade ocidental. Quanto maior a ameaça de 
catástrofe, maiores as supostas exigências coletivas de uma moral 
restauradora. A mídia é a principal gestora das enunciações em que o 
ato agressivo aparece como gênero catastrófico, gerador não de simples 
medo – que todo vínculo social costuma acomodar – mas de medo 
excessivo, ou pânico. Sabemos que, do ponto de vista dramático, a 
violência é um recurso de economia discursiva: o soco ou o tiro do herói 
no vilão poupa o espectador de longas pregações morais contra o mal. É 
uma elipse semiótica com grande poder de sedução (SODRÉ, 2006, p. 
98). 
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CAPÍTULO 2 
 
O Sincretismo da realidade / ficção na cultura (discurso cinematográfico)  
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Minha percepção então, não é uma 
soma de dados visuais, táteis ou 
auditivos; percebo de modo indiviso, 
mediante meu ser total, capto uma 
estrutura única da coisa, uma maneira 
única de existir, que fala, 
simultaneamente, a todos os meus 
sentidos. 
 

Merleau Maurice Ponty   
 
 
 

Fotografias sobrepostas manipuladas a 24 frames por segundo, som 

sincronizado à imagem, efeitos sonoros, computação gráfica, jogos de luz e 

sombra.  A mistura de tais elementos constitui a ilusão de movimento que não só 

torna a imagem eterna, mas também documenta, registra, encanta e ilude 

imprimindo um tom verossímil a histórias fantásticas. 

Essa é uma das características que, segundo Ponty (1969), estimula os 

cinéfilos a vivenciarem emoções que não são deles, mas dos personagens dos 

filmes a que assistem. Produções, muitas vezes baseadas em ficções, em 

histórias surreais, conseguem provocar emoções reais no público. 

Por que, mesmo sabendo que aqueles dramas são interpretados, a 

plateia os vivencia como se fossem reais sentimentos importados de personagens 
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fictícios que vivem dramas imaginários, em cenários, figurinos e situações 

fantasiosas? 

Para Ponty (1969), as estratégias de montagem e os elementos da 

linguagem cinematográfica explicam um pouco a sincronia entre os sentimentos 

dos personagens e os do público, o que promove a fusão do real à ficção no 

cinema. 

O jogo proposto pela sucessão de cenas, cujo sentido depende das 

imagens que as precedem, ajuda a constituir os sentidos e os discursos que 

permitem a identificação dos cinéfilos com os microcosmos dos personagens. 

Isso possibilita o compartilhamento das emoções propostas pela trama.  

Assim, a conjunção de recursos empregados – luz e sombra, som e 

imagem, coerência do roteiro, enquadramentos, abordagem e temática – torna-se 

parte de um jogo que permite ao público criar sentidos que se confundem com o 

real (mesmo que momentaneamente). 

 
Descobre-se assim, que a emoção, como diz Janet, é uma reação de 
desorganização que intervém quando estamos engajados num impasse: 
de modo mais profundo, descobre-se como demonstrou Sartre, que a 
cólera é uma conduta mágica, através da qual, renunciando à ação 
eficaz dentro do mundo, damo-nos ao nível imaginário uma satisfação 
inteiramente simbólica; como aquele que, numa conversa, não podendo 
convencer seu interlocutor, recorre às injúrias que nada provam; ou 
como aquele outro que, não ousando atingir seu inimigo, se contenta em 
mostrar-lhe de longe os punhos cerrados (PONTY, 1969, p. 105). 

 

 

Morin55 (1983) compartilha do mesmo entendimento de Ponty (1969) 

em relação à capacidade que tem o cinema de converter imagens em emoções 

despertadas em seu público como uma espécie de magia. Mas se preocupa em 

discutir um fenômeno que ele considera fundamental para o entendimento da 

cultura no século XX: a transformação do cinematógrafo em cinema. 

O cinematógrafo é uma técnica de duplicação de imagens em 

movimento de acordo com Morin (1983). Já o cinema é a arte que cria imaginários 

que concretizam os desejos, os sonhos, os anseios e os medos graças à 

                                                
55  MORIN, Edgar, 1983 MORIN, Edgard. A Alma do Cinema. Capítulo III de O cinema ou o Homem 
Imaginário. In: XAVIER, Ismail. A Experiência do Cinema: antologia. São Paulo: Editora Graal (Editora 
Universidade de São Paulo) 1983 
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equivalência entre as características psicológicas desta arte e a identificação do 

próprio cinema com esses princípios mentais e culturais.  

Morin (1958) defende ainda a tese que a Sétima Arte provoca uma 

espécie de alucinação coletiva, fundamentada nas projeções e nas identificações 

entre o público e os personagens da trama.  

A imersão da audiência no filme, divulgado em uma tela enorme, em 

salas escuras, convida o público a participar da história e o faz torcer pela vitória 

de um determinado personagem ou para o fracasso de outro. Isto seria a própria 

alma do cinema materializando o que a vida prática não pode resolver. 
 

Sartre soube notar que a emoção se pode converter, por si própria, em 
magia. Não há exaltação, lirismo ou impulso que não tome, ao 
manifestar-se, uma cor antropo-cosmórfica.  O lirismo, como nos mostra 
a poesia, serve-se, naturalmente das mesmas vias e linguagens que a 
magia. A subjetividade extrema realiza-se, bruscamente, em magia 
externa. Da mesma forma, o cúmulo da visão subjetiva é a alucinação 
que a objetiva. A zona de participações afetivas é a zona de projeções – 
identificações mistas, incertas, ambivalentes. E igualmente é a do 
sincretismo mágico subjetivo. Vimos já que onde a magia é manifesta, é 
a subjetividade latente. Nesta zona, nem magia, nem subjetividade são 
totalmente manifestas e latentes (MORIN In: XAVIER, 1983, p. 149). 

 

 

Para provar a intensidade dos fenômenos de identificação e projeção, 

Morin (1958) lembra a experiência de Kuleshov. O cineasta russo descobriu o 

grande poder da montagem na produção de sentidos na narrativa cinematográfica 

ao dispor sucessivamente o mesmo plano estático e inexpressivo do ator 

Mosjukin. 

 A mesma face, a mesma expressão, conforme relatado por Morin 

(1958) foi sucedida pela imagem de um prato de sopa, de uma mulher morta e de 

um bebê risonho. Os espectadores, embora a imagem do ator fosse a mesma, 

reagiram de forma diferente a cada uma das combinações ou sucessões de cena.  

Eles inferiram que na primeira sequência o ator estivesse exprimindo 

fome; na segunda, por sua vez, dor pela suposta morte da mulher; e, na terceira, 

o êxtase da experiência paternal.56  

                                                
56  Pudovikin descreve a experiência em “A montagem e o som” (Le Magasin Du Spetacle). In: 
MORIN, 1958, p.10-11)   
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Tais comportamentos da plateia, para Morin, demonstram uma 

tendência à infantilização do público que, como se sofresse de uma alucinação 

coletiva, reage da mesma forma, sem forças para se posicionar individualmente.  

O filósofo francês ainda defende a ideia de que a relação de um 

cinema particular, num momento particular, estabelece com o espectador uma 

relação imperativa, fazendo parte da essência do novo veículo (MORIN, 1983, p. 

17).  
 

 
A obra de ficção é assim, uma pilha radioativa de projeções-
identificações. É o produto objetivado (em situações, acontecimentos, 
personagens, atores) reificado (numa obra de arte) dos “devaneios” e da 
“subjetividade” de seus autores. Projeção das projeções, cristalização 
das identificações, apresenta as características alienadas e 
concretizadas da magia (MORIN In: XAVIER, 1983, p. 156). 

 
   

Barthes (1980)57, por sua vez, defende a tese de que a hipnose 

proporcionada pelo cinema é anterior à entrada do individuo na sala de projeção. 

Os cinéfilos, ao se disporem a ir ao cinema, já estariam imbuídos de condições 

que facilitariam a sensação de entorpecimento e inconsciência ao assistirem a 

projeção. 

 
Existe uma “situação de cinema”, e esta situação é pré-hipnótica. 
Seguindo uma metonímia verdadeira, o escuro da sala é pré-figurado 
pelo “devaneio crepuscular” [prévio à hipnose, no dizer de Breuer-Freud] 
que precede este escuro, conduz o sujeito, de rua em rua, de cartaz em 
cartaz, a precipitar-se finalmente num cubo obscuro, anônimo, 
indiferente, onde se deve produzir este festival de afetos que chamamos 
de filme (BARTHES In: METZ, 1980, p. 122). 

 
 

O escuro do cinema, segundo o teórico, também proporciona uma 

postura diferente da observada nas salas de teatro. Protegidas pela ausência de 

luz, as pessoas agem de forma mais informal, se deixam escorregar na poltrona 

como numa cama, o casaco ou os pés jogados sobre o assento anterior, a sala de 

cinema (de tipo comum) é um local de disponibilidade (BARTHES In: METZ, 

1980, p. 122). 

                                                
57  Ver em: BARTHES, Roland. Saindo do cinema. In. METZ, Christian et.all. Psicanálise e Cinema. 
São Paulo: Global Editora, 1980 
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Tal disponibilidade favoreceria o estabelecimento de um clima de 

erotização, o que não acontece quando assistimos a filmes pela televisão, onde, 

normalmente, estamos em um espaço familiar.  O clima do cinema, por sua vez, 

daria à plateia a impressão de estar observando a vida dos outros pelo buraco de 

uma fechadura58.  

A sensação de hipnose, por sua vez, se completaria por meio da sincronia 

entre som e imagem, recursos fundamentais para tornar as narrativas 

“verossímeis”.  
Pois tal é a plaga59 estreita – ao menos para o sujeito que fala aqui – 
onde se dá a sideração60 fílmica, a hipnose cinematográfica: eu preciso 
estar na história (o verossímil me requer), mas eu também preciso estar 
alhures: um imaginário levemente descolado, eis o que, qual um 
fetichista escrupuloso, consciente, organizado, numa palavra: difícil, eu 
exijo do filme e da situação onde vou buscá-lo. A imagem fílmica 
(inclusive o som) é o que? Um logro (BARTHES In: METZ, 1980, p. 124). 
 

 

Os sentidos verossímeis que impregnam os sentidos dos discursos 

fílmicos alimentam a identificação entre cinéfilo e personagem, criando uma 

espécie de elo narcísico com o público. As ilusões invocadas pela projeção se 

tornam tão poderosas que o público enfrenta dificuldade em separar ficção da 

realidade. 
 

O Real nada conhece além das distâncias, o Simbólico nada conhece 
além de máscaras; só a imagem (o imaginário) é próxima, só a imagem 
é “verdadeira” (pode produzir a repercussão da verdade). No fundo, não 
tem a imagem (como estatuto) todas as características do ideológico? O 
sujeito histórico, qual o espectador de cinema que estou imaginando, 
cola ele também ao discurso ideológico: experimenta-lhe a coalescência, 
a segurança analógica, a impregnação, a “verdade” é um logro (nosso 
logro, pois quem dele escapa?): o ideológico seria no fundo o imaginário 
de um tempo, o Cinema, de uma sociedade (BARTHES In: METZ, 1980, 
p. 124). 
 
 

 
Mas o logro e a ilusão podem ser evitados pelos cinéfilos menos 

incautos. Para se descolar da sensação de hipnose, da identificação com os 

personagens, é preciso que o público procure desenvolver um olhar mais crítico.  

                                                
58  Barthes (1980) cria essa imagem de buraco de fechadura a partir da impressão causada pelas 
hastes de luzes que brotam do projetor em direção à tela.) 
59  “Plaga” aqui tem o sentido de região, caminho.  
60  A palavra “sideração” refere-se à suposta influência de um astro ou planeta na vida de alguém. 
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É fundamental estabelecer a prática de “vigilância ideológica” frente 

aos imaginários divulgados pelo cinema. Identificando as estratégias do logro, a 

hipnose e histeria coletiva se dissolveriam.  

Se, no entanto, apesar do alerta relativo à possibilidade de ilusão 

“fílmica”, o cinéfilo fizer questão de experimentar a magia, a ilusão proporcionada 

pelo cinema, da mesma forma, pode também desenvolver estratégias que lhe 

garantam proteção contra a absorção das ideologias construídas nos discursos 

emocionais do cinema.  

 
(...) deixando-me fascinar duas vezes: pela imagem e por seus 
arredores.  Como se eu tivesse dois corpos ao mesmo tempo: um corpo 
narcisista que olha perdido no espelho próximo, e um corpo perverso, 
pronto a fetichizar não a imagem, mas precisamente o que a excede: o 
grão do som, a sala, o escuro, a massa obscura dos outros corpos, o 
raio de luz, a entrada, a saída: enfim, para distanciar, “decolar”, eu 
complico uma “relação” por uma “situação”. Aquilo de que me sirvo para 
tomar minhas distâncias com respeito à imagem, eis, afinal de contas, o 
que me fascina: estou hipnotizado por uma distância, e esta distância 
não é crítica (intelectual); mas é, se pode dizer, uma distância amorosa. 
Haveria, no próprio cinema (e tomando a palavra em seu sentido 
etimológico), um gozo possível da discrição? (BARTHES In: METZ, 
1980, p. 125)  

 

Já Xavier (1984)61 entende que o cinema, como toda obra de arte, 

serve de palco para os mais diferentes conflitos ideológicos. As técnicas usadas 

pelos cineastas se convertem, assim, em estratégias para alcançar de maneira 

eficaz a transmissão dos sentidos ideológicos e o sucesso na emissão dos 

discursos que eles pretendem difundir.  

Dessa maneira, as formas de organizar as sequências de imagem e 

som, por exemplo, podem criar determinado “clima” que facilita o entendimento e 

a apreensão de uma determinada narrativa, o que pode antecipar as ações e os 

acontecimentos de uma determinada trama.    

A relação semiótica entre imagem e signo, índice e ícone também é 

retomada por Xavier (1984) para discutir o potencial de manipulação do cinema. 

Ele lembra que a imagem fotográfica é considerada, ao mesmo tempo, um ícone 

e um índice em relação àquilo que representa.  

                                                
61  XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. 2ªed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1984. 
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Sendo o pensador, o termo “imagem” remete a algo semelhante a uma 

determinada coisa, mas que não é essa coisa. A semelhança com tal objeto não 

possibilita a experiência do contato com o objeto real de desejo. A fotografia 

também é vista como ícone, porque ao ser percebida visualmente apresenta 

características da coisa denotada (XAVIER, 1984, p. 11).  

O autor, no entanto, propõe o afastamento dessas teorias para dirigir 

sua análise à capacidade de documentação do real da fotografia que, por sua 

possibilidade de reprodução de certas propriedades visíveis do objeto observado 

pode ser encarada como um documento, apontando para a pré-existência daquilo 

que ela denota (XAVIER, 1984, p. 12).  

No cinema, a capacidade de captação da imagem em movimento dá ao 

cineasta possibilidades que o fotógrafo não dispõe. Ao combinar sequências que, 

cuidadosamente, seguem o princípio de continuidade – em uma cena a atriz pega 

chuva, na outra aparece molhada – faz com que a lente do cinema, 

principalmente a do hollywoodiano, tenda a apagar as marcas, as cicatrizes 

deixadas pelo processo de produção, edição e montagem das cenas, tornando-

as, de certa forma, “transparentes”.  

Para Xavier (1984), o processo de impressão de transparência, ou do 

apagamento das técnicas usadas na produção do filme, aumenta o “potencial de 

ilusão do cinema”, imprimindo tamanha coerência a essa combinação de planos 

que conseguem de certa forma apagar a relação entre o mundo real, o mundo da 

representação e a relação entre o mundo da representabilidade e o dito mundo 

real (XAVIER, 1984, p. 15). 

O resultado desse sistema é que o público encontra tal “realismo” na 

forma “naturalizada” de atuação dos atores, na coerência do figurino, do cenário, 

da trilha, dos efeitos sonoros, dos enquadramentos e da montagem das cenas, 

que criam os climas adequados para o desenrolar da trama.  

Assim, o diretor consegue dirigir o olhar do público, fazendo com que 

ele se esqueça da separação radical entre o real e a sua representação, entre o 

que realmente existe e o que poderia existir, entre o fato e o imaginário.  

O processo de “transparência” do cinema, segundo Xavier (1984), 

facilita o entendimento da trama, devido ao suposto realismo das cenas e das 
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estratégias que facilitam a imersão e a identificação do público com os 

personagens, ajudando, dessa maneira, a estimular as emoções dos cinéfilos. 

 A transparência também faz com que eles se esqueçam da diferença 

entre o fato e a sua representação, facilitando assim, a absorção das ideologias e 

dos discursos difundidos por um determinado filme.  

Tratando o filme como um produto industrial, o cinema hollywoodiano 

prioriza as filmagens em estúdios com cenários construídos de acordo com os 

princípios naturalistas, conferindo um peso de realidade aos mais diversos tipos 

de universos projetados na tela (XAVIER, 1984, p. 32): 
 

 
A produção industrial, dividida em gêneros, vai apresentar uma ampla 
variedade de “universos ficcionais”, fornecendo concretude ao mito 
(westerns, filmes históricos) e para considerar os extremos oscilando 
entre seus produtos de declarada fantasia (aventuras, estórias 
fantásticas, contos de fada, etc) e suas incursões pelos dramas rotulados 
de verdadeiros (XAVIER, 1984, p. 32). 
 

 
Neste esquema de produção naturalista e transparente também existe 

o predomínio da escolha de dramas que possam ser facilmente entendidos por 

espectadores das mais diversas classes sociais como melodramas, aventuras, 

filmes de ação e histórias fantásticas: 
 

 
Tudo neste cinema caminha em direção ao controle total da realidade 
criada pelas imagens – tudo composto, cronometrado e previsto. Ao 
mesmo tempo, tudo aponta para a invisibilidade dos meios de produção 
dessa realidade. Em todos os níveis, a palavra de ordem é “parecer 
verdadeiro”, montar um sistema de representação que procura anular a 
sua presença como trabalho de representação (XAVIER, 1983, p. 31). 

 

 

Metz (1972)62 no entanto, propõe uma outra análise sobre a relação 

entre o real e a ficção no cinema. Para ele, essa relação não visa transformar a 

fantasia em realidade, mas criar uma sensação de “verossimilhança”.  

O teórico lembra que um filme fantástico só pode ser considerado bom 

pelo público se os elementos da linguagem cinematográfica63 por meio da 

                                                
62  METZ, Christian. A significação do cinema. Trad. e pósfacio de Jean Claude Bernadet. São Paulo: 
Perspectivas, 1972. 
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montagem forem configurados de forma a imprimir na trama uma sensação de 

que, pelo menos no momento da apresentação do filme, aquela história é 

verdadeira:  
 

 
Este sentimento tão direto de credibilidade vale tanto para os filmes 
insólitos ou maravilhosos como para os filmes “realistas”. Uma obra 
fantástica só é fantástica se convencer (senão é apenas ridícula) e a 
eficácia do irrealismo no cinema provêm do fato de que o irreal aparece 
como atualizado e apresenta-se aos olhos como uma ilustração aceitável 
de alguns processos extraordinários que, tivessem simplesmente, sido 
inventados (METZ, 1972, p. 17-18).  

 

Metz (1972) também lembra considerações de Barthes64 (1964), que 

analisa o fato de que a fotografia impõe uma nova relação entre o espaço e o 

tempo, ao captar uma imagem que continua estando ali, embora já não esteja 

mais. É como se a fotografia possibilitasse a solidificação de uma lembrança ou 

fosse uma forma de parar o tempo em um momento que consideramos 

importante.  

Em uma foto, uma determinada imagem permanece imóvel, impassível, 

não se movimenta, não muda. Os traços de uma pessoa em um retrato não se 

modificam embora a fotografia possa amarelar e a pessoa possa envelhecer.  

Tal capacidade de “parar o tempo”, de tornar imóvel uma imagem 

captada em outro espaço e em outro tempo que não àquele exposto pela 

fotografia, dá a essa tecnologia um fraco poder projetivo, como defende Barthes e 

endossa Metz (1972).   

Quem vê a foto, no entanto, não se projeta nela. Atua mais como um 

observador daquela imagem, mesmo que ela lhe desperte desejo, asco ou terror. 

Já o cinema desperta em seu público sentimentos bem diferentes da fotografia, 

convidando-o a participar e a reagir à trama apresentada. Por isso, a fotografia é 

bem diferente do cinema, arte ficcional e narrativa cujo poder projetivo é 

conhecido. O espectador não apreende um ter sido aqui, mas um ser aqui vivo 

(METZ, 1972, p. 19). 

                                                                                                                                              
63  Entende-se aqui como elementos da linguagem cinematográfica os efeitos especiais, a atuação 
dos atores, o figurino dos personagens, o cenário, a trilha sonora e a forma como todos esses elementos são 
elaborados, a partir da montagem no filme 
64  BARTHES, Roland. In. Comunications nº4, 1964, número especial “Recherches Sémiologiques” 
p.47 
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Ainda de acordo com Metz (1972), a magia do cinema está justamente 

no fato de essa arte, por meio de seus recursos – equipamentos, 

enquadramentos, elenco, trilha e montagem – inserir muitos índices de realidade 

nas imagens.  

Por essa teoria, quanto mais índices de realidade essas imagens 

apresentarem, maior poder de ilusão terão. O segredo do cinema é também isto: 

injetar na irrealidade da imagem a realidade do movimento, e, assim, atualizar o 

imaginário num grau nunca dantes alcançado (METZ, 1972, p. 28). 

Metz (1972) também lembra que, mesmo quando o cinema se remete a 

fatos que realmente aconteceram, ele tem que recorrer à dramatização, à ilusão, 

à fantasia. Mesmo a transmissão de acontecimentos ao “vivo” pela tevê enfrenta o 

obstáculo de substituir a defasagem temporal comum às narrações tradicionais: 

 
Encontra-se aqui uma ideia que não é nova e foi frequentemente 
desenvolvida depois dos estudos de Jean-Paul Sartre sobre o 
imaginário: o real nunca conta histórias; a lembrança, por ser uma 
narração, é totalmente imaginária; um acontecimento deve estar de 
algum modo encerrado para que – e antes que - sua narração possa ser 
iniciada (METZ, 1972, p. 37).  
 

 
Nesse contexto, todo filme tem algum grau de manipulação, pois toda 

representação fílmica pode ser entendida como um simulacro em todas as 

escolas de cinema, mesmo naquelas que reivindicam retratar a realidade.  

Isso porque, para Metz, as narrativas, mesmo as baseadas em fatos 

reais, são sempre versões e representações desses fatos. Não são os fatos em 

si.  De acordo com Metz (1972), a linguagem do cinema, em sua diegese é 

composta de elementos denotativos. Mas agrega a essa característica, 

simultaneamente sentidos conotativos.  

Diegese, ainda conforme esse autor, é uma palavra grega que significa 

“narração” e designa, particularmente, uma das partes obrigatórias do discurso 

judiciário, a exposição dos fatos. Em relação ao cinema, a palavra deve ser 

entendida como o conjunto da denotação fílmica: o enredo em si, o tempo e o 

espaço, os personagens, paisagens, acontecimentos e outros elementos 

narrativos, desde que tomados no seu sentido denotativo.  
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 Metz dá como exemplo a diferença de estratégias narrativas entre a 

fotografia e o cinema para explicar essa simultaneidade de formação da 

combinação de sentidos conotativos e denotativos.  

Ora a casa será representada por planos que mostram apenas a 

cozinha, ou que mostram escadas, seguidos de planos que mostram as paredes 

externas. 
 

Assim é que parece uma espécie de articulação fílmica que não tem 
equivalente na fotografia: é a própria denotação que é construída, 
organizada, e, em certa medida, codificada (dizemos codificada, não 
obrigatoriamente colada); temos aqui na ausência de leis absolutas, um  
certo número de hábitos dominantes em matéria de inteligibilidade 
fílmica: um filme montado de qualquer jeito não é entendido (METZ, 
1972, p. 119). 

 

Da mesma forma, lembra Metz (1972), a linguagem do cinema também 

cria sentidos conotativos ao inserir determinadas canções ou efeitos especiais 

que geram um determinado clima ou atmosfera, ajudando o público a, de certa 

forma, antecipar acontecimentos que serão apresentados nas cenas seguintes.  

Para serem bem sucedidos, no entanto, os efeitos que imprimem 

conotação à trama devem ser baseados em símbolos arbitrários conhecidos em 

uma determinada cultura. 

 Assim, os recursos usados para criar os sentidos conotativos não 

podem, dentro da linguagem fílmica, contradizer os elementos denotativos do 

filme como as motivações do enredo e os comportamentos que se esperam dos 

personagens.  

 
Ora, temos que notar que a “gramática cinematográfica” não é “uma 
gramática propriamente dita” no sentido habitual da palavra, mas 
justamente um conjunto de implicações semânticas (ou de regras 
semânticas sutis) parcialmente codificadas (METZ, 1972, p. 214).  

 
  

Metz (1972) também recorre a Aristóteles para explicar a tendência de 

o cinema tornar “verossímil” aquilo que pode ser classificado como fantástico. Ele 

explica que, para Aristóteles, é possível definir o verossímil como algo que tem 

como característica básica o fato de parecer possível, embora não seja 

necessariamente verdadeiro. 
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Mesmo os filmes que pretendem refletir a realidade só reproduzem 

aquilo que o diretor sabe que, de acordo com a narrativa, terá condições de ser 

percebido como possível pelo público. É verossímil o que está conforme as regras 

de um gênero estabelecido (METZ, 1972, p. 229). 

  
Dessa forma, o verossímil deve seguir as regras de discursos anteriores 
de um determinado gênero. Tem que ser coerente com o senso comum, 
estar adequado à cultura do discurso onde é difundido. A obra verossímil 
quer ser tida como diretamente traduzível em termos de realidade. É 
aqui que o verossímil encontra-se em pleno funcionamento: trata-se de 
fingir que é verdadeiro (METZ, 1972, p. 239).  
 

 

Percebe-se, então, que é da própria natureza do cinema misturar 

realidade à fantasia. Um filme de ficção só terá os sentidos de seus discursos 

assimilados por seu público se houver equilíbrio entre os elementos conotativos e 

denotativos.  

Uma produção que desrespeitar as regras do discurso, como a 

necessidade de se repetir sentidos difundidos em discursos precedentes do 

mesmo gênero, não terá seu significado absorvido pela plateia. 

Desse modo, não seria absurdo admitir que é da natureza da 

linguagem do cinema explorar o verossímil, constituindo na combinação de seus 

elementos denotativos e conotativos discursos que produzam sentidos adequados 

à cultura e ao público que se pretende atingir.  

É necessário que esses discursos possam se passar por verdadeiros, 

facilitando a identificação do público com as situações propostas e com os 

personagens, de forma que o observador se esqueça, por alguns momentos, 

estar assistindo a um filme. 

Tal imersão faz com que o público deixe os seus problemas de lado, 

por algumas horas, para viver os dramas e os sonhos de personagens 

interpretados por atores contratados para tornar essa ilusão muito parecida com a 

realidade: 

Assim, a fusão do real à ficção no cinema é fruto das estratégias 

adotadas pelo diretor e pelo responsável pela montagem, que articulam os 
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elementos que constituem a linguagem do cinema de modo a tornar verossímeis 

as tramas por ele divulgadas. 

Independente da escola de um determinado diretor, quanto mais 

próxima de práticas, acontecimentos, ideologias e costumes de uma determinada 

cultura, mais “verossímil” a trama será. E quanto mais “verossímil”, maior será a 

possibilidade de que o cineasta consiga provocar essa integração entre o real e a 

ficção em seu filme. 

 
 
 
 
2.1. Sincretismo da realidade / ficção no cinema brasileiro  

 

Enquanto Hollywood investia no sonho, o cinema brasileiro nascia 

“marrom”, já no final do século XX.65 A Sétima Arte nacional surgiu polêmica e 

sensacionalista como a imprensa que a inspirava, como a realidade econômica, 

política, cultural e social do Brasil que, em seu gigantismo territorial e em sua 

dependência financeira e cultural internacional, acirrava em sua sociedade a 

desigualdade entre as diferentes classes, etnias e gêneros. 

Por que, em vez de investir no sonho, no encantamento, nas tramas 

fantásticas, o cinema brasileiro, as primeiras produções do século XX primaram 

pela busca da exposição da pobreza, da fome, desse pesadelo cotidiano que as 

pessoas queriam esquecer? 

É preciso entender que a opção do cinema brasileiro pela mistura da 

realidade à ficção e, sobretudo, pela pobreza estética de seus cenários e 

figurinos, não pode ser desconectada da falta de recursos financeiros oriundos 

dos produtores do cinema nacional. Não foi meramente fruto de uma opção 

estética dos responsáveis pela indústria cinematográfica brasileira.  

Com acesso a um número menor de investimentos financeiros, de 

acordo com Moura (1987)66 os primeiros filmes brasileiros de ficção nasceram, no 

                                                
65  No jargão jornalístico, a imprensa sensacionalista é chamada de “imprensa marrom”.  
66  MOURA, Roberto, 1987. 
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início do século XX, sob o mesmo espírito que alimentava a imprensa 

sensacionalista da época (e a contemporânea). 

Assim, eram tema da Sétima Arte as grandes aberrações físicas, os 

homicídios grotescos, as operações médicas complicadas. O cinema nacional já 

seguia a atual lógica do sucesso de vários jornais, revistas, telejornais e portais 

de internet que são conhecidos hoje, popularmente, pela expressão “espreme que 

sai sangue”. 

Ainda conforme Ramos (1987), o cineasta Eduardo Hirtz fez de 

tragédias da sociedade grandes sucessos do cinema. Em 1911, aproveitando 

imagens feitas pelo fotógrafo italiano Guido Panelio e patrocinado pelo “Cinema 

Recreio Ideal”, estreou o filme “A tragédia da Rua dos Andradas”, que tinha como 

tema um assalto a uma casa lotérica que culminou na morte do proprietário desse 

estabelecimento, pessoa popular na sociedade carioca da época.  

O crime revoltou a população local: 
 

Guido Panelio filmou tudo, inclusive a reconstituição do assalto. As 
fotografias publicadas na imprensa dão uma noção do que seria o 
documentário e sua importância. O feito atraiu multidões durante uma 
semana (MOURA In: RAMOS, 1987, p. 11).  

 
  

Dessa maneira, muitos sucessos do cinema brasileiro nesta fase foram 

baseados na fusão do real à ficção, ou na dramatização de fatos reais como 

crimes e tragédias divulgados de forma sensacionalista (fait divers).  

Em vez do sonho, boa parte das tramas do cinema nacional, em seus 

primórdios, ofereciam a seu público os temores mais sombrios do cotidiano que já 

acompanhavam a população daquela época. 

Constituíam temas do cinema brasileiro: o medo da violência urbana, o 

drama do analfabetismo, o flagelo da fome e da miséria, que afetava (e ainda 

afeta) moradores dos grandes centros urbanos e dos sertões brasileiros: 
 

 
Um autor escreve a fita mais ou menos como se escrevesse um drama 
ou uma comédia, com todas as rubricas, todas as informações precisas. 
Os artistas estudam os papéis e ensaiam-nos, tantas vezes quantas são 
precisas para sabe-los desempenha-los. Há mise-em-scéne, vestuários, 
etc, como nos teatros. O Cinema Palace tem assim conseguido exibir 
fitas que rivalizam com as melhores, inclusive as de Pathé Fréres. 
Lembram-se todos do sucesso da fita intitulada “Os estranguladores”, no 
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Rio, ou “A Quadrilha da Morte” e a da “Mala Sinistra”. Atualmente, o Cine 
Palace exibe, entre outras, “Amor e Piche”, muito bem feita, e o “Nono 
Mandamento”, a história de conhecido escândalo sacerdotal, que é um 
primor, como trabalho cinematográfico, e, ainda como representação 
dramática (MOURA In: RAMOS, 1987, p. 30). 
 

 
 

A exploração dos fait divers pelo cinema brasileiro estava, naquele 

período, relacionada, segundo Moura (1987), ao momento de desenvolvimento do 

mercado de diversão no país, impulsionado por um surto de modernização, 

principalmente do Rio de Janeiro, antiga Capital Federal brasileira. 

Como polo de desenvolvimento econômico, o antigo Distrito Federal, 

no início do século passado, recebia migrantes dos mais diversos estados e 

imigrantes dos mais diferentes continentes.  

Nesse período, ganhavam destaque no cenário carioca as festas 

populares, o desempenho de bailarinos e de músicos das classes menos 

favorecidas economicamente; também se destacavam os espetáculos baseados 

no bizarro, como a exposição de mulheres barbadas e de outros personagens 

sinistros. 

Floresciam também outros tipos de expressões artísticas locais e 

internacionais, como a apresentação de orquestras de canto lírico e de famosas 

óperas estrangeiras. Para Moura (1987), todas essas manifestações podem ser 

consideradas fruto do crescimento econômico e da modernização do país, 

especialmente no final do século XIX: 

 
A regularização da distribuição de energia elétrica para o Rio de Janeiro, 
em 1907, dá novos contornos ao cinema carioca. Em março, a entrada 
em funcionamento da primeira unidade pela Tramuray Light Power, 
permite mais regularidade às produções. A resposta do público é 
imediata; no segundo semestre do ano, são instaladas mais de vinte 
cinemas em torno da Avenida Central por novos e antigos empresários 
no mercado que, subitamente, toma proporções inesperadas. Muitos 
desses donos de sala passam a produzir filmes, provocando a aparição 
de uma geração de técnicos estrangeiros de formação improvisada e 
também nacional, vindos de fotografia de estúdio ou de jornal (MOURA 
In: RAMOS, 1989, p. 29).  
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Entretanto, assim como acontece ainda hoje, esse crescimento 

econômico também se deu de forma desigual, condenando uma grande fatia da 

população à marginalização: 

 
São também características do período algumas posturas da polícia 
carioca – tropa de choque, das novas concepções civilizatórias – que 
reprimia sistematicamente os setores da população marginalizada pelo 
novo sistema produtivo. A atenção vigilante sobre o negro, 
principalmente quando reunido e organizado, exterminaria 
sistematicamente as capoeiras do centro e da zona portuária, prendendo 
e desterrando-os da cidade. A cumplicidade perversa com determinados 
setores marginais, como no caso do jogo e da prostituição, redundava 
numa política de pressão e acordo com a contravenção, que ganhava 
tradição na cidade (MOURA In: RAMOS, 1987, p. 14). 
  

  
No início do século XX, a fusão ficção/realidade também já podia ser 

considerada um filão que garantia grandes bilheterias. Filmes chamados de  

“naturais”67, por retratarem ocorrências da vida comum, não encenadas, como 

solenidades militares ou outros acontecimentos que poderiam hoje pautar a 

imprensa contemporânea, atraíam a atenção do público:  

  
Já se sugere um primeiro domínio da narrativa cinematográfica, 
fortemente apoiada no esquema emprestado da reportagem jornalística 
(linear e com chaves de impacto) que permite que a ilusão da realidade 
das imagens animadas se confirme na impostagem dramática (MOURA 
In: RAMOS, 1987, p. 33). 

 

Segundo Lobato (1987)68, com a difusão da energia elétrica no país, 

surgiram produções cinematográficas em Minas Gerais, nas cidades de 

Barbacena, Ouro Fino, Pouso Alegre, Guaranésia, Belo Horizonte e Cataguases – 

município natal de Humberto Mauro, um dos mais importantes pioneiros do 

Cinema Brasileiro.  

Já conforme Machado (1987)69, surgiram também ciclos de produções 

cinematográficas na Amazônia, no Rio de Janeiro e em Recife. Mas, na maioria 

                                                
67                Os filmes chamados naturais eram filmados sem que os personagens tivessem que posar, 
decorar falas, ou seja, eram uma espécie de cinejornalismo, onde a cena era filmada enquanto acontecia de 
fato. 
 
68  Os filmes chamados naturais eram filmados sem que os personagens tivessem que posar, 
decorar falas, ou seja, eram uma espécie de cinejornalismo, onde a cena era filmada enquanto acontecia de 
fato. 
69  Nos Estados do Sul e em São Paulo (além da capital, em cidades como Ribeirão Preto e 
Campinas) a Sétima Arte nacional também começou a dar seus primeiros passos. Ver em MACHADO, 
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dessas cidades, a presença do cinema produzido nos Estados Unidos se fazia 

sentir de forma significativa, ultrapassando em público o número de fãs do cinema 

nacional.  

A introdução do som sincronizado à fala dos personagens no cinema 

mundial trouxe algumas dificuldades técnicas para o cinema brasileiro, o que o 

levou a perder ainda mais espaço para o cinema estrangeiro.                   

De acordo com Bernadet (1978), com o advento da Primeira Guerra 

Mundial, a dificuldade de importação das películas, usadas na feitura dos filmes 

brasileiros, prejudicou ainda mais a produção do país, reduzindo o ritmo de 

criação dos cineastas nacionais. Tradicionalmente, o público queixa-se de não 

conseguir acompanhar os diálogos dos filmes brasileiros. Com certa razão. E 

atribui esse fato à péssima qualidade sonora dos filmes (BERNADET, 1979, p. 

10). 

A década de 1930 marcou o início da intervenção estatal no cinema, de 

acordo com Vieira (1987)70. Apoiados por Getúlio Vargas, que tinha como 

interesse a superação do poder da oligarquia rural para permitir o avanço dos 

interesses da burguesia industrial que clamava a modernização da cultura, os 

cinemas foram obrigados a reservar parte das sessões aos filmes nacionais.  

Nesse período, tornou-se comum a exibição de “documentários” ou 

“cinejornais” produzido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que, 

através de seus cinejornais, procurou, sistematicamente, difundir a imagem que o 

Estado Novo queria de si próprio (BERNADET, 1988, p. 39): 
  

Há relatos de manipulação na produção dos telejornais do DIP. Um 
professor de uma escola profissionalizante que foi tema de um desses 
cinejornais escreveu uma carta à sua família, mostrando que a Escola 
Técnica foi filmada com fins propagandísticos (BERNADET, 1988, p. 51). 

 
 

Segundo Bernadet (1988), a carta revelaria que a equipe do 

“cinejornal” teria filmado máquinas que ainda não estavam em condições de 

funcionar para mostrar as supostas melhorias que o governo teria garantido por 

meio dos investimentos em educação àquela determinada comunidade escolar.  

                                                                                                                                              
Rubens. O Cinema paulistano e os ciclos regionais Sul-Sudeste (1912-1913) In: RAMOS Fernão (Org.) 
História do Cinema Brasileiro. São Paulo. Art. Editora, 1987. 
70  VIEIRA, José Luiz, 1987.  
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Ou seja: ao invés de expor uma situação real, os “cinejornais” usavam 

a Sétima Arte para divulgar situações fictícias, misturando assim, mais uma vez, o 

real à ficção, manipulando os discursos destes filmes a favor da manutenção do 

poder de Getúlio.  

Nesse mesmo período também floresceram as comédias conhecidas 

como “chanchadas”, que misturavam comédia ao melodrama, adaptando-se ao 

aprimoramento da linguagem cinematográfica desenvolvido pelo cinema 

americano.  

Esse estilo ficou conhecido como “decupagem clássica”71 que foi 

implantado pelo cinema hollywoodiano como recurso para montagem dos filmes 

de longa metragem, que exigiam vultosos investimentos dos empresários 

nacionais. 

Apesar das dificuldades, houve a criação de companhias 

cinematográficas brasileiras, como a Vera Cruz e a Cinédia que, já no fim da 

década de 1940, tentaram contornar esse problema, adotando em seus filmes o 

novo estilo de linguagem desenvolvido pela Sétima Arte norte-americana.  

O mecanismo da “decupagem clássica” garante, segundo Xavier 

(1984) e Ramos (1987), a “transparência” das estratégias adotadas para a 

dramatização de fatos.   

Baseadas no conceito da “verossimilhança”, essas estratégias auxiliam 

no processo de fusão do real à ficção, estimulando o público a se identificar com 

as narrativas e com os personagens, sem distinguirem o fato dito “real” da “versão 

ficcional” proposta pelo cineasta.  

O processo de “decupagem clássica” fez tanto sucesso no Brasil com a 

criação da Cinédia e da Vera Cruz que um artigo da Cinearte, assinado por “uma 

autoridade científica”, o psiquiatra Dr. Louis Busch, que discorre sobre os enigmas 

do sex appeal, ressaltava a importância de que o “bom cinema” 

  
(...) tivesse gente bonita, movendo-se por ambientes vistosos, ou belas 
paisagens fotogênicas... Nesse esquema não sobra lugar para a sujeira 
das ruas europeias e brasileiras, mal calçadas, nem para a feiura de 

                                                
71  Estilo cuja elaboração da montagem dos filmes segue o modo americano de fazer cinema. A 
perfeição da sincronia do som à imagem, os ângulos, os efeitos sonoros e a montagem é feita de forma a 
imprimir tão grande impressão de realidade que as pessoas esquecem, momentaneamente, que estão 
assistindo a um filme.  
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certas figuras humanas, características, visuais apontadas e criticadas, 
por exemplo, nos filmes soviéticos (VIEIRA In: RAMOS, 1987, p. 132). 

 

Este estilo de cinema, baseado na “decupagem clássica”, no entanto, 

começou a perder força com o desenvolvimento do chamado “cinema de autor” 

na Europa. O questionamento do sistema de produção industrial norte-americano 

começou a contagiar os cineastas brasileiros. 

Para enfrentar o poderio econômico do cinema hollywoodiano, um 

grupo de jovens cineastas se organizou em busca de novas alternativas para o  

cinema nacional.  

Um dos precursores do que ficou conhecido como “Cinema Novo” foi 

Nelson Pereira dos Santos que, em 1954, por meio de um sistema de cotas, 

produziu Rio 40 Graus.  

Nesse filme, Nelson Pereira dos Santos articulou a narrativa em torno 

da oposição “povo versus burguesia”, usando a história de um garoto vendedor de 

amendoins que, enquanto trabalhava para ajudar a mãe doente, enfrentava a 

violência e a agressividade irracional de jovens burgueses que se divertiam 

humilhando-o e agredindo-o.  

As cenas são montadas de modo a ressaltar o conflito entre as duas 

classes. Os temas do cinema, nessa fase, voltam-se para a realidade e para os 

problemas nacionais.  

Em vez do belo do cinema clássico, o feio da pobreza, das pessoas 

maltratadas pela carência de recursos, pela falta de acesso à educação, à saúde 

e à moradia tomam o lugar do luxo, característico do cinema hollywoodiano, que 

também ficou conhecido como “clássico”.  

É importante ressaltar que, embora os temas se voltem para os 

problemas nacionais, a fusão ficção/realidade continua. Basta lembrar que as 

abordagens e narrativas fílmicas desse período também são dramatizadas (de 

forma teatral, e não natural, como acontecia no cinema norte-americano). 

Esta estratégia objetivava garantir ao público a possibilidade de 

entender que aquele ator estava representando um determinado personagem e 

que a trama não era real e sim parte da articulação de elementos da linguagem 

do cinema. 



79 
 

Assim, usando estratégias diferentes das adotadas por Hollywood, os 

filmes do “Cinema Novo” também defendem ideologias e pontos de vista políticos 

ligados às teorias marxistas e comunistas contrárias à lógica do consumo e ao 

desenvolvimento do sistema capitalista propagado pelo cinema norte-americano.  

Estimulados pelo neorrealismo italiano e pela nouvelle vague francesa, 

os cineastas brasileiros aderiram à tendência de produzir filmes alternativos 

impregnados de metáforas e alegorias. As formas de distribuição também se 

distanciaram das adotadas pelos grandes estúdios cinematográficos brasileiros.  

 De acordo com Ramos (1987) “Rio 40 Graus” (1954), produzido por 

Nelson Pereira dos Santos, foi feito por um sistema de cotas, o que possibilitou 

mais liberdade na escolha dos temas e na maneira de conceber o filme: 

 
O esquema de produção do filme envolve a vida cotidiana e pessoal de 
seus participantes, causando diversas notas curiosas na imprensa. A 
equipe do filme, (15 pessoas) abrigava-se num apartamento de dois 
quartos, coabitando uma espécie de república cinematográfica. O 
dinheiro, evidentemente, era muito pouco, o que gerou as mais diversas 
histórias sobre a fome e as dificuldades por que passaram os heroicos 
idealistas do cinema nacional (RAMOS, 1987, p. 305).  

 

Como não visavam lucros, os filmes do Cinema Novo passaram a 

explorar temas ignorados pelo cinema clássico, segundo Ramos (1987), passam 

a ser apresentados de forma original e mais crítica do que os filmes nacionalistas 

da década de 1950, que não questionavam a realidade política, econômica e 

social do país.  

Esses diretores queriam usar o cinema para despertar as classes 

populares para a necessidade de se rebelarem contra a miséria, o analfabetismo 

e a exploração a que eram submetidas pela interferência e pela imposição dos 

valores da burguesia internacional dominante, em filmes como  

 
No Arraial do Cabo e Aruanda a ênfase quanto a “temas nacionais” é 
feita sob uma forma radicalmente nova, que será a contribuição original 
do Cinema Novo com relação ao nacionalismo da década de 1950. Já 
não basta a temática nacional. Necessitamos também de uma forma 
brasileira (RAMOS, 1987, p. 321). 
 

 
A ideologia marxista também passa a impregnar os discursos dos 

filmes do Cinema Novo. Em “Barravento” (1961), de Glauber Rocha, a crítica à 
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religião e às tradições religiosas brasileiras é tratada de acordo com as teorias 

comunistas: 
 
 
  Barravento é, a nosso ver, uma manifestação com características, 

apesar de bem elaborada e repleta de sutilezas, do discurso da 
cultura popular como forma de alienação das condições concretas da 
realidade, gerada a partir da oposição das classes (RAMOS, 1987, p. 
330).   

    
 

Os filmes do Cinema Novo passam, então, a se caracterizar pela 

“opacidade”, ou seja, pela dificuldade de compreensão da trama que 

apresentavam ao público.  

Tal tática visava fazer com que a plateia não se esquecesse de que 

estava assistindo a um filme. Ou seja, de certa forma, a ideia era que a ficção não 

se misturasse à realidade. Pelo contrário, a fantasia exposta no filme deveria 

“acordar” o público para o real.  

Em vez de se basear em crimes ou grandes escândalos noticiados de      

forma sensacionalista pela imprensa, os filmes do Cinema Novo provocam 

escândalos.  

Em “Os Cafajestes” (1961), de Rui Guerra – produção que questiona, 

de forma chocante, violenta e bizarra, os valores burgueses – a personagem 

principal, interpretada por Norma Bengell, é flagrada nua em uma praia por um 

bando de cafajestes que passam a chantageá-la.  

O filme foi censurado pela ditadura e Norma Bengell foi internada no 

hospital com depressão. Ela disse sentir-se perseguida pelo governo militar:  

 
 
Talvez tenha sido o amoralismo desse filme que chocou a sociedade da 
época. Provocando seguidas interdições e diversas confusões antes de 
sua exibição final. Liberado pela censura e batendo recordes de 
bilheteria, recebe uma ordem de interdição do então chefe de polícia da 
Guanabara, o promotor Newton Marques da Cruz (RAMOS, 1987, p. 
339). 

 

Depois de muita briga na Justiça noticiada pela imprensa, o que, na 

opinião de Ramos (1987), aumentou o interesse do público por essa produção, o 

filme foi proibido para menores de 21 anos – uma inovação jurídica da época – 

mas bateu todos os recordes de bilheteria. O filme “Os Cafajestes” abalava os 
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sólidos alicerces da família brasileira e mostrava, de forma crua, um dos temas 

preferidos pelo “Cinema Novo”, a burguesia depravada (RAMOS, 1987, p. 339). 

Um dos mais importantes nomes do Cinema Novo, Glauber Rocha 

defende uma estética que se contrapunha à linguagem clássica, proposta pelo 

cinema norte-americano. Autor do manifesto que ficou conhecido como “Estética 

da Fome”,72 Rocha defendia que o autor  
 

(...) abrisse mão dos efeitos ilusórios e maniqueistas da “decupagem 
clássica hollywoodiana” para transformar o cinema em “expressão da 
verdade. O autor é o maior responsável pela verdade: sua estética é sua 
ética, sua mis-en-scéne é uma política” (ROCHA, 1965).  
 

  
Os filmes, então, passam a explorar a violência como forma de 

denúncia da opressão sofrida pelo povo brasileiro, sobretudo no meio rural.   

Somente conscientizando sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode 

compreender, pelo horror, a força da cultura que explora (ROCHA, Estética da 

Fome, 1965). 

A fusão do real à ficção no Cinema Novo é feita por meio da 

apresentação da “versão do real” e “dos ideais políticos dos diretores 

cinemanovistas” como metáfora (figura de estilo que fala do real por meio de 

comparações com objetos ou situações imaginárias ou descontextualizados da 

situação a que se refere).  

Mas, em vez de encantar a plateia, a dureza das abordagens e das 

estratégias narrativas provocou o choque e a rejeição desse estilo. No Cinema 

Novo, o povo foi convidado a se olhar no espelho.  

E não gostou do que viu. O público passou a rejeitar ainda mais os 

filmes do cinema nacional, privilegiando as produções internacionais, baseadas 

no sistema de “decupagem clássica do cinema hollywwodiano”, condenado pelos 

“cinemanovistas”: 

 
Um dos paradoxos da história da cultura brasileira é o fato de que o povo 
deixou de ir ao cinema, a partir do dia em que os cineastas passaram a 
analisar de forma realista a tragédia do povo brasileiro. A esquerda 

                                                
72  ROCHA, Glauber. Estética da Fome. Disponível em <htpp://www.tempnoglauber.com.br/1985> 
Acesso em : 20 de dezembro de 2009. 
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trouxe o povo para a tela e expulsou-os dos cinemas (BUARQUE, 1992, 
p. 11).73  

 

Para Bernadet (1978)74 vários elementos contribuíram para a formação 

dessa rejeição desde os primórdios do cinema brasileiro. Já nas primeiras 

décadas da Sétima Arte nacional, a falta de investimentos e a baixa qualidade 

técnica das produções brasileiras levavam o público a preferir os filmes 

hollywoodianos.  

A falta de divulgação e de prestígio do cinema nacional – 

principalmente entre os jovens brasileiros acostumados aos padrões impostos 

pelo cinema estrangeiro – também contribuíram, de acordo com o crítico, para 

que o realismo do cinema nacional expulsasse das salas de projeção os cinéfilos 

incautos. 

 
O jovem italiano que realiza um filme dirige-se a um público que já teve 
longo contato com o cinema italiano que, dentro dele tem as suas 
preferências, e, que já se viu na tela. Esse cinema também é expressão 
do público. O jovem brasileiro, ao contrário, vai dirigir-se a um público 
que não conhece cinema brasileiro. Não o conhece porque quase não 
existia; e os poucos filmes que existiam raramente chegavam a ele. Para 
o público brasileiro, cinema é cinema estrangeiro (BERNADET, 1978, p. 
20).  
 

 

A depreciação do cinema nacional – que optou por explorar cenas do 

pesadelo cotidiano e não do sonho vendido pelo cinema norte-americano – foi 

resumida pelo “Manifesto Estética da Fome”, de Glauber Rocha (1965), que 

preconizava:  

 
(...) a fome, ao se transformar em problema político nega tanto a visão 
do estrangeiro, que a vê como “surrealismo tropical”, como a visão do 
brasileiro que a entende como “vergonha nacional”... A mais nobre 
manifestação cultural da fome é a violência (...) o Cinema Novo, no 
campo internacional, nada pediu, impôs-se pela violência de suas 
imagens (...) pois através da violência, o colonizador pode compreender 
pelo horror a força da cultura que ele explora (ROCHA, 1965). 

   

A opção dos diretores do Cinema Novo em experimentar novas 

linguagens, ao romper com o naturalismo do cinema, produzindo e de distribuindo 
                                                
73  BUARQUE, Cristovam ,1992 
74  BERNADET, Jean Claude, 1978 
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filmes fora do circuito industrial, também ajudou a afastar o público nacional da 

Sétima Arte brasileira.  

Sem aderir às narrativas dramáticas impregnadas pelo “melodrama” 

que, invariavelmente, culminava em “lições de valores da moral e da necessidade 

de consumo burguesa” traduzidos pelos “finais felizes” dos filmes norte-

americanos, os filmes brasileiros não apresentavam finais consolidados: 
 

Outra característica formal que se repete no cinema brasileiro é a 
ausência de conclusão, o filme que acaba sobre uma expectativa. O 
filme apresenta problemas que ultrapassam as personagens e atingem 
toda a sociedade. As personagens não resolvem e não podem resolver 
tais problemas; logo o filme coloca em conclusão: que vai ser dessa 
gente? Os problemas serão resolvidos ou não? Tal atitude de indignação 
também se liga ao fato de que os filmes, em geral, apresentam os 
problemas populares aos dirigentes e não esperam do povo a solução 
(BERNADET, 1978, p. 151). 

 

Para Xavier (1984), o cinema realista, ao evidenciar as estratégias de 

montagem e mostrar ao público a realidade que ele preferia ignorar, quer 

evidenciar “aspectos invisíveis do real”.  

Denuncia, assim, a manipulação política, as ideologias da classe 

dominante que escravizam as classes dominadas, naturalizando a falta de 

direitos, a desigualdade social e a subserviência dos marginalizados: 
 

Em textos posteriores ao livro de 1926, Pudovkin vai insistir na diferença 
entre naturalismo e realismo na produção cinematográfica: o primeiro 
seria a procura da representação fiel do fato imediato em todos os seus 
detalhes – a imagem desejando “parecer verdadeira” – e o segundo seria 
a procura de uma fidelidade ao que não é dado visível de imediato, ou 
seja, à própria lógica da situação representada em suas relações não 
visíveis com o processo mais global a que ela pertence (XAVIER, 1984, 
p. 44).  

 
 

Depois do AI-5 e da constatação de que o povo brasileiro não iria se 

engajar no processo para desencadear uma revolução socialista, surgiu, então, a 

partir de dissidentes do Cinema Novo, o chamado “Cinema Marginal” (1969-

1973). Tendo como marco inicial o filme: “O Bandido da Luz Vermelha” de 

Rogério Sganzerla, o novo estilo radicalizou a transgressão proposta pelo Cinema 

Novo. 
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Essa produção, baseada em crimes cometidos pelo assaltante e 

estuprador João Acácio Pereira da Silva, (amplamente divulgados pela imprensa 

da época) preserva alguns traços da estética “cinemanovista” (usando a 

representação alegórica do Brasil e de sua história). 

O ceticismo quanto ao caráter revolucionário do cinema fez com que os 

diretores do Cinema Marginal introduzissem uma nova versão do real. Em vez de 

idolatrarem o camponês, o operário, os elementos populares que lutavam contra o 

sistema capitalista, o Cinema Marginal elegeu como herói o marginal, o pária 

social, o artista maldito, o transgressor de todas as regras (NAPOLITANO, 2008, 

p. 97).  
 

“Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e esculhamba.” 
Esta conhecida frase pronunciada em “O Bandido da Luz Vermelha”, no 
filme de Rogério Sganzerla (1968), dá, ao meu ver, a dimensão exata 
das transformações sofridas pela ideologia estabelecida em torno da 
necessária inserção da obra no social durante o transcorrer da década. 
Primeiro, uma constatação crua: “a gente não pode fazer nada”; a seguir, 
a atitude que se segue ao fato consumado: o avacalho e o esculhambo; 
ou seja, na medida em que posso avacalhar, não tenho nenhum vínculo 
com atitudes  construtivas de ação (RAMOS, 1987, p. 29). 

 

O povo é, então, mostrado de forma desumanizada, destacando-se a 

transgressão das normas sociais vigentes, as narrativas ilógicas, o grotesco, o 

tosco, a aberração. Nesses filmes, a linguagem do humor e do grotesco era 

usada como base das alegorias sobre o Brasil, considerado um país absurdo sem 

perspectivas políticas e culturais (NAPOLITANO, 2008, p. 97).  

Apesar das narrativas chocantes, o Cinema Marginal conseguiu, em 

alguns casos, aproximar-se mais do público do que seu antecessor. De acordo 

com Ramos (1987), filmes como “As Libertinas”, lançado em 1969 em Santos, 

bateu recorde de arrecadação nacional nos primeiros dias de exibição.  

Já o filme “Audácia” arrecadou o triplo de seu orçamento. Outro filme 

bem sucedido foi “O Pornógrapho” . Para Ramos (1984), no entanto, a opção pelo 

abjeto, pelo trash, pelo Kitsch e pela aberração, de certa forma, mostra a ligação 

entre o Cinema Marginal e alguns dogmas do Cinema Novo, como a necessidade 

de expor aos colonizadores o terror em que vivem os colonizados. 
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Embora a dimensão mais social esteja ausente do Cinema Marginal, a 
constante referência em “Uma estética da fome“, “ao horror”, “à 
violência”, aos filmes feios e tristes e (....) filmes gritados e desesperados 
onde nem sempre a razão fala mais alto, não deixa dúvidas quanto à 
ligação do “Grupo Marginal como legado do Cinema Novo” (RAMOS, 
1987, p. 64).   
 

     
Nas décadas de 1970 e 1980 várias escolas de cinema passaram a 

coexistir. Além dos filmes “udigrudi”, como eram chamados as produções do 

Cinema Marginal, também ganharam destaque filmes que ficaram conhecidas 

como “Pornochanchadas”75. 

Nesse mesmo período, alguns diretores, como Nelson Pereira dos 

Santos e Cacá Diegues, expoentes do Cinema Novo, aderem a um estilo mais 

leve produzindo obras como “Como era gostoso o meu francês” (SANTOS, 1971), 

“Quando o Carnaval chegar” (1972) e “Joanna Francesa” (1973) – os dois últimos 

de Diegues. Observa-se, no entanto, que estes filmes, apesar do formato mais 

leve, continuavam adotando temas que questionam o choque cultural promovidos 

pela dominação colonialista (RAMOS, 1987, p. 404). 
 
 
 
 

2.2. Cinema de Retomada: o Brasil descobre o cinema brasileiro 
 
 
 

Até a década de 1990, a concorrência com o cinema internacional e o 

grande número de produções eróticas afastou ainda mais o público brasileiro do 

cinema nacional. Com a extinção da Embrafilme, durante o governo de Fernando 

Collor de Melo (1990-1992), o cinema brasileiro quase se extinguiu.  

A situação só começou a mudar em 1992, com a criação da Lei de 

Incentivo à Cultura, que passou a oferecer benefícios tributários para quem 

(pessoa física e jurídica) decidisse investir na Sétima Arte e em outros segmentos 

culturais. O cinema nacional teve uma nova onda de aquecimento que ficou 

conhecida como “Cinema de Retomada”  
                                                
75  Gênero caracterizado como comédia que conquistou maior público na década de 1970. O estilo, 
no entanto, não agradou aos críticos cinematográficos e teve com repercussão a decisão da Embrafilme 
(Empresa que controlava a produção e a distribuição dos filmes durante a ditadura militar) de não mais 
financiar este gênero. A decisão dos censores da ditadura contou com o apoio da classe média, o que 
acabou refletindo positivamente para a legitimação de atitudes autoritárias do estado militarizado nacional.  
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Com o fim do Muro de Berlim (1989), a vitória do capitalismo 

internacional, a crescente globalização e a queda das utopias políticas, os 

grandes embates ideológicos se esvaziaram.  

A lógica do consumo cresceu e o surgimento de novas linguagens 

como o vídeo clipe, o desenvolvimento de novos e mais perfeitos “efeitos 

especiais” deu às produções nacionais do chamado “Cinema de Retomada”, 

características que mesclavam diferentes estilos e temas: 

 
Uma das críticas que se fez a Cidade de Deus, e, posteriormente a 
Carandiru, é que em ambos os filmes, a relação do Estado, da religião e 
da escola com o problema social não é explicitada, e que a violência se 
apresentaria de forma espetacularizada conferindo uma visão 
maniqueista dos personagens. Dadinho seria intrinsecamente mau, e 
jamais fruto de um processo de exclusão social, assim como a invasão 
ao presídio do Carandiru é totalmente desprovida de caráter político 
(LUVASGRHI, 2004, p.35).76  

  

A importância do cinema como difusor de discursos do poder também 

foi perdendo força com o advento de novas mídias como a televisão, que se 

popularizou a partir das décadas de 1960 e de 1970. Ao longo do século XX, em 

países latino-americanos, a televisão tornou-se mais popular que o cinema.  

Os telejornais assumiram o papel de divulgadores de informação, 

notícias e ideologias, assumindo a função que, no início do século, era exercido 

pelos cinejornais. 

Herdando do rádio, em seus primórdios, o tom postado e dramático de 

apresentar as notícias ou a teatralização de folhetins e das bem sucedidas 

radionovelas, o modo televisivo de comunicar fez escola no continente latino 

americano. Televisão e cinema tornaram-se ainda mais próximos. Vários filmes 

do cinema se tornaram atração da tevê. Vários atores de tevê participavam de 

produções cinematográficas e vice-versa.  

Da mesma forma, a tevê passou a divulgar os filmes, a fazer 

propaganda das produções elaboradas por empresas também do mesmo grupo 

                                                
76  Segundo Luíza Lusvarghi, o Cinema de Retomada teria como marco inicial o filme “Carlota 
Joaquina” de Carla Camurati (1995). Ele teria como uma de suas características a temática social voltada 
para a zona urbana. A temática da violência é frequente, mas não há debates profundos sobre o tema. A 
preocupação dos diretores não é conscientizar o público, mas entretê-lo. 
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que domina a emissora televisiva, como a Globo Filmes.  Assim, filmes passaram 

a fazer parte da grade de programação das diversas emissoras de televisão.  

Aos poucos, o fazer televisivo incorporou, segundo Sadek (2008), 

estratégias adotadas pelo cinema clássico, como a montagem em plano 

sequência. 

Tal estratégia objetiva montar as cenas de maneira que elas sejam 

intercaladas de modo a criar tal cadência de ações dos personagens na trama 

que, aos poucos, ao serem agregados elementos como trilha sonora e efeitos 

especiais, o público é preparando para viver, com maior intensidade, os pontos de 

tensão, conflito e suspense da história.  

Roteirista de “Tropa de Elite” (2007), Bráulio Mantovani admite ser 

influenciado, na elaboração de seus roteiros, pela forma de elaboração de um dos 

produtos culturais mais populares do continente latino-americano: as telenovelas 

(SADEK, 2008).  

Conhecida por um gênero baseado na exploração de melodramas, 

segundo Sadek (2008), os roteiristas deste tipo de produto cultural também 

incorporam em sua criação técnicas relacionadas ao chamado cinema clássico:  

 
A forma narrativa da telenovela é certamente a referência dramatúrgica 
mais forte e mais presente na vida dos brasileiros, incluindo os que, 
como eu, escrevem para o cinema ou para a TV. Nós – os roteiristas – 
muitas vezes, não percebemos como essa influência da telenovela não 
costuma ser boa para os roteiros. O que funciona bem na TV pode 
funcionar muito mal no cinema (suponho que a recíproca seja 
verdadeira)... Ao tratar do cinema e da telenovela com profundidade 
teórica e abundância de exemplos práticos, ele vai muito além do óbvio. 
E nos ensina a entender as diferenças e semelhanças de formas 
narrativas que, a despeito da origem comum, são particularizadas pelos 
distintos suportes tecnológicos e as respectivas formas de recepção que 
esses suportes determinam. O olhar que Sadek lança sobre a telenovela 
serve, também, para nos ajudar a entender o próprio cinema 
(MANTOVANI In: SADEK, 2008, p. 9). 
 

 
 

Sadek (2008), por sua vez, lista várias semelhanças e diferenças entre 

o cinema clássico e as telenovelas. Em ambos os gêneros, tanto o diretor do 

cinema quanto da telenovela visam provocar a emoção do público, que deve se 

identificar com o drama dos personagens por meio da exploração do melodrama. 
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A preocupação com a “transparência” e com a “opacidade” da 

linguagem cinematográfica foi deixada de lado. Os novos cineastas brasileiros, 

em geral, não mais se interessam em apresentar explicações para os problemas 

nacionais, em conscientizar e/ou em convocar o público à reflexão sobre a 

realidade nacional.  

A ideia parece ser, simplesmente, expor os mais bizarros fantasmas 

sociais brasileiros – como a violência, a pobreza e a miséria – de forma 

glamourosa, vibrante e dinâmica, adequada à tecnologia atual: 
 

 
É nesse contexto, de uma cultura capaz de relacionar a miséria e a 
violência ao orgulho, fascínio e terror, que podemos analisar os filmes 
brasileiros contemporâneos que se voltam para esses temas. Filmes que 
quase nunca se pretendem “explicativos” de qualquer contexto, não se 
arriscam a julgar, narrativas perplexas, e se apresentam como “espelho” 
e “constatação” de um estado de coisas. Demissão de um discurso 
político moderno em nome de narrativas brutais, pós-MTV e videoclipe, 
um “novo-realismo” latino americano que englobaria filmes que iriam de 
“Amores perros” a “O Invasor”, trabalhando, nos dois casos com a ironia 
e humor negro diante da ruína das metrópoles periféricas. Um cinema 
ácido que se distingue do mero gozo espetacular da violência, como 
acontece, frequentemente, em “Cidade de Deus” (BENTES, 2007, p. 
249).77 
 

 
O melodrama, característica das novelas da televisão brasileira – um 

dos mais importantes produtos culturais nacionais – também contaminou as 

narrativas cinematográficas do Brasil e da América Latina: 

 
O gênero melodramático que domina as novelas tem fundamento na 
memória cultural oriunda dos folhetins, gênero muito popular. A fusão de 
realidade e de fantasia efetuada no folhetim escapa dele, confundindo a 
realidade dos leitores com as fantasias deste. As pessoas do povo têm a 
sensação de estar lendo a narrativa de suas próprias vidas (BARBERO, 
2008, p. 184).    

 
 

Tal sensação é fruto de métodos que não são adotados de forma 

“ingênua”, ou “inocente”. Para Sodré (1992), a exploração das estratégias 

narrativas do melodrama no cinema e na televisão, principalmente nas 

telenovelas, ajuda a difundir as ideologias defendidas pelas classes dominantes.   

                                                
77  MEIRELLES, Fernando, LUND, Kátia. Cidade de Deus, 2002. O filme que fala sobre o 
desenvolvimento do tráfico de drogas no condomínio popular “Cidade de Deus”, no Rio de Janeiro, na década 
de 1970, foi indicado ao Oscar de “Melhor filme estrangeiro”, não sendo, no entanto, vitorioso. 
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Essa tática também contribui na difusão das normas de socialização e 

modelos de identificação do que deve ser entendido como bom, desejável ou 

heroico. No caso da telenovela, as matrizes simbólicas que constituem as 

mediações partem da publicidade e da literatura na instância produtora quanto da 

família, no âmbito da recepção (SODRÉ, 1992, p. 103).  

Além disso, tornou-se comum, nos produtos de cunho popular, a 

exploração de imagens do corpo, da comida, da bebida e da satisfação de 

necessidades naturais, como a vida sexual (SODRÉ, 1992, p. 96).   

 
O neogrotesco configura-se, entretanto, como anomalia ou aberração 
sem efeitos históricos, como algo sem virtualidade trágica, porque já 
sugere como figura de um campo intensivamente equacionado por uma 
ordem tão operativa (tecnoburocracia) que já não dá lugar à lucidez pelo 
escândalo de estrutura. O traço grotesco continua a ser a adequação 
monstruosa das disparidades, mas no quadro de uma indiferença 
estrutural à deformação das regras e das cenas (que ajudaram a 
constituir o sujeito moderno) e à frieza do controle estatístico das 
populações (SODRÉ, 1992, p. 110).  

 
 

Tais estratégias comuns ao cinema e à tevê, conforme Sadek (2008), 

provocaram uma sinergia entre os dois veículos de comunicação, que acabaram 

criando estilos narrativos que dialogam entre si, embora nem todas as produções 

cinematográficas resumam-se a filmes com traços do cinema clássico:  

 
A suspeita de que a tevê acabaria com o cinema e roubaria os 
espectadores das salas não se confirmou. Na passagem para o século 
XXI, a sinergia entre tevê e cinema aumenta e filmes de sucesso passam 
a ser séries de televisão (Carandiru, Cidade de Deus, Antonia). Também 
séries e programas televisivos se tornam filmes para o cinema (Os 
Normais, A Grande Família, Casseta e Planeta, as séries de filmes com 
Xuxa e com os Trapalhões entre outros). Há um saudável intercâmbio de 
técnicas e tecnologias entre cinema e tevê que já vêm de algumas 
décadas; os filmes usam atores consagrados pela tevê, o ritmo da tevê é 
assimilado pelo cinema; as emissoras, especialmente a TV Globo, 
entram no mercado como produtoras e distribuidoras do cinema nacional 
(SADEK, 2008, p. 39-40).  

 
 

Cinema e novelas têm grande custo e visam gerar lucros para as 

empresas responsáveis por esses tipos de produção. Dessa forma, como a 

migração de roteiristas do cinema para a tevê e da tevê para o cinema, de artistas 
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do cinema para a tevê e vice-versa, houve uma fusão de estilos narrativos e 

discursivos. Assim, 

 
Muitos elementos dessa organização narrativa foram adotados por 
outros tipos de filmes, e, alguns deles foram incorporados pelas 
telenovelas com várias adaptações, descartes e desenvolvimentos. Por 
sua vez, muitos filmes contemporâneos, dentro e fora dos Estados 
Unidos, também assinalaram alguns traços do cinema clássico mesclado 
com outras influências, inclusive da televisão e das telenovelas, sempre 
do modo relativo e criterioso (SADEK, 2008, p. 44).   

 
 

Há algumas diferenças, no entanto, que devem ser levadas em conta. 

Enquanto o filme costuma ser, em geral, um produto acabado, as novelas são 

obras abertas que, na maioria das vezes, têm como coautores da trama o público, 

que acaba interferindo com a sua audiência ou desinteresse no destino de 

personagens.  

Assim, enquanto os finais dos filmes já estão previstos no início da 

produção, nas novelas, devido à influência da audiência, os destinos dos 

personagens podem ser alterados para se manter alto o Ibope e, 

consequentemente, a valoração dos preços dos comerciais vendidos durante os 

intervalos publicitários.  

Mas apesar dessa diferença, a convergência entre narrativa televisiva e 

cinematográfica influenciou, significativamente, o cinema contemporâneo, 

aproximando as duas narrativas discursivas. 
 

Outro fator importante, e, para o qual uma vertente do cinema 
contemporâneo do espectador, que tem repertório dramático e 
emocional amplo como jornais foi visto antes da tevê, que se acostumou 
a fazer várias coisas ao mesmo tempo, que zapeia e é capaz de seguir 
várias histórias concomitantemente e que precisa, cada vez mais, de 
ações que chamem sua atenção, mesmo que estejam desconectadas do 
corpo principal das histórias... A avalanche dos fatos sobrepõe às 
relações dramáticas mais construídas (SADEK, 2008, p. 142).  

 
 

O diálogo entre o cinema nacional e a televisão também criou pontos 

em comum entre o jornalismo e os documentários brasileiros que, em geral, têm 

menos público que os produtos de ficção nacionais.  

Como já foi ressaltado por Rezende (2005), o discurso jornalístico, 

frequentemente, é permeado por narrativas dramatizadas que, mais do que 
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informar, visam emocionar, envolver o público como se determinados fatos 

fossem, na verdade, parte de uma novela, ou seriado. 

 
O formato espetacular, comum às emissões da ficção e de realidade, 
representa a fórmula mágica capaz de magnetizar a atenção de um 
público tão diversificado. O espetáculo destina-se, basicamente, à 
contemplação, combinando, na produção telejornalística uma forma que 
privilegia o aproveitamento das imagens atraentes – muitas vezes 
desconsiderando o seu real valor jornalístico – com um conjunto de 
notícias constituído essencialmente de fait divers (REZENDE, 2000, 
p.25). 

 

Assim, segundo Puccini (2009), a fusão real/ficção também faz parte 

de gêneros parcialmente identificados com o jornalismo – que supostamente 

relacionam-se com a divulgação de fatos reais. Mas o fato de se relacionarem 

com o jornalismo, não os livra do contato com a ficção.  

 Desse modo, os documentários são fruto da interferência do cineasta, 

responsável por fazer várias escolhas subjetivas, recortar testemunhos, editá-los, 

montá-los da forma que considerar melhor.  

Puccini (2009) lembra que, apesar das diferenças de gênero, os 

documentários foram, durante muito tempo, produzidos adotando as mesmas 

estratégias de roteiro utilizadas na elaboração de filmes de ficção, principalmente, 

até 1950. Com o desenvolvimento do chamado “cinema verdade”, de Jean Rouch 

– que mesclou a câmera de 16mm ao magnetofone, proporcionando assim o 

registro simultâneo do som e da imagem – o documentário tornou-se “mais 

realista”. 

Nesse sentido, a busca pelo registro das imagens pôde se dar em 

“estado bruto”, tornando a elaboração do roteiro do documentário mais lenta do 

que a dos filmes de ficção. O diretor pôde descobrir novas nuances capazes de 

mudar os rumos da história que pretendia contar: 

 
 
O discurso do filme documentário tem por característica sustentar-se na 
ocorrência do real. Trata-se, efetivamente, do que aconteceu, antes ou 
durante as filmagens, e, não aquilo que poderia ter acontecido, como no 
caso do discurso narrativo ficcional (PUCCINI, 2009, p. 24). 
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Dessa forma, o discurso do documentário adota como estratégia 

retórica a legitimação dos procedimentos narrativos que corroboram para a 

sensação de reprodução do real. E, desse modo, utiliza de fórmulas e receitas 

testadas e aprovadas pelo sistema de “decupagem clássica”: 
 
Rabiger repete a fórmula dos manuais de roteiro ao aconselhar o 
desenvolvimento de uma história, preferencialmente centrada em um 
personagem protagonista – que, por sua vez, possua uma clara 
necessidade dramática – um desejo ou um problema em sua vida que 
precisa resolver com urgência, que o leve a uma confrontação com 
forças opostas, gerando tensão e conflito. O aumento gradual da tensão 
levará a curva dramática a um clímax, ponto máximo de tensão que 
conduzirá a resolução da história (PUCCINI, 2009, p. 40). 
 
  

A principal diferença entre o gênero documentário e a ficção, segundo 

Puccini (2009), é que, no primeiro, os conflitos trabalhados pela trama não 

necessariamente serão resolvidos no filme, pois se relacionam a fatos reais. Já na 

ficção, esses conflitos são, geralmente, solucionados pela ação heroica dos 

protagonistas.  

Embora na década de 1960 os documentaristas tenham optado pela 

produção opaca, deixando claro a interferência do diretor nas estratégias 

narrativas e discursivas do real, para Puccini, todos os documentários têm, 

necessariamente, que se adequar às estruturas discursivas com começo, meio e 

fim. O discurso é que o filme terá que ser sustentado por uma lógica que justifique 

o filme (PUCCINI, 2009, p. 94).  

A existência ou não de narradores interfere na forma como o público 

perceberá essa fusão ou (con)fusão do real à ficção. Quando existe um narrador 

do tipo voz over, este assume uma função de autoridade, ou seja, o papel de 

“dono da verdade” cuja meta é “explicar ao público” coisas que ele, 

supostamente, não poderia perceber sozinho.   

Desta maneira, o narrador em voz over apresenta dados e informações 

complementares, algumas vezes até estatísticas, situando as imagens em seu 

contexto histórico e sendo muitas vezes usados para reforçar determinada ideia 

ou transmitir determinada mensagem de conteúdo ideológico (PUCCINI, 2009, p. 

106).  
A maneira como a narração conduz um documentário, muitas vezes, 
induz o espectador a pensar nas imagens do filme como simples 
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ilustrações que servem a um comentário que procede a montagem. Em 
alguns casos específicos, a escrita do texto da narração pode ajudar a 
estruturar o documentário, especialmente, quando trazem imagens de 
arquivo... Um exemplo bem conhecido desse tipo de procedimento 
encontramos em “Ilha das Flores” (1989), de Jorge Furtado, 
documentário todo apoiado no texto de narração, em que as imagens 
servem como ilustração, às situações e os conceitos levantados pelo 
texto. O problema dessa opção é a que a carga de informação de um 
documentário acaba dependendo mais das palavras do que das imagens 
(PUCCINI, 2009, p. 107-108). 

 
 

Mas, de acordo com Ramos (2001), a evolução das novas mídias 

provocou a convergência entre os mais diferentes veículos de comunicação. Essa 

parceria entre os meios, por sua vez, gerou novos tipos de relacionamento com o 

público.  

A plateia, embora tenha poder limitado dentro dos veículos de 

comunicação, tem hoje mais interatividade: participam dos programas, mandam 

sms, cartas, enviam filmes, artigos, matérias e fotos para os jornais.  

Como a maioria das tecnologias possui recursos que permitem 

montagens, a maquiagem de supostos defeitos físicos, a relação entre o real e a 

ficção tornou-se ainda mais complexa: 

 
Podemos afirmar que a produção feita por web-cans, reality shows, os 
documentários ao estilo mais clássico veiculados pelas tevês a cabo 
podem ser classificados como não-ficção? E programas que simulam 
acontecimentos do tipo de “Linha Direta”? Podem ser classificados como 
não ficção? (RAMOS, 2001, p. 197/207). 
 

 

A diferenciação indiscutível entre o gênero documentário e o ficcional é 

considerada polêmica pelos documentaristas brasileiros. De acordo com Ramos 

(2001), uma narrativa aparentemente documentária que termina como uma ficção 

seria a prova da impossibilidade de uma distinção analítica clara.  

Segundo o teórico, os documentários têm que ter duas características 

básicas: apresentarem proposições assertivas e apresentarem elementos de 

indexação. Assim, o diretor produziria asserções sobre o mundo que o cerca, 

trazendo saberes que não poderiam ser contestados: 

 
O estatuto discursivo do documentário seria o mesmo, por exemplo, 
daquele que está contido na afirmação “O professor Paulo dá aulas na 
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Universidade Estadual de Campinas, às quintas-feiras de manhã.” Este 
enunciado contém uma asserção sobre o mundo a que pertence o 
professor Paulo e traz em si uma afirmação que possui, em um grau 
razoável de possibilidade, uma asserção que poderá ser confirmada 
semanalmente. Não está no horizonte dessa asserção o logro do 
documentário. O fato de o professor não comparecer à universidade em 
uma determinada quinta-feira não o invalida. Ou seja, ao designar a 
realidade de que este professor comparece à universidade às quintas, 
não está no horizonte exclusivo para se trabalhar a representação. Por 
necessária modéstia, entendemos o campo da reflexibilidade do discurso 
e as tematizações em torno da interferência subjetiva na representação e 
seu necessário (RAMOS, 2001, p. 197). 

 

Dessa maneira, o cinema não ficcional é voltado para o imprevisível, 

para o momento da filmagem. Assim, imagens como a do estudante chinês 

desafiando uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial, a explosão da nave 

Discovery, a morte de Ayrton Senna etc, seriam mais impactantes do que as 

imagens ficcionais, ou do que as dramatizações sobre estes mesmos temas.  

A fusão do real à ficção no cinema e na televisão, assim como nos 

sites, nas fotografias dos jornais e de revistas, também sofre a influência das 

novas tecnologias.  

Por meio de programas como o photoshop e a computação gráfica, são 

apagadas imperfeições físicas, transformando em ficção a beleza das mulheres 

comuns. Cenários e performances também ganham doses “extra” de realidade 

com os óculos usados pelo público que aplaude os filmes feitos com a tecnologia 

3D.  

As imagens que podem ou não ser manipuladas pela tecnologia 

também pulam das ruas para os blogs, os sites, as telas da tevê, as páginas dos 

jornais e da revistas para fazer denúncias, criar polêmicas, divulgar um 

determinado artista, ou mesmo difundir lendas cibernéticas como aberrações e 

supostos trunfos que são fruto da computação gráfica.   
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CAPÍTULO 3 
 

De Ônibus 174 a Tropa de Elite 1: a realidade se con(funde) à ficção para 

elaborar novos imaginários do BOPE/RJ  

 

 

 

 

 Na tela da tevê, o mundo dos becos, das ruas, das esquinas se torna real. A 

tevê, como previsto por McLuhan, tornou-se uma extensão dos olhos humanos. 

Dona de uma linguagem dramática, que se apropria de recursos da narrativa 

ficcional no jornalismo, e de recursos da narrativa jornalística em suas ficções, a 

tevê provoca emoções, entretém e torna o mundo real mais real do que no 

cotidiano. 

A televisão, segundo Balogh (2002), é um dos veículos de 

comunicação mais bem sucedidos na transmissão das narrativas ficcionais que se 

tornam consagradas pelo público por meio de novelas, minisséries e outros 

programas de entretenimento.  

Entretanto, o sucesso dessas narrativas não surgiu por acaso. Ele foi 

forjado a partir de estratégias construídas pelos pioneiros de outros meios de 

comunicação como o cinema (primeira tecnologia a conseguir a sincronização da 

imagem ao som) e o rádio (que dominou a transmissão de mensagens sonoras).  

 
A narrativa da ficção televisual abriga estruturas antigas já consagradas 
em outras artes que convivem com formas novas e são revitalizadas de 
modo descontínuo, interrompido pelos comerciais. A fragmentação 
representa outra marca própria do mundo contemporâneo, no qual as 
estruturas narrativas se adaptam78 (BALOGH, 2002, p. 52). 
 

 
 

                                                
78  - É importante lembrar que hoje, com o fenômeno da “Convergência das Mídias”, conforme Sadek 
(2008), narrativas cinematográficas – embora em grande medida adequadas ao sistema de “decupagem 
clássica hollywwodiano” – incorporam estratégias consagradas por outras escolas de cinema e também pela 
própria televisão. A interação entre cinema e tevê é tamanha que não é incomum que aglomerados de 
comunicação, como a Globo, invistam nos dois gêneros, usando artistas, diretores e roteiristas consagrados 
pelas produções que fazem para a tevê e para a produção Globo Filmes, empresa dede cinema deste 
mesmo conglomerado 
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Balogh (2002) lembra, no entanto, que os diferentes tipos de narrativas, 

adotados nos dois gêneros, seguem algumas normas. Entre essas regras é 

necessário que os sentidos que podem ser inferidos nas estratégias narrativas de 

um determinado discurso sejam constituídos a partir da seguinte divisão: começo, 

meio e fim.  

Adotando o modelo actante de Greimas (1976/1993), Balogh (2002) 

também defende a necessidade de que os autores criem esquemas de 

personagens nos quais os conflitos gerem os protagonistas (personagens 

principais “bonzinhos”, os chamados “mocinhos”) e os antagonistas (principais 

componentes dos mocinhos, também conhecidos como “bandidos” ou “vilões”).  

O modelo actante de Greimas (1976/1993) é baseado no método de 

análise de contos proposto por Propp (2001)79. Reduzindo o número de funções 

utilizadas por Propp, Greimas introduziu o critério de actante considerado por ele 

um elemento fundamental para a análise das mais diferentes narrativas.  

Greimas (1993) baseia seu modelo actante na relação sujeito  objeto. 

A base dessa relação é o “querer”. Desse modo, as narrativas só têm início 

quando o sujeito passa a desejar um determinado objeto ou a querer, 

ardentemente, superar uma determinada situação.  

Esse desejo, no entanto, deve ser poderoso o bastante para provocar 

alterações no microcosmo do sujeito e dos personagens a ele associados. Ao 

provocar mudanças em seu universo, o sujeito modifica o predicado.  

Esse predicado modificado é classificado por Greimas (1976) como 

“modalização”. As interferências que o sujeito promove no predicado 

(entendendo-se aqui interferências como mudanças), dão origem às modalidades.  

Os atos de mudança promovidos pelo sujeito manifestam-se por meio 

da enunciação, que é a sua manifestação linguística. E, por meio da descrição, é 

reconstruído de forma lógico-semântica, baseado em normas de comunicação 

consagradas em uma determinada cultura.  

 
Se se toma como ponto de partida a definição provisória da modalização, 
segundo a qual esta seria “uma modificação do predicado” pelo sujeito, 
pode-se considerar que o ato de linguagem – com a condição que o 
sujeito modalizador seja suficientemente determinado - é o lugar do 

                                                
79  PROPP, Vladimir. Morfologia do Conto Maravilhoso . Rio de Janeiro: Ed.Copymarket, 2001. 
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surgimento das modalidades. Todo ato depende de uma realidade 
desprovida de uma manifestação linguística. Assim, o ato de linguagem 
só é manifestado nos seus resultados e através deles, na qualidade de 
enunciação que o produz. Só possui o estatuto de pressuposição lógica. 
O ato, em geral, só recebe a formulação linguística de duas diferentes 
maneiras: ou quando é descrito, de maneira aproximada e variável, nos 
limites do próprio discurso; ou quando é objeto de uma reconstrução 
lógico-semântica, que utiliza os pressupostos da análise de enunciado 
no quadro da meta-linguagem semiótica. Em ambos os casos, o único 
modo correto de falar dele, consiste em dar-lhe uma representação 
canônica (GREIMAS, 1976, p. 57). 

 

As diferentes espécies de narrativas seriam constituídas por 

predicados estáticos (ligados aos verbos “ser” e “estar” que definiriam a 

“estaticidade” e constituiriam “enunciados de estado”) e pelos predicados 

“dinâmicos” (aqueles relacionados ao verbo “fazer” que definiram a “dinamicidade” 

de um determinado predicado). Dessa maneira, segundo Balogh (2002, p. 59), 

  
os enunciados de estado respondem pelo aspecto virtual do sujeito na 
sua relação com o objeto, enquanto os funcionais respondem pela 
realização, ou seja, dão conta da atividade e das mutações dos actantes 
e das transferências dos objetos dentro da narrativa.  
 

  
Balogh ainda explica a relação entre os predicados de “estado” e 

“dinâmicos” por meio do seguinte esquema, descrito a seguir: 

 

Enunciado de 
estado  

Enunciado de fazer Enunciado de 
estado 

João quer uma casa João economiza e compra a 

casa  

João tem a casa  

 

 

Greimas (1976) criou categorias que integram seu modelo actante. 

Uma delas é a figura do “destinador” ou do “mandatário (aquele que faz com que 

o herói encare o seu destino, ou seja, lute para conquistar o objeto de seu 

desejo). Outra é a figura do “destinatário” (o sujeito-herói) aquele que deve agir 

para conquistar um determinado objeto ou objetivo.  

Em geral, essa busca pela conquista modifica o universo narrativo em 

que este personagem está inserido. Outras categorias são as dos “ajudantes” 
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(seres ou situações que serviriam como aliados do herói) e a dos “oponentes” (os 

anti-heróis, isto é, os vilões).  

Greimas também ressalta que são os atos dos sujeitos da trama que 

garantem a existência destes dentro de uma narrativa, permitindo, assim, que 

eles possam ser conhecidos:  
 

 
Pode-se dizer que tal junção é a relação; é o que determina o estado do 
sujeito, por referência a um objeto de valor qualquer, somente as 
determinações e não uma “essência” do sujeito que permite conhecer 
alguma coisa a respeito do sujeito e, notadamente, considerá-lo como 
“existente” (GREIMAS, 1976, p. 52). 
 

 
Já a transformação, segundo Greimas (1976), relaciona-se com a 

asserção ou com a negação e revela o que acontece no percurso entre a 

elaboração do desejo e a sua conquista.  

Ao modificar o seu microcosmo, o personagem produz uma junção do 

enunciado de estado ao enunciado de fazer/ser. Assim, conclui ou não uma 

missão, demonstrando atingir ou não um determinado desempenho. Tal 

organização hipotáxica80 pode ser denominada “performance”.  
 

A performance não esgota ainda, como se vê, a definição ingênua do 
ato, pois o ato não é um “fazer ser”, o que constitui, de certa forma, o 
“ser do fazer” e pode ser formulado como um novo enunciado de estado 
hierarquicamente superior que dá conta da existência virtual, 
logicamente pressuposta da instância que produz o fazer (GREIMAS, 
1976, p. 61). 
 

 
 

Esse “ser do fazer”, pode ser classificado, dessa maneira como 

“competência”. É o próprio ato definido como uma estrutura hipotáxica que reúne 

a competência e a performance; pressupondo a performance à competência, mas 

não o contrário (GREIMAS, 1976, p. 61) 

Tal raciocínio possibilita que se infira que tanto a “performance” quanto 

a “competência” devem ser consideradas estruturas modais. Assim, as 

modalizações translativas seriam do tipo “fazer” que modaliza “ser” e “ser” que 
                                                
80  - A organização hipotáxica é aquela assim conhecida pela característica de unir a performance 
orgânica, características do personagem classificadas como estruturas modais, de forma simultânea, em um 
mesmo ato. Objetiva servir como recurso para análise de um determinado texto. Mais informações acessar o 
link <htpp://www..zunai.com/myaccount/upload/artigos_arteleitura.pdf> Acesso em 25 de outubro de 2010. 
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modaliza “fazer”. Dessa maneira, o ato de um sujeito qualquer se acha como que 

envolvido por instâncias modalizantes de um segundo sujeito situado na 

dimensão cognitiva (GREIMAS, 1976, p. 68).  

Assim, uma teoria da “performance” deveria ser constituída 

simultaneamente pelo “fazer factivo” e pelo “fazer transitivo”, desenvolvendo de 

uma só vez dois ângulos: a teoria da manipulação e a teoria da ação.  

Greimas (1976) também afirma que as modalidades querer l dever l 

poder I saber I são suscetíveis de modular o estado potencial chamado por ele de 

“competência” e reger assim, os enunciados de fazer e os enunciados de estado, 

modificando, de certa maneira, seus predicados. 

Para Balogh (2002), as categorias atribuídas aos diferentes 

personagens da narrativa criadas por Greimas (1976) também devem ser 

caracterizadas pelas virtudes e pelos defeitos. São essas características que as 

diferenciam dos demais personagens, tornando-as especiais de algum modo. 

Movidos por seus desejos e medos, é fundamental que tais 

personagens também desenvolvam ações que promovam o desenrolar da 

história, construindo, assim, os sentidos que irão caracterizar determinada trama.  

Nesse sentido, segundo Balogh (2002), o tempo em que a ação ocorre 

nos dá pistas sobre as estratégias usadas na construção dos sentidos que 

integram os discursos difundidos por um determinado gênero textual. Cada 

gênero será, então, caracterizado por estratégias como o tempo em que acontece 

a narração.  

Vários teóricos debruçaram-se sobre o tema, tentando descobrir as 

estratégias narrativas e discursivas adotadas por cada gênero. Autores como 

Propp, Barthes, Greimas, Bremond, Todorov, Courtés e outros, defendem a tese 

de que os diversos elementos da narrativa se relacionam de forma singular com 

os conteúdos específicos de cada gênero textual, constituindo um contexto 

narrativo peculiar a cada determinada espécie de texto.  

Dessa forma, o gênero suspense terá as ações concentradas em um 

determinado tempo narrativo (noite, madrugada, etc), terá também ritmos, 

sonografia, figurinos, personagens adequados a este contexto narrativo.  
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Se não houver uma adequação entre estas estratégias narrativas e o 

gênero em questão, o expectador poderá “estranhar” um determinado Programa 

Narrativo, por acreditá-lo “inverossímil”. Tal situação poderia dificultar a 

compreensão dos sentidos e dos discursos difundidos pelo filme.  

A ruptura com a “realidade”, mesmo em uma ficção, pode ocasionar o 

afastamento do telespectador, que poderá questionar a qualidade de um 

determinado programa televisivo: 
 

Essa correlação entre a temporalização e os conteúdos constitui o 
arcabouço narrativo. Assim sendo, consideramos como narrativa 
qualquer objeto que tenha os elementos citados, independentemente do 
seu suporte (papel, tela, pedra, celuloide etc.) e de sua forma de 
organização (BALOGH, 2002, p. 54).  

 
  

O modelo actante de Greimas (1976) classifica como Programa 

Narrativo (PN) os estados do sujeito em busca de seu objeto de desejo e as 

transformações causadas por essa busca.  

Como, em geral, o objeto de desejo do protagonista tem valor social, é 

normalmente disputado por vários personagens. Essa disputa faz com que todo 

Programa Narrativo (PN) seja constituído por seu Programa Narrativo Contrário 

(Anti-PN), o que justifica o conflito entre o protagonista e seu antagonista. 

Normalmente, o PN é constituído por quatro etapas: i). manipulação ii). 

qualificação, iii). ação e iv). a sanção De acordo com Balogh (2002), não é 

necessário que todas as etapas do PN estejam presentes em uma narrativa.  

Na manipulação, a narrativa começa quando o personagem passa a 

desejar firmemente uma coisa. Esse desejo pode se originar do próprio 

personagem ou ser induzido por outros.  

Já na qualificação, o protagonista tem que possuir ou desenvolver as 

qualidades necessárias para alcançar o que deseja. Por outro lado, na ação, o 

destinatário já conquistou o saber que precisa. Então luta para atingir seus 

desejos; o que acontece na sanção ou junção, onde o protagonista conquista ou 

não seus desejos. Enfim, é a conclusão da luta travada entre o protagonista e o 

antagonista.  
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O gênero discursivo/textual também interfere na atuação narrativa que 

deverá se adequar aos espaços tópicos (aqueles em que ocorre a performance 

principal do sujeito); paratópicos (onde ocorre a aquisição de competência e a 

sanção) e o espaço atópico (onde nada acontece).  

Desse modo, exemplifica Balogh (2002), em filmes como o faroeste, 

por exemplo, os espaços explorados pela narrativa devem remeter ao exterior, à 

paisagem, à grandiosidade da natureza com seus desfiladeiros e precipícios. No 

filme noir, ao contrário, são os espaços interiores, urbanos, fechados, 

claustrofóbicos e escuros que são explorados.  

A narrativa também deve se adequar aos enquadramentos. Enquanto, 

no faroeste, predominam os grandes planos e os planos de conjunto, no noir, são 

mais comuns os closes, os planos mais fechados, que revelam detalhes como 

mãos, pés, olhares etc.  

O tempo de ação também deve ser observado. O faroeste, conforme 

Balogh (2002) é um gênero mais diurno. As ações, em geral, ocorrem pela manhã 

ou à tarde. Já nas produções do estilo noir, predominam as ações executadas à 

noite.  

O teórico também ressalta que no cinema e na televisão predomina o 

presente. Assim, para mostrar o passado e o futuro, o cineasta tem que recorrer 

ao flash back (recurso que traz imagens do passado para o presente) e ao flash 

foward (recurso que traz imagens do futuro para o presente).  

Tais estratégias ajudam o autor a forjar mudanças no tempo de ação 

da trama. Dessa forma, o tempo presente é sempre o tempo por excelência no 

gênero cinematográfico.  

Boa parte das narrativas atuais se fundamenta em temas já explorados 

com sucesso pela literatura: amores impossíveis ou não correspondidos, 

enganos, ambição desmedida, tragédias causadas pelo ciúme, grandes 

transformações, vinganças, desentendimentos em família, desejo de realização 

de uma missão.  

 

3.1. Estratégias para a análise comparativa  
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Para a análise semiótica do documentário Ônibus 174 (2002) e da 

ficção Tropa de Elite (2007), ambos dirigidos por Padilha, pretendemos adotar o 

esquema /actante de Greimas (1976/1993) e de Balogh (2002).  

Consideramos importante a comparação das análises dos dois filmes. 

Tal proposta tem como base a crença que a comparação entre os dois filmes 

possibilitará a identificação das estratégias narrativas adotadas para garantir a 

fusão real/ficção nos dois filmes.  

Desse modo, objetivamos descrever como essa hibridização atuou na 

construção dos sentidos de ambas as produções, demonstrando os pontos em 

comum e os pontos discrepantes entre as duas narrativas cinematográficas.  
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3.2 Tropa de Elite 



105 
 

 
 



106 
 

Faca na Caveira e nada na carteira... A frase dita por um dos figurantes 

do filme, nas cenas iniciais da primeira ficção de Padilha (2007), resume a 

essência dos sentidos difundidos no discurso do filme “Tropa de Elite” sobre os 

integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE/RJ). 
Bem treinados, bem equipados, o BOPE/RJ é a elite da PM carioca. 

“Incorruptíveis” arriscam a vida na guerra cotidiana travada contra traficantes de 

drogas e de armas, entre eles, policiais militares de outras corporações, 

classificados como “convencionais” que, mal treinados e com baixos salários, se 

corrompem, associando-se à criminalidade.  

 

 
 

Em vez de farda azul, o uniforme do BOPE/RJ é preto, cor 

culturalmente associada ao luto e à morte. O símbolo do BOPE/RJ (a faca na 

caveira acima), segundo o protagonista e narrador em voz over, mostra o que 

acontece quando a corporação sobe à favela81. 

Na ficção, o mote do filme (e do BOPE/RJ) remete a uma eficácia 

inconteste: “missão dada é missão cumprida”. No entanto, o slogan, muitas vezes, 

não se confirma na prática, conforme mostra o documentário Ônibus 174, também 

de Padilha (2002), que será analisado à frente, neste mesmo capítulo e nas várias 

matérias jornalísticas sobre ações coordenadas por esta corporação militar ao 

longo dos anos. 

A força e eficiência do BOPE/RJ, porém, segundo o protagonista do 

filme, Capitão Nascimento, não impedem que os policiais de sua corporação 
                                                
81  A expressão é a reprodução de um dos discursos defendidos pelo capitão Roberto Nascimento, 
narrador em voz over e protagonista da trama. Literalmente, ele diz a frase: “O Papa precisava do BOPE. O 
BOPE precisava de mim. E eu precisava de um substituto. Aí ia ser sinistro. Eu ia ter que continuar a subir o 
morro por causa do Papa. Mas aí eu ia subir armado, meu irmão. E de farda preta”. 
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temam a artilharia pesada do tráfico e tenham medo de morrer. Policial também 

tem família, amigo. Policial também tem medo de morrer explica, em uma de suas 

narrações. 

 

 

3.2.1. Sinopse 

 

Em “Tropa de Elite”82, Padilha (2007) conta a história de militares do 

“destacamento alfa” do BOPE/RJ a partir do olhar do personagem Capitão 

Nascimento, comandante deste grupo.  

A trama, como aconteceu em “Ônibus 174”, também recupera fatos 

reais, mas é classificada, pelo próprio Padilha, como sua primeira “ficção”83. E, 

como um filme supostamente baseado em ocorrências fantasiosas, tem uma 

temporalidade diferente da adotada em “Ônibus 174” (2002).  

O tempo narrativo é fixado no ano de 1997, dez anos antes do 

lançamento de Tropa de Elite (2007). Neste, período, ocorreram fatos descritos no 

filme - a visita do Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro e as operações militares 

para garantir a segurança do pontífice – comprováveis por “imagens de arquivo” e 

matérias publicadas em jornais da época84.  

                                                
82  - Ver na seção extra de CARVALHO, Marcos, PADILHA, José. Tropa de Elite. [Filme-DVD]. 
Produção Marcos Carvalho, direção José Padilha. Rio de Janeiro. Zazen Produções, 2007. 1 DVD, 118min. 
Color, som. 
83  - As informações fazem parte da biografia de José Padilha, publicada no seguite site 
especializado sobre 
cinema<httpp:/www.filmeb.com.br/quem/HTML/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional+PE218.Acesso 
em 7 de novembro de 2010. 
 
84 -Informações em FRANÇA, Ronaldo. “É caso de polícia”. Disponível 
em:htt´://veja.abril.com.br/290300/p_048 html>Edição 1642, em 29/03/2000. Acesso em: 3 de novembro 
2010. Segundo essa matéria, foram realizadas várias operações policiais para maquiar o Rio de Janeiro e 
esconder as mazelas do Rio que recebeu João Paulo II, em 1997. O pontífice, como dito no filme, realmente 
se hospedou na casa do então cardeal-arcebispo do Rio à época, Dom Eugênio Salles, no Sumaré, próximo 
geograficamente do Morro do Turama 
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Mas há outros fatos classificados como imaginários no roteiro que, 

obviamente, por este motivo, não são documentados, ou “comprováveis”. Entre 

estes fatos estão as histórias de Nascimento, Neto e Matias. As primeiras cenas 

mostram Nascimento em uma operação de resgate a militares da Polícia Militar, 

classificados como “convencionais”, que iriam mudar a sua vida: Neto e Matias.  

Os conflitos pessoais, psicológicos e profissionais de Nascimento 

trespassam toda a trama. Prestes a se tornar pai pela primeira vez, Nascimento 

quer deixar o BOPE/RJ e viver ao lado de seu filho, Rafael, e de sua mulher, 

Rosana. Então tem que encontrar alguém que assuma seu cargo no BOPE/RJ.  

Assim, tem sua própria missão a cumprir. Missão esta que se choca 

com suas obrigações profissionais. Antes de deixar o BOPE/RJ, ele precisa 

cumprir a missão de “apaziguar o Morro do Turama”, uma das favelas próximas à 

casa do cardeal-arcebispo Dom Eugênio Salles, que iria hospedar o Papa João 

Paulo II, que realmente visitou o Rio de Janeiro em 1997.   

Os policiais resgatados tornam-se, no decorrer da trama, os principais 

candidatos a substituí-lo. Cada um tem então sua história contada. A de Neto é 

semelhante ao do próprio capitão Nascimento.  

Forte, idealista e impulsivo, Neto sonha em ir para as ruas, matar 

bandido. Acredita que não está na PM para ficar gerenciando a oficina mecânica 

do Batalhão onde está lotado. Como Nascimento, é impulsivo, sentimental e não 

hesita em usar a violência e a criatividade para eliminar traficantes e policiais 

corruptos.  

Já Matias, que também ingressa no curso de oficiais do BOPE/RJ, é 

uma figura chave na trama. Negro, de origem pobre, por sua inteligência e 

esforço, consegue uma bolsa para a Faculdade de Direito da PUC.  

Mas é obrigado a enfrentar os conflitos com os colegas cuja visão de 

mundo elitista e ideologias se contrapõem radicalmente à dele. Tais divergências 

inviabilizam um relacionamento amigável entre Matias e seus colegas.  

A trama central é composta pela costura dessas três narrativas que 

culminam com o cumprimento das missões de Nascimento: conquistar seu 
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substituto e apaziguar o Turama antes da visita do Papa João Paulo II, como 

determinado por seu comando. 

Tal conclusão acaba por reforçar assim o slogan do filme: Tropa de 

Elite: missão dada é missão cumprida.  
 

3.2.2.  Análise das estratégias de con(fusão) do real à ficção  

 

Embora se proponha a criar sua primeira ficção, Padilha (2007) 

confessa-se um documentarista de nascença e mostra continuar adotando 

estratégias semelhantes às utilizadas na produção de seus documentários. Talvez 

porque eu sou um documentarista de nascença, o nosso filme tinha uma 

preocupação muito grande com a realidade das cenas...85  

Padilha (2007), assim como em Ônibus 174, usa imagens de arquivo 

de fatos reais (como a visita do Papa ao Rio), que ajudam a recuperar parte da 

história e, assim, imprimem maior credibilidade à trama, dando um tom quase 

jornalístico à ficção86.  

O cineasta também baseia o roteiro de sua ficção em uma profunda 

pesquisa de fatos fundamentada nas opiniões de segmentos sociais conflitantes 

como policiais convencionais, policiais do BOPE/RJ e “ex-traficantes”.   

 
 
(...) então, nós tínhamos consultores que eram policiais convencionais, 
tínhamos consultores do BOPE e nós tínhamos consultores das 
comunidades, né? Que tinham contato e conheciam como funciona o 
tráfico e tal. Grupos de consultoria que eram incompatíveis entre si. 
Teoricamente, então, eu tinha, na mesma sala, um sujeito que já foi do 
tráfico, mas não é mais – mas que já foi – sentado ao lado de um policial 
do BOPE. Houve uma confluência ali de pessoas que, teoricamente, 
eram incompatíveis. Mas todo mundo entendeu o que a gente queria 
fazer. A gente queria mostrar como é a dinâmica social da nossa cidade. 
O Rio de Janeiro gera esses grupos sociais, essas incompatibilidades. A 
gente queria se colocar fora disso. E olhar para isso de fora, através do 
filme (PADILHA, Tropa de Elite, 2007 

 
 

Tanta preocupação com a “reprodução da realidade” fez com que o 

diretor adotasse, em sua primeira ficção, estratégias para que os atores, durante 

                                                
85  - Idem à nota nº 90. 
86   - Idem à nota acima 
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o processo de construção de seus personagens, tivessem a oportunidade de 

“viver” e de “sentir na própria pele”, os dramas enfrentados na “vida real” pelos 

policiais e pelos traficantes que iriam personificar no cinema. 

A tentativa de “reprodução do real” fez com que o cineasta buscasse a 

consultoria dos oficiais do BOPE/RJ. Os policiais cederam fardas de diversas 

patentes, orientando quem deveria usá-las e de que forma deveriam ser usadas, 

aumentando a conexão do filme com o estilo naturalista. Submetemos os atores a 

um treinamento semelhante ao do BOPE. O Pimentel viabilizou isso (PADILHA, 

2007)87.  

De acordo com depoimento da figurinista do filme Cláudia Kopke88, 

para garantir mais verossimilhança às roupas, elas passaram por um processo de 

envelhecimento. A ideia era mostrá-las naturalmente, sem que parecessem ser 

todas novas, estratégia que imprime mais fidedignidade aos personagens da 

narrativa. 

Em seu relato sobre a produção, Padilha (2007) explicou que os atores 

não receberam o roteiro ao serem selecionados. A princípio, receberam apenas 

uma espécie de relato da cena, explicando o que os personagens faziam, mas 

não explicitando os diálogos. 

O cineasta também comentou que só quando chegava ao set89 

entendia o que esperava da cena, adotando os enquadramentos adequados, os 

movimentos de luz e sombra que melhor se encaixariam na cena.  

Então, rodava o que ele chama de master shot90, e (...) de forma 

improvisada, levava os atores para onde eu queria. Dessa maneira, pela qual a 

gente optou por fazer o filme até que chegássemos ao que nós queríamos. A 

partir daí, dávamos o texto para eles. 

O elenco também foi preparado por Fátima Toledo91 que adotou 

estratégias para que os atores entendessem a fundo a essência dos personagens 

                                                
87   - Idem à nota 90 
88  - Idem à nota 90 
89  - Lugar onde ocorrem as filmagens.  

 
90              -  Cena produzida com a câmara na mão, do início ao fim, com o diálogo improvisado  
   
91  – PADILHA se refere à Fátima Toledo, preparadora do elenco de Tropa de Elite que tem, em seu 
currículo, à preparação de atores em produções como “Cidade Aberta” e “Cidade de Deus” (2004).  
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que iriam representar. Tal artifício, segundo Padilha, teria dado aos atores a 

possibilidade de representar de forma mais natural as personalidades que se 

esperavam deles:  
 

A gente rodava o primeiro take (tomada) falava: - não, anda para cá. Mas 
tudo era muito solto. A movimentação dos atores não era muito marcada, 
o diálogo era improvisado. Ele deixava de ser improvisado quando a 
gente chegava ao terceiro take. E, aí, todo mundo já tinha entendido qual 
era o diálogo. 

 

Dessa maneira, Padilha (2007), em sua primeira ficção, indica ter 

optado em levar para a tela do cinema fragmentos de fatos reais vivenciados por 

personagens reais, por personagens fictícios e por uma espécie de personagem 

“mestiço”, ou “híbrido”, que é fictício, mas baseado em fatos reais.  

O vazamento de Tropa de Elite (2007) na web, antes do lançamento 

oficial do filme no circuito comercial, como já foi dito na introdução, também foi 

outro recurso que ratificou essa mistura da realidade à ficção na produção de 

Padilha.  

Ressaltamos aqui, novamente, que tal fato fez com que o filme se 

tornasse notícia por meio da abertura do inquérito policial que investigou o 

“vazamento”, divulgado por toda a imprensa e que transformou atores e 

integrantes da produção de um filme sobre polícia em personagens de um “caso 

de polícia” na vida real.  

Além disso, em “Tropa de Elite”, Padilha (2007) emprega o mesmo 

recurso adotado para a abertura e para o fim do documentário produzido por ele 

em 2002. Sobre um fundo preto, usando letras brancas, o diretor anuncia, em 

inglês – recurso usado no início e no final de “Ônibus 174 “- frases que explicam a 

origem da narrativa. 

 
This film is based on accounts by 12 officers and a psychiatrist in Rio de 
Janeiro´s police force. According to them, the accounts are real. The 
footage with the officer´s and the psychiatrists statements was destroyed 
(PADILHA, Tropa de Elite, 2007)92.  

                                                                                                                                              
  
 
92  - Ver em PADILHA, Tropa de Elite, 2007. Em uma tradução rasa significa o seguinte: Este filme é 
baseado em relatos de 12 oficiais e um psicanalista da força policial do Rio de Janeiro. De acordo com eles, 
os relatos são reais. Mas os registros dos oficiais e os documentos do psicanalista foram destruídos 
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Teria Padilha (2007) usado esse recurso, por ser, como se 

autodenominou, um documentarista de nascença? Ou na verdade desejava 

imprimir credibilidade quase jornalística, próxima da documental, à sua ficção? Ou 

ainda: teria Padilha (2007) adotado esse recurso para provocar o público?  

Se os registros que, supostamente, teriam fundamentado a história 

foram destruídos, como provar a fidelidade dos relatos “reais” dos oficiais e do 

psiquiatra nos quais diz ter se baseado para fazer o filme? E por outro lado: como 

provar que esses relatos são realmente imaginários? 

 
3.2.3. Considerações sobre o caráter fractal do BOPE/RJ enquanto 
protagonista de Tropa de Elite 

 

 Fractal é um conceito vem da Geometria e que se remete aos objetos que 

tem como característica o fato de cada um de suas partes serem semelhantes ao 

todo. Tal conceito vem sendo usado por outros campos de saber, entre eles, a 

semiótica e a pedagogia, pela capacidade de ligação entre este conceito a outra 

formas e situações da natureza. 93 

Em Tropa de Elite (2007), a faca que trespassa a caveira, símbolo do 

BOPE/RJ, imprime à ficção de Padilha um caráter fractal dividindo o BOPE em 

três partes. Embora cada uma delas reflita igualmente a mesma imagem: a do 

BOPE/RJ cada parte apresenta-se em formas diferentes.  

Ao contar os dramas de Nascimento, Neto e Matias, oficiais dessa 

corporação, o diretor divide em três fragmentos aquilo que é uno: o BOPE/RJ. 

Cada um desses fragmentos, por sua vez, é representado por personagens que 

apresentam características psicológicas diferentes.  

Mas a análise singular das tramas vivenciadas por cada um dos 

vértices deste triângulo forma um Programa Narrativo Único, nos moldes 

adotados por Greimas (1976/1993).  
                                                
93  Ver em: MOURA, Edilson; MACHADO, Antônio de Paula. O Tema fractal nos Parâmetros 
Curriculares <htpp://ebrapen.mat.br/inscrições/trabalhos/GT2.MOURA_ta.pdf>.Acesso em 07 de novembro 
2010  
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Assim, é possível inferir que as tramas estão enredadas em uma 

estrutura narrativa única como estratégia para construir um discurso único: para o 

BOPE/RJ, Tropa de Elite da PM carioca, “missão dada é missão cumprida”.  

Desse modo, as histórias de Nascimento, de Neto e de Matias – 

embora fragmentadas – se completam e se confluem simultaneamente, atingindo, 

assim, o mesmo objetivo: tecer uma nova representação, um novo imaginário do 

BOPE/RJ.  

Nascimento é assim um ser capaz de agir, e, simultaneamente, 

justificar suas atitudes com dados estatísticos e informações que visam convencer 

o público da veracidade e da lógica dos fatos por ele apresentados.  

O protagonista da trama é um oficial em conflito em essência. Mata 

adolescentes envolvidos com o tráfico, mas, próximo a se tornar ele próprio pai de 

um menino, que se chamaria Rafael94, passa a ter remorso pelas execuções que 

comete. 

Ao mesmo tempo em que se orgulha de sua profissão, Nascimento tem 

medo de morrer e quer afastar-se do BOPE/RJ para viver ao lado de sua família. 

Tal estratégia imprime forte teor melodramático aos discursos difundidos pelo 

filme. 

Como face principal do BOPE/RJ em Tropa de Elite (2007), o capitão 

Nascimento, protagonista95 e narrador em voz over96 tem como uma de suas 

características narrativas principais o fato de usar artifícios comuns aos 

documentários e aos telejornais para direcionar o olhar do público e reforçar suas 

frases assertivas:  

                                                
94 - O nome Rafael tem origem bíblica. Não só na região cristã, mas também no judaísmo, Rafael tem 
o mesmo significado: “Deus cura”. Em todas essas crenças é o anjo, que inspirado por Deus, teria a 
capacidade de curar todas as doenças. Seria Rafael o começo de uma cura simbólica de Nascimento, por 
meio do arrependimento? 
 
95  - Segundo debate exibido pelo Programa Sempre Um Papo, gravado no dia 3 de novembro de 
2010, no Palácio das Artes e exibido na TV Câmera, por ocasião do lançamento de Elite da Tropa 2, o 
antropólogo Luís Eduardo Soares, explicou que sua parceria com Padilha foi anterior à produção de “Tropa 
de Elite” (2007). Autor de “Elite da Tropa”(2006), segundo Soares, a ideia de que Nascimento se tornasse 
protagonista e narrador em voz over surgiu quando o ator Wagner Moura topou gravar trechos do livro que 
seriam apresentados durante o lançamento de Elite da Tropa-1. A interpretação do ator foi tão apreciada que 
Padilha decidiu que Matias não seria mais o protagonista da trama, como determinava o primeiro roteiro do 
filme. Ver no site <http://www.sempreumpapo.com.br> 
96  - O narrador em voz over é aquele que explica ao público situações que ele acredita não serem 
compreensíveis sem a sua intervenção. Assim, Nascimento, embora seja o principal personagem da trama, 
explica suas ações, suas atitudes, direciona o olhar do público, contando a história sobre o seu ponto de 
vista. 
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O Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas. Quase todas dominadas por 
traficantes armados até os dentes. É só nêgo com R15, HK, Pistouse e 
por ai vai. No resto do mundo essas armas são usadas para fazer 
guerra. No Rio, são as armas do crime. Um tiro de 762 atravessa um 
carro como se fosse papel. É burrice pensar que numa cidade assim os 
policiais vão subir favelas só pra fazer valer a lei. Policial tem família, 
meu amigo. Policial também tem medo de morrer. É por isso, que nessa 
cidade, todo policial tem que escolher: ou se corrompe ou se omite ou 
vai para a guerra97 

 
 

Além de usar expressões assertivas ao narrar a história, Nascimento 

adota uma linguagem repleta de expressões que simulam uma intimidade com o 

público tratado como “amigo”.  Tal estratégia lembra a atitude de apresentadores 

dos telejornais brasileiros como o casal Wiliam Bonner e Fátima Bernardes, do 

Jornal Nacional.  

O protagonista, ao assumir o papel de narrador em voz over, fala 

individualmente a cada um dos cinéfilos que assistem à Tropa de Elite (2007), 

como acontece com os apresentadores citados que cumprimentam e se 

despedem do público, todos os dias. Como explicado por REZENDE (2005, p. 

44)98: 
O mais importante nesse contexto é, que por meio dessa 
interação, induz-se à convicção de que sempre tem alguém 
conversando “comigo” (telespectador), exibindo-se ou 
mostrando alguma coisa. E embora no instante em que ocorre, 
possa se ter consciência da artificialidade desse contato, o 
espetáculo consegue quebrar a sensação de unilateralidade da 
comunicação, no sentido emissor-receptor. Essa estratégia de 
diálogo, de conversação simulada muitas vezes se exprime de 
modo explícito para o público. “Slogans” como o da “Rede 
Globo – Globo e você, tudo a ver”, ou “Globo – a gente se vê 
por aqui” – não são simples jogos de palavras. Carregam em si 
toda essa ideologia do espetáculo como intermediário de um 
contato interminável entre a Globo e o telespectador. Embora 
essa relação seja presidida por interesses mercantis, não se 
deve julgar essa conversa dissimulada como simples 
manipulação (mesmo quando este for de fato o único propósito 
do emissor. 
 
 

                                                
97  -Ver em: PADILHA, Tropa de Elite, 2007. 
98 -Ver em LYSARDO, Dylia Dias (Org). Discurso, representação e ideologia. São João del-Rei: 
PROMEL/UFSJ,2005.No artigo “Reflexões sobre o sincretismo da realidade-ficção na TV brasileira”, o 
professor Dr. Guilherme José de Rezende explica como o telejornalismo brasileiro se utiliza de elementos 
comuns às estruturas narrativas das telenovelas, transformando apresentadores em personagens. 
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  Essa intimidade forjada também facilita o processo de identificação entre 

o público e o personagem. Faz com que o público reconheça em Nascimento um 

amigo. Alguém que faz confidências sobre sua intimidade, que mostra a sua 

versão da verdade para cada um que assista ao filme. Assim, ele assume o papel 

de porta-voz do BOPE/RJ. 

À primeira vista, a face complementar do capitão Nascimento, e, por 

consequência, uma das faces mais visíveis do BOPE/RJ, simbolicamente, seria a 

do personagem Neto.99  

Classificado por Nascimento como um homem que tinha “a Polícia no 

coração”, Neto seria a representação do oficial ideal do BOPE/RJ e, 

consequentemente, o homem perfeito para substituí-lo.  

Impulsivo e sentimental, Neto coloca sua responsabilidade como 

policial acima de tudo. Ao se candidatar a oficial do BOPE/RJ, realiza seu sonho 

de ir para as ruas, lutar contra os bandidos e deixar a gerência da oficina 

mecânica no Batalhão da Polícia Militar (convencional) na qual estava lotado.  

Ele passa, então, a encarnar o arquétipo do policial “durão” que 

representa a face repressiva (força) do BOPE/RJ. Como a faca na caveira tatuada 

em seu braço, o ideal de Neto é prender todos aqueles que descumprem as leis e 

eliminar os inimigos da sociedade (traficantes e policiais corruptos).  

A segunda face de Nascimento (e o terceiro fragmento do BOPE/RJ) é 

composta por André Matias. A princípio, esse personagem, baseado no capitão 

do BOPE/RJ, André Batista, detentor de uma complexa trajetória de vida, seria o 

personagem principal do filme. Também é importante ressaltar que o nome Matias 

tem origem bíblica e tem dois significados recorrentes à trama: “Homem de Deus”, 

ou “Oferta de Deus”100.  

                                                
99  - É interessante que NETO significa “filho do filho”. O capitão Roberto Nascimento teria decidido 
procurar um substituto quando sua mulher, Rosana, ficou grávida. Dessa maneira, não seria de todo 
impossível inferir que o sentido do nome “Neto” pode estar relacionado ao fato de que, para viver sua 
paternidade de forma plena, deixando o BOPE/RJ, Nascimento teria que gerar – fazer nascer – em um outro 
homem, alguém com as suas mesmas características psicológicas e com os mesmos ideais. Teria que gestar 
e parir um outro filho: seu substituto. 
100  - Como Nascimento tem o poder de decidir quem deve viver ou morrer em “Tropa de Elite” (2007), 
o personagem, respeitadas as devidas distâncias e sem a intenção de desrespeitar os valores religiosos 
cristãos, simbolicamente, defende que o oficial possa ser comparado a uma espécie de “deus da vida e da 
morte” nas favelas. Assim, é interessante notar que o substituto de Nascimento não foi Neto e sim, Matias, 
cujo significado é “homem de Deus”. E, que pela Bíblia, foi Matias quem se tornou discípulo de Cristo, 
substituindo Judas Iscariotes, o traidor. Informações disponíveis em: <HTTP/nome.netsaber.com.br/nomes-
4155/origem-significado-nome-matias.hmtl>.Acesso em 07 novembro de 2010.  
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Também seria Matias o nome daquele que, depois do suicídio de 

Judas Iscariotes, traidor de Jesus, teria se tornado novo discípulo de Cristo. Não é 

intenção dessa dissertação discutir se a escolha dos nomes tem ou não o objetivo 

de consolidar simbolicamente esse trio fragmentado, que constituiria a figura do 

BOPE/RJ.  

No entanto, é interessante lembrar que, assim como existe uma ligação 

entre as narrativas, os significados dos nomes também ajudam a complementar 

os sentidos e a construir os discursos de Tropa de Elite (2007).  

A vida de Matias, policial negro101 pobre, que conseguiu por sua 

inteligência e esforço uma bolsa para cursar direito na PUC/Rio, é dupla. Embora 

se mostre astuto e inteligente para os colegas da universidade, esconde ser 

policial. O foda da faculdade é que à primeira vista os estudantes são caras legais 

pra caralho. É um lugar cheio de mocinhas lindas e com boas intenções. 

O comportamento dos colegas ricos, que gostam de ajudar criança 

pobre, conforme análise de Nascimento, choca Matias. Embora pratiquem ações 

sociais, os estudantes da PUC são retratados como “maconheiros” e demonstram 

ter uma visão bem crítica sobre a polícia.  

A rejeição aos conceitos referentes à ética, aos Direitos Humanos e às 

teorias de Foucault discutidas em sala de aula, faz com que Matias entre em 

conflito com seus colegas, provocando seu isolamento na faculdade.  

A identificação do policial como parte do aparato de manutenção do 

poder das classes hegemônicas é contestada por Matias. Ele considera os 

colegas “alienados”, “defensores dos direitos humanos” e “patrocinadores do 

tráfico que mata tantas pessoas dentro e fora da favela”. A vida acadêmica de 

Matias serve também para questionar o papel da universidade na sociedade. Os 

estudantes de Direito da PUC/RJ, ao estagiarem na ONG patrocinada por 

Baiano102, na visão de Matias se mostram incompetentes.  

                                                
101  - Assim, como o personagem de Tropa de Elite (2007), o personagem bíblico também tem dupla 
face: é homem e tem uma face divina: é de Deus. 
102  - Na trama, Baiano é o chefe da favela conhecida como “Morro dos Prazeres”, e, no desenrolar da 
trama, torna-se o principal adversário de Matias. 



117 
 

Embora interajam com a comunidade da favela, não são capazes de 

perceber que o menino Romerito, um dos protegidos de sua namorada, Maria103, 

tem problemas de visão. Dessa forma, seriam também, cegos, incapazes de 

perceber a realidade, longe de suas mansões. 

Ao descobrirem sua real profissão, os colegas e sua namorada o 

rejeitam. A rejeição faz com que Matias se distancie ainda mais do mundo 

representado, genericamente, pelos estudantes “idealistas” e “maconheiros” em 

Tropa de Elite (2007).  Um mundo que questiona o uso da tortura e da execução 

como forma de tratar problemas sociais.     

A morte de Neto aniquila de vez todos os ideais estudantis de Matias. 

Torna o oficial do BOPE/RJ em um novo porta-voz da corporação. Os novos 

discursos e as novas atitudes que emergem a partir dessa situação, ratificam 

críticas comuns ao discurso policial da vida real.  

Em vários sites, blogs e matérias jornalísticas, representantes de 

policiais sempre criticam o tratamento desigual dado aos assassinatos de 

“estudantes ricos” que, normalmente, ganham espaço na mídia e comovem toda a 

sociedade.  

Segundo esses discursos, as mortes de “jovens pobres” e de policiais 

executados durante o exercício de suas funções ou nos momentos de lazer são 

tratados de forma desigual pela população. E, principalmente, a morte de 

policiais, raramente é tema dos debates dos representantes dos Direitos 

Humanos.  

Tais discursos ficam implícitos no comentário de Nascimento que 

critica a passeata pela paz que protesta contra a morte de dois estudantes da 

PUC/RJ que trabalhavam na ONG do morro de Baiano. O oficial do BOPE/RJ não 

consegue disfarçar seu desprezo por tal manifestação: quando vejo uma passeata 

pela paz tenho vontade de sair dando porrada.104 

Essa visão de mundo, no entanto, não fica só no discurso. No filme, ela 

se transforma em ação, quando Matias resolve invadir a manifestação para bater 

                                                
103   - Interpretada por Fernanda Nascimento, Maria é colega de classe de Matias, fuma maconha e é 
namorada de Matias. 
104  - Ver em PADILHA, Tropa de Elite, 2007. 
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em “playboy”, colega da faculdade, que vendia drogas na escola e que foi o 

responsável pela morte de Neto.  

Furioso, ele chuta Playboy que caí no chão. Ao tentar ser contido pelos 

participantes da passeata dispara: Maconheiros. Seus filhos da puta! Vocês são 

iguais a ele! 105 
 
3.2.4. Manipulação (PN)  

   

O Plano Narrativo de Tropa de Elite (2007) se inicia a partir da cena em 

que o comandante do BOPE/RJ mostra uma maquete do Rio de Janeiro e 

apresenta a missão: “apaziguar o Morro do Turama”, a três meses da chegada do 

Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro. Nascimento se posiciona contra, 

classificando como ineficaz a ação.  

Em sua opinião, tal operação iria provocar a morte de várias pessoas 

inocentes e não resolveria o problema do tráfico nesta favela. Mas é manipulado 

pela hierarquia militar e se submete à ordem de seu superior hierárquico. Tal 

trecho remete ao seguinte modelo actante: 

  

SUJEITO Capitão Nascimento (uma das faces do BOPE/RJ) 

AJUDANTE Integrantes da equipe alfa        

OBJETOApaziguar o Turama 

OPONENTETraficantes do Turama        

DESTINADOR Comando do BOPE 

DESTINATÁRIO Proteger o “sono” do Papa João Paulo II 

 

A mesma cena também provoca o desenvolvimento do anti-Plano 

Narrativo 1 (anti-PN): 

 

SUJEITO -> Traficantes do Turama 

AJUDANTE-> Soldados do tráfico     

OBJETO -> Manter a venda de drogas 

                                                
105  - Idem. 
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OPONENTE ->Integrantes da equipe alfa    

DESTINADOR ->Comando do BOPE/RJ 

DESTINATÁRIO -> Garantir a continuidade da venda de drogas no morro 

 
 

3.2.5. Qualificação (PN)  
 

Em outro momento do filme, tem-se a oportunidade de testemunhar a 

ação de Nascimento, para “apaziguar” o Morro do Turama. Em uma das cenas 

principais que exemplificam este tipo de ação, o público acompanha um capitão 

Nascimento extremamente tenso, que demonstra sua contrariedade ao cumprir a 

missão a ele imposta.  

Ao comandar uma operação que objetiva desarticular um ponto de 

venda de drogas, o oficial do BOPE/RJ chega a ser acalmado pelos comandados, 

apreensivos com sua tensão.  

A eficiência e eficácia do BOPE/RJ são demonstradas por meio da 

precisão dos tiros que matam dois adolescentes armados que protegiam o ponto 

de venda de drogas, pelas estratégias de extrema discrição na ocupação do 

morro e pela violência nas torturas físicas e psicológicas usadas contra os 

traficantes e usuários. Temos então, o seguinte modelo actante:  

 

 
 



120 
 

Embora demonstre sua “qualificação” e eficiência como comandante da 

equipe Alfa do BOPE/RJ, o “01”, como Nascimento é chamado por seus 

subordinados, torna-se “frágil” pelo fato de estar prestes a se tornar pai. Esse 

sentimento gera, por sua vez, uma nova situação.  Faz nascer em Nascimento um 

novo ser.  

Essa mudança se dá pelo sentimentalismo que demonstra, ao ouvir, 

pelo telefone, o coração do filho bater, durante o ultrassom feito por sua mulher, 

Rosana. Comove-se também com a cobrança da mãe de um dos adolescentes 

ligados ao tráfico.  

O policial “durão”, orgulhoso de livrar a sociedade dos traficantes e 

policiais corruptos, tem que aprender a conviver com emoções novas. Passa a 

sentir “remorso” e “culpa” pelas execuções e torturas que comete.  

Sentimentos classificados como “perigosos” pelo oficial. Nascimento, 

como futuro pai, entra em conflito com a personalidade de oficial do BOPE/RJ, 

que assume ao vestir a farda preta. 

  

3.2.6. Ação e Sanção 

 

O conflito entre o policial e o homem faz com que Nascimento deseje 

muito encontrar alguém capaz de substituí-lo.  A situação só se modifica depois 

que Rafael nasce.  

O comandante do BOPE/RJ, então, designa Nascimento e outro colega 

para coordenarem o curso de seleção de novos oficiais. Durante as aulas eles 

poderiam escolher o substituto de Nascimento, concluindo, assim suas missões 

pessoais. 

A descrição do curso - cuja finalidade é expulsar os “corruptos e fracos” 

e treinar os “fortes e incorruptíveis” - mostra o que seria a essência do BOPE/RJ. 

Seus integrantes, cuja vida pregressa é rigorosamente investigada, são treinados 

para resistir a torturas, à fome, a humilhações, enfim, a sobreviver sob condições 

adversas. 

Durante o curso, o protagonista elege Neto como seu substituto. 

Embora reconheça em seu escolhido “o coração de polícia”, também reconhece 
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que falta a Neto a astúcia exigida pelo cargo. Nascimento então precisa qualificar 

Neto como seu substituto.  

Para tal, terá que “fazer nascer” nele o militar perfeito, incutindo-lhe a 

astúcia, a inteligência, a malícia e o rigor estratégico que garantirão que ele mate 

seus inimigos de forma “limpa e eficiente”, sem expor seus subordinados a 

perigos evitáveis como preconizado em seu curso. 

 

 
      

Então constitui-se  um sub-Programa Narrativo: 

 

SUJEITO -> Nascimento 

AJUDANTE->Vocação de Neto   

OBJETO ->Controlar impetuosidade de Neto 

OPONENTE->TRAFICANTES   

DESTINADOR-> Desejo de deixar o BOPE/RJ 

DESTINATÁRIO -> Tornar Neto capaz de substituí-lo     
    

Depois de muita insistência, treinamento e conflitos com Neto, o eleito 

acaba assumindo o comando da equipe alfa ainda coordenada por Nascimento. 

Como se vê no filme, é Neto quem acaba “cumprindo a missão de apaziguar o 

“Morro do Turama,” concluindo com sucesso, assim, a primeira missão do filme. 
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E, à frente da equipe alfa, já tinha matado mais de 30 vagabundos... como 

anuncia Nascimento, satisfeito com a performance de seu eleito.  

Mas aí, tem-se um novo plot point no filme. Neto cai em uma cilada 

armada por um “playboy”, colega de faculdade de Matias é morto, por engano, 

pelo dono do “Morro dos Prazeres”: o traficante Baiano.  

Começa aí um processo de radical transformação. Matias torna-se 

mais próximo do policial considerado ideal por Nascimento. Por outro lado, 

Nascimento tem sua crise e seus conflitos agravados.  

Revoltado com a morte de Neto e com o fracasso de seus planos, ele 

vê a crise em seu casamento se aprofundar. Abandonado por Rosana, que não 

suporta mais a agressividade do marido, a busca por seu substituto ganha novo 

fôlego. Nascimento acredita que tal conquista o ajude a reconciliar-se com sua 

mulher.  

Durante o enterro de Neto, em que há uma cena muito elucidativa 

sobre o BOPE/RJ106, Nascimento decide usar o ódio de Matias como um 

instrumento para transformá-lo em seu substituto.  

Com a exploração do ódio de Matias e do desejo por vingança 

desenvolvido pelo militar, Nascimento prioriza ações objetivando matar Baiano. 

Para isso, com a ajuda de Matias, os integrantes da equipe alfa passam a 

humilhar e a torturar vários moradores do “Morro dos Prazeres” para que deem 

informações sobre o paradeiro de Baiano.   

O comportamento de Matias muda completamente. Ele passa a ser o 

mais feroz, o mais ameaçador da equipe Alfa no trato com os moradores dessa 

comunidade.  

Chega a ameaçar de abusar sexualmente de um dos adolescentes da 

gangue de Baiano para descobrir o local onde o “dono do morro” se escondeu.  

Descoberto o esconderijo do traficante, Nascimento tem mais uma oportunidade 

de testar a que ponto Matias estaria qualificado para substituí-lo.  

O barraco onde o dono do morro se esconde é invadido. Um comparsa 

do traficante é executado por um tiro certeiro. Baiano tenta fugir pela laje, mas é 

baleado.   
                                                
106  - Durante o enterro de Neto, a bandeira de BOPE/RJ foi colocada sobre a bandeira do Brasil como 
se a instituição fosse mais importante que a pátria. 
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Nascimento diz ao traficante que ele será morto. Baiano, diante da 

morte iminente, faz seu último pedido: que não seja baleado no rosto para não 

estragar seu enterro. O capital do BOPE/RJ então faz o derradeiro teste em 

Matias. Pede uma espingarda calibre 12107 que é repassada a seu subordinado.  

Então Nascimento ordena-lhe: Faça o que é teu. E a resposta de 

Matias é clara: dá o tiro no rosto de Baiano, mostrando reunir finalmente a 

“cabeça” e o “coração” de polícia; características nele forjadas por Nascimento 

que, finalmente, consegue fazer/nascer seu substituto; uma pessoa que faz/ser 

como ele próprio. 

Concretiza-se, desse modo, a narrativa, com uma sanção de dupla 

dimensão. Ao mesmo tempo, que se atinge o estado de conjunção, com a ação 

pacificadora no morro do Turama, Capitão Nascimento consegue, enfim, aliviar o 

insuportável estado de tensão, ao encontrar, em Mathias, o sucessor plenamente 

qualificado para cumprir a missão do BOPE. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
107  - A espingarda calibre 12 é considerada uma das mais potentes que existem. As balas dessa 
arma costumam ser compostas de bolinhas de chumbo, mas também podem carregar projéteis, com 
diâmetro de 18,5mm.  
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3.3. Ônibus 174 (Sinopse) 
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De um homem que nada espera 

do mundo, tudo pode o mundo 

esperar...  
 

Mahtma Gandhi 
 

Em Ônibus 174, Padilha (2002) retrata vida de Sandro Nascimento 

Rosa, 21, que se tornou mundialmente conhecido depois de sequestrar o coletivo 

da linha 174, que fazia a linha Gávea/Central do Brasil, no dia 12 de julho de 

2000. O crime aconteceu quando o coletivo passava pelas ruas do Jardim 

Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.  

Segundo relatos da mídia na época, ele queria assaltar os passageiros, 

mas algo deu errado e Sandro não conseguiu fugir a tempo. Acabou sendo 

cercado por homens do BOPE/RJ. Na primeira cena do documentário, Padilha 

(2002) resume o incidente da seguinte maneira: 

Em 12 de julho de 2000, a polícia do Rio de Janeiro cercou um homem 
que tentava assaltar um ônibus. Ele fez onze reféns e o BOPE foi 
chamado. O incidente ficou conhecido como o caso do Ônibus 174 108 

 

O cineasta, em seu documentário, aprofunda as informações dadas pela 

imprensa em “tempo real”, que acompanhou minuto a minuto o desenrolar do 

crime. Ao ouvir as diversas vozes que participaram da infância, da adolescência e 

das últimas horas de vida de Sandro, Padilha (2002) desenhou um mosaico de 

violência e abandono não captado pelas câmeras “em tempo real”.  

Assim, em seu documentário, ele mostra faces ocultas de Sandro. A do 

menino que presenciou o assassinato da mãe, Clarice Rosa do Nascimento, 

morta a facadas quando estava grávida de cinco meses.  

Sem apoio psicológico, o menino foi morar com a avó, a irmã e a tia, 

Julieta Rosa do Nascimento. Mas acabou deixando a família para morar com um 

grupo de crianças de rua, começando sua trajetória de pequenos crimes. 

                                                
108 - Frase de abertura do documentário “Ônibus 174” (2002), do diretor José Padilha. 
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Ao se unir a um grupo que dormia sob a marquise da Catedral da 

Candelária109, no centro do Rio de Janeiro, percebe-se uma complexidade na 

estruturação narrativa do personagem que lhe confere uma atitude ambígua.  

De novo, o rapaz que ameaçava matar os passageiros da linha 174, 

demonstra uma nova face que o caracteriza, mais uma vez, como vítima do 

abandono. Sobrevive à chacina da Candelária, e, mais uma vez, sem apoio, dá 

sequência à sua vida criminosa. Assim: 

 

... o sujeito agressor Sandro é também  sujeito vítima  

 

As pessoas convidadas a depor110 mostram que Sandro, a princípio, 

não tinha a intenção de transformar os passageiros em reféns. Ele só teria se 

tornado um “sequestrador”, ao ser surpreendido por homens do BOPE/RJ que 

cercaram o ônibus que ele assaltava. Visivelmente drogado, Sandro não 

demonstrava ter consciência da situação.  

Ele não queria resgate, tampouco pretendia fazer qualquer tipo de 

protesto político. Só depois de feito o cerco policial, quando não havia mais a 

possibilidade de fugir, é que Sandro decidiu partir para o sequestro111. Pediu que 

um policial dirigisse o ônibus para ele, humilhou, aterrorizou, agrediu, e matou 

uma das reféns, a professora Geísa Firmo Gonçalves.  

Dessa forma, supostamente, poderíamos ter o seguinte modelo actante 

do documentário:  

 

 

                                                
109  -Chacina ocorrida no início da década de 1990. Sete crianças que dormiam sob as marquises da 
Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, foram assassinadas. Sandro dormia no local no momento 
da tragédia. O episódio ganhou repercussão internacional como mais um exemplo de desrespeito aos 
Direitos Humanos no Brasil. 
110  - Foram entrevistados reféns, familiares, amigos, agentes sociais, professores, carcereiros, 
colegas de gangues de que Sandro participou. Ouviram-se ainda integrantes do BOPE/RJ, jornalistas e 
agentes de segurança do Rio de Janeiro.  
111  - O desejo de Sandro fugir fica claro no depoimento de uma das reféns, descrito no seguinte 
trecho. Quando eu estava abaixada, ela inda não sabia que eu estava ali ainda. Ali aconteceu uma coisa 
engraçada. Fiz várias ligações escondidas para o meu namorado, para o meu estágio. É surreal isso, mas eu 
acreditava que aquilo ia acabar logo. Eu lembro que falei assim: fala para fulano que eu vou chegar atrasada. 
Para ele não se preocupar não que eu estou em um assalto. Mas até então, eu não tinha essa concepção de 
sequestro. Mas até então, eu não tinha essa concepção de sequestro. Eu estou sequestrada em um ônibus. 
Achei que era só um acidente. Pegaram uma pessoa armada e ela estava querendo ir embora. Ela tem o 
objetivo de me manter a gente aqui até ela conseguir o que quer. Ver em: PADILHA, Ônibus 174, 2002. 
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3.3.1. Manipulação 

  

SUJEITO Sandro Nascimento 

AJUDANTE Reféns (coagidos a ajudá-lo)        

OBJETOFugir do local   

OPONENTE BOPE/RJ           

DESTINADOR Fome, o fato de estar drogado  

DESTINATÁRIO Desejo de fugir 

 

Mas, ao tentar aplicar o modelo actante de Greimas (1972/1993) para 

analisar os sentidos em Ônibus 174 (2002), percebeu-seTr a complexidade da 

aplicação desse modelo em textos baseados em fatos reais, ou em gêneros 

literários relacionados com fatos ocorridos na “chamada vida real”, como nas 

produções pertencentes ao estilo jornalístico.  

A adoção do modelo actante de Greimas (1972/1993), permite uma 

maior liberdade de interpretação do receptor ao decodificar os sentidos 

construídos nesse documentário, conforme as suas crenças, ideologias, classe 

social, gênero, grau de instrução, cultura, religião etc.  

 Ao se eleger Sandro como Sujeito, cria-se uma situação maniqueista, 

característica da análise de tramas ficcionais antigas112 não adequadas ao estudo 

dos textos ficcionais modernos ou da representação de “fatos reais” 

contemporâneos, onde os personagens e as tramas não mais apresentam um 

caráter único.  

Nessa perspectiva, Sandro pode ser visto como o “herói da trama”, o 

sujeito do modelo actante. Protagonista do Plano Narrativo, Sandro caracteriza-

se, paradoxalmente, como vítima e sobrevivente de um complexo e cruel sistema 

social, que se torna criminoso em função da tragédia em que vive. Como 

sobrevivente, ele luta contra sua situação de “invisibilidade social”.  

                                                
112  - Com a evolução das complexidades ficcionais, os personagens não são apenas heróis ou 
bandidos. Em “Tropa de Elite”, por exemplo, embora seja o protagonista, o policial humanizado, que tem 
culpa pelas mortes que pratica, Nascimento a rigor, segundo as leis vigentes no Brasil, país onde não é 
legalizada a “pena de morte”, o capitão do BOPE também torna-se vilão ao torturar e a executar criminosos, 
desrespeitando a legislação que deveria fazer cumprir. 
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Enfrenta todos os riscos para realizar seu desejo de atrair para si os 

holofotes de toda a mídia nacional e mundial, conseguindo, finalmente, como 

desejava aparecer na tevê. 

Sob outra perspectiva, de cunho factual, no entanto, Sandro é, 

indubitavelmente, o vilão. Ao nos focarmos no presente da ação sequestro, 

Sandro não pode mais ser o sujeito da ação, o protagonista, o mocinho do filme.  

Ele assalta, humilha, fere, ameaça, e, por fim, mata uma das reféns. Da 

mesma forma, seria factível o exercício de construir outro Plano Narrativo, tendo o 

BOPE/RJ como herói. Eles tentaram negociar, conversar com Sandro. Orientaram 

às reféns como agir. Assim, também seria possível ter o seguinte PN: 

Assim, considerando o BOPE/RJ como o protagonista, ou seja, “os 

heróis”, àqueles que – a despeito de seus equívocos – essa força policial tentam 

salvar a vida dos passageiros dessa linha de ônibus. 

 

SUJEITO -> BOPE/RJ 

AJUDANTE-> Soldados do BOPE   

OBJETO -> Salvar os reféns 

OPONENTE-> Sandro Nascimento   

DESTINADOR -> Sequestro da linha 174 

DESTINATÁRIO -> Reféns que devem ser salvos 

 

Mas a corporação militar, apresentada por PADILHA (2002), fracassou. 

Mas eles atribuem à falta de equipamento, de treinamento e de qualificação, no 

testemunho do capitão André Batista que participou da ação. 

 Batista lamentou o fato de não sido informado, no momento da 

negociação, que o sequestrador se tratava de um ex-menino de rua, sobrevivente 

da chacina da Candelária.  

Para o oficial, tal informação poderia tê-lo ajudado a entender a 

personalidade de Sandro, fazendo com que ele não se tornasse tão imprevisível. 

O militar também confirmou a falta de equipamentos de comunicação, 

testemunhada por um repórter não identificado, que também dá seu depoimento 

no documentário. Batista afirma:  
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Deveríamos ter equipamentos de sinais que integrassem a equipe em 
rede. Isso, lá no local, não existia. Toda fragilidade de um Estado 
aparece em uma ocorrência como esta. As pessoas estavam há mais de 
dois anos sem treinamento 
 

  

A falta de treinamento e a falta de equipamentos fizeram do BOPE/RJ, 

assim como Sandro um herói/vítima. A análise torna-se assim, ainda mais 

complexa. Nesse caso, tanto Sandro como o BOPE/RJ seriam vítimas de um 

Estado ineficaz.  

O Estado é o vilão porque não investe em programas sociais – uma 

vez que o sequestrador teve a mãe morta aos nove anos e não recebeu 

atendimento psicológico, não foi reintegrado à sua família, não teve acesso à 

escola. Além disso, tornou-se morador de rua e sobreviveu a uma chacina sem ter 

nenhuma espécie de atendimento.  

O mesmo Estado é o vilão porque não investe em segurança pública, 

deixando os policiais à sua própria sorte, descumprindo artigos importantes da 

Constituição brasileira. 

 Dessa maneira, os policiais da própria elite da PM, o BOPE/RJ, 

trabalham em excesso, não têm treinamento adequado e não dispõe de 

equipamentos básicos para utilizarem em operações em que várias vidas 

humanas estão em risco, o que remete a um novo modelo actante. 

 

SUJEITO -> BOPE/RJ 

AJUDANTE-> Táticas usadas sem os equipamentos adequados  

OBJETO -> Salvar os reféns de forma segura 

OPONENTE-> Estado 

DESTINADOR ->Falta de equipamentos, treinamentos, etc. 

DESTINATÁRIO -> Garantir o cumprimento das leis e a seguranças dos cidadãos 

  

Mas como agente do Estado, o BOPE/RJ também pode ser visto como 

vilão. Ao matarem o criminoso ferido, que deveria ter sido levado ao hospital, para 
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ser atendido e depois indiciado e levado à julgamento, os integrantes do 

BOPE/RJ também passam a assumir o papel de vilão da trama. 

 Segundo imagens demonstradas no documentário, os policiais do 

BOPE/RJ colocaram Sandro no camburão e se assentaram sobre ele, matando 

Sandro por asfixia.113 

Também é possível creditar o papel de vilão à sociedade. Omissa, ela 

aceita a imposição de pessoas das classes menos favorecidas da sociedade 

como homo sacer114 transformando-os em seres banidos socialmente, cuja 

visibilidade só é percebida pelos atos de violência que cometem como os 

lobisomens. 

Dessa forma, a aplicação do modelo actante de Greimas (1972/1993) 

em relação a fatos cuja ocorrência possa ser comprovada é mais complexa do 

que as dos roteiros desenvolvidos para gêneros da ficção.  

Optou-se então por analisar Ônibus 174 (2002) usando elementos da 

narrativa do gênero documentário descrita por Puccini (2009), Sadek (2007) e 

Ramos (2001). A ideia foi demonstrar que, mesmo nos gêneros jornalísticos, a 

realidade é fractal, complexa, e pode ser representada de formas diversas.  

Sua interpretação depende dos conhecimentos e da visão de mundo 

do receptor. Como construtor de sentidos, o receptor torna-se também uma 

espécie de emissor. Embora não se desloque do real – pois está relacionada a 

fatos cuja ocorrência pode ser comprovada – sua interpretação é construída pelos 

significados inferidos pelo receptor. 

 Usando elementos da narrativa do gênero documentário tentamos 

compreender quais sentidos foram difundidos pelos discursos construídos por 

Padilha (2002), em Ônibus 174, na seleção dos entrevistados, na edição dos 

depoimentos e na montagem das cenas do filme. 

Que discursos são estes? Que reflexões são despertadas pelo 

documentário? São apresentadas causas ou soluções para problemas 

                                                
113  Tal ação é contrária ao Código Penal Brasileiro que não dá a nenhuma corporação policial o 
poder de matar criminosos. A pena de morte é proibida no Brasil. Ao matar Sandro, o BOPE/RJ, como órgão 
integrante do aparelho repressor da criminalidade carioca, acabou por cometer um crime tão grave quanto o 
de Sandro. Evidenciou-se assim o conflito entre a função (missão do BOPE/RJ) e as práticas adotadas por 
essa instituição.  
114  - Como foi dito por AGAMBEM, Giorgio, 2002.  
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relacionados à violência semelhantes à situação vivenciada por Sandro 

Nascimento? 

 

3.3.2. Documentário como elemento de profundidade jornalística 

 

Lançado por Padilha (2002), o filme Ônibus 174 foi considerado por 

Puccini (2009) como modelo exemplar de um documentário baseado por uma 

profunda pesquisa fundamentada na coleta de entrevistas e de imagens de 

arquivo, que registraram momentos da infância e adolescência de Sandro.   

Ao reunir imagens de diferentes etapas da vida do sequestrador, 

Padilha (2002) montou um complexo mosaico que aprofundou os conhecimentos 

sobre Sandro. Ao reconstruir a rede de conflitos vivenciada pelo algoz dos reféns 

da linha 174, em sua infância e adolescência, Padilha (2002) conseguiu 

desconstruir a imagem que a mídia - responsável pela “cobertura do sequestro 

em tempo real” - fez de Sandro, aprofundando o nível de informações sobre o 

crime e sobre o criminoso.  

Embora documentários baseados em entrevistas como Ônibus 174 

possam corroborar para uma falsa versão do real (PUCCINI, 2009, p.49), Padilha 

(2002) consegue aprofundar e esclarecer os fatos colhidos acompanhados pela 

mídia durante o sequestro. 

O aprofundamento das informações, no entanto, não garante fidelidade 

máxima dos documentários ao real. Puccini (2009) e Ramos (2001) defendem a 

tese de que, embora baseados em fatos reais, os documentários não refletem a 

verdade.  

Seriam assim uma versão do real construída a partir dos pontos de 

vista do diretor, ou documentarista. Ônibus 174 (2002) também apresenta outras 

características apontadas por Puccini (2009) e Ramos (2001) como presentes nos 

documentários de sucesso.  

É consenso entre ambos que documentários bem sucedidos, em geral, 

seguem as normas do cinema clássico em sua narrativa, conduzida por 

personagens fortes, que vivem situações de risco para atingir metas ou superar 

conflitos, como Sandro Nascimento.  
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Ônibus 174 também explora imagens em plano americano115 - nos 

depoimentos colhidos pelas testemunhas da ação e por amigos e familiares de 

Sandro - situação que remete à linguagem dos telejornais, outra característica do 

gênero documentário. 

Outros elementos comuns ao gênero, segundo Puccini (2009), também 

estão presentes na obra de Padilha (2002) como o fato de a história não terminar 

com a sanção do personagem, ou com o fim da narrativa.  

Na prática, a violência protagonizada por Sandro continua a acontecer, 

cotidianamente, na chamada “vida real”. A morte de Sandro não sepultou os 

assaltos, os sequestros, os dramas da violência urbana que continuam se 

repetindo todos os dias.  Não sepultou todos os Sandros do Rio de Janeiro e do 

Brasil. 

 
Documentários tratam sempre de assuntos que são maiores do que o 
filme, de conflitos que não serão resolvidos pelo cinema. Em “Ônibus 
174”, os conflitos internos e externos gerados pelo sequestro do ônibus 
não são resolvidos com a morte de Sandro. A conclusão desse caso 
policial específico, não resolve, no entanto, o grave problema social que 
o documentário também aborda (PUCCINI, 2009, p. 56). 

  

Assim, ao usar o gênero documentário para abordar o sequestro do 

Ônibus 174, Padilha (2002) trata um fait divers de forma crítica, apresentando 

novas informações à tragédia, como a biografia do sequestrador.  O documentário 

também expõe de forma critica os erros na operação de resgate dos reféns 

conduzida pelo BOPE/RJ.  

A produção ainda revela que a elite da PM carioca, a Brazilian Swatt, 

não conta com equipamentos e com o treinamento adequado para enfrentar tais 

situações. E, pior, ressalta a violência da corporação, que matou Sandro quando 

ele já estava imobilizado e pronto para ser levado ao hospital.  

Também denunciou a impunidade no país, uma vez que também 

assinala o fato de os militares acusados pelo crime terem sido levados a júri 

popular e absolvidos.  

 

                                                
115  - Imagens em plano americano mostram a cabeça e o tórax do personagem, entrevistado ou 
apresentador, segundo PUCCINI (2009). 
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3.3.3. Invisibilidade Social 

 

Em Ônibus 174, Padilha (2002), mostra mais contradições do caso. Ao 

perceber a presença da imprensa, Sandro, a princípio, quis afastar os jornalistas 

dali. Isso fica claro no depoimento de Luciana a quem o então assaltante queria 

obrigar a dirigir o ônibus para garantir a sua fuga.  

Mas, ao perceber que as câmeras podiam protegê-lo, que a presença 

da mídia poderia ser importante, ele passou a usar a visibilidade dada pelos 

holofotes da mídia focados nele em seu favor. Apesar de excluído pela sociedade, 

mostra, talvez de forma intuitiva, compreender a lógica do sistema: 

 
Vivemos no mundo das imagens e das representações, no mundo do 
espetáculo e das espetacularizações; onde tudo se mostra e é visto, pois 
para existir na sociedade do espetáculo precisa ter visibilidade. Este é o 
mais importante aspecto nessa sociedade que oculta em si “(...) tudo o 
que não pode ser compreendido na linguagem das imagens, de tudo o 
que depende do trabalho de simbolização do pensamento e dos 
discursos (...)” ( BUCCI, KEHL, 2004, p.143). 

 
Assim, Padilha coloca em pauta a relação entre “invisibilidade social” e 

criminalidade. Evidencia, deste modo, que o Estado brasileiro precisa se unir e 

investir mais na adoção de políticas sociais que evitem a geração de “novos 

Sandros”.  
O testemunho de Luciana116 dá pistas sobre as agruras vividas pelo 

sequestrador da linha 174, desde sua infância, quando, considerado calmo e 

introvertido, teria aprendido a “se virar” nas ruas. 

O Mancha117 veio para rua criança, cara. Então ele não teve tempo para 
ter um amor de ninguém entendeu? Então o que ele aprendeu na rua foi 
sobreviver mano. Foi o que nós todos aprendemos: é sobreviver por si 
próprio. Porque se eu for um menor de rua e tiver aqui sentado e não 
correr atrás ninguém vai aparecer aqui e dar uma comida. Tem que 
correr atrás mesmo. 

                                                
116  Menor de rua colega de Sandro, identificada como Luciana, que disse ter 19 anos e estar nas ruas 
desde os cinco anos de idade. 
117  Sandro Nascimento Rosa era chamado de “mancha” por seus colegas. 
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A presença dos cinegrafistas no cenário do crime permitiu a 

transformação do assalto/sequestro em espetáculo midiático, dando ao criminoso 

a oportunidade de alcançar seu desejo de deixar de ser “invisível”. 

Aparentemente, conseguiu seu intuito: aparecer na televisão, 

garantindo sua “visibilidade”, o ”registro de sua existência”, os seus “15 minutos 

de fama”. Para a imprensa que cobriu o sequestro “em tempo real”, Sandro 

assumiu uma personalidade assustadora, mostrando-se louco e drogado. 

 Mas parte de suas atitudes violentas – como a suposta morte de uma 

das reféns – foi simulada. O que pode ser um indício de que o criminoso 

realmente desejava imprimir mais veracidade ao teatro por ele montado. 

Ao usar as imagens captadas em “tempo real” como “imagens de 

arquivo no documentário”, dado a distância entre a ocorrência e a produção de 

Ônibus 174, Padilha (2002) mostra a imagem como signo, aquilo que representa 

uma coisa, sem ser essa coisa. 

 
(...) a manipulação das informações também serve para restituir parte da 
experiência da testemunha “ao vivo”; o exemplo dessa tentativa está na 
maneira como o documentário cobre a falsa morte de uma das reféns. A 
imagem do tiro é apresentada duas vezes. Em um primeiro momento, 
mostra-se a ação do tiro em si, retardando a informação de que se tratou 
de um gesto encenado, combinado entre sequestrador e reféns. Volta-se 
à mesma imagem, agora, vista em um novo contexto (PUCCINI, 2009, p. 
49). 

 

Embora com medo, as reféns disseram não acreditar que Sandro as 

mataria. Chegaram a lhe dar conselhos, ouviram histórias dos traumas vividos 

pelo bandido no decorrer de sua vida e tentaram estabelecer laços afetivos com 

Sandro, classificado, por uma das reféns, como a “maior vítima” do sequestro118. 

Foi esclarecedor, também, o testemunho da “mãe adotiva” de Sandro, 

identificada como Elza da Silva, única pessoa a participar do velório do 

sequestrador, enterrado como indigente em um cemitério carioca. Ela contou que 

o “filho” prometera deixar a vida de crimes, e, que, um dia, ainda ficaria famoso e 

seria “artista de televisão”.  

                                                
118  Fragmento do depoimento dado pela refém Luana Belmont em PADILHA, Ônibus 174, 2002: Nós 
estávamos conversando como se fossemos irmãos. Coloquei a minha medalha nele. Perguntei: você sabe 
qual a maior vítima dessa história? É você. 



135 
 

Em seu depoimento em Ônibus 174 (2002), Soares119 defende a 

seguinte tese:  
Esse Sandro é um exemplo destes meninos invisíveis que, 
eventualmente, tomam a cena, e nos confrontam com a sua violência, 
que é como um grito desesperado, impotente (...) A grande luta desses 
meninos é contra a invisibilidade. Nós não somos ninguém, nada, se 
alguém não nos olha, não reconhece nosso valor, não devolver a nossa 
imagem provida de algum brilho, de alguma vitalidade, de algum 
reconhecimento. Esses meninos estão famintos de existência social, 
famintos de reconhecimento 

 
 

 
   

De acordo com o depoimento da refém Janaína Neves, ela foi obrigada 

por Sandro a escrever frases no vidro do ônibus. 

Ele estava mexendo em uma das bolsas e pegou o batom. Ele mesmo 
me deu o batom. E aí ele me chamou: vem cá mocinha, vem cá escrever 
na frente do ônibus. Não sei o que me deu na cabeça na hora de falar 
assim: ah, vou escrever para todo mundo lá fora ver. Não sei se foi a 
presença de espírito, o que foi alguma coisa que me disse: escreve ao 
contrário. Porque na brincadeira você escreve ao contrário, mas com 
uma arma na cabeça não é tão simples. 

Janaína Neves também teve simulada sua morte. Sandro lhe teria dito, 

segundo depoimento da refém a Padilha (2002): 

 
Eu não vou matar ninguém. Eu não vou atirar para matá-la. Mas eu vou 
atirar. E quero que todo mundo grite. E então eu ouvi o tiro e todo mundo 
gritando. E, aí, eu vi que estava viva quando comecei a chorar de 
alegria, por estar viva. Aquilo me mostrava que tudo estava acabando.   

                                                
119  Ver em: PADILHA, Ônibus 174, 2002, o depoimento de Luís Eduardo Soares, ex-secretário de 
Segurança Pública do Rio de Janeiro na gestão do governador Antony Garotinho. 
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Mas, ao mesmo tempo, de forma contraditória, Janaína conta que 

Sandro também lhe disse que contaria até 100, e então a mataria. O sequestrador 

começou então a contar, pulando diversos números. A refém, apavorada, tentou 

rezar, mas admitiu que não conseguiu completar nenhum “Pai Nosso” . 

Na cena seguinte, imagem “ao vivo”, ouve-se o som do tiro que Sandro 

deu. As reféns gritam confirmando a morte de Janaína. Um policial se aproximou 

do ônibus e pediu a Sandro que se acalmasse, que um motorista já estava a 

caminho.   

Sentindo-se poderoso, o sequestrador então pede granadas e mil reais. 

Também exige a presença de um delegado. Passa então a usar Geísa como 

escudo. 

O próprio major André Batista, um dos oficiais do BOPE/RJ 

responsável pela operação de resgate percebeu que o primeiro tiro dado por 

Sandro, não passava de uma simulação, de um blefe.  

Ele disse em seu depoimento que, caso a refém realmente tivesse sido 

assassinada, as demais teriam tentado a qualquer custo fugir pela janela do 

ônibus, ou adotado alguma atitude mais drástica para tentar se livrar daquela 

situação120. 

Assim, ao escolher abordar o documentário discutindo temas como a 

“invisibilidade social” de adolescentes em situação de risco que buscam na 

criminalidade uma forma de reconhecimento social, Padilha (2002) usa estruturas 

narrativas que tecem discursos que ampliam as causas da violência urbana 

carioca. 

Ao contrário de Tropa de Elite (2007), as causas da violência não foram 

reduzidas ao tráfico de drogas e de armas. Em Ônibus 174 (2002), a insanidade, 

a loucura e a agressividade de jovens como Sandro podem ser o reflexo da forma 

como essas crianças e adolescentes, tratada como homo sacer´s121 

contemporâneos, tentam construir novos parâmetros de identificação social. 

                                                
120  Idem. 
121  -Referimos aqui ao conceito de homo sacer de Agamben, já abordado em capítulo anterior. É 
interessante lembrar que, em Agamben (2002) os homo sacer teriam dado origem à lenda dos lobisomens. 
Vivendo nas florestas, com o tempo eles perderiam suas roupas, seus cabelos e pelos cresceriam, 
distanciando sua imagem da dos demais homens. A luminosidade da lua cheia aumentava a possibilidade de 
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Eles se insurgem contra a “invisibilidade a que foram condenados”, 

contra a impossibilidade de se tornarem “visíveis” pelos itens exigidos pela 

ditadura do consumo, e pela ilusão do poder da juventude. Tornam-se assim, 

visíveis à luz do terror, do pânico que experimentam em seu dia-a-dia.  

E que devolvem à sociedade, ao construírem estratégias de poder que 

lhes permitem assumir a oportunidade de dominar, de agredir e, principalmente, 

de decidir quem vive e quem morre nas ruas das cidades grandes. 

 
Se liga só rapaziada, da mesma forma que vocês é perverso também 
não sô de bobeira não. Não quero saber deste terrozim de polícia não. 
Vô mandá papo reto mermo. O bagulho vai fica sério, mermo. Pode olhar 
prá minha cara mermo. Marcá minha cara mermo. O bagulho é sério. 
Comando Vermelho. Vô explodir a cabeça dela às seis horas. Vô botá a 
chapa quente nessa porra. A primeira que vai morrer é ela aqui ó. Às 
seis horas todo mundo vai morrer... então paga pra ver então. Pode 
filmar tudo pro Brasil olhar mesmo. Num é filme de ação não, aqui o 
bagulho é sério, mermão! Cês num botaro a chapa pra esquentar lá no 
Vigário? Num mataram meus irmãozinho na Candelária? Eu tava lá! 

 
 

  
 

3.3.4. Ônibus 174 – Missões não cumpridas 
 

 
Ao optar por mostrar os erros táticos do BOPE/RJ atribuídos ao 

governo do Estado do Rio de Janeiro, Padilha (2002), também se posiciona. Não 

é à toa que entre os depoimentos selecionados estão os dos próprios policiais do 

BOPE/RJ que denunciam a falta de investimentos e a submissão do comando às 

ordens do secretário de segurança do Rio de Janeiro122 e ao governador123 da 

capital carioca na época.  

De acordo com Batista e com outro oficial do BOPE/RJ que aparece 

com uma toca ninja, os erros no comando da operação não poderiam ser 

atribuídos ao comandante Penteado que assumira a operação.  

Eles ressaltaram que o comandante, que falava constantemente pelo 

celular, recebia ordens diretas do secretário e do governador sobre o que deveria 

fazer.  
                                                                                                                                              
vê-los. Temendo ser mortos, geralmente, eles caçavam à noite. E, também adotavam atitudes agressivas ao 
se deparar com outras pessoas, podendo tentar agredi-las ou matá-las como uma estratégia de defesa. 
122            - O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro em 1997 era Josias Quintal 
123            - O governador do Rio de Janeiro à época era Antony Garotinho. 
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Entre os erros apontados pelos agentes do BOPE/RJ envolvidos na 

ação, estão o fato de os snapes124 não terem atingido Sandro, nas várias vezes 

em que ele se tornou vulnerável, colocando seu corpo para fora da janela do 

ônibus. Um dos críticos foi o então capitão do BOPE/RJ, Rodrigo Pimentel que, 

no entanto, atribuiu a impossibilidade dessa ação à presença da mídia. 

  

 
 

 
Um tiro ali, dos snapes seria uma solução ideal. Mas havia ali câmeras 
ao vivo, para todo o Brasil. E o tiro ia resultar, talvez, ali, em meio quilo 
de massa encefálica projetados nos vidros do ônibus. Eu não gostaria de 
ver isso. Meus parentes em casa também não gostariam de ver isso. 
Uma cena dessas. Mas tecnicamente, seria o mais certo a fazer.  
 

  

 Batista, em outro depoimento, se queixa do fato de o BOPE/RJ não ter 

invadido o ônibus logo depois da “simulação” da morte da primeira refém, como 

determinaria o código de condutas operacionais em ações como estas. 
 

Quando o sequestrador ameaça matar alguém e dispara, ele deveria ter 
sido alvejado por um snaper. A equipe deveria invadir o local acabando 
de matar o sequestrador, antes que ele ferisse outra refém 

 

Depois de simular a execução de uma das reféns, Sandro, com a arma 

apontada para a cabeça de outra sequestrada, a professora Geísa Firmino, 

                                                
124  Snapes são atiradores de elite. 
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começou a andar com ela dentro do ônibus, ameaçando sistematicamente matá-

la. A professora, segundo depoimentos de outras reféns, não conseguia esconder 

o desespero. Ela tinha certeza de que seria morta por Sandro.  

Inesperadamente, no entanto, o sequestrador adota uma atitude que 

foge à lógica até de outros criminosos, que o conheceram de perto. Um dos 

entrevistados por Padilha, que não teve a identidade revelada e escondeu o rosto, 

classificou o assalto ao ônibus como um vacilo do colega. Se for roubar tem que 

roubar de gente rica (PADILHA, Ônibus 174, 2002, cap. 7). 

O amigo de Mancha ainda divagou sobre o que faria no lugar de 

Sandro, se fosse ele o autor do sequestro. Disse que pediria a um policial para 

dirigir o ônibus e tirá-lo dali.  

Para este outro menor infrator, pedir granada era uma bobagem, pois 

este tipo de armamento é conseguido com facilidade nas favelas. Segundo ele, ao 

sair do ônibus, Sandro deveria ter atirado nos policiais e tentado fugir. Se ele 

aplica no polícia e ganha a liberdade, vagabundo ia bater palma pra ele. 

(PADILHA, 2002, cap. 15). 

A decisão do sequestrador de deixar o ônibus também surpreendeu os 

homens do BOPE/RJ, segundo o próprio capitão André Batista: 

 
A saída de Sandro não representava nenhuma vantagem tática para a 
polícia. Ele podia ter sido linchado. Ele podia fazer mais reféns. Não 
deveríamos nunca deixar uma situação estática ficar móvel. Não 
esperávamos. Era improvável. Com tantas dezenas de fotógrafos. A 
mulher desesperada. A finalidade dele era ficar do lado de fora 125 
 

 
Com a confusão formada pela saída de Sandro, realçada pela reação 

da multidão que acompanhava a ação da polícia, um dos snapes não deixou 

passar a oportunidade de tentar matar Sandro e salvar a refém.  

Batista explicou que a iniciativa do colega, identificado primeiramente 

por ele como “ferrugem” e depois como “Marcelo, correspondia aos ensinamentos 

do curso para formação dos integrantes da equipe do BOPE-RJ.  

 
Ele liberou o ferrolho da HK. O desvio de cabeça que ele (Sandro) deu 
foi o suficiente para que Marcelo disparasse dois tiros. Naquele momento 

                                                
125 - Ver em PADILHA, Ônibus, 174, 2002. 
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a gente viu que faltava muita coisa. Aquele momento a gente viu que 
faltavam aquelas coisas que a gente vivia pedindo, equipamentos, 
cursos. Tudo desabou.126  

 
 

Segundo informações do narrador do documentário, o tiro acertou de 

raspão o rosto de Geísa, um outro teria atingido Sandro. Para evitar que ao ter 

“espasmos”, o sequestrador baleasse a refém, Batista contou ter tentado 

desarmá-lo. 

 Mas, involuntariamente, depois de ter sido ferido, Sandro acabou 

dando três tiros nas costas de Geísa, matando-a. Agarrado pelos policiais do 

BOPE/RJ, Sandro foi colocado no camburão, que deveria levá-lo ao hospital 

Souza Aguiar onde seria atendido.  

Sandro foi morto por asfixia pelos policiais que se sentaram sobre ele, 

durante o trajeto que o levaria até a delegacia, conforme demonstrado por cenas 

apresentadas pelo documentário. 

O final do documentário é marcado pelas informações de que julgados 

por júri popular, os policiais envolvidos no assassinato de Sandro Nascimento 

Rosa foram absolvidos.  

As estratégias narrativas adotadas por Padilha (2002) em Ônibus 174 

demonstram uma visão mais crítica e mais abrangente sobre as causas da 

violência. Ao tentar captar sentidos que constroem diferentes discursos sobre o 

real, o documentarista, mostra que a arte de contar histórias é profundamente 

complexa. Na ficção e em gêneros ligados ao real. Ambas não refletem, mas 

constroem versões do real cujos ângulos são ressaltados de acordo com o olhar 

do emissor/receptor e do receptor/emissor. 

A própria complexidade de aplicação do modelo actante de Greimas 

(1972/1993) para analisar Ônibus 174, demonstra quanto pode ser múltipla e 

difusa a construção de vilões e heróis neste gênero narrativo.  

Ao contrário de outros diretores do chamado “Cinema de Retomada”, 

PADILHA (2002) se posiciona ao eleger os entrevistados, ao eleger os temas, ao 

editar os discursos, a construir os sentidos que demonstram a amplitude das 

                                                
126  - Idem. 



141 
 

mazelas causadas por um Estado que não investe em políticas sociais e 

tampouco no aparato repressivo.  
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O mesmo cineasta, o mesmo tema: a violência. Mas reflexões e 

representações diferentes. Embora os filmes do chamado “Cinema de Retomada” 

tenham como característica apresentar a violência de forma banalizada, integrada 

de forma “quase natural” à sociedade, as produções de José Padilha Ônibus 174 

(2002) e Tropa de Elite (2007) estão na contramão dessa tendência. 

Seja como documentarista (2002) ou em sua incursão pela ficção em 

(2007), Padilha usa estratégias narrativas cujos sentidos convocam o público a 

discutir as causas e estratégias para combater a violência urbana no país. 

Em seus filmes, ele se posiciona. Não é pretensão dessa dissertação 

de mestrado julgar suas posições políticas nem as polêmicas causadas por suas 

produções, em especial em Tropa de Elite (2007), objeto dessa dissertação. A 

ideia é analisar as estratégias narrativas adotadas por Padilha para elaborar 

discursos que constroem representações sobre a violência urbana carioca.  

Em Ônibus 174 (2002), o cineasta usou o gênero documentário para 

reelaborar discursos construídos de forma superficial pela imprensa em “tempo 

real”. 

Como já foi dito, os documentários se baseiam em fatos cuja 

ocorrência pode ser comprovada e, que, por sua complexidade, em geral, não 

podem ser esgotados, ou solucionados, em uma produção cinematográfica. 

Seguindo essa linha de conduta, Padilha (2002) não se aventurou a apresentar 

“soluções” para o problema da segurança pública carioca.  

Fez bem mais que isso: aprofundou as discussões sobre o tema e 

mostrou os vários ângulos sobre a questão. Ao editar as imagens, eleger os 

depoentes e os testemunhos, selecionar as fotos, a trilha, a sequência de 

montagem, ele se posicionou. 

Ao construir o emaranhado de imagens que constituem sentidos que 

integram os diversos discursos divulgados pelo filme, Padilha alertou à sociedade: 

o problema não termina com a morte de Sandro. Outros virão.  

E este alerta foi dado ao desconstruir a representação do “Sandro 

vilão”, recorrendo a testemunhos de sociólogos, da mãe adotiva de Sandro, da 

artista plástica que protegeu os sobreviventes da Chacina da Candelária e às 

imagens de arquivo que registraram a vida do sequestrador.  
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Ele expõe uma representação de Sandro invisível para os holofotes da 

mídia que acompanharam o sequestro em “tempo real”. Ao ampliar os espaços 

tópicos da ação, fazendo uma espécie de travelling127 pelo passado do menino128 

o documentário mostrou que o sequestrador do ônibus 174 é apenas um dos 

frágeis fios que compõem a complexa rede de conflitos sociais no Rio de Janeiro. 

Ao apresentar a biografia de Sandro, Padilha (2002) usa a história de 

vida do criminoso como mote de discussões que instigam o telespectador a tentar 

decifrar as causas da violência urbana.  

Nos discursos apresentados em Ônibus 174 (2002), o cineasta traz à 

tona o debate sobre “visibilidade” e “invisibilidade social”, em relação aos 

“Sandros” que continuam por aí, tentando conquistar reconhecimento social pelos 

tortuosos caminhos da criminalidade.   

Ao se posicionar fazendo tais escolhas narrativas, construindo sentidos 

que constituem discursos mais profundos sobre o sequestrador, Padilha (2002) 

revela uma nova face de Sandro e das causas da criminalidade.  

Desprovidos do reconhecimento social, os excluídos só retomam seu 

caráter humano, quando exigem “visibilidade”. Em seu depoimento no filme, 

Soares mostra que os “invisíveis” só se fazem “visíveis” ao se tornar 

ameaçadores para os demais cidadãos.   

Assim, mesmo sob a mira dos snapes do BOPE/RJ, Sandro não 

conseguiu desprezar a possibilidade de explorar a oportunidade de se “sentir 

poderoso”.  Pela ameaça que oferecia aos reféns, conseguia, enfim, ter seus 15 

minutos de fama na tevê, como havia prometido à sua mãe adotiva. 

Ao escolher focar a história em Sandro e não nas vítimas do sequestro, 

Padilha (2002) endossou a difusão de discursos que cobram do Estado a adoção 

de políticas sociais que reduzam o surgimento de novas versões de Sandro.  

Em Ônibus 174 (2002), a violência é fruto de um sistema complexo que 

alimenta as desigualdades sociais e estimula os “invisíveis sociais” a fazerem da 

                                                
127  - Movimento em que a câmera realmente se desloca no espaço muitas vezes usando um carrinho 
sobre trilhos dá estabilidade à imagem. Deslocamentos feitos à mão por meio de gruas também podem ser 
classificados como travellings. O uso dessa metáfora objetivou mostrar que Padilha se deslocou no espaço e 
no tempo, ampliando os espaços tópicos de ação do filme para construir novos discursos e novas 
representações de Sandro.   
128  Aqui, se ressalta novamente, o fato de Sandro, quando criança, ter testemunhado o assassinato 
da mãe de ter sobrevivido à chacina da Candelária. 
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criminalidade uma estratégia para conquistar o reconhecimento social a que 

almejam.  

Por outro lado, os testemunhos do capitão André Batista, do então 

capitão Rodrigo Pimentel, do policial não identificado e do ex-secretário de 

segurança pública do Rio de Janeiro, Luís Eduardo Soares, realçam a fragilidade 

do sistema de segurança pública carioca.  

Ao expor a fragilidade do BOPE/RJ, Padilha evidenciou a ineficiência 

do Estado que não adota políticas sociais que revertam esse fenômeno de 

“invisibilidade social”. 

 Ao divulgar os depoimentos dos próprios integrantes do BOPE/RJ 

admitindo seus erros táticos, Padilha expôs problemas como a falta de 

treinamento, de equipamento, de informações que poderiam ter ajudado a 

resolver a situação de uma forma menos traumática.  

Padilha (2002), em Ônibus 174, também coloca em foco os discursos 

que enfatizam a importância da mídia para as pessoas. Em frente às câmeras de 

tevê, o BOPE/RJ imobilizou-se.  

Supostamente impedido por interesses políticos, o comandante do 

BOPE/RJ não pôde colocar em prática as estratégias para a execução de Sandro 

Nascimento que poderiam ter evitado a morte de Geísa.  

Mas longe das câmeras, o discurso do Estado e de sua face fractal foi 

outro. Em vez de levar o criminoso ferido para o hospital - como determinado 

pelas leis em vigor no país - os homens do BOPE/RJ mataram Sandro por asfixia, 

sentando-se sobre ele.  

Os sentidos inferidos neste discurso é que a visibilidade dada pela 

mídia dita qual a face que o Estado àqueles que querem manter-se no poder 

devem ou não expor à sociedade.   

O não dito, o não exposto, deixa explícito então, um discurso não 

pronunciado, mas presente na narrativa da tragédia de Sandro e de Geísa. Quem 

assiste à tevê não deve presenciar assassinatos “em tempo real”129.  

Principalmente se cometidos pelas forças do Estado.  

                                                
129  Como explicitado pelo capitão Rodrigo Pimentel, durante o documentário, o assassinato do 
sequestrador pelos snapes não deveria ser testemunhado pelos milhares de telespectadores pela tevê. 
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Ao respeitar a característica do gênero documentário de não 

apresentar soluções para os conflitos por ele discutidos, Padilha (2002) não 

reconhece, portanto, a violência como algo natural, que faz parte do cotidiano das 

grandes cidades, como boa parte dos filmes do Cinema de Retomada.  

Ele se posiciona. Imprime um tom político, denunciador à trama. 

Revela que tragédias como as de Sandro e Geísa são fruto de práticas sociais e 

sistemas de representação muito arraigados na cultura brasileira, forjada na 

naturalização do massacre dos mais fracos como os índios, os negros, os pobres, 

enfim, dos despossuídos ou “invisíveis” sociais. 

Já em Tropa de Elite (2007), o discurso muda radicalmente. O símbolo 

da faca na caveira, as fardas pretas, os hinos, tudo indica que os integrantes do 

BOPE/RJ são de fato a elite da Polícia Militar carioca. Em Tropa de Elite “missão 

dada é missão cumprida”.  

Intencional ou não, o vazamento de uma cópia não concluída na web, 

classificada por Padilha, como um out put do avid130, ou seja, uma espécie de 

rascunho antes do lançamento do filme no circuito comercial da versão final do 

filme foi outra inovação de Tropa de Elite (2007).  

Ao ser baixado de forma ilegal pela web, e ao ser vendido de forma 

irregular pelo mercado pirata de venda de DVDs, mostrou que a construção de 

discursos relacionados ao fait divers, ainda no século XXI, continua sendo uma 

boa receita para o sucesso editorial. 

Apoiado pelo fenômeno da convergência das mídias, Tropa de Elite, 

antes de seu lançamento, já era divulgado pelas diversas mídias interessadas em 

alimentar seu público com o espetáculo oferecido por um filme sobre a elite da 

polícia que, na vida real, se transformou em um descaso de polícia. 

E fez do filme uma espécie de blockbuster do mercado pirata. Como já 

foi dito, mais de 11 milhões de pessoas teriam visto o filme de forma ilegal só até 

janeiro de 2009. E mais: embora boa parte do público já tivesse visto o filme, 

baixando-o de forma ilegal pela internet, ou mesmo, comprando o DVD pirata foi a 

maior bilheteria de 2007, levando, 2,4 milhões de pessoas ao cinema. 

                                                
130  A expressão significa “rascunho”. 
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A mistura da realidade e da ficção imprimiu, já em 2007, popularidade 

inédita a um policial do cinema brasileiro. Apesar das torturas, das execuções, 

Nascimento passava a incorporar um herói. De repente, paródias sobre o 

personagem estavam em todos os lugares: nos programas de humor das maiores 

emissoras de televisão brasileira; nas revistas de circulação nacional que 

discutiam o personagem. 

Surgiram inúmeros sites com piadas envolvendo o capitão Nascimento. 

Nas ruas, as frases do capitão se transformaram em chavões que as pessoas 

adoravam repetir: “Pede para sair!”, “02 o senhor é um fanfarrão”, “Quem disse 

que a vida é fácil?” 

Temido como símbolo de morte nas favelas do Rio de Janeiro, o 

caveirão, que também era uma das marcas da favela, ganhou um novo sentido. A 

faca na caveira foi cotada a se tornar patrimônio imaterial do Rio de Janeiro.  

Três anos depois, o mesmo Nascimento volta às telas dos cinemas 

brasileiros. Com cabelos grisalhos, separado da mulher Rosana, ele é aclamado 

como herói pelos cidadãos do Rio, e é lotado na Secretaria de Segurança Pública. 

No comando do BOPE-RJ, elimina o tráfico. Mas se depara com um problema 

ainda maior: a aliança entre policiais corruptos e políticos: o crime organizado 

representado pelas milícias.  

Nascimento não abandona seu estilo durão: espanca um político ficha 

suja e participa de uma CPI onde denuncia não só a “banda podre da polícia131, 

mas também a falta de ética dos políticos brasileiros.  

Dessa vez, os produtores montaram uma operação de guerra, com 

senhas e códigos que impediram o vazamento de Tropa de Elite 2 antes do seu 

lançamento oficial nos cinemas, no último dia 3 de outubro. De novo o sucesso.  

E, dessa vez, mais avassalador.  

Até a última semana, o filme já era a maior bilheteria do Cinema de 

Retomada. Desde 1995, o maior sucesso do cinema brasileiro havia sido “Se eu 

                                                
131  O episódio remete a exoneração de Luis Eduardo Soares, que coordenou a área de Segurança 
Pública do Rio de Janeiro, entre 1999 e 2000, durante o governo de Antony Garotinho. Soares denunciou a 
“banda podre da polícia”. Ele foi demitido depois de defender a atitude do cineasta João Moreira Salles que, 
supostamente, pagava mesada ao traficante Marcinho VP. Em entrevista ao Programa Sempre um Papo, 
Soares explicou que o cineasta, na verdade, dava livros para o traficante que, apesar de também ter a 
alcunha de VP, não era o criminoso conhecido como um dos “mais perigosos do Rio de Janeiro”. Para 
Soares, a leitura estava ajudando a mudar alguns pontos de vista do criminoso.  
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fosse você 2”132. Este filme tinha ultrapassado a marca de um público superior a 5 

milhões. Até o último dia 10 de novembro, mais de 8 milhões de brasileiros já 

haviam assistido a Tropa de Elite 2. Na maioria das reportagens sobre o filme, 

não há dúvidas: o tenente-coronel Nascimento tornou-se o primeiro super-herói 

brasileiro.   

Pergunta-se então, o que faz de Nascimento, um policial que tortura e 

mata traficantes e policiais corruptos, um herói? Por que ele é tão cortejado pela 

população?  

As análises dessa dissertação mostram que, ao adotar a fusão 

real/ficção como principal estratégia narrativa de Tropa de Elite (2007) – sua 

primeira ficção – Padilha não só espetacularizou a violência cotidiana do Rio de 

Janeiro, mas, principalmente, criou uma nova representação para o policial no 

cinema brasileiro.  

Se existem os corruptos, “os convencionais” existem também os 

militares do BOPE/RJ que sacrificam a vida pessoal para cumprir sua missão: 

libertar a sociedade dos assaltos, sequestros, assassinatos, balas perdidas.   

Em Tropa de Elite, sua primeira ficção, Padilha (2007) decidiu usar sua 

verve de documentarista para tecer discursos impregnados pela fusão ou pela 

con(fusão) do real à ficção. O diretor, como em um documentário, recuperou parte 

da história carioca ao mostrar a operação para “apaziguar o morro do Turama133” 

A fusão real/ficção que, graças ao vazamento do filme na web, já havia 

impregnado os discursos sobre o filme, antes mesmo do lançamento, tornou-se a 

principal estratégia narrativa para a configuração dos sentidos que impregnam os 

discursos elogiosos ao BOPE/RJ difundidos pelo filme. E essa mistura de 

realidade/ficção, na vida real ou na trama de Tropa de Elite (2007) tornou mais 

crível os discursos e as ideologias divulgadas neste filme.  

Ousado e inovador, Padilha (2007) assumiu o discurso do BOPE/RJ ao 

levar para as salas de projeção de todo o Brasil as reivindicações de corporações 

policiais de todo o país. Tais entidades reclamam da falta de investimentos do 

governo em segurança pública. Reivindicam melhores salários, mais investimento 

na compra de equipamentos e na formação policial.  
                                                
132  Comédia romântica dirigida por Daniel Filho e estrelada por Toni Ramos e Glória Pires.  
133  Tal operação, como já foi dito antes, realmente aconteceu. 
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Padilha (2007) rompeu um paradigma cultural. Ao dar voz ao 

BOPE/RJ, mudou, de certa forma, os sentidos difundidos na cultura 

cinematográfica brasileira sobre o policial. Embora ainda torturem134, eles também 

são torturados. Internamente torturados por sentimentos contraditórios entre o 

homem que são e o policial que são obrigados a ser. 

No filme o discurso é claro. Os homens do BOPE/RJ matam e torturam 

porque o Rio vive em guerra por causa do tráfico de drogas e armas, 

supostamente patrocinado por estudantes burgueses da PUC/RIO e pela 

corrupção policial.     

Inova, assim, ao difundir tais discursos, uma vez que nenhuma outra 

produção do chamado Cinema de Retomada, como discutido por Bentes (2001) e 

Rossini (2004 e 2005) produziu filmes com tais representações. Que também são 

incomuns ao cinema brasileiro da segunda metade do século passado.135   

Pelo contrário. Boa parte das produções do período teve como mote 

justamente o questionamento à ditadura militar, à tortura, ao desrespeito aos 

Direitos Humanos que caracterizaram o período de 1964 a 1985.  

Tradicionalmente, personagens como o policial militar e o delegado 

foram representados pelo cinema brasileiro como “corruptos” e “violentos”. Em 

Tropa de Elite (2007), contrariando essa tradição, temos um oficial da elite militar 

carioca que, embora seja “violento” e “durão”, é também “incorruptível”, “tem 

ideais”, “valoriza sua família”, “sofre com remorso”, enfrenta crises “familiares” e 

“psicológicas” causadas por sua profissão”. 

Ao mesclar a fórmula fusão realidade/ficção ao melodrama, Padilha 

(2007) criou, então, uma nova representação da polícia no cinema nacional.  O 

protagonista da trama é um cidadão comum. Que, apesar de armado e bem 

treinado, sofre com a violência urbana. Tem crises de pânico. 

E se emociona ao ouvir, pelo telefone, o coração do filho Rafael bater 

durante o ultrassom feito por sua mulher Rosana, enquanto ele trabalhava. Assim, 

o policial durão, o capitão do BOPE/RJ que coloca “traficantes no saco”, humilha, 

                                                
134  Como demonstrado em filmes como Zuzu Angel, e Batismo de Sangue, por exemplo. 
135  - Marcada pelo Cinema Novo e pelo Cinema Marginal, que tinham como visão bem crítica do 
policial 
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tortura e mata policiais corruptos, é também um bom pai de família, um bom 

cidadão.  

Ao assumir as funções de protagonista e narrador em voz over, 

Nascimento se torna sujeito de um discurso didático que, permeado por dados 

estatísticos, imprime maior credibilidade à imagem do BOPE/RJ. 

O uso de expressões como “amigo”, o tom intimista da narração de 

Nascimento, interpretado de forma magistral por Wagner Moura, forja uma forte 

identificação entre o policial militar e o próprio público.  

Uma intimidade semelhante à construída pelos apresentadores de 

telejornais que cumprimentam cada um dos telespectadores, dando a impressão 

que tudo que anunciam é personalizado, dirigido a cada uma das milhares de 

pessoas que constituem seu público.  

Assim como o BOPE/RJ é um elemento fractal do Estado fluminense; 

Nascimento, Neto e Matias são fractais do BOPE/RJ. A história de cada um dos 

elementos dessa tríade reflete a mesma face: a faca na caveira. 

As tramas e os conflitos vivenciados por cada um dos vértices desse 

tripé narrativo se complementam. Os sentidos dos discursos também se associam 

por meio dos nomes de cada um dos três personagens: Nascimento é o pai 

tradicional.  

Neto é o policial/filho ideal. Ama e defende a polícia. Mas, imaturo, 

coloca ele próprio e seus amigos em risco para defender a corporação e os seus 

ideais de combate à violência.  

Passa então a ser peça fundamental na vida de Nascimento. Para viver 

ao lado do filho, Nascimento precisa cumprir sua missão particular: parir um outro 

Nascimento. Um policial com o mesmo DNA de polícia que possa substituí-lo. 

E, por causa de Rafael, fez de Neto o filho que precisa fazer nascer 

para ser verdadeiramente pai. Mas de novo o real invade a tela. Neto, como 

tantos outros policiais brasileiros, é morto. Nascimento volta à sua missão de ter 

que fazer nascer um outro ele.  

E, então se foca em Matias. O policial negro, universitário, símbolo do 

brasileiro esforçado, da classe pobre, que aspira crescer por mérito próprio.  
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Dividido, perdido entre duas realidades, Matias é outra face do policial do século 

XXI.  

Dado por Matias, o tiro no rosto de Baiano, na cena final de Tropa de 

Elite, resvala em toda a sociedade: ele agora é igual a Nascimento. Padilha, 

seguindo o gênero ficção apresenta uma solução para combater a violência 

carioca: formar mais policiais com “coração” e “mente de polícia”.  

É preciso aumentar o contingente do BOPE/RJ. A mudança de 

representação da polícia é tão grande que algumas cenas não deixam dúvidas 

sobre a importância da corporação. Durante o enterro de Neto, Nascimento 

coloca a bandeira do BOPE/RJ sobre a bandeira do Brasil que cobria o caixão de 

seu pupilo. O BOPE/RJ é assim, uma instituição acima da nação. 

O BOPE/RJ – incorporando a nova representação de polícia – se torna 

um espaço utópico, formado por homens íntegros, incorruptíveis, bem armados, 

bem treinados, e, infalíveis.  

Tal discurso reforça a tese de que, pelo menos na ficção, a violência 

urbana tem solução. E essa solução passa pelo aumento do poder de fogo de 

uma corporação que se tornou uma espécie de polícia pop star do Rio136. 

Ao adotar estruturas narrativas que defendem o discurso do BOPE/RJ, 

Padilha muda seu foco sobre as causas da criminalidade no Rio de Janeiro. A 

violência seria fruto do tráfico de drogas e de armas patrocinado por “estudantes 

ricos da classe A”, representados no filme como os estudantes da PUC/RJ e os 

policiais corruptos. 

Também confirmou a tese de que para combater a criminalidade e o 

tráfico é “aceitável” ignorar leis que defendem os Direitos Humanos, torturando e 

executando sumariamente criminosos e suspeitos.  

Ao se tornar uma febre no país, Tropa de Elite (2007), mostrou que a 

Sociedade do Espetáculo, continua viva. Nos primeiros anos do século XXI, 

continua vendendo discursos, costumes, comportamentos, visões de vida. 

                                                
136  Ver entrevista do comandante do BOPE/RJ, Paulo Henrique Moraes, que diz que os cariocas 
mudaram sua opinião sobre o BOPE, depois do filme. O BOPE virou o pop star do Rio. No Dia das Crianças 
deste ano, foram vendidos caveirões (veículos blindados do BOPE/RJ) de brinquedos. O contingente da 
corporação (que conta hoje com 400 homens) também irá dobrar até 2016, ano das Olímpiadas do Rio. Ver 
em MEIER, Bruno; TEIXEIRA, Jerônimo. Enfim, um herói do lado certo. Veja. Editora Abril. Edição 2.190- ano 
43- nº45.10/11/2010. 
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Expandindo seus tentáculos, a mídia, agora convergente, continua prometendo 

satisfação total à vista ou em várias prestações. 

As promessas midiáticas, no entanto, não são cumpridas. Apenas 

injetam vitalidade e à Indústria Cultural e à Sociedade do Espetáculo que, como 

Fênix, renasce a cada minuto de suas próprias cinzas.  

Em um mundo onde o capitalismo se coloca como principal sistema 

econômico, político e cultural, a Sociedade do Consumo enfrenta novos dilemas. 

Não basta mais vender sonhos. É preciso vender “realidades”. Cada um, então, 

compra o “real” que mais se aproxima dos seus desejos.  

Que real é melhor comprar? O que você decide enxergar? De quais 

espetáculos pretende participar? Mais do que nunca, o conselho de Barthes 

(1980) faz sentido. Deixe-se iludir pela magia do cinema, das imagens, mas 

entretenha-se também se dedicando a descobrir como as estruturas narrativas 

constroem sentidos e discursos que visam à manutenção do poder. 

Para onde você pretende olhar? O que escolhe ver? Talvez, depois de 

refletir sobre a fusão real/ficção, seja possível entender que o real não é absoluto.  

É subjetivo e construído de acordo com os interesses daqueles que desejam 

transformar os sonhos das classes dominantes na realidade das classes 

dominadas.  

O espetáculo ilude, mas as ilusões de Maia, 137 podem ser destruídas, 

despindo-se aos poucos dos véus culturais que tendem a direcionar o olhar de 

quem se entretém com o sofrimento, com a transformação da violência em evento 

que serve como distração paralisante. 

Placebo de um jogo onde quem não perde, mesmo sem ganhar, 

comemora por não ser a bola da vez da tragédia midiática espetacularizada. Mas, 

diante de seus computadores, ou em movimento com seus celulares, deixam de 

lado as iniciativas que poderiam transformar em ficção, os fatos da realidade que 

desejávamos fazer parte apenas de lendas e fantasias macabras. Assim, 

   
O espetáculo não exalta os homens e suas armas, mas as mercadorias 
e suas paixões. E nessa luta cega que cada mercadoria, ao seguir sua 
paixão, realiza o fato na consciência algo de mais elevado – o devir 
mundo da mercadoria, que também é o devir mercadoria do mundo. 

                                                
137  Na mitologia indiana, a deusa Maia é relacionada à ilusão, ao engano, ao logro. 
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Assim, por uma astúcia da razão mercantil, o que é particular da 
mercadoria se gasta no combate ao passo que a forma mercadoria 
caminha para sua realização absoluta (DEBORD, 1967, p.44). 
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