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RESUMO 
 

 
 
 

A presente dissertação analisou o filme Tropa de Elite (Direção de José Padilha, 2007) – bem 

como o livro que o inspirou, Elite da Tropa (SOARES, PIMENTEL, BATISTA, 2006) – e o 

filme Branco sai, preto fica (Direção de Adirley Queirós, 2014), a partir do referencial teórico do 

filósofo e crítico literário Walter Benjamin (1892-1940). Consideramos que as duas obras 

cinematográficas podem ser comparadas entre si no que diz respeito aos debates sobre as 

representações da violência, praticada pelo Estado/Polícia, e nas representações de grupos 

marginalizados na sociedade brasileira contemporânea. Nossa análise se dará no entrecruzamento 

de filosofia, literatura e cinema, visando interpretar o cinema sob uma perspectiva 

interdisciplinar. Segundo Benjamin, a estética não se encontra desvinculada da política; ao 

contrário, um filme – considerando tanto sua linguagem quanto sua montagem – se encontra 

vinculado a determinadas relações de produção que, por sua vez, produzem e reproduzem um 

contexto sociocultural e suas relações de poder. Em nossa leitura, consideramos que Tropa de 

Elite e Branco sai, preto fica se inserem de modo diferente nas relações de produção 

hegemônicas, e, portanto, apresentam características estéticas e políticas divergentes. 

Consideramos também que ambos apresentam e representam a violência praticada pelo Estado a 

partir de diferentes ângulos: enquanto Tropa de Elite se desenvolve por meio de uma narrativa 

que produz uma percepção por empatia, que possibilita uma leitura positiva da atuação do herói- 

policial, violento e torturador, Branco sai, preto fica se vale de uma interpretação que possibilita 

a recepção por estranhamento, distanciada e crítica em relação às tensões entre populações 

marginalizadas e poder Estatal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Violência, Empatia, Estranhamento, Cinema Brasileiro, Walter 

Benjamin. 



ABSTRACT 
 

 
 

Our thesis analyzes two films: Tropa de Elite by José Padilha (2007) – inspired on the book Elite 

da Tropa by Luiz Eduardo Soares, André Batista and Rodrigo  Pimentel  (2006) - and Branco  

sai, preto fica by Adirley Queirós (2014). Both films are seen through Walter Benjamin’s (1892- 

1940) theoretical reference . We consider that the two cinematographic works can be related to 

debates dealing with representations of violence on the behalf of State police force, as well as 

with the imaginary of marginalized groups in contemporary Brazilian society. Our analysis will 

be in the interception of philosophy, literature and cinema, aiming to understand the cinema from 

an interdisciplinary perspective. According to Benjamin, aesthetics are not unrelated to politics; 

on the contrary, films - considering both its language and its montage - is linked to certain 

production relations which, in turn, produce and reproduce a specific sociocultural context. 

According to our understanding, Tropa de Elite and to Branco sai, preto fica are results of 

different hegemonic relations, and, therefore, presents divergent aesthetic and political 

characteristics. We also consider that both films present and represent the violence exerted by the 

State in different perspectives: as Tropa de Elite develops itself through a narrative that produces 

a perception by "empathy", which allows a positive reading of the hero-policeman's violent and 

torturing performance; whilst Branco sai, preto fica allows its reception by "estrangement", 

distancing and critical of the problematic relations between excluded population and state power. 

 
KEY WORDS: Violence, empathy, estrangement, brazilian movie, Walter Benjamin. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A presente dissertação analisou dois filmes recentes do cinema brasileiro, Tropa de 

Elite (2007), dirigido por José Padilha, e Branco sai, preto fica (2014), de Adirley Queirós, a 

partir das leituras sobre estética e política realizadas por Walter Benjamin (1892-1940), em um 

conjunto de textos escritos na primeira metade do século XX. Diante da nossa proposta  de 

realizar uma análise de filmes, cabe indagar: 

 
de que serve compreender um filme? De que serve interpretar um filme? Não basta vê- 
lo, eventualmente revê-lo, senti-lo? A meta do cinema não é provocar emoções? Não é, 
antes de mais nada, um prazer, um espetáculo? Não pertenceria, e bem mais que a 
literatura, e segundo uma tradição bem estabelecida pela indústria e pelo comércio, ao 
universo do lazer? (VANOYE; GOLIOT-LETÈ, 2002, p.12). 

 

As perguntas acima não são desprezíveis. Como aponta o filósofo francês George 

Didi-Huberman (2015, p.205), as questões mais ingênuas ou os “pensamentos grosseiros” podem, 

muitas vezes, se revelar propícios para discutir sobre a real complexidade das coisas, 

especialmente se estamos lidando com o universo das imagens, que Marcel Martin considera “o 

elemento de base da linguagem cinematográfica” (MARTIN, 2005, p.27). 

Se considerarmos que a maior fatia da produção cinematográfica contemporânea, 

especialmente aquela derivada da indústria de cinema de Hollywood, está diretamente ligada ao 

chamado cinema comercial, destinado a um público urbano, acomodado em confortáveis 

complexos de salas de exibição de Shoppings Centers, ávido por efeitos especiais e comédias 

românticas, o cinema não tem desempenhado papel muito diferente do que o de propiciar um 

gozo estético pouco elaborado e de fácil assimilação, destinado a uma fruição imediata e emotiva, 

que visa, sobretudo, à produção de empatia no espectador. Essa identificação do espectador com 

algum personagem da trama (especialmente com a figura do herói) – a empatia – é um dos pontos 

que buscaremos analisar em nosso texto e que detalharemos mais adiante. 

No entanto, novamente Marcel Martin nos adverte que, mesmo sendo uma indústria a 

serviço do entretenimento, o cinema não deixa de ser arte e de ser uma linguagem específica por 

isso. E cita Christian Metz: 

 
se o cinema é linguagem é porque ele opera com as imagens dos objetos, e não com os 
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objetos em si. A duplicação fotográfica arranca ao mutismo do mundo um fragmento de 
quase-realidade para dele fazer um elemento de um discurso. Dispostas de forma 
diferente do que surgem na vida, transformadas e reestruturadas no decurso de uma 
intervenção narrativa, as efígies do mundo tornam-se elementos de um enunciado 
(METZ apud MARTIN, 2005, p.24). 

 

Não é necessário muito esforço para justificar a necessidade de leituras mais detidas 

sobre o cinema. “Um bom filme é também um documento de sua época”, dizia a famosa frase 

atribuída a Eric Rohmer. Mas não são somente os bons filmes que detêm esse privilégio: toda 

produção cinematográfica, independente do juízo de valor estético ou político que se lhe possa 

atribuir, se encontra imersa nas condições de produção de seu tempo e, exatamente por isso, 

documenta seu momento histórico. Como um “sistema estético-expressivo assentado numa 

pluralidade polifônica de códigos” (JOZEF, 2010, p.237), o cinema se constitui com uma 

linguagem específica e possui técnicas próprias, como a montagem, o tratamento da imagem, a 

câmera em movimento, a fotografia, embora se valha de outras linguagens para compor-se. 

Citando Bella Jozef, afirmamos que 

as relações entre cinema e literatura são uma das tantas que entretecem a objetividade da 
cultura. Dentro dessa relação passam influências de outras zonas da cultura: a sociologia, 
a filosofia, a psicanálise. Há filmes em que o elemento sociológico passa à linguagem 
cinematográfica sem a mediação sequer de um texto literário. É natural que o cinema se 
inscreva no total desenvolvimento da cultura: ao se problematizarem suas próprias 
técnicas estéticas, abrem-se novos problemas de expressão. Cada filme (produto, 
mercadoria) é um fato econômico-social. O filme é uma realidade nova que não pode 
deixar de colocar numerosos problemas de psicologia e de filosofia do conhecimento (a 
percepção, o real e o imaginário, a imagem) (JOZEF, 2010, p.239). 

 
Partimos do pressuposto, amplamente aceito após o desenvolvimento da análise do 

discurso, de Michel Foucault, e dos estudos culturais, de Stuart Hall, de que qualquer discurso – 

seja ele verbal, não verbal ou multimodal – deve ser lido no seu confronto com outras formas de 

expressão cultural, considerando-o não como um objeto fechado em si mesmo, mas como uma 

obra aberta que interage com outros textos, sejam eles literários ou não. Nesta interação, o 

leitor/espectador desempenha um papel central na interpretação, atuando como um decodificador 

ativo das múltiplas possibilidades de significação que são suscitadas pela obra. Desta forma, o 

discurso cinematográfico se configura como um objeto artístico que pode e deve ser abordado a 

partir de múltiplos olhares – estético, filosófico, sociológico, linguístico, psicanalítico, 

considerando que seus significados emergem da sua atividade representativa. E esta atividade 

interpretativa não esgota toda a sorte de temas e problemas suscitados. 

O Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações, da 
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Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), especialmente em sua linha A, intitulada 

“Literatura e Cultura - representações em perspectiva interdisciplinar”, abre-se para uma proposta 

interdisciplinar que visa refletir acerca das representações concernentes à literatura e a outras 

possibilidades estéticas e artísticas. Entre seus objetivos, encontram-se o questionamento dos 

pressupostos epistemológicos dos cânones estéticos e literários e, ao mesmo tempo, a 

problematização das fronteiras entre os campos tradicionais de saber. Nesta seara, um autor como 

Walter Benjamin desempenha um papel de grande importância: a um só tempo filósofo e crítico 

literário, Benjamin não se preocupou em definir as fronteiras da sua atividade intelectual, nem 

estabelecer-se como um profissional de uma ou outra área do conhecimento. Suas investigações e 

produções criativas inseriram-se, quase sempre, nos limiares dos campos de investigação já 

estabelecidos, e propuseram-se a colocar em diálogo elementos extraídos da filosofia, da 

sociologia, da teoria literária, da política, da estética, produzindo uma constelação conceitual 

elaborada e sofisticada para interpretar a complexidade dos fenômenos culturais do início do 

século XX. O cinema, entendido como um dos mais importantes fenômenos culturais que 

desponta desde o final do oitocentos, se afigura como um objeto de estudo complexo que requer 

uma proposta epistemológica interdisciplinar, para dar conta da sua multiplicidade de 

significados, sua intertextualidade e suas conexões com discursos estéticos, políticos e sociais. 

Neste cenário se insere a presente dissertação: busca analisar um livro e dois filmes brasileiros 

contemporâneos em uma perspectiva interdisciplinar, visando a interpretar as relações entre 

discurso, cultura e sociedade a partir das representações sociais presentes nas obras analisadas. 

Em 1936, o filósofo Walter Benjamin, próximo ao círculo de intelectuais que 

compunham a Escola de Frankfurt, já havia identificado que o cinema seria “a forma de arte 

correspondente aos perigos mais intensos com os quais se confrontava o homem contemporâneo” 

(BENJAMIN, 2014a, p.207), revelando-se uma arte capaz de expressar, com mais veemência que 

qualquer outra, o ritmo acelerado, conturbado e violento das grandes metrópoles que 

despontavam desde finais do século XIX, bem como o ritmo do trabalho industrial, suas 

máquinas e a reprodução seriada. Nem a pintura, nem a escultura, nem a poesia, nem mesmo a 

literatura – nenhuma outra forma artística estaria tão sintonizada com a vida moderna, pois o 

cinema estava sendo construído em relação simbiótica com as inovações tecnológicas advindas 

com a industrialização. Fruto das mudanças técnicas acarretadas com a invenção da câmera 

fotográfica, o cinema foi também responsável por produzir “profundas metamorfoses no aparelho 



14 
 

 
 
 

perceptivo” (BENJAMIN, 2014a, p.207) humano, contribuindo para alterar o modo de percepção 

da realidade e produzir efeitos além do domínio estético, afetando a própria relação dos 

indivíduos com o mundo moderno à sua volta. 

Benjamin evita analisar o fenômeno estético valendo-se de categorias cristalizadas, 

como as de sujeito, objeto e obra. Essas noções se revelam demasiado estáticas diante do intenso 

fluxo de relações da modernidade, no qual a percepção se modifica na proporção em que as obras 

se constituem, e vice-versa. Por isso, para o filósofo dos Diários de Moscou, “recepção” e 

“percepção” são termos que se cruzam dialeticamente e nem sempre são definíveis de forma 

isolada. Voltaremos a esse ponto mais adiante. 

O filósofo e crítico literário foi um arguto leitor da importância do cinema dentro 

desse novo quadro histórico por que passava a Europa e reconhecia sua apropriação para fins 

políticos, quer pelos regimes fascistas, quer pelo Estado revolucionário soviético, sem descuidar 

de sua cooptação pelo mercado capitalista, no qual muitas empresas (como as gigantes de 

Hollywood: MGM, Nickelodeon, Paramount, entre outras) passaram a explorar a produção em 

série e a distribuição em massa de filmes comerciais, visando à fabricação de um entretenimento 

para as massas e ao lucro das bilheterias – fenômeno este que Theodor Adorno e Horkheimer 

chamariam, posteriormente, de “indústria cultural”1. 

Apesar de muitas inovações técnicas terem se sucedido no campo cinematográfico 

desde os irmãos Lumière, tanto do ponto de vista técnico quanto estético, julgamos que as 

observações benjaminianas continuam a ter uma impressionante atualidade no debate sobre a 

cada vez mais complexa relação imagem-sociedade. Certamente, um dos motivos que justifica a 

permanência de Benjamin entre os autores invocados nesse âmbito se deve ao fato de que sua 

análise do fenômeno cinematográfico não se restringiu a elementos específicos e transitórios do 

momento histórico em que viveu, mas se dedicou a construir uma reflexão de amplo alcance 

sobre o cinema, abarcando epistemologia, estética e política. 

Apesar de o rápido avançar do tempo no “breve século XX” (relembrando a profícua 

expressão de Eric Hobsbawn), muitos dos elementos sociais, políticos e culturais que estavam 

 
 
 

1 Benjamin não utilizou a expressão “indústria cultural”, que foi cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer no 
livro Dialética do Esclarecimento, publicado somente em 1947. Há, sem dúvida, uma reflexão de Benjamin a 
propósito da apropriação do cinema pelo capitalismo, porém essa apropriação nem sempre está próxima do 
diagnóstico negativo tecido por Adorno e Horkheimer, e reconhece que, mesmo no cinema tido como comercial, 
residem elementos que revelam o potencial revolucionário dessa forma artística. 
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presentes no início do século passado permanecem sendo variáveis relevantes no início do século 

XXI, sem desconsiderar as mudanças internas do modelo capitalista, que hoje se encontra em sua 

fase cosmopolita-financeira ou “profissional” (BRESSER-PEREIRA, 2011, p.184), enquanto a 

era vivida por Benjamin teria sido o capitalismo industrial ou clássico. O modo de produção 

capitalista, hegemônico na Europa do início do século XX, permanece moldando as relações 

econômicas e sociais que subjazem à produção cinematográfica na atualidade. O cinema 

comercial, que despontava com Hollywood há quase um século, se expandiu e tornou-se uma das 

forças culturais de mais amplo alcance no mundo ocidental. A dependência do cinema em relação 

à técnica, diagnosticada por Benjamin, vem tomando proporções inimagináveis com o advento 

das tecnologias computadorizadas de produção de efeitos especiais, a que se soma o avanço 

contínuo de aparatos essenciais à produção e à montagem, como a substituição dos equipamentos 

analógicos pelos digitais. 

Além dos fatores técnicos e econômicos, há também elementos políticos 

significativos: Benjamin havia diagnosticado a possibilidade de apropriação do cinema por parte 

de regimes políticos, tanto pelo socialismo soviético quanto pelos regimes fascistas de extrema 

direita, que cresciam vertiginosamente nas décadas de 1920 e 1930; o início do século XXI 

testemunha, novamente, a ascensão de movimentos conservadores e reacionários, vinculados 

implícita ou explicitamente a grupos organizados de direita e de extrema-direita que têm 

encontrado grande repercussão em amplos setores da sociedade civil mundial, sobretudo no 

Brasil2. Os assuntos que foram objetos de reflexão por Benjamin, que conclamava a investigar 

sobre as íntimas relações entre estética, economia, sociedade e política, permanecem ainda 

urgentes e necessários. Os cineastas não podem se esquivar de, intencionalmente ou não, se 

posicionar em relação ao estado de coisas de seu tempo, quer seja para reforçá-lo acriticamente, 

quer seja para apoiá-lo decididamente, quer seja para contestá-lo e suscitar provocações no 

espectador. 

Não seria exagero dizer que Benjamin forneceu bases para uma nova interpretação do 

cinema, a partir de uma perspectiva materialista histórica heterodoxa e inovadora, referência para 

grande quantidade de pensadores subsequentes. Este, aliás, foi seu declarado intento no famoso 

 
 
 

2 
Conferir as análises políticas e históricas constantes no livro organizado por Felipe Demier e Rejane Hoeveler, A 

onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil (2016), acerca da emergência de movimentos 
institucionalizados de caráter conservador, reacionário e de ultradireita no início do século XXI brasileiro. 
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ensaio A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, de 1936: oferecer uma teoria 

materialista da arte que pudesse servir aos interesses das massas. Entre os muitos autores cujo 

pensamento remete às reflexões benjaminianas, encontram-se nomes expressivos 

internacionalmente, como os de Giorgio Agamben, Georges Didi-Huberman, Susan Sontag, Jésus 

Martin-Barbero, Joseph Früchtl, Boaventura de Sousa Santos – todos devedores, em alguma 

medida, das leituras realizadas e das questões propostas pelo filósofo e crítico literário alemão. 

George Didi-Huberman é um exemplo da retomada do pensamento de Benjamin, 

visando a problematizar a questão da imagem na atualidade. O filósofo alemão já havia trazido à 

tona a discussão acerca da redução do valor sagrado das artes (e das imagens, por extensão) 

associada à gradativa perda daquilo que definiria o status de arte a uma obra, sua aura, com a 

chegada dos mesmos instrumentos de reprodutibilidade técnica que permitiram o nascimento da 

fotografia e do cinema. No ensaio sobre a obra de arte, já citado acima, Benjamin fazia o 

prognóstico de que as novas modalidades artísticas, fabricadas em consonância com as novas 

técnicas, secularizadas e democratizadas, teriam mais relevância para a modernidade do que as 

formas artísticas consideradas tradicionais. Didi-Huberman, em obras como O que vemos, o que 

nos olha (2010) e A sobrevivência dos Vagalumes (2011), dialoga com Benjamin e com um vasto 

conjunto de pensadores contemporâneos, como Jean Baudrillard, Guy Debord, Gilles Deleuze, 

Jacques Rancière, Arthur Danto, acerca do estatuto da imagem em uma sociedade que, cada vez 

mais, é permeada por simulacros (Baudrillard) e clichês (Deleuze), e na qual as imagens não só 

são olhadas por nós, mas também nos olham, no inquietam, nos provocam, nos estimulam – em 

uma relação permanente e incessante. Afinal, somos parte de uma sociedade profundamente 

imagética, permeada e trespassada por referências visuais carregadas de significados. Didi- 

Huberman também retoma a discussão benjaminiana sobre o declínio e a persistência da aura, 

demonstrando que a questão da redução do valor cultural da arte ainda está longe de seu ponto 

final. 

O filósofo italiano Giorgio Agamben também recupera Benjamin em muitos  

aspectos, mas o conceito de “estado de exceção” tornou-se emblemático para as suas reflexões 

políticas acerca das relações entre os estados de direito modernos e a incorporação, velada ou 

tolerada, de posturas antidemocráticas, autoritárias e violentas. Apresentando-se como “a forma 

legal daquilo que não pode ter forma legal”, a noção de “estado de exceção” não se resume 

somente aos estados totalitários clássicos, como o fascismo de Mussolini, o Terceiro Reich de 
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Hitler e o stalinismo soviético, mas se amplia para os autoproclamados regimes democráticos 

que, cada vez mais, admitem a presença de fórmulas políticas que tangenciam o autoritarismo, 

criando “índices de indeterminação entre a democracia e o absolutismo” (AGAMBEN, 2004, 

p.13). Agamben retoma a discussão benjaminiana sobre a violência mítica que residiria na origem 

do próprio direito, apresentada sobretudo no ensaio Para uma crítica da violência, de 1921. Essa 

categoria de violência – a violência mítica – teria por função principal não a consecução da 

justiça, mas sim a manutenção do próprio direito e do status quo dos grupos que ocupam o poder 

político-econômico. O debate político encontra eco em muitas manifestações artísticas, 

especialmente em vertentes cinematográficas que dão visibilidade à violência do Estado contra 

grupos minoritários, como é o caso do cinema feito por José Padilha e Adirley Queirós que foram 

analisados. 

O cinema brasileiro recente, no qual se encontram nossos objetos de pesquisa, possui 

algumas particularidades em relação ao cinema que estava sendo analisado por Benjamin. Essas 

particularidades serão tematizadas nos capítulos 2 e 3, quando trataremos da análise fílmica 

propriamente dita. Destacaremos, por exemplo, a interessante relação que se estabelece entre 

ficção e documentário no cinema brasileiro desde os anos 2000. Tropa de Elite e Branco sai  

preto fica são exemplos de usos de técnicas narrativas e cenográficas que intencionalmente 

misturam o âmbito da história ficcional e da descrição documental – traço recorrente e crescente 

no cinema brasileiro pós-anos 2000, o que tende a ampliar o efeito realista da obra sobre o 

espectador e a reduzir os limites entre as categorias taxonômicas que normalmente são utilizadas 

para classificar as produções. 

Comparando o cinema à pintura, Benjamin se vale da analogia entre o cirurgião e o 

mágico (BENJAMIN, 2014a, p.201-202). O cirurgião está para o cinegrafista, assim como o 

mágico para o pintor. O mágico, desempenhando um papel de cura, reserva uma distância entre o 

paciente e si próprio, bem como uma distância entre si mesmo e a realidade. Essa distância 

garante ao mágico/pintor e à sua arte a manutenção de uma aura que se coloca ao longe do 

paciente/espectador e faz da obra um objeto sagrado, de culto, inatingível àqueles que não foram 

devidamente iniciados. Com o cirurgião e o cinegrafista seria diferente: ambos penetram na 

realidade, “movem-se entre os órgãos”, reduzindo significativamente a distância entre artista, arte 

e espectador. Essa analogia explicita a diferença entre as artes burguesas clássicas, como a 

pintura, e o novo cinema nascente: não se trata somente de uma questão estética formal, mas de 
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uma profunda mudança de percepção da realidade e do fazer artístico, que repercute na produção 

de uma civilização de imagens [ou, como sugere Deleuze, na “civilização de clichês” 

(FABBRINI, 2016, p. 245 e DAMIÃO, 2016, p.1-2)] que se constitui a nossa atual. 

Michael Löwy nos alerta que o pensamento de Walter Benjamin, por ser 

“fragmentado, inacabado, às vezes hermético, frequentemente anacrônico, ocupa um lugar 

singular, realmente único no panorama intelectual e político do século XX” (LÖWY, 2005, p.13), 

se revela um desafio para qualquer tentativa de interpretação. É plausível associar as 

características da escrita benjaminiana à sua biografia: não podemos nos esquecer de que sua 

condição de alemão de origem judia, em plena ascensão do Partido Nacional-Socialista de Hitler 

na década de 1930, impôs condições severas para suas pretensões acadêmicas. Viu-se obrigado a 

viver parte considerável de sua vida no exílio, sobrevivendo da venda de textos para revistas, 

morando de forma precária, longe de seus livros e de bibliotecas. Também já havia sofrido com a 

rejeição de sua tese de livre-docência sobre o drama-barroco alemão (Trauerspiel), o que 

praticamente sepultou sua carreira como docente. Nesse cenário, os escritos produzidos a partir 

da conturbada década de 1930 se diferem em forma dos anteriores. Ao invés de uma dissertação 

filosófica ao modo de um sistema, Benjamin abre espaço cada vez maior para os ensaios, em 

resposta à perda da estabilidade mínima requisitada para sua produção escrita. 

Outro ponto relevante está em constatar o quanto soa inútil e improfícuo buscar 

classificá-lo dentro das fronteiras da taxonomia acadêmica: Benjamin foi tanto um crítico 

literário quanto foi filósofo, sem que houvesse uma dissociação clara entre os dois âmbitos, nem 

uma preocupação de estabelecer limites. Não descartamos as peculiaridades da filosofia 

benjaminiana, em especial sua capacidade de realizar abordagens que poderiam ser consideradas 

pouco ortodoxas para os matizes acadêmicos, mas que se revelaram dotadas de grande poder 

expressivo e conceitual, repleto de imagens, metáforas, analogias ordenadas em forma de 

constelação. Suas escolhas epistemológicas e metodológicas foram apresentadas no Prefácio de A 

origem do Drama-Barroco Alemão, texto que ainda hoje é alvo de especulação e controvérsias, 

por sua complexidade e hermetismo. Benjamin opta pela forma de ensaio para realizar a tarefa 

epistemológica de apresentar (Darstellung)3 o pensamento por meio da escrita. Essa escolha não 
 
 

3 Seguimos a interpretação de Jeanne-Marie Gagnebin (2005, p.184) que traduz Darstellung por apresentação ou 
exposição, ao invés de representação. Muitos autores – Sérgio Rouanet, entre eles – não reconhecem esta diferença e 
traduzem Darstellung também como “representação”, mas nesta dissertação seguiremos as observações de Gagnebin 
e faremos a distinção que ela propõe, considerando que significa uma mudança de perspectiva conceitual. 
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é desmotivada, pois Benjamin se empenhou4 na crítica aos sistemas filosóficos da representação 

(Vorstellung), majoritários na história da filosofia europeia, e cuidou de se diferenciar dos que 

utilizaram métodos que se dedicavam a uma representação abstrata das ideias em detrimento da 

produção de conceitos concretos. 

Os pontos mais específicos da abordagem benjaminiana, bem como suas respectivas 

atualizações, serão tratados nos capítulos que se seguem e que passamos a apresentar 

sucintamente. 

O primeiro capítulo será destinado ao esclarecimento das noções benjaminianas que 

servirão de fundamento para a subsequente análise. Ele será dividido em quatro seções, sendo 

cada seção dedicada ao entendimento de um texto central, acompanhado de outros textos que nos 

auxiliem a elucidar as noções que pretendemos expor/analisar/abordar, como exporemos a seguir. 

Em primeiro lugar, a primeira seção do primeiro capítulo se iniciará com a relação 

entre estética e política, tendo como texto-chave o ensaio O autor como produtor. Nesse texto de 

1934, Benjamin reflete acerca do papel do intelectual e do artista (e, por extensão, do diretor de 

cinema) na sua relação com a política, questionando os vínculos de seu fazer artístico com os 

meios de produção capitalistas em relação à ansiada revolução proletária. A tese de O autor como 

produtor reflete a principal preocupação benjaminiana: o intelectual de esquerda progressista não 

pode se distanciar, muito menos se omitir, na luta de classes. Ou ele se torna produtor, e contribui 

com suas habilidades técnicas e sua atuação prática, mostrando-se um “produtor” – alguém 

empenhado em construir novas práticas a serviço da revolução, ou então ele, no seu 

distanciamento em relação às massas, reproduz a mesma estrutura burguesa que deveria criticar e 

combater. Benjamin elenca alguns significativos autores, como Tretiakov e Brecht, para 

exemplificar a tarefa estético-política do produtor e diferenciá-la da dos intelectuais burgueses, 

cuja atuação não contribuía para mudanças efetivas nas relações de dominação econômicas e 

culturais. Sem dúvida, os questionamentos benjaminianos sobre essa relação entre estética e 

política repercutirão constantemente em nossas análises fílmicas, considerando que em ambos os 

filmes analisados a temática política é tanto um pano de fundo como um tema problemático 

abordado diretamente em suas diegeses. 

Em seguida, na seção 1.2, prosseguiremos com a reflexão benjaminiana sobre o 
 
 

4 Esse empenho pode ser visto, principalmente, no “Prefácio epistemológico-crítico” de A origem do drama-barroco 
alemão (Ursprung des deutschen Trauerspiel), publicado em 1925. 
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cinema, presente especialmente no ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, 

cuja primeira versão foi escrita em 1935. Desse ensaio5, destacaremos o diagnóstico 

benjaminiano dos impactos que as inovações tecnológicas, trazidas no bojo da industrialização, 

exerciam sobre todas as esferas da estrutura social, principalmente na reformulação da percepção 

estética. Investigaremos o diagnóstico da destruição da aura, o efeito de choque, a noção de 

“inconsciente ótico” e as mudanças na percepção que estavam a ocorrer na modernidade e que o 

cinema testemunhava como nenhuma outra forma artística. Esse ensaio também introduzirá a 

temática da relação entre o cinema e a política, esclarecendo a compreensão benjaminiana do que 

seriam a estetização da política e a politização da arte, em uma reflexão que soa cada vez mais 

atual sobre a apropriação das artes para atender a interesses políticos. 

Na sequência, a seção 1.3 abordará a possibilidade de leitura da história a partir da 

ótica dos vencidos, nas teses Sobre o conceito de história, de 1940. Nessa obra fundamental, 

Benjamin critica a visão progressista da história, que estava presente em grande parte das teorias 

históricas da época (inclusive na versão oficial do marxismo-leninismo soviético), e propõe uma 

leitura crítica do materialismo dialético, particularmente relativa a uma visão positiva de 

progresso. É importante relembrar que a proposta benjaminiana de “escovar a história a 

contrapelo” tornou-se um lema motivador para as várias correntes da crítica pós-colonial  

(Edward Said, Gayatri Spivaki, Henrique Dussel, entre outros) que se propuseram a rever as  

bases epistemológicas da filosofia da história de matriz europeia e se recusaram a compactuar 

com os conceitos e práticas construídos segundo a agenda dos colonizadores. Nesse sentido, uma 

diferenciação importante para nós se encontra nos conceitos de empatia e estranhamento, termos 

que se referem a duas formas de aproximação metodológica com a história e que definem o ponto 

de vista pelo qual as narrativas históricas serão produzidas. Enquanto a empatia caracteriza a 

aproximação com a visão dos vencedores, tal e qual postulava o historicismo e sua crença no 

progresso, o estranhamento se conecta à visão dos vencidos, aqueles cuja voz foi silenciada ou 

oprimida no jogo desequilibrado do poder. Cremos que essa diferenciação metodológica pode ser 

aplicada também ao cinema, visando a compreender quais foram as vozes que puderam se 

 
 

5 
Ao todo foram publicadas quatro versões do ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, sendo 

três em alemão e uma (a terceira versão) em francês. Escrito em 1935, sua primeira edição foi lançada somente em 
1955. A primeira tradução brasileira foi feita por José Lino Grünnewald, no ano de 1969, e publicada no número 
dedicado a Walter Benjamin na coleção Os pensadores, da editora Victor Civita/Abril Cultural. Uma versão dessa 
mesma tradução também foi lançada pela Civilização Brasileira, no livro A ideia do cinema, ainda no ano de 1969. 
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expressar na construção das narrativas fílmicas em questão e quais foram as implicações que as 

abordagens selecionadas pelos cineastas trouxeram para a percepção do filme e, por conseguinte, 

das realidades sociais a que se referem. 

A última parte do capítulo 1, a seção 1.4, será dedicada à reflexão benjaminiana em 

torno da Gewalt, termo alemão que pode ser traduzido por violência ou por poder. O texto que 

nos guiará será o Para a crítica da violência, de 1921. Nesse aspecto, interessa-nos investigar o 

entendimento de Benjamin sobre a questão da violência em sua relação com o Estado e com o 

direito, para que tenhamos suporte para analisar a representação da violência nos filmes. Tanto 

José Padilha quanto Adirley Queirós tematizam a relação entre o Estado, a violência e alguns 

grupos minoritários, evidenciando – cada um ao seu modo e com suas cores – as tensões 

derivadas dessa relação. 

De modo paralelo, nos dedicaremos também a uma investigação em torno das 

questões metodológicas benjaminianas, destacando a importância das noções de representação 

(Vorstellung) / apresentação (Darstellung) em seu pensamento, que desempenham papel singular 

nos processos de produção e de recepção estética da realidade. 

A partir do segundo capítulo nos dedicaremos às análises fílmicas. É importante 

destacar que não pretendemos efetuar um panorama crítico ou histórico do cinema brasileiro,  

nem tampouco realizar uma análise meramente técnica do cinema (o que competiria às áreas da 

teoria da comunicação). Eventualmente, teceremos algumas referências históricas e 

estabeleceremos relações com o contexto histórico dos filmes em questão, a fim de aprimorar 

nossa leitura e nos mantermos fieis a nossos pressupostos conceituais. Obviamente, estaremos 

atentos a uma série de aspectos técnicos e estéticos que são próprios da linguagem: a produção, a 

montagem, a cenografia, a trilha sonora, o ritmo, a atuação, a fotografia, que são elementos que 

compõem os filmes e podem ser considerados objetos de análise, mas que, segundo nossa 

compreensão, não devem ser decompostos e isolados atomisticamente da obra de que fazem 

parte, porém ser lidos devidamente inseridos no conjunto do filme, assim como o filme deve ser 

lido no contexto social. 

No capítulo 2, nos dedicaremos à análise do filme Tropa de Elite (2007), dirigido por 

José Padilha, com roteiro assinado por Padilha e Bráulio Mantovani. Inspirado no livro Elite da 

Tropa (2006), escrito pelo antropólogo Luís Eduardo Soares, em parceria com os ex-policiais 

Rodrigo Pimentel e André Batista, o filme de Padilha mescla elementos de ficção com eventos 
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reais, conforme relatos de policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar 

do Rio de Janeiro) coletados em entrevista. O desenrolar da trama se desdobra em uma série de 

eventos que expõem a violência cometida pela polícia, as práticas de tortura, os julgamentos 

sumários, a criminalização de grupos minoritários, a corrupção policial e os jogos políticos. Ao 

mesmo tempo, a narrativa, que é desenvolvida em primeira pessoa em torno das impressões 

pessoais do capitão do BOPE, busca explicitar a posição delicada vivenciada pelos policiais que 

se encontram na linha de frente do combate ao crime. O termo “guerra” é reivindicado em 

incontáveis passagens para descrever o cenário vivenciado nos morros cariocas, visando a 

justificar e legitimar as práticas policiais: 

 
a minha cidade tem mais de 700 favelas, quase todas dominadas por traficantes armados 
até os dentes. É burrice pensar que, numa cidade assim, os policiais vão subir a favela só 
para fazer valer a lei. Policial tem família, amigo. Policial também tem medo de morrer. 
O que aconteceu no Rio de Janeiro era inevitável. O tráfico e a polícia desenvolveram 
formas pacíficas de convivência. Afinal, ninguém quer morrer à toa. A verdade é que a 
paz nessa cidade depende de um equilíbrio delicado entre a munição dos bandidos e a 
corrupção dos policiais. A honestidade não faz parte do jogo. Quando um policial 
honesto sobe a favela, parceiro, geralmente dá merda. No Rio de Janeiro quem quer ser 
policial tem que escolher: ou se corrompe, ou omite ou vai para a guerra. (TROPA de 
Elite, 2007, 2’) 

 

Nessa passagem, como em toda a obra, há a preocupação com a legitimação da 

atuação policial, inserindo-a em um contexto excepcional, à margem do Estado de Direito. 

Literalmente, um contexto de guerra ou um “estado de exceção” – para utilizar uma terminologia 

benjaminiana-agambeana. Porém, além da defesa das práticas policiais, interessa-nos, também, 

discutir em que medida o filme Tropa de Elite ampara discursos de elogio à violência e 

possibilita interpretações que defendem a atuação agressiva do BOPE como sendo não só 

necessária, mas, sobretudo, desejável. Há uma parcela da população brasileira que não só 

legitima, mas heroifica a figura do policial violento representado pelo Capitão Nascimento, que 

defende práticas autoritárias e ilegais contra a criminalidade, inclusive a tortura de crianças e 

adolescentes, e se ampara em discursos de caráter extremista e reacionário, ilustrados por jargões 

populares como “bandido bom é bandido morto” e “direitos humanos somente para humanos 

direitos”. 

Tropa de Elite pode ser considerado um marco no Cinema da Retomada, porque ele 

apresenta o policial sob um ângulo diverso daquele que o cinema brasileiro havia construído até 

então. Não era incomum o policial ser representado meramente a partir da truculência e da 
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corrupção, especialmente quando se tratava do período ditatorial. Nesse sentido, a representação 

do BOPE feita por Padilha se enverada por um novo terreno no cinema brasileiro: o da 

heroificação do policial. Esse fenômeno não é novo quando se trata do cinema de origem norte- 

americana, famoso por suas séries policiais de exaltação da eficiência técnica e da moralidade 

incorruptível e exemplar de seus oficiais da lei, mas é pouco usual no Brasil. Sem dúvida, a 

complexa e controversa relação entre sociedade civil e instituições públicas, especialmente a 

polícia, nos ajuda a entender por que essa exaltação não é tão comum. Mas consideramos 

fundamental elucidar essa representação traçada por Padilha, cujos resultados trouxeram e ainda 

trazem debate acalorado. 

No capítulo 3, nos dedicaremos à análise de Branco sai, preto fica (2014), dirigido 

por Adirley Queirós. O filme, premiado no Festival de Tiradentes no ano de seu lançamento, traz 

em sua composição também um tom documental misturado a um narrativa de ficção científica 

para reler as consequências de um evento histórico: uma batida policial em um baile de black 

music na década de 1980, que partiu de um ato de discriminação racial (por isso o título do filme: 

Branco sai, preto fica) e que teria resultado em muitas pessoas feridas pela ação policial violenta 

direcionada contra um grupo social minoritário, isto é, com pouca representatividade política 

institucional. 

Por fim, dedicaremos o nosso último capítulo para tecer as nossas conclusões e fazer 

as considerações finais e resultantes de nossas análises. 

É importante salientar que não temos a pretensão de esgotar os muitos temas – 

filosóficos, estéticos, sociológicos, históricos, psicológicos – que são possíveis de serem trazidos 

à tona a partir das obras que nos propomos analisar. Reconhecemos que um filme, assim como 

qualquer obra artística, se caracteriza pela pluralidade de interpretações que é capaz de suscitar, 

produzidas no momento em que o espectador estabelece relações de interação com ele. Nosso 

esforço não consiste em dizer uma palavra final e definitiva acerca de qualquer das questões, mas 

tão somente oferecer mais uma via de possibilidades de interpretação no amplo horizonte que se 

abre diante de nós. 
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1 - REFERENCIAL TEÓRICO BENJAMINIANO 

 
1.1 ESTÉTICA E POLÍTICA: REFLEXÕES SOBRE O ENSAIO O AUTOR COMO PRODUTOR: O AUTOR, 

O FILME E AS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 

 
 

O ensaio O Autor como Produtor tem como subtítulo a frase “Conferência 

pronunciada por Benjamin no Instituto para o Estudo do Fascismo em Paris, em 27 de abril de 

1934”. Essa informação seria, por si só, de grande importância, pois demarcaria de forma 

contundente a posição benjaminiana acerca dos regimes de extrema direita que cresciam 

rapidamente na Europa, especialmente na Alemanha e na Itália, embora haja motivos para 

acreditar que a conferência nunca tenha, de fato, acontecido6. De qualquer modo, o próprio 

Benjamin teria comentado em correspondências com Scholem, Brecht e Adorno, que esse texto 

teria sido escrito como um desdobramento do ensaio sobre o teatro épico de Brecht (Que é o 

teatro épico? Um estudo sobre Brecht), publicado em 1930. Acerca do dramaturgo alemão, 

Benjamin havia dedicado elogios ao método da interrupção que caracteriza sua concepção de 

teatro: o “efeito de estranhamento” (Verfremdungseffekte) , sobre o que falaremos mais adiante. 

Benjamin interliga suas reflexões estéticas às questões políticas, evidenciando que 

ambas as esferas se encontram imbricadas e são interdependentes, particularmente no período em 

que o texto estava sendo publicado. Embora ele não tenha se vinculado oficialmente a um partido 

político ao longo de sua vida, sua adesão ao materialismo histórico, ainda que de forma 

heterodoxa, o faz se afastar do grupo de intelectuais e escritores que se alinhavam ou a correntes 

socialistas centralizadas ou então à social-democracia, à qual Benjamin interpunha severas 

críticas, definindo seus intelectuais como “burgueses de esquerda”. Essa delineação da posição 

benjaminiana corresponderia, conforme Cornelsen (2010), a uma cisão interna da esquerda alemã 

que passava por uma redefinição a partir da década de 1930, na esteira da crise de 1929 e no 

conjunto das pressões econômicas e sociais que vão alimentar, concomitantemente, a eclosão do 

movimento nacional-socialista na Itália e na Alemanha. 
 

 

6 
Conforme Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Benjamin dá a entender a Adorno que a conferência 

ainda iria acontecer, em carta enviada no dia 28 de abril daquele ano (BENJAMIN, Gesammelte Schriften, volume II 
– 3, p.1460-1463), porém os editores afirmam com precisão que a conferência não foi efetivamente realizada e que 
não havia apresentação de conferências no Instituto para estudos do fascismo. Segundo comentam, o subtítulo do 
ensaio “Conferência pronunciada no Instituto para o estudo do fascismo em Paris, 27 de abril de 1934” poderia ser 
ou uma “mistificação” ou um “plano” jamais realizado. 
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As primeiras linhas do ensaio evocam o episódio do expurgo dos poetas realizado por 

Platão, no livro X da República: o filósofo grego considerava que a poesia – no contexto da 

tradição mítica – poderia ser prejudicial para a formação dos jovens na Politeia, porque 

significava o domínio do mythos na educação. Guardadas as devidas proporções – pois não cabe 

aqui fazermos uma leitura do texto platônico, mas somente tentar compreender a função que o 

filósofo alemão pode ter dado a essa referência – ousamos dizer que a relação entre poesia e 

política pensada por Benjamin não se daria no dilema “expulsão ou permanência” do poeta, mas 

sim na conclamação dos poetas para a participação no processo revolucionário7. 

Analisando o cenário alemão, Benjamin diferencia conceitualmente dois tipos de 

escritores de esquerda: o escritor burguês (bürgerliche Schriftsteller) e o escritor progressista 

(fortgeschrittene Schriftsteller)8. Seus exemplos do primeiro grupo serão compostos por adeptos 

dos movimentos da chamada “inteligência burguesa de esquerda”: o Ativismo e a Nova 

Objetividade; quanto ao segundo grupo, o escritor russo Sergei Tretiakov (1892-1937), o 

dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956), o músico austríaco Hanns Eisler (1898-1962), 

serão citados como exemplos do que Benjamin chama de “escritores progressistas” (BENJAMIN, 

2014c, p.129) em oposição aos escritores burgueses: “aqueles que produzem obras destinadas à 

diversão” (BENJAMIN, 2014c, 129). 

Benjamin traz à tona uma reflexão sobre o estatuto das artes e da intelectualidade, em 

sua relação com o modo de produção capitalista e com as pretensões de revolução almejadas pela 

tradição marxista. A tese de O autor como produtor reflete a principal preocupação 

benjaminiana: o intelectual de esquerda progressista não pode se distanciar, muito menos se 

omitir, da luta de classes. Não há meio-termo possível: ou ele se torna produtor, e contribui com 

suas habilidades técnicas e sua atuação prática, mostrando-se um “produtor” – alguém 

empenhado em construir novas práticas a serviço da revolução, ou então ele, no seu 

distanciamento em relação às massas, reproduz – ainda que contra seu desejo – a mesma estrutura 

burguesa que pretendia combater. 

 
 

7 
Estamos nos atendo somente a esta breve interpretação exposta por Benjamin (2014c, p.129) e abdicando de 

discutir as diversas questões problemáticas presentes no livro X da República de Platão. Para uma discussão mais 
detalhada sobre o tema, sugerimos o artigo de VILLELA-PETIT (2003), Platão e a poesia na República. 
8 Cabe observar que os termos “progresso” e “progressista”, mencionados neste ensaio, estão sendo utilizados de 
forma muito específica e não devem levar a uma suposta defesa de uma filosofia do progresso por parte do filósofo. 
Nas Teses sobre o conceito de história, que analisaremos na próxima seção, veremos que Benjamin se posiciona 
contrariamente a todas as correntes historiográficas que se basearam na noção de progresso. 
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Desse modo, Benjamin atualiza o debate sobre o lugar que deve ser ocupado pelas 

artes poéticas – a literatura, em específico – chamando a atenção para a questão da autonomia do 

autor de esquerda: ele deve ou não escrever o que quiser? Qual é a liberdade possível ao escritor 

engajado? Que relações há entre o indivíduo-autor e a sociedade na qual se insere? 

A discussão sobre o engajamento da obra de arte já era um tema repercutido 

exaustivamente, porém Benjamin lança um novo olhar acerca desse. O debate acerca da relação 

entre tendência e qualidade permite aprofundamento. A tendência de uma obra consiste no seu 

posicionamento ético-político. Obviamente, Benjamin, enquanto um pensador próximo ao 

materialismo de base marxista, deveria considerar que a tendência correta seria a postura do autor 

na luta de classes contrária aos opressores. No entanto, a consideração acerca da tendência da 

obra, que forçava a discussão sobre sua qualidade técnica ou estética, resultava em um dilema: é 

preferível que a obra tenha uma tendência correta ou que ela possua boa qualidade estética? Mas 

o filósofo alertava: “a tendência, em si, não basta (...) a tendência é a condição necessária, mas 

jamais a condição suficiente” (BENJAMIN, 2014c, p.142). Benjamin desejava mostrar que “a 

tendência de uma de arte literária só pode ser correta do ponto de vista político quando também 

for correta do ponto de vista literário. Isso significa que a tendência politicamente inclui uma 

tendência literária” (BENJAMIN, 2014c, p.130). 

Essa é a tese do ensaio: forma e conteúdo – dialeticamente considerados – devem ser 

revolucionários, não apenas o conteúdo. O engajamento político não pode ser dissociado da 

forma, sob o risco de ser contrarrevolucionário. Uma forma autenticamente revolucionária, que 

cresce dialeticamente em relação ao conteúdo, tende a exercer contribuição mais significativa 

para os fins políticos desejados pela esquerda. Desse modo, Benjamin complementa: 

 
é essa tendência literária que contida implícita ou explicitamente em toda tendência 
política correta – é ela, e somente ela, que determina a qualidade da obra. É por isso, 
portanto, que a tendência política correta de uma obra inclui sua qualidade literária – 
porque inclui sua tendência literária. (BENJAMIN, 2014c, p.130) 

 

Benjamin escapa à discussão “tendência versus qualidade” da obra de arte, assim 

como evita a contenda entre forma e conteúdo, alegando que ambos os debates foram construídos 

sem a devida abordagem dialética, o que resultou em compreensões estáticas e artificiais dos 

conceitos, separadas dos seus contextos sociais. Como destaca o filósofo, não é possível pensar 

em “operar com essa coisa rígida e isolada: obra, romance, livro” (BENJAMIN, 2014c, p.131), 
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desconsiderando o modo como os aspectos técnicos e materiais das obras foram sendo 

modificados ao longo do tempo conforme as configurações da estrutura econômica e da 

infraestrutura. 

No ensaio A crise do romance, de 1930, Benjamin havia chamado a atenção para o 

fato de que “a matriz do romance é o indivíduo em sua solidão” (BENJAMIN, 2014f, p.55); em 

O narrador, escrito em 1936, o desenvolvimento do romance também é abordado em oposição às 

narrativas épicas, cujo suporte provinha da tradição oral e da memória coletiva, com base no 

modo de produção artesanal. O romance, ao contrário, é fruto da ascensão da burguesia e do 

advento de uma posição ética e epistêmica cada vez mais centrada no indivíduo, em que o sujeito 

é destacado do âmbito da coletividade e se resguarda em um ambiente intimista, isolado,  

solitário. O romancista é louvado por suas qualidades individuais, seu potencial inventivo, seu 

poder criador. E o romance está intimamente vinculado ao livro, sua produção e difusão 

dependem integralmente da invenção da imprensa. Desse modo, o objeto físico “livro” ao qual se 

vincula o romance, é, por si só, testemunha das profundas mudanças econômicas, técnicas, 

culturais e estéticas que se apresentaram à Europa especialmente a partir do século XVI, com a 

consolidação do poder político e do modo de vida burguês. 

Em sua tarefa de realização de uma crítica literária politicamente orientada, Benjamin 

se vale do conceito de técnica para analisar socialmente os produtos literários, a partir de uma 

ótica materialista. Ele já havia dito que a tendência política correta inclui sua qualidade literária 

justamente porque inclui sua tendência literária; agora, em um passo seguinte, conclui que a 

tendência literária pode “consistir num progresso ou num retrocesso da técnica literária” 

(BENJAMIN, 2014c, p.131). Essa nova premissa possibilita a análise de casos concretos, e 

Benjamin passa a se dedicar à obra do escritor russo Sergei Tretiakov, tomado como um dos 

melhores exemplos de escritor de esquerda progressista. 

Sergei Tretiakov dedicou parte significativa de sua vida pessoal e literária para atuar 

junto aos kolkhoses9 – cooperativas agrícolas autogeridas – criadas no fim dos anos 1920, durante 

o processo de coletivização da agricultura na União Soviética. Ele próprio, segundo o relato de 
 

9 “Kolkhoses (ou Colcoses) eram cooperativas de produção geridas por um conselho administrativo eleito pelos 
próprios colcosianos. A remuneração destes era feita por jornadas-tarefas, avaliadas para cada atividade específica 
pelo conselho administrativo. Cada família colcosiana recebia, como propriedade privada, uma pequena área junto a 
casa, onde plantava geralmente uma horta, além de criar pequenos animais e uma ou outra vaca leiteira. 
Paralelamente às fazendas coletivas, havia os sovicoses, propriedades estatais cuja função principal era realizar 
pesquisas agronômicas e orientar os colcoses da região”. (SCHÄFER apud CORNELSEN, 2010, p.12). 
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Benjamin, distinguia entre duas categorias de escritores, o operante e o informante: enquanto este 

assumiria uma postura passiva e distanciada dos fenômenos socio-históricos, aquele tomaria 

partido, se envolveria, participaria ativamente e combateria em prol da causa política operária. 

Tretiakov considerava-se um escritor operante. Seu livro Os generais, publicado em 1935, resulta 

de sua atuação junto aos kolkhoses, onde desenvolveu ações que não se restringiam à literatura. 

De acordo com Benjamin, Tretiakov participava de 
 
 

convocação de comícios populares; coleta de fundos para a aquisição de tratores; 
tentativas de convencer os camponeses individuais a aderirem aos kolkhoses; inspeção 
de salas de leituras; criação de jornais murais e direção do jornal do kolkhoz;  
reportagens para jornais de Moscou; introdução de rádios e de cinemas itinerantes; etc. 
(BENJAMIN, 2014c, p.132) 

 
 

Benjamin admite que as atuações de Tretiakov, por irem muito além da esfera 

literária e se configurarem ora como propaganda, ora como jornalismo, poderiam motivar 

objeções ao seu argumento. Mas, ao contrário, Benjamin se vale do exemplo de Tretiakov como 

uma oportunidade para expandir os horizontes das formas e dos gêneros literários e torná-los 

adequados às “energias literárias dos nossos tempos” (BENJAMIN, 2014c, p.132). 

Reconhecendo que os modos de expressão e apresentação da literatura se modificam 

historicamente em função das condições de produção material e do desenvolvimento técnico, 

Benjamin não se atém à defesa de nenhum tipo de pureza estética, ao contrário, reconhece que 

“estamos no centro de um grande processo de fusão de formas literárias, no qual  muitas 

oposições em que estamos habituados a pensar poderiam perder sua força combativa” 

(BENJAMIN, 2014c, p.133). O maior exemplo dessa fusão de formas literárias se encontraria no 

jornal: 

ocorre, assim, uma disjunção desordenada e uma perda de relação entre a ciência e as 
belas letras, entre a crítica e a produção, entre a cultura e a política. O jornal é o cenário 
desta confusão literária. Seu conteúdo é a matéria, alheia a qualquer forma de 
organização que não seja a impaciência do leitor. (BENJAMIN, 2014c, p.133) 

 
 

O jornal ocupa esse posto de ícone das novas fronteiras literárias ao mesmo tempo em 

que amalgama e cria formas e gêneros. A partir dele, Benjamin propõe um aprofundamento na 

discussão acerca dos limites que separam categorias aparentemente estáveis, como as de 

ensaístas e escritores, investigadores e divulgadores e, principalmente, entre autores e leitores. 
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As categorias acima, consideradas estaticamente, tenderiam a reproduzir as estruturas canônicas e 

tradicionais da visão de mundo burguesa. Por isso, uma das tarefas do autor enquanto produtor 

consistiria em problematizar e modificar essas categorias, apresentando novas possibilidades de 

relações que alterariam não só o modo de produção, como também a própria recepção das artes 

por parte do público. 

No entanto, a capacidade revolucionária do jornal em países capitalistas acaba 

sendo limitada pelo próprio capital. Como a atividade da imprensa é frequentemente exercida por 

empresas de comunicação do setor privado, as pressões econômicas dificultam que todos os 

possíveis avanços técnicos sejam exercidos em prol de uma verdadeira atuação revolucionária. E 

isso se verifica mesmo em grupos de intelectuais, como o Ativismo e a Nova Objetividade, que 

Benjamin opta por designar como “inteligência burguesa de esquerda”. Ambos os movimentos 

mostram que “a tendência política, por mais revolucionária que pareça, está condenada a 

funcionar de modo contrarrevolucionário enquanto o escritor permanecer solidário com o 

proletariado somente ao nível de suas convicções, e não na qualidade de produtor” (BENJAMIN, 

2014c, p.135). 

O Ativismo se resumiria em um desmesurado elogio aos intelectuais, alçados a uma 

categoria externa e alheia às classes. Defendendo uma logocracia ou um “reinado dos 

intelectuais”, seus representantes, como Kurt Hiller (1885-1972) e Alfred Döblin (1878-1957), o 

Ativismo não considera o intelectual a partir de sua posição nas relações de produção, mas sim a 

partir de suas disposições e opiniões pessoais. Com isso, a leitura que é feita pelos ativistas, ainda 

que tenha a intenção de se agregar à luta socialista, acaba por ser reacionária e reforçar o status 

quo do intelectual burguês. Vale destacar que a crítica acima já havia sido trabalhada de forma 

um pouco mais expandida no ensaio de 1930 intitulado A crise do Romance: sobre Berlin 

Alexanderplatz, de Döblin. Ao fim dessa crítica, Benjamin comenta que a obra de Döblin, 

corresponderia ao “estágio mais extremo, mais vertiginoso, mais definitivo, mais avançado do 

velho “romance de formação” burguês” (BENJAMIN, 2014f, p.61)10. 

Antes de tecer o comentário ao movimento da Nova Objetividade, Benjamin retoma a 

noção de “refuncionalização” cunhada por Brecht – seu maior exemplo de autor progressista. 

 
 
 

10 
Apesar da dura crítica, Benjamin não deixa de reconhecer na obra de Döblin um “sal épico” digno de nota, além 

de técnicas de montagem inovadoras que tinham, potencialmente, a capacidade de “explodir a forma do romance”. 
Conforme DAMIÃO, 2006, p.216-227. 
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Benjamin já havia dedicado o ensaio O que é o teatro épico? Um estudo sobre Brecht (1931) para 

distinguir a dramaturgia brechtiana daquela que havia sido consagrada por Aristóteles e que se 

mantinha como pilar das artes dramáticas. O teatro de Brecht é um teatro “não-aristotélico”: 

enquanto a teoria aristotélica, mote do teatro burguês contemporâneo, se pautava (entre outros 

elementos) pela produção de empatia entre espectador e cena, o teatro brechtiano apostava na 

ruptura entre espectador e personagem, por meio da técnica do Verfremdungseffekt (“efeito de 

estranhamento”). A montagem brechtiana se valia de cortes, interrupções, descontinuidades na 

narrativa que visavam a inibir uma identificação direta do espectador com o personagem, assim 

como estimulá-lo a adotar uma postura reflexiva a respeito das questões que as cenas suscitavam, 

de modo objetivo e direto. Ao invés de identificação, Brecht propunha intermediação: a narrativa 

construída na cena não poderia ser confundida com uma representação simplista da realidade, 

mas deveria permitir a reflexão acerca do que está “por trás da realidade”. A montagem 

brechtiana, com isso, se guia por meio de interrupções que causam choques – o que  o 

aproximaria do rádio e do cinema, na opinião de Benjamin: “sua forma de base é a do choque 

entre as diferentes situações bem distintas da peça. As canções, as lendas, as convenções gestuais 

distinguem cada situação das outras. Os intervalos que daí resultam não favorecem a ilusão do 

público.” (BENJAMIN, 2014h, p. 93). 

Gagnebin (2007) aproxima esse texto de Benjamin a outros textos, anteriores e 

posteriores. O interesse pela técnica da interrupção não seria isolado no seu pensamento: ele se 

revela conectado à luta benjaminiana contra o Historicismo e sua “história dos vencedores”, e 

contra a “violência mítica” exercida pelo Direito que é estabelecido pelos vencedores. A história 

oficial é fabricada por narrativas que impedem de enxergar as lacunas, os buracos, as 

incongruências. A interrupção, o estranhamento, a intermediação teriam papel fundamental na 

reflexão acerca dessas lacunas que tendem a ser apagadas por aqueles que detém o privilégio de 

contar as histórias: “seu interesse pela obra de Brecht, em particular pelo teatro do 

Verfremdungseffekt, portanto da interrupção provocada tanto na trama da ação como na 

identificação dos espectadores, remete a esta ligação privilegiada entre interrupção, crítica e 

verdade” (GAGNEBIN, 2007, p.102). 

O exercício da crítica e o acesso à verdade histórica passariam, necessariamente, pelo 

processo de “transformação de formas e instrumentos de produção por uma inteligência 

progressista e, portanto, interessada na liberação dos meios de produção, a serviço da luta de 
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classes” (BENJAMIN, 2014c, p.137). Essa noção traz à superfície a constatação de que é preciso 

se libertar das vivências individuais em nome do fortalecimento de certas instituições de interesse 

coletivo. “Obra de arte”, “livro”, “romance”, “intelectual”, ainda eram categorias em que 

predominava uma visão burguesa, individualista e atomizada, cabível muito mais a uma 

abordagem de ordem fascista do que revolucionária. Não por acaso, o discurso fascista 

frequentemente conclamava o surgimento de novos líderes políticos e intelectuais – figuras 

individuais a quem seriam atribuídas virtudes ou qualidades extraordinárias e que teriam a 

verdadeira capacidade de reunir e organizar as massas. A isso os fascistas chamavam de 

“renovação espiritual”. 

Um movimento de esquerda que não se dispõe a mudar a estrutura do processo 

produtivo acaba por alimentá-lo. Esse seria um equívoco cometido pelos intelectuais do Ativismo 

e, sobretudo, pela Nova Objetividade: “O aparelho burguês de produção e publicação pode 

assimilar uma surpreendente quantidade de temas revolucionários, e até mesmo propagá-los, sem 

colocar seriamente em risco sua própria existência e a existência das classes que o controlam” 

(BENJAMIN, 2014c, p.137). 

A Nova Objetividade teria tido o mérito de inventar e difundir a “reportagem” como 

um novo formato jornalístico, mas seu principal efeito revelou-se ser o de meramente introduzir 

novas formas de entretenimento no jornalismo. Para explicar esse ponto, Benjamin recorre a uma 

comparação com a fotografia: as técnicas associadas à câmera fotográfica foram, em sua origem, 

revolucionárias porque possibilitavam um tipo de registro de tempo e espaço que era impossível 

com a pintura. No início, o impacto da fotografia frente à pintura poderia ser comparável ao do 

dadaísmo em relação à arte tradicional. Porém, com a sua popularização e seus constantes 

avanços técnicos, a fotografia passou a assumir uma posição contrarrevolucionária, 

 
porque, se uma das funções econômicas da fotografia é alimentar as massas com certos 
conteúdos que antes ela estava proibida de consumir – a primavera, personalidades 
eminentes, países estrangeiros – através de uma elaboração baseada na moda, uma de 
suas funções políticas é a de renovar, de dentro, o mundo como ele é – em outras 
palavra: segundo os critérios da moda. (BENJAMIN, 2014c, p.138) 

 

De modo similar ao que ocorreu com a fotografia, os anseios de inovação da Nova 

Objetividade se revelaram somente como novas ferramentas a serviço dos mesmos senhores, sem 

que o aparelho produtivo sofresse qualquer modificação em sua estrutura. Submetidas à moda, as 
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melhores ideias revolucionárias tornam-se instrumento de perpetuação da dominação já 

instaurada, pois se dedicavam somente ao entretenimento. Por isso, para Benjamin, é necessário 

que haja uma refuncionalização da forma jornalística, rompendo com as barreiras entre escrita e 

imagem, escritor e leitor, autor e produtor: 

 
somente a superação daquelas competências no processo de produção intelectual, que, 
segundo a concepção burguesa, constituem a base da sua organização, torna essa 
produção politicamente apropriada; para tal, as barreiras de competência entre as duas 
forças produtivas – a material e a intelectual -, erigidas para separá-las, precisam ser 
derrubadas conjuntamente. (BENJAMIN, 2014c, p.139) 

 

O que Benjamin prescreve para a literatura já havia ocorrido com a música, 

especialmente com Hanns Eisler, no processo de superação da forma-concerto, ultrapassada pelas 

inovações técnicas que trouxeram o rádio, o disco e toda a sorte de aparelhos da reprodutibilidade 

técnica. As inovações técnicas produzem uma “massa líquida incandescente” da qual podem 

emergir muitas e diferentes expressões e linguagens, mas cujo uso em favor da revolução 

depende do grau de apropriação que é feito pelas massas. 

Ainda sobre a Nova Objetividade, Benjamin a acusa de ter transformado a pobreza e 

a luta contra a miséria em objeto de consumo, destinado a alimentar sentimentos piedosos de uma 

burguesia levemente incomodada ou em certo tipo de prazer contemplativo que seria, 

obviamente, inócuo do ponto de vista político. Exatamente nesse ponto, falta à Nova 

Objetividade a compreensão que Benjamin defende ser necessária para o escritor progressista: o 

reconhecimento de “quão pobre ele é e de quanto precisa ser pobre para poder começar de novo” 

(BENJAMIN, 2014c, p.141). O diagnóstico da pobreza de experiência da modernidade, realizada 

no texto Experiência e pobreza (1933) e em O narrador (1936), pode ser visto como um sintoma 

do esgotamento da cultura de matriz burguesa, mas também como condição de possibilidade para 

a criação de novos valores, efetivamente comprometidos com a luta de classes. A tese do autor 

como produtor depende desse reconhecimento mínimo, para que ele tenha consciência das 

condições de produção em que se encontra e se torne um fabricante não de produtos, mas dos 

próprios meios de produção. O teatro épico de Brecht seria um exemplo disso. O dramaturgo se 

desvencilhou de um aparato técnico complicado, repleto de figurantes, herdado de uma camada 

social saturada e caduca, “e limitou-se somente aos elementos mais primitivos do teatro. Num 

certo sentido, contentou-se com o púlpito. Renunciou a ações complexas. Conseguiu, assim, 
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modificar o contexto relacional entre o palco e o público, entre o texto e a representação, entre o 

diretor e os atores” (BENJAMIN, 2014c, p.142-143). 

As interrupções que caracterizam o teatro brechtiano introduziram um aspecto 

reflexivo permanente, pois impedem qualquer ilusão, empatia ou identificação por parte do 

receptor, que é convidado a participar ativamente do processo interpretativo, “descobrindo” as 

sequências por intermédio das interrupções durante as cenas. Por outro lado, essas interrupções 

despertam o diretor e os atores a refletirem sobre sua atuação. Esse estilo de montagem que 

caracteriza o teatro épico não visa a produzir excitações no espectador, porém a organizar e a 

mediar a interpretação do público. O teatro de Brecht se aproximaria, com isso, do tipo de 

experiência que estava sendo possibilitada pelo cinema: a montagem cinematográfica, na qual o 

manejo da câmera é o aspecto central, permite enfocar aspectos que objetivam “não tanto 

alimentar o público com sentimentos, mesmo que sejam de revolta, mas muito mais aliená-lo 

sistematicamente, pelo pensamento, das situações em que vive” (BENJAMIN, 2014c, p.144). 

O teatro de Brecht ilustra com clareza uma das principais funções que Benjamin 

espera do escritor progressista: mediar. O caráter mediador do escritor tem por função destacar 

que a força está no proletariado e não na inteligência individual – ideia que alimenta o culto ao 

gênio e que tende a ser mais próxima do fascismo. O intelectual verdadeiramente engajado deve 

sempre refletir sobre sua posição em relação aos meios de produção e responder às questões: “ele 

contribui para socializar os meios de produção intelectual? Ele vislumbra caminhos para 

organizar os trabalhadores no processo produtivo? Ele tem propostas para refuncionalizar o 

romance, o drama, a poesia? Conhece sua posição no processo produtivo?” (BENJAMIN, 2014c, 

p.146). 

As reflexões tecidas acerca da literatura podem ser extendidas para todo domínio 

artístico, especialmente para o cinema. Apesar de não ter sido mencionado diretamente, toda a 

reflexão em torno da refuncionalização da arte em nome de um projeto político coletivo é 

também aplicável ao cinema. Ainda há alguns agravantes: diferentemente da literatura, da poesia, 

do teatro, que usualmente estão atrelados à criatividade de um autor individual, o cinema é obra 

coletiva. Os efeitos da reprodutibilidade técnica poderiam ser percebidos também nessas artes 

burguesas, mas no cinema, a desauratização já havia se instaurado permanentemente, por estar 

ligada ao próprio processo de produção e montagem do filme. Justamente em função desta 

condição desauratizada é que o cinema pode assumir um papel político diferenciado no processo 
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produtivo. 

Enfim, o ensaio O Autor como Produtor nos fornece algumas importantes pistas 

sobre a relação entre estética e política no pensamento benjaminiano. Além disso, nos estimula a 

analisar a “obra” (o termo deixa de ser preciso, a partir de agora) inserida no processo produtivo, 

repensando o lugar ocupado pelo autor e o estatuto atribuído às produções artísticas. A pergunta 

proposta por Benjamin acerca da relação entre obra literária e a estrutura produtiva – “qual é a 

posição da obra literária dentro das relações de produção?” (BENJAMIN, 2014c, p.131) – 

certamente será uma das questões mais importantes que faremos para os filmes que serão 

analisados mais adiante. 

 
 
 

1.2 SOBRE CINEMA, TÉCNICA E SOCIEDADE: ALGUMAS NOÇÕES FUNDAMENTAIS A PARTIR DO 

ENSAIO A OBRA DE ARTE NA ERA DA SUA REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA, DE WALTER BENJAMIN. 

 

Nesse primeiro capítulo, destacaremos alguns conceitos benjaminianos que são 

centrais para a interpretação dos filmes Tropa de Elite e Branco sai, preto fica. Na primeira parte 

do capítulo, focaremos nossa atenção no ensaio A obra de arte na era da sua reprodutibilidade 

técnica, cuja primeira versão foi publicada em 1936 (seguida de outras três versões – duas em 

alemão, uma em francês), ensaio este que seria, segundo a crítica (SELIGMANN-SILVA, 2013, 

p.21), o texto mais conhecido e repercutido de Benjamin, com ampla influência sobre várias áreas 

das ciências humanas e da teoria literária contemporâneas, incluindo os Estudos Culturais pós- 

década de 1950. 

Contudo, a despeito da sua ampla repercussão, Jésus Martín-Barbero atesta que 

“poucos textos são tão citados nos últimos anos, e possivelmente tão pouco e mal lidos” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p.73). O filósofo espanhol atribui esse problema às leituras que 

pecam pela falta de contextualização adequada junto aos demais textos do autor, o que resulta em 

entendimentos de conceitos, métodos e ideias de modo apressado e, por vezes, aparentemente 

contraditório. Martín-Barbero aponta falhas interpretativas até mesmo em autores renomados, 

como Theodor Adorno e Jürgen Habermas, que teriam se enveredado por leituras com alcance 

reduzido da obra de Benjamin, tecendo críticas de ordem metodológica que, no entanto, teriam 
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deixado em segundo plano as inovações de seu pensamento11. 

A primeira versão de A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica foi 

escrita no fim de 1935 e publicada em 1936. Ainda naquele ano, em correspondência com um 

amigo de infância, Benjamin se regozijava de ter produzido a “primeira teoria materialista da 

arte”, que propunha fazer no campo da estética um esforço análogo ao que Marx havia feito no 

âmbito da economia capitalista: análise e prognóstico. De fato, a proposta benjaminiana se 

revelou ampla e ambiciosa: estava preocupado em compreender as mudanças que a percepção 

estética havia sofrido na modernidade, especialmente em função das inovações técnico- 

tecnológicas que estavam sendo produzidas desde meados do século XIX no interior do 

capitalismo industrial europeu. A fotografia e o cinema desempenharam papel crucial reflexão, 

pois eram, ao mesmo tempo, produtores e produtos dessas profundas transformações, uma vez 

que se desenvolveram no caldeirão efervescente de meados do século XIX ao início do século 

XX, quando se consolidou a transição definitiva do modo de produção artesanal do feudalismo 

para o sistema capitalista industrial. 

Benjamin propôs uma teoria materialista da arte, o que implica assumir que sua 

interpretação da arte está vinculada a uma consistente reflexão sobre a sociedade e sobre a 

cultura. Como afirma Seligmann-Silva, “uma reflexão sobre a sociedade moderna dependia de 

uma teoria da técnica e de sua aplicação nas artes” (SELIGMANN-SILVA, 2013, p.25), assim 

como essa aplicação estaria intimamente atrelada a uma análise social e cultural, em sintonia com 

o materialismo dialético do qual se via signatário. A ruptura de fronteiras entre arte e cultura 

revela a redução do valor simbólico do campo artístico em relação aos demais aspectos “menos 

nobres” da expressão humana, rompendo o lugar sagrado que havia sido constituído em torno da 

arte em séculos de tradição ocidental de matriz burguesa. O desenvolvimento da técnica estava 

impactando naquele aspecto que Benjamin considerava a quintessência ontológica da arte 

burguesa: a aura. 

A noção de aura – especialmente seu declínio – é central no pensamento 
 
 
 
 

11 Giorgio Agamben (2008, p.139) destaca que a interpretação peculiar do materialismo realizada por Benjamin, alvo 
de críticas por parte dos teóricos da Escola de Frankfurt por sua suposta falta de rigor, busca escapar à ortodoxia da 
dialética de caráter hegeliano que havia sido consagrada por Theodor Adorno. Como atesta Agamben, o “método 
micrológico e fragmentário” de Benjamin implicava menos dar explicações baseadas no todo social do que 
estabelecer relações imediatas com as lutas sociais e as tendências materiais que ele percebia com argúcia, fiel ao 
princípio de que “cada mínima célula da realidade intuída contrabalança todo o resto do mundo”. 
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benjaminiano, embora seja alvo de controvérsias12. A definição de aura aparece em vários 

textos13, de modo mais ou menos similar: “[a aura] é uma teia singular composta de elementos 

espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que esteja” 

(BENJAMIN, 2014a, p.108; 2014b, p.184)14. Trata-se do “aqui e agora” da obra de arte, 

assegurada pelas noções de unicidade, autenticidade e organicidade a ela predicadas. A unicidade 

da obra de arte estaria atrelada à sua inserção no contexto da tradição, o modo particular como se 

vincula à história; a autenticidade seria assegurada pela sua existência única, irreprodutível; a 

organicidade deve-se à organização interna de seus elementos, igualmente singular. Enfim, a aura 

de uma obra de arte se compõe das distâncias que se estabelecem entre ela e o mundo ao seu 

redor, especialmente o espectador. 

Didi-Huberman acrescenta, ao “espinhoso e polimorfo valor de uso” desse conceito 

benjaminiano, a interpretação de que a aura corresponderia a um espaçamento tramado (trama de 

um tecido e trama de uma cadeia de eventos de um acontecimento único), que “nos cercaria, nos 

pegaria, nos prenderia em sua rede” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.147), sob o signo 

 
próximo e distante ao mesmo tempo, mas distante em sua proximidade mesma: o objeto 
aurático supõe assim uma forma de varredura ou de ir e vir incessante, uma forma de 
heurística na qual as distâncias - as distâncias contraditórias - se experimentariam umas 
às outras, dialeticamente. O próprio objeto tornando-se, nessa operação, o índice de uma 
perda que ele sustenta, que ele opera visualmente: apresentando-se, aproximando-se, 
mas produzindo essa aproximação como o momento experimentado "único')  (einmalig) 
e totalmente "estranho" (sonderbar) de um soberano distanciamento, de uma soberana 
estranheza ou de uma extravagância . Uma obra da ausência que vai e vem, sob nossos 
olhos e fora de nossa visão, uma obra anadiômena da ausência. (DIDI-HUBERMAN, 
1998, p. 148) 

 
Em função desse jogo de proximidade e distância (“a irrepetível manifestação de uma 

distância”) que é conferido pela aura, o único modo de percepção considerado adequado pela 

tradição seria aquele caracterizado pela contemplação (Kontemplation) ou recolhimento 
 

12 Taísa Palhares adverte para o fato de que a interpretação “positiva” do declínio da aura, notoriamente manifesta no 
ensaio sobre a obra de arte, não encontra eco no ensaio “Sobre alguns temas em Baudelaire”, o que denota que há 
uma ambiguidade em torno do declínio da aura que transpassa a obra em Benjamin Nesta obra de 1939, Benjamin 
associa o declínio da aura ao empobrecimento da experiência na modernidade, o que resulta em um tom 
predominantemente melancólico a respeito desse diagnóstico (PALHARES, 2002, p.8). 
13 

Mencionamos pelo menos três: “Pequena história da fotografia”, “Sobre alguns temas em Baudelaire”, primeira e 
terceira versões de “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (1936). 
14 A maior parte dos textos de Benjamin com que lidamos neste estudo fazem parte do volume Obras Escolhidas – 
Volume I: Magia e Técnica, Arte e Política, publicado pela editora Brasiliense. Como são vários textos de uma 
edição de um mesmo ano, optamos por separar os ensaios letras que acompanham a data de publicação (2014a, 
2014b, assim sucessivamente). As obras podem ser consultados nas referências. 
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(Vereinigung). Benjamin rastreia as origens das primeiras produções artísticas nas antigas 

religiões e práticas míticas ou mágicas. Dessa forma, as primeiras obras artísticas estavam 

destinadas ao culto e reivindicavam uma distância absoluta, sagrada, imaculada em relação ao 

receptor. O “valor de culto” da obra seria garantido pelo invólucro da aura, cuja contemplação 

estava reservada a poucos iniciados com o privilégio de aceder às peças que reivindicavam ser 

mantidas praticamente em segredo, longe do alcance do comum, do trivial, do profano. Isto é, o 

valor de culto da obra pode ser considerado, utilizando uma metáfora matemática, inversamente 

proporcional ao seu valor de exposição: quanto mais secreta e reservada se encontra a obra, maior 

tende a ser sua aura e seu valor absoluto como peça de contemplação/recolhimento/imersão por 

via da fé no objeto que se encontra em separado e distante. Existe interioridade em relação aos 

objetos auráticos, isso não ocorre em relação àqueles que transformam a relação espacial e 

temporal dos objetos e seu receptor; quanto mais ela é exposta, menor tende a ser seu valor como 

peça única e sagrada. 

Esse uso primariamente mágico e religioso das obras de arte, cujos rastros ainda se 

podiam observar na arte burguesa do século XX, declina gradativamente com o advento das 

técnicas de reprodução mais elaboradas. Benjamin reconhece que a reprodução técnica envolve 

procedimentos variados e já consolidados na história, como a xilogravura e a própria imprensa de 

Gutenberg, mas identifica na litografia o divisor de águas quanto à capacidade de reprodução 

serial, podendo tanto ser dirigida a um número muito maior de pessoas quanto produzir 

diariamente coisas novas (BENJAMIN, 2014b, p.180). Após a sua invenção por Daguèrre, 

patenteada em 03 de julho de 1839, a fotografia experimentou rápidas e sucessivas evoluções 

técnicas e iniciou, de modo radical, um novo patamar da percepção artística que culminou no 

cinema. O fotograma, com seus instantâneos da realidade, correspondia aos anseios de uma nova 

massa, oriunda das transformações das revoluções burguesas e das revoluções industriais, de 

“fazer as coisas ficarem mais próximas”, possuir os objetos, tanto quanto possível, na imagem, na 

cópia, na reprodução” (BENJAMIN, 2014b, p.184). A proximidade de que Benjamin fala pode 

ser interpretada do ponto de vista físico, espacial. Por isso, Benjamin proclama que, “com a 

fotografia, o valor de culto começa a recuar em todas as frentes, diante do valor de exposição” 

(BENJAMIN, 2014b, p.188). Torna-se obsoleto falar de autenticidade da obra de arte em tempo 

de reprodutibilidade. 

O diagnóstico da decadência da aura, realizado por Benjamin na quarta seção da 
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primeira versão do ensaio sobre a obra de arte, é acompanhado pela constatação da emergência  

de um novo tipo de percepção da arte que se opõe àquele que se havia constituído com a arte 

clássico-burguesa. Ao invés da contemplação, a modernidade via a fotografia e o cinema 

consolidarem a percepção pela distração (dispersão, diversão ou desvio)15 e pela experiência do 

choque (Chockerlebnis ou Chockerfahrung). 

A experiência do choque se dá justamente no processo de associação de ideias a que o 

espectador está submetido no mundo moderno, sendo caracterizado por um fluxo constante de 

imagens que se interrompem de forma abrupta no interior da vida urbana, seja no trânsito, no 

trabalho ou nas ruas dos grandes centros. Do mesmo modo que “o mover-se através do tráfego 

implicava uma série de choques e colisões para cada indivíduo” (BENJAMIN, 2000, p.124), e os 

semáforos e demais luzes da cidade produziam um deslocamento desenfreado dos novos 

habitantes dos centros urbanos, a fotografia – e ainda mais o cinema – vão representar o turbilhão 

de eventos sensoriais que formam “a essência da vida moderna nas primeiras metrópoles” 

(BUCK-MORSS, 2012, p.168). O cinema repercute a experiência do choque através do processo 

de montagem16, em que as sequências de imagens vão sendo fabricadas com determinados 

ritmos, encadeamentos e rupturas: 

 
o espaço se amplia com o primeiro plano, o movimento se torna mais vagaroso com a 
câmara lenta. É evidente, pois, que a natureza que se dirige à câmara não é a mesma que 
a que se dirige ao olhar. A diferença está principalmente no fato de que o espaço em que 
o homem age conscientemente é substituído por outro no qual sua ação é inconsciente. 
(BENJAMIN, 2014b, p.204) 

 

A memória e o inconsciente buscam se proteger desse turbilhão, antepondo escudos 
 
 

15 Carla Damião destaca que Benjamin utiliza ao menos quatro termos em alemão (Zerstreuung, Vergnügung, 
Unterhaltung e Ablenkung) de forma correlata, termos estes que são traduzidos igualmente por distração, dispersão, 
desvio ou diversão. Segundo ela, a “culpa” por possíveis confusões terminológicas seria do próprio Benjamin, que 
utiliza os quatro termos de modo indistinto ao longo do ensaio (conforme DAMIÃO, 2007, p.4). No entanto, a autora 
ressalva a oposição entre Vereinigung – movimento de recolhimento – e Zestreuung – movimento de dispersão, 
como característicos dos modos de percepção opostos. O recolhimento seria o resultado de uma contemplação 
absoluta no campo da reflexão internalizada e do sagrado. A dispersão é o exato movimento contrário, incapaz de 
imergir no objeto por absoluta concentração. A dispersão é uma incapacidade de se voltar para si mesmo, de 
mergulhar no objeto como se o si mesmo e o objeto fossem indistintos, aquilo que se relaciona com o trabalho 
seriado e com a montagem no cinema. 
16 

O termo “montagem” é anterior ao cinema, referindo-se a um método de composição utilizado pela literatura, 
pelas artes plásticas (Dadaísmo, Cubismo, com a ideia de “colagem”, por exemplo) e no teatro (a noção de 
“interrupção”, de Bertolt Brecht). Porém, o uso no cinema foi consolidado por Sergei Eisenstein, que deu  os  
sentidos de “relação sintética a partir de dois planos fílmicos” e “um conjunto de associações no interior de um único 
plano” (MACHADO, 1982, p.35). 
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contra o choque. Porém, o inconsciente se adapta gradativamente às novas sensações advindas do 

mundo moderno e passa a desenvolver novas percepções a partir desses elementos, até então 

inexistentes. Exemplo disso é o aparecer de um inconsciente ótico: forma de percepção baseada 

nos movimentos, ângulos, aproximações e distanciamentos da câmera de filmagem. A noção de 

inconsciente ótico é de grande relevância para o argumento de Benjamin acerca da mudança de 

percepção que é operada na modernidade. Introduzindo elementos extraídos da psicanálise de 

Freud, Benjamin abre espaço para os efeitos psíquicos que resultam das mudanças sociais e 

políticas em curso desde fins dos novecentos. O sujeito que surge no capitalismo difere-se 

radicalmente do sujeito pré-capitalista, em novas relações com o mundo, intermediadas pela 

técnica e por relações de trabalho e consumo. O cinema ocupa um espaço de grande importância 

no diagnóstico destas relações: as imagens em movimento reproduzem o estilo de vida acelerado 

das grandes metrópoles, como a Paris do século XIX onde habita o flanêur, um resquício de um 

modo de vida em vias de ser ultrapassado e que se recusa a ser assimilado pela modernidade. 

O inconsciente ótico, a um só tempo psíquico, estético e epistemológico, compõe-se 

das múltiplas possibilidades de percepção que vão muito além das capacidades óticas naturais, 

que nos fornecem novos modos de encarar a realidade que sequer eram suspeitas antes do 

desenvolvimento das tecnologias ligadas à imagem. É possível afirmar – como o faz Gagnebin 

(2008, p.20) que há uma “recíproca relação entre as transformações histórico-sociais da 

percepção humana e as transformações estéticas” em todos os seus sentidos (percepção; teoria da 

arte; produção artística). A filósofa afirma também que 

as imagens involuntárias, inconscientes, efêmeras e fulgurantes fazem, portanto, irrupção 
no texto através de sensações táteis ou olfativas, isto é, são oriundas dos sentidos ditos 
“primitivos”, dos sentidos presentes na criança antes da construção do visível, antes da 
organização da visão; por isso também remetem, em Freud, ao território arcaico do 
inconsciente, antes das evidências da consciência. Podemos, aliás, observar que tais 
imagens, mesmo que encerradas na esfera privada do sujeito singular, abrem para uma 
nova dimensão do infinito: não mais um infinito transcendente e universal, mas um 
infinito imanente e singular, um infinito ligado à memória e ao inconsciente que 
reintroduza dimensão abissal do tempo na temporalidade truncada da atualidade pós- 
moderna (GAGNEBIN, 2008, p.22) 

 

O sujeito moderno pode enxergar uma realidade intermediada pelas lentes da câmera 

e projetada na tela grande, que produz instrumentos de percepção e representação de imagem- 

tempo que seriam impossíveis aos olhos humanos. Seligmann-Silva (2008) compara o filme a um 

“projétil”, algo com um caráter traumatizante que possibilita uma “explosão terapêutica do 

inconsciente” (BENJAMIN, 2014b, p.204), cuja finalidade poderia ser comparável à da catarse 
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para a tragédia grega. Retomando brevemente a Poética de Aristóteles: a tragédia no mundo 

grego antigo pode ser entendida como “imitação [mímesis] [...] que, suscitando o terror [phobos] 

e a piedade [éléos], tem por efeito a purificação [kátharsis] dessas emoções.” (ARISTÓTELES, 

Poética, 1987, 1449b). A tragédia grega estabeleceria uma relação fundamental entre estética, 

ética e política, tendo o pano de fundo da narrativa mítica como suporte. A encenação trágica, 

suscitando os efeitos da catarse, operaria uma linha divisória de cunho ético que possuiria 

grandes implicações para a vida política: ela separaria os bons dos maus, os verdadeiros dos 

falsos, os justos dos injustos, as boas e as más ações, fornecendo os parâmetros mínimos de ação 

para os indivíduos. 

Certamente há muitas diferenças formais e contextuais entre a antiga tragédia e o 

cinema, que não serão objeto de análise aqui. Mas, guardadas as proporções e as suas inserções 

contextuais, cremos ser possível afirmar que o cinema pode ser considerado, sob este aspecto, 

como uma arte que multiplica os efeitos da tragédia grega. Esses efeitos expandem-se, também, 

para o domínio do inconsciente. 

Benjamin se refere, especialmente, aos filmes grotescos e aos desenhos animados da 

Disney, que, por meio de suas construções fantasiosas que levam, quase sempre, ao riso, 

permitem ao espectador a purificação de experiências emocionais psicóticas e potencialmente 

perigosas, por que reprimidas pela vida social. Com isso, Benjamin compara o inconsciente ótico 

ao inconsciente pulsional revelado pela psicanálise de Sigmund Freud, identificando a influência 

que a percepção estética através do cinema, com suas “deformações e estereotipias, 

metamorfoses e catástrofes” (BENJAMIN, 2014b, p.205), podem exercer sobre o universo 

inconsciente das psicoses, alucinações, sonhos. É como se, por meio do cinema, a percepção 

individual do psicótico ou do sonhador pudesse ser compartilhada publicamente e se tornasse 

objeto de apropriação coletiva. 

Esse fluxo ininterrupto de sensações óticas e táteis impede o modo de percepção por 

contemplação por parte do espectador, atitude esta que era considerada essencial para a fruição 

das obras de arte “clássicas”, como a pintura, a dança e a música. A experiência do choque 

contribui para que o valor de culto da obra seja esvaziado e, com isso, sua aura seja esmaecida, 

perdendo a relação mágica que caracterizava o objeto artístico. Enquanto experiência, o choque 

impele o receptor da fotografia e do cinema a essa postura absolutamente nova em relação à obra, 

a percepção pela distração/dispersão, já que a recepção imediata de estímulos visuais inibe, em 
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grande medida, a capacidade de fixar as imagens em seu fluxo ininterrupto. O efeito do choque 

“molda” o aparelho perceptivo do espectador cinematográfico, contribuindo para a formação de 

uma nova sensibilidade estética que reproduz, de certa forma, a experiência sensorial cada vez 

mais empobrecida dos habitantes das metrópoles industriais do início do século XX: 

 
o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse 
processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. 
Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do domínio da 
tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a 
existência única da obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica 
permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o 
objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição, que 
constitui o reverso da crise atual e a renovação da humanidade. Eles se relacionam 
intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias. Seu agente mais poderoso é 
o cinema. (BENJAMIN, 2014b, p.184) 

 

Benjamin compreende que o cinema é a mais moderna das formas de arte, destacando 

como o choque caracteriza a percepção do espectador, que 

percebe uma imagem [que] não é mais a mesma (...). A associação de ideias do 
espectador é interrompida imediatamente, com a mudança da imagem. Nisso se baseia o 
efeito do choque provocado pelo cinema, que, como qualquer outro choque, precisa ser 
interceptado por uma atenção aguda. O cinema é a forma de arte correspondente aos 
perigos existenciais mais intensos com os quais se confronta o homem contemporâneo. 
Ele corresponde a metamorfoses profundas do aparelho perceptivo, como as que 
experimenta um passante, numa escala individual, e como as experimenta, numa escala 
histórica, todo aquele que combate a ordem social vigente. (BENJAMIN, 2014b, p.192) 

 
 

Segundo Carla Damião (2007, p.51), o filósofo Norbert Boltz, em palestra proferida 

em 1990 na USP, em São Paulo, havia chamado a atenção para um ponto até então pouco 

discutido no ensaio: Benjamin possuía uma compreensão da Estética que era consideravelmente 

distinta daquela que circulava nos meios intelectuais alemães desde o século XVIII. Ao invés de 

interpretar “estética” meramente como campo de formação do juízo de gosto ou como filosofia  

da arte (em referência à tradição da estética alemã de Baumgarten, Kant, Schiller, Schelling, do 

Romantismo alemão e de Hegel), Benjamin preferia ler o termo a partir de seu sentido 

etimológico, de matriz grega. Dessa forma, o termo grego aisthesis, do qual se origina a palavra 

Estética, não deve ser lido como teoria da arte, mas como “percepção ou doutrina da percepção” 

(DAMIÃO, 2007, p.51). Essa ampliação do campo investigativo da estética é fundamental para a 

crítica da cultura que é empreendida por Benjamin, pois não só a arte, mas toda percepção 

humana passam a ser objeto de investigação. O filósofo não estava tratando de modo meramente 
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cronístico de eventos restritos ao início do século XX, mas empreendia uma profunda análise de 

transformações na própria estrutura da percepção sensorial, cada vez mais emoldurada pela 

técnica e pelas mudanças no ambiente urbano e industrial. Benjamin possuía absoluta clareza da 

historicidade da percepção: “no interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das 

coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência”. 

(BENJAMIN, 2014b, p.183). Benjamin destaca que a percepção humana é condicionada não só 

naturalmente, isto é, pelo aparato biológico, mas também historicamente. E, sendo histórica, é 

também dialética, submetida às forças econômicas e políticas que organizam o modo de vida dos 

indivíduos. 

Essa nova interpretação da estética na modernidade levou em consideração o 

desenvolvimento da técnica e postulou o surgimento de uma segunda natureza, diante da qual 

devemos aprender tal qual fizemos diante da primeira. Benjamin nem avalia negativamente o 

desenvolvimento técnico, como fazem Adorno e Horkheimer, como tampouco se rende a um 

elogio desmesurado à tecnologia, como fizeram os positivistas e os futuristas. Nem apocalíptico, 

nem integrado. Ao contrário, Benjamin procede a uma leitura arguta dos impactos que o 

desenvolvimento de novas máquinas estava produzindo sobre a percepção e vislumbrava, ainda 

que de modo discutível, as condições de possibilidade de uma arte verdadeiramente proletária, 

desauratizada e coletivizada. Na primeira versão do ensaio sobre a obra de arte, Benjamin 

introduz a noção de “segunda natureza”: o mundo ocidental estaria experimentando o surgimento 

de uma nova natureza de ordem tecnocientífica e não meramente biológica, e que também 

precisaria ser “dominada”/(aprendida pelo hábito) pelo ser humano assim como a primeira 

natureza estava sendo dominada pela ciência. A técnica e a natureza se constituem de forma 

imbricada, e o cinema, ele próprio fruto do advento dessa segunda natureza e dependente da 

técnica, se revelaria o instrumento mais apropriado para dominá-la, submetendo a complexa 

aparelhagem ao controle humano: 

 
o filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um 
aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do 
gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – é essa a 
tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. (BENJAMIN, 
2014b, p.192) 

 

Já na segunda versão do ensaio, Benjamin trata a “segunda natureza” de modo mais 



43 
 

 
 
 

lúdico, considerando-a não como um produto da evolução tecnológica, mas como uma 

capacidade humana de se distanciar da natureza através da mímesis e do jogo (SELIGMANN- 

SILVA, 2013, p.32-33). Porém, é somente em Diários de Moscou que Benjamin trata do tema da 

“reversão lúdica”, que considera o cinema como um poderoso instrumento a serviço da relação 

com a natureza, porém não com fins de domínio, e sim jogando com ela (DAMIÃO, 2008, 

p.145). O Camundongo Mickey da Disney, assim como o cinema revolucionário soviético de 

Sergei Eisenstein, seriam considerados por Benjamin exemplos desse exercício de controle ou 

jogo da natureza pelo cinema. Como ele mesmo afirma, “dentre as funções sociais do cinema, a 

mais importante é criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho” (BENJAMIN, 2014b, p.204), 

e o cinema pode fazê-lo não só pelo modo como se representa na tela, mas, sobretudo, pelo modo 

como pode representar o mundo, oferecendo a nossos sentidos uma vasta sensação de liberdade. 

Mesmo reconhecendo que a obra de arte anteriormente ao capitalismo era já passível 

de ser reproduzida por meio da cópia ou da reprodução, Benjamin identifica que o processo de 

reprodução advindo com as inovações técnicas, durante a Revolução Industrial, é 

substancialmente diferente e mais radical, em função do modo como a reprodutibilidade ocorre e 

em função das profundas mudanças da recepção que produzem. 

No ensaio Pequena História da Fotografia, escrito em 1931, Benjamin testemunha 

que a “câmera torna-se cada vez menor, cada vez mais apta a fixar imagens efêmeras e secretas, 

cujo efeito de choque paralisa o mecanismo associativo do espectador” (BENJAMIN, 2014a, 

p.115). O efeito de choque instaurado pelas lentes da câmera fotográfica não só rompe 

gradativamente a aura da arte tradicional, como também força uma nova investigação sobre o que 

deve ser considerado ou não arte – essa questão limítrofe não havia sido alcançada por muitos 

autores, entre eles o próprio Baudelaire (BENJAMIN, 2014a, p.114), que fez uma leitura “sóbria 

e pessimista” da fotografia. O cinema completa de forma mais radical esse processo: 

 
nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto não é, como no caso 
da literatura ou da pintura, uma condição externa para sua difusão maciça. A 
reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato na técnica de sua 
produção. Esta não apenas permite, da forma mais imediata, a difusão em massa da obra 
cinematográfica, como a torna obrigatória. A difusão se torna obrigatória, porque a 
produção de um filme é tão cara que um consumidor que poderia, por exemplo, pagar 
um quadro, não pode mais pagar um filme. O filme é uma criação da coletividade. 
(BENJAMIN, 2014b, p.186) 

 
O filme é uma criação da coletividade. Diferentemente da pintura, da literatura ou 
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mesmo da música, que podem ser produzidas na solidão do indivíduo, um filme precisa envolver 

um conjunto de pessoas – cujo número pode variar de acordo com o orçamento e as pretensões da 

obra – em sua produção. Além disso, há um fator elementar: os custos. Um filme é 

economicamente dispendioso, por isso requisita ser exibido para que o investimento em sua 

produção possa ser pago. 

Benjamin sabia dos usos para fins políticos para os quais as novas tecnologias 

estavam sendo utilizadas em seu tempo. Os regimes de extrema direita que cresciam na década de 

1930, reconhecendo o alcance que rádio e cinema possuíam junto às grandes massas, utilizaram- 

se dos meios de comunicação para fins de propaganda. E foram bem sucedidos. A este fenômeno 

Benjamin deu o nome de estetização da política: as lentes das novas câmeras foram apropriadas 

para se tornarem instrumentos a serviço do poder autocrático. A estetização da política se 

fabricava a partir das filmagens de jogos, desfiles militares, discursos políticos, espetáculos 

artísticos e apresentações musicais, que eram meticulosamente transformados em cenas 

espetacularizadas formavam uma totalidade coercitiva conveniente para as demonstrações de 

poder e sucesso do regime. As massas eram despojadas de sua capacidade política e submetidas a 

um processo de persuasão, baseada no acionamento de emoções primitivas e em sentimentos de 

patriotismo e devoção ao líder. Impossibilitadas de agir ativamente, as massas se encontravam 

condicionadas aos discursos grandiloquentes e sedutores que as novas tecnologias da imagem 

eram capazes de produzir. 

Benjamin propunha a politização da arte como antítese da estetização da política. 

Enquanto esta se valia da apropriação da técnica com fins de manipulação e propaganda, que não 

pretendia alterar as relações de produção sob as quais os regimes totalitários estavam assentados, 

a politização da arte consistia na apropriação da técnica para atender aos interesses das classes 

dominadas. Mas esta politização não consiste em inverter o jogo de dominação, fazendo do 

cinema um instrumento de propaganda a serviço do proletariado. Embora o próprio Benjamin não 

tenha fornecido uma conceituação explícita da expressão, é possível afirmar que a politização 

visa, em primeir lugar, desmascarar os simulacros da política estetizada e difundida pelos regimes 

totalitários. O cinema, por seu caráter desauratizado, desprovido da sacralidade que impedia o 

acesso do grande público não-iniciado, estaria imbuído das características necessárias para fins de 

democratização da expressão e de seu uso por causas revolucionárias. 

A leitura estética realizada por Benjamin possui implicações políticas claras: em 
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primeiro lugar, o declínio da aura é considerado por Benjamin a condição de possibilidade de 

produção de arte e cultura que seja verdadeiramente popular, coletiva e proletária; em segundo 

lugar, esse mesmo processo de “desencantamento da arte” – como o descreve Adorno17 – almeja 

não só se desvencilhar do domínio da burguesia sobre a cultura como também da apropriação do 

cinema e da fotografia pelo fascismo (BENJAMIN, 2014b, p.180). Esses vínculos entre cinema e 

política são especialmente importantes para nossa análise, considerando que tanto Tropa de Elite 

quanto Branco sai, preto fica, estão intimamente atrelados tanto por seus roteiros, quanto por 

seus contextos de produção, a cenários políticos marcados por uma presença violenta do Estado e 

por discriminação racial e social. Desenvolveremos esses tópicos mais adiante. 

 
 

1.3 POLÍTICA E HISTÓRIA: EMPATIA E ESTRANHAMENTO. A PROPÓSITO DAS TESES SOBRE O 

CONCEITO DE HISTÓRIA 

 
 

O ensaio Sobre o conceito de História (Über den Begriff der Geschichte)18, escrito no 

último ano de vida de Benjamin e publicado postumamente por Theodor Adorno, é considerado 

um texto de importância ímpar tanto para a obra de Benjamin quanto para o pensamento 

filosófico moderno. Michael Löwy o comparou às Teses sobre Feuerbach, de Karl Marx, 

publicadas em 1845 (LÖWY, 2005, p.17), levando em conta sua relevância para o pensamento 

revolucionário do início do século XX. 

Reconhecendo que a “verdadeira imagem do passado passa voando” e que “o passado 

não se apresenta para nós como de fato teria ocorrido” (BENJAMIN, 2014g, p.243), Benjamin 

critica correntes canônicas da historiografia, que pretendiam desenvolver uma filosofia da 

história objetiva, e adota um método de leitura da história bastante peculiar, apresentado de forma 

fragmentada e permeado de alegorias. Esse texto benjaminiano possui forte presença de traços 

teológicos, com evocações recorrentes a um messianismo de matriz judaica. Repletas de imagens, 

metáforas, alegorias enigmáticas, as teses sobre o conceito de história dificilmente agradariam 

 
 

17 
Em carta a Benjamin a propósito do ensaio sobre A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, escrita 

em 18 de março de 1936. Publicada como anexo na tradução da 2ª versão pela L&PM, em 2013, p.151. 
18

Utilizaremos simultaneamente três traduções para o texto. A primeira é a de Sérgio Rouanet com revisão técnica de 
Márcio Seligmann-Silva, publicada para a editora Brasiliense (2014g); a segunda foi feita por João Barrento e 
publicada pela editora Boitempo (2012); a terceira é de Jeanne-Marie Gagnebin e Marcos Lutz Müller, constante no 
livro Aviso de Incêndio, de Michael Löwy (2005). 
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àqueles que exigem uma exposição clara e sistemática de ideias, ao modo cartesiano. Bertolt 

Brecht já teria chamado atenção para as “metáforas e judaísmos” do texto na apreciação que teria 

feito em 1941, embora o considerasse “claro e esclarecedor” (KONDER, 1999, p.102). Löwy 

(2002, 2005, 2009) veria justamente articulação inaudita de Benjamin a origem de uma crítica da 

história e da cultura que se mostra fecunda e original para a atualidade: 

 
a filosofia da história de Walter Benjamin bebe em três fontes diferentes: o romantismo 
alemão, o messianismo judeu e o marxismo. Não é uma combinatória ou “síntese” 
dessas três perspectivas (aparentemente) incompatíveis, mas a invenção, a partir delas, 
de uma nova concepção, profundamente original. (LÖWY, 2002, p.199) 

 

O uso de alegorias como método de exposição crítica foi um tema largamente 

desenvolvido por Benjamin no texto As origens do drama barroco alemão (Trauerspiel Buch). 

Nesse ensaio, apresentado (e rejeitado) em 1925 à Universidade de Frankfurt, para concorrer a 

uma cátedra de livre-docência, Benjamin caracteriza o Trauerspiel19, diferenciando-o da tragédia 

grega clássica (Tragödie), e inserindo-o no contexto histórico vivido sob as monarquias 

absolutistas dos séculos XVI e XVII. Segundo Willi Bolle, o Trauerspiel se caracterizaria por 

rituais encenações de poder, em que o estético estaria a serviço do político visando a ostentar o 

poder do soberano (BOLLE, 1988, p.51). Nesses textos dramáticos, escritos para serem 

encenados – sem nunca terem chegado a sê-lo efetivamente – a melancolia se constituiria como o 

principal elemento, responsável por conduzir a percepção da história por parte dos espectadores. 

Segundo Löwy (2005, p.33), a primeira menção às teses teria sido feita em carta a 

Horkheimer, datada de 22 de fevereiro de 1940. Nessa carta, Benjamin teria exposto ao amigo  

seu projeto de escrita de um texto, que serviria como uma introdução metodológica ao Trabalho 

das Passagens, e teria revelado o objetivo de estabelecer uma cisão entre as formas de enxergar a 

história que estavam sendo adotadas pelo historicismo e por outras correntes influentes, 

especialmente a vertente “oficial” do materialismo histórico. Benjamin considerava que havia 

interpretações oriundas de um marxismo vulgar que também se encontravam, por assim dizer, 

“contaminadas” por princípios da interpretação historicista, especialmente a crença na noção 

“etapista”, evolucionista e cumulativa de progresso. 

 
 

19 
O termo Trauerspiel – assim como vários adotados por Benjamin – é de difícil tradução. Sérgio Rouanet (1984) 

opta por “drama barroco”; João Barrento (2004) prefere “drama trágico”; Haroldo de Campos prefere o neologismo 
“luti-lúdico”. 
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No ensaio sobre Eduard Fuchs (BENJAMIN, 2012b, p.123), de 1936, Benjamin já 

havia refletido acerca de uma versão do marxismo que estaria impregnada de uma excessiva 

confiança no desenvolvimento tecnológico. Nessa versão predominaria a crença em uma visão 

evolutiva da história que deveria culminar, necessariamente, na implosão do capitalismo e na 

subsequente implementação do socialismo/comunismo mediante a revolução. Entre seus 

defensores encontrava-se Karl Kautsky, que considerava que 

tão inevitável, tão irresistível como o desenvolvimento incessante do capitalismo, é 
também a reação final contra esse desenvolvimento, isto é, a revolução proletária. É 
irresistível porque é inevitável que o proletariado, fortalecido, ponha-se em guarda 
contra a exploração capitalista, organize-se em seus sindicatos, cooperativas e grupos 
políticos, que procure conquistar melhores condições de trabalho e de existência, e uma 
influência mais considerável. (KAUTSKY, 1972, p.2) 

 

Irresistível e inevitável são termos que explicitam o predomínio desse viés 

determinista e, ao mesmo tempo, evolucionista, que será objeto da crítica benjaminiana. E esse 

viés estaria sendo consolidado politicamente pelos programas do governo soviético de matriz 

teórica marxista-leninista, intensificado após a subida de Joseph Stálin ao poder, em 1924. Na 

tese de número I, Benjamin se inspiraria em um conto de Edgard Alan Poe e compararia esse 

materialismo histórico a um autômato jogar de xadrez que, conduzido por uma “força oculta” 

(um anão enxadrista escondido sob o tabuleiro), sempre venceria. A acusação de Benjamin se 

dirigia justamente àquelas correntes do marxismo que compreendiam a história de modo 

mecânico e determinista, como se cada evento histórico correspondesse, necessariamente, a um 

degrau acima na dialética que conduz à revolução. Assim como a partida de xadrez sempre seria 

vencida pelo autômato, o materialismo encontraria argumentos para justificar a tese de que o 

socialismo estaria em vias de implementação de modo inevitável e irresistível, o que resultaria 

em certo grau de confiança nos desdobramentos históricos e amenizaria a necessidade de 

justificar as ações políticas do principal ator político da revolução: o Partido Comunista 

Soviético. 

O marxismo benjaminiano, segundo autores como Löwy (1994, 2002),  Konder 

(2003) e Mosès (1997), teria se consolidado após a leitura de História e Consciência de Classes 

(1923), de Georg Luckács, na primeira metade dos anos 1920, e teria se configurado de forma 

menos ortodoxa do que a versão oficial assumida e praticada por Kautsky, Lênin e Stálin. 

Segundo Löwy, as teses sobre o conceito de história 
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mostram qual é o aspecto do marxismo que mais interessa a Benjamin e vai aclarar com 
uma luz nova sua visão do processo histórico: a luta de classes. No entanto, o 
materialismo histórico não vai substituir suas intuições “anti-progressistas”, de 
inspiração romântica e messiânica; vai se articular com elas, ganhando, dessa maneira, 
uma qualidade crítica que o distingue radicalmente do marxismo “oficial” dominante na 
época. (LÖWY, 2002, p.200) 

 

O grande adversário de Benjamin era o historicismo, ainda que imiscuído em 

doutrinas aparentemente contrárias, como o próprio marxismo. Benjamin evidenciou que a crença 

na noção de progresso permeava as mais influentes doutrinas de então: o historicismo 

conservador, a socialdemocracia e o próprio materialismo histórico de base marxista-leninista (e 

stalinista). Essa evolução poderia ser testemunhada pelos contínuos avanços tecnológicos e pela 

industrialização que consolidaram o modelo capitalista industrial do século XIX, mas cujos 

efeitos negativos na estrutura social eram relegados a segundo plano pelos seus defensores. Os 

historiadores de matriz historicista e, por extensão, historiadores iluministas e pensadores 

socialdemocratas, compartilhavam a defesa de que o progresso tecnoindustrial seria inevitável e 

que a resolução dos problemas sociais humanos (fome, miséria, guerras, entre outros) seria 

somente uma questão de tempo, partindo da premissa de que o desenvolvimento técnico 

produziria soluções para as mazelas humanas. Mas, para Benjamin, o progresso conduziria à 

catástrofe, como evoca na tese de número IX, em que interpreta o quadro O Anjo da História de 

Paul Klee: 

[o semblante do anjo da história] está voltado para o passado. Onde nós vemos uma 
cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e arremessa a seus pés. Mas uma tempestade sopra do paraíso e 
prende-se em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-la. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto 
o amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É a essa tempestade que chamamos 
progresso. (BENJAMIN, 2014g, p.246) 

 

O Anjo da História é, provavelmente, a alegoria mais repercutida das teses 

benjaminianas. Revertendo o significado positivo atribuído à noção de progresso por parte dos 

teóricos do historicismo, Benjamin vale-se de referências de cunho religioso – o anjo, a 

tempestade, a catástrofe – para alertar, profeticamente, sobre os nefandos rumos da moderna 

civilização industrial e do nazifascismo crescente. Compreende com clareza que a guerra era um 

fruto inevitável do desenvolvimento da tecnologia e do modo de produção capitalista: por isso o 

olhar melancólico diante de uma destruição anunciada. 

A socialdemocracia germânica teria sido, conforme Benjamin, uma das principais 
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responsáveis por esse elogio da técnica e por estimular uma postura conformista nos 

trabalhadores. Em um cenário político marcado pela ascensão dos regimes fascistas na Europa, 

nas décadas de 1920 e 1930, os movimentos de esquerda não conseguiram se articular 

adequadamente para serem alternativas efetivas contra os regimes de extrema-direita, de modo 

que a socialdemocracia, com propostas políticas de centro-esquerda – inclinadas para a 

conciliação entre Estado e capital e menos incisivas do que aquelas pregadas pelos partidos 

Comunistas – conseguiram ocupar um maior espaço político. O Programa de Gotha, consolidado 

em 1875 na Alemanha, que já havia sido alvo de intensa crítica por Karl Marx20, exemplificava a 

tendência de unificar setores da esquerda em torno de um projeto político de centro. No início do 

século XX, o projeto da socialdemocracia aglutinou diferentes setores políticos que se opunham 

ao nazifascismo. Mas, conforme Benjamin na tese X, esse projeto falhou: “os políticos nos quais 

os adversários do fascismo tinham depositado as suas esperanças jazem por terra e agravam sua 

derrota com a traição à própria causa” (BENJAMIN, 2014g, p.246). O maior erro da 

socialdemocracia teria sido aderir a uma concepção de história baseada no progresso e na adesão 

das massas, que havia sido fabricada e alimentada pelos adversários, só servindo ao modelo 

político-social da extrema direita. Na tese XIII, o filósofo acusa a socialdemocracia de adotar um 

“conceito dogmático de progresso sem qualquer vínculo com a realidade”, de um modo que só 

poderia ser concebido em “um tempo vazio e homogêneo” (BENJAMIN, 2014g, p.248-249). 

A respeito disso, Leandro Konder afirma que, 
 

enquanto a doutrina do marxismo, em sua versão socialdemocrática, alimentava na 
consciência dos trabalhadores a ilusão de que eles estavam na crista da onda do 
movimento histórico socioeconômico, cultivando neles a convicção de que o marxismo 
era a “ciência” que observava e descrevia o que já estava acontecendo, o marxismo de 
Benjamin se voltava para as tensões da práxis, da atividade criadora voltada para o que 
ainda não aconteceu. (KONDER, 203, p.168) 

 

Para Benjamin, essa crença nas vantagens do desenvolvimento tecnológico 

representava um risco para o processo revolucionário. Na tese de número XI, o filósofo escreveu 

que 

nada corrompeu mais as classes trabalhadoras alemãs do que a ideia de que elas estavam 
integradas na corrente dominante. O desenvolvimento técnico foi visto por elas como o 
declive da corrente que julgavam acompanhar. Daqui até a ilusão de que o trabalho na 
fábrica, visto como fazendo parte desse progresso técnico, representava uma conquista 
política, foi apenas um passo. A velha moral protestante do trabalho, agora em forma 

 
 

20 
Crítica ao Programa de Gotha, também de 1875. 
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secularizada, comemorava com os trabalhadores alemães a sua ressurreição. 
(BENJAMIN, 2014, p.15) 

 

Mais do que um risco para a revolução, Benjamin intuía que o progresso econômico e 

técnico estava conduzindo a Europa para a catástrofe21, e não para a resolução de problemas 

sociais. Com isso, Benjamin consolida seu diagnóstico de mudança da percepção sensorial em 

função da técnica, assim como havia feito nos ensaios Experiência e Pobreza (1933) e A obra de 

arte na era da reprodutibilidade técnica (1936). Löwy considera que o ensaio sobre a arte 

demarcaria uma fase de aproximação de Benjamin com o potencial revolucionário da técnica, o 

que não corresponde a um elogio do desenvolvimento tecnológico propriamente dito22, mas faz 

menção à noção brechtiana de refuncionalização23, com vistas a uma apropriação da técnica pelas 

forças produtivas. Porém, nas teses sobre o conceito de história, ao invés de sustentar uma 

possibilidade de apropriação do aparato técnico produzido no interior do capitalismo, como havia 

pensado com o cinema, no ensaio sobre a obra de arte, Benjamin tende a adotar uma postura 

majoritariamente pessimista, que, no entanto, não deve ser confundida com qualquer resignação 

fatalista, ao modo dos socialdemocratas. O suposto pessimismo benjaminiano, tratado também no 

texto sobre o Trauerspiel, pode ser considerado como um método de abordagem histórica 

marcado por um entendimento alegórico da modernidade, que inclui a melancolia e o humor – 

considerados os únicos recursos diante de uma experiência fragmentada de vida. 

Contra a ciência burguesa do historicismo, Benjamin afirma, na tese VI, que 

“articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele foi de fato. Significa 

apropriar-se de uma recordação, como ela relampeja num momento de perigo” (BENJAMIN, 

2014g, p.243). Benjamin rejeita uma das principais premissas do historicismo positivista, isto é,  

a crença de que é possível ao historiador descrever o fato histórico como um cientista da natureza 

descreve um fenômeno físico: distanciado e preciso. Como destaca Gagnebin (2007, p.33-34), a 

crítica benjaminiana se funda tanto em razões de ordem epistemológicas quanto ético-políticas. 

Do ponto de vista epistemológico, Benjamin postula a impossibilidade da correspondência entre 
 
 

21
A noção de catástrofe em Benjamin aparece em diferentes textos, como nas teses sobre o conceito de história, no 

ensaio sobre o surrealismo e no texto sobre o Trauerspiel, como uma irrupção que rompe o suposto continuum da 
história, seja por forças naturais ou por ações humanas, como as guerras. 
22

Como sugere Michael Löwy, 1994, p.9. 
23

Conceito brechtiano, citado por Benjamin no ensaio O Autor como Produtor, que se refere à “transformação de 
formas e instrumentos de produção por uma inteligência progressista e, portanto, interessada na liberação dos meios 
de produção, a serviço da luta de classes” (BENJAMIN, 2014c, p.137). 



51 
 

 
 
 

discurso científico e o “fato” histórico, porque o único acesso que temos aos eventos temporais 

ocorre necessariamente por intermédio do discurso. Nós “articulamos” o passado como “uma 

imagem que relampeja irreversivelmente no momento da sua conhecibilidade” (BENJAMIN, 

2014g, p.243). Ao contrário das pretensões científicas historicistas e positivistas, Benjamin 

reconhece que o passado nada mais é do que uma construção à luz do próprio presente, 

preenchido pelo tempo-agora (Jetztzeit). 

A noção de tempo-agora defendida por Benjamin inviabiliza uma compreensão  

mítica e cíclica da história, assim como impossibilita a defesa de uma visão linear e progressista. 

Ao contrário, Benjamin argumenta a favor de um tempo histórico inconcluso, inacabado, sujeito  

a transformações, marcado pela fragmentação. 

Essa compreensão exige uma postura diferente por parte do historiador, 

principalmente do materialista. Benjamin almejava reescrever a história a partir de um prisma 

diferente daquele erigido pelo historicista. Michael Löwy nos adverte do risco de utilizar a 

expressão “filosofia da história” para classificar as teorias de Benjamin, pois seu estilo 

fragmentado e ensaístico se recusa a se enquadrar em algum modelo tradicional da filosofia, 

como um sistema. Sua empreitada rumo a uma nova concepção de história recusa a totalidade e 

propõe uma ruptura com o continuum da história. Como afirma na tese XVII, Benjamin considera 

que, ao invés de chegar a uma história universal, como pretendem os historicistas, a historiografia 

materialista deve assumir um princípio construtivo, no qual a linguagem e o discurso assumem 

um papel central. Porém, de modo diferente do que propunha o historicismo, o sujeito histórico, 

que enunciará o discurso, deve deixar de ser o vencedor e passar a ser “a própria classe 

combatente e oprimida” (BENJAMIN, 2014g, p.248). 

A tese de número VII é especialmente importante para nós. Vejamos o texto 

benjaminiano: 

 
Ao historiador que quiser reviver uma época, Fustel de Coulanges recomenda banir de 
sua cabeça tudo o que saiba do curso ulterior da história. Não se poderia caracterizar 
melhor o procedimento com o qual o materialismo histórico rompeu. É  um 
procedimento de identificação afetiva. Sua origem e a indolência do coração, a acedia, 
que hesita em apoderar-se da imagem histórica autêntica que lampeja fugaz. Para os 
teólogos da idade média ela contava como o fundamento originário da tristeza. Flaubert, 
que bem a conhecera, escreve: "Peu de gens devineront combien il a fallu etre triste  
pour ressusciter Carthage". [Poucas pessoas serão capazes de imaginar como foi preciso 
estar triste para ressuscitar Cartago]. A natureza dessa tristeza torna-se mais nítida 
quando se levanta a questão de saber com quem, afinal, propriamente o historiador do 
Historicismo se identifica afetivamente? A resposta é, inegavelmente: com o vencedor. 
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Ora, os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que, algum dia, venceram. A 
identificação afetiva com o vencedor ocorre, portanto, sempre, em proveito dos 
vencedores de turno. Isso diz o suficiente para o materialismo histórico. Todo aquele 
que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os 
dominantes de hoje a marcharem por cima dos que, hoje, jazem por terra. A presa, como 
sempre de costume, é conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na bens culturais. Eles 
terão de contar; no materialismo histórico, com um observador distanciado, pois o que 
ele, com seu olhar, abarca como bens culturais atesta, sem exceção, uma proveniência 
que ele não pode considerar sem horror. Sua existência não se deve somente ao esforço 
dos grandes gênios, seus criadores, mas, também, a corveia sem nome de seus 
contemporâneos. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um 
documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, também não o está 
o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. 
Por isso, o materialista histórico, na medida do possível se afasta dessa transmissão. Ele 
considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo24. (BENJAMIN apud LÖWY, 
2005, p.70) 

 

Destacaremos alguns aspectos dessa tese. Em primeiro lugar, a noção de empatia 

(Einfühlung) é central para compreender o método historiográfico do historicismo e impacta 

diretamente na política. A história percebida pela empatia está associada à leitura que privilegia a 

versão dos vencedores, aquele ponto de vista que tende a enxergar os acontecimentos a partir do 

olhar do poder vitorioso, que se impõe sobre os vencidos e oprime. Esse procedimento estaria na 

raiz das ciências históricas de matriz burguesa e foi a matriz para consolidar a “grande história 

universal” contada seja por Foustel de Coulanges, Ranke ou qualquer outro historiador da escola 

historicista-positivista. O historiador conformista se submete ao cortejo triunfal dos dominantes e 

aceita, em silêncio ou em regozijo, os despojos que compõem os bens culturais da superestrutura 

vigente. A versão discursiva dos vencedores passa a configurar-se como o conjunto dos 

documento de cultura. A perspectiva dos que venceram é conservada de geração em geração. 

Mas, como observa Benjamin, “não há documento de cultura que não seja simultaneamente 

documento de barbárie”: o cortejo dos vencedores oculta a violência, a imposição, o domínio, a 

subjugação dos vencidos e o apagamento de suas versões dos acontecimentos históricos. Ao  

invés de opor barbárie e cultura, como aspectos contraditórios e excludentes, Benjamin os 

conjuga como dois lados de uma mesma moeda, duas metades de uma mesma esfera que 

correspondem à dialética civilizacional. Identificando-se com os vencedores, o historiador 

positivista-historicista se vê obrigado a legitimar toda sorte de barbáries que compõe o processo, 

ignorando sua existência ou considerando-a sempre justa, necessária e moral, em prol do 

 
 

24 Tradução do texto de Benjamin por Jeanne-Marie Gagnebin e Marcos Lutz Müller, constante em O Anjo da 
História, de Michael Löwy (2005). 
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progresso da civilização. 

Trata-se de uma questão epistemológica central para a análise historiográfica: ou o 

historiador aproxima-se dos fenômenos históricos pela empatia ou pelo estranhamento 

(Verfremdung). A empatia pressupõe a possibilidade de identificação entre sujeitos de diferentes 

tempos históricos, fruto do despojamento das influências do presente sobre a atividade do 

historiador, pretensamente imparcial e neutra. Romero de Freitas (2006, p.94) considera que a 

recusa benjaminiana à empatia está acompanhada, implicitamente, de uma apologia ao 

estranhamento como um método mais adequado de aproximação com o passado. Enquanto a 

empatia se configuraria como uma “identificação com os vencedores”, o estranhamento “escova a 

história a contrapelo”, caracterizando-se por uma identificação com os vencidos, os menores, os 

oprimidos – aqueles grupos dominados cuja voz foi apagada ou invisibilizada na disputa pelo 

poder. Por isso Benjamin afirmaria, na tese XII, que o sujeito histórico do materialismo deve ser  

a própria classe oprimida (BENJAMIN, 2014g, p.248), rompendo com os pressupostos de 

interpretação da história pré-fixados pelas ciências burguesas. Para Freitas, a rejeição à empatia 

não estaria atrelada somente à adesão a um ponto de vista epistemológico, mas também a uma 

reflexão acerca de categorias epistêmicas mais amplas: “trata-se, na verdade, de uma parte da 

problemática “continuidade versus descontinuidade”, “totalidade versus fragmento”, que é central 

na obra de Benjamin, se é que não constitui o seu próprio centro organizador” (FREITAS, 2006, 

p.94). 

O historicismo almeja uma visão de totalidade da história que só poderia ser obtida 

mediante um distanciamento contemplativo e passivo de um observador universal a olhar o 

passado de cima. Freitas identifica dois subtipos de historicismo em questão: um historicismo 

melancólico, que pretenderia conhecer a história de forma desinteressada, de forma semelhante à 

l’art pour l’art; e o historicismo social-democrata, cuja crença num progresso inexorável o havia 

conduzido a compreender uma história “sem sujeito”, uma vez que a técnica reificada 

determinava o desdobrar “natural” dos acontecimentos25. Tanto um quanto outro caracterizam-se 

por um profundo conformismo diante da história, como Benjamin denunciara na tese XI (p.246). 

Por isso, “escovar a história a contrapelo” seria uma espécie de imperativo para o 

historiador materialista engajado. Löwy destaca dois significados para essa famosa expressão 

 
 

25Conforme Freitas (2006, p.97), não se deve confundir a melancolia que adjetiva o historicismo com a melancolia 
enquanto postura positiva da tarefa do historiador – esta última defendida por Benjamin. 
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benjaminiana, um histórico e um político: 
 
 

histórico: trata-se de ir contra a corrente da versão oficial da história, opondo-lhe a 
tradição dos oprimidos. Desse ponto de vista, entende-se a continuidade histórica das 
classes dominantes como um único e enorme cortejo triunfal, ocasionalmente 
interrompido por sublevações das classes subalternas; 

político (atual): a redenção/revolução não acontecerá graças ao curso natural das coisas, 
o "sentido da história", o progresso inevitável, será necessário lutar contra a corrente. 
Deixada a própria sorte, ou acariciada no sentido do pelo, a história somente produzira 
novas guerras, novas catástrofes, novas formas de barbárica e de opressão. (LÖWY, 
2003, p.74) 

 
 

A análise histórica benjaminiana não é desinteressada nem passiva, como a 

historicista se propõe a ser. O olhar para o passado não equivale a uma apropriação totalizante, 

pois tem a finalidade de lançar um olhar efêmero, mas esclarecedor para o futuro. Como o 

passado não se deixa captar tal como ele foi, a compreensão fugidia que o historiador pode ter 

dele equivale a um salto [“o salto dialético da revolução” (BENJAMIN, 2014g, p.249)] ou um 

relampejar, que se abre para uma percepção aguda, mas que se sabe efêmera e transitória. Essa 

percepção rompe com a ideia de uma continuidade absoluta do tempo histórico e introduz a 

possibilidade da mudança, mudança essa que não equivale a uma transição, mas sim a uma 

ruptura, uma interrupção, uma revolução. O messianismo de Benjamin se inseriria justamente aí: 

a antevisão da possibilidade de uma ruptura extrema com o continuum da história, pressuposta 

pela mudança dos princípios com os quais a história será construída como discurso pelo 

historiador. A defesa de que a história deve ser lida através do olhar dos oprimidos está 

intimamente associada à luta de classes e ao compromisso revolucionário. 

A discussão sobre a construção da história remete, diretamente, à narração e à 

memória. Gagnebin (2007, p.96-97) identifica que há dois princípios narrativos complementares 

na historiografia historicista contra os quais Benjamin se posiciona, ambos derivando da 

compreensão de tempo vazio e homogêneo, indiferente e infinito, sobre o qual está postulada a 

hipótese do progresso. O primeiro princípio diz respeito à noção de causalidade histórica, que 

pressupõe uma conexão intrínseca entre a sucessão de eventos no tempo, como se o que ocorresse 

fosse o resultado inextrincável de uma relação necessária de causa e efeito. Esse princípio 

narrativo se desenvolve de modo complementar ao segundo, que trata do caráter épico das 

narrativas dos vencedores, que têm interesse em sustentar seu domínio político como se fosse 

derivado de um encadeamento necessário, quiçá natural, de eventos históricos. A versão narrativa 
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predominante faz crer que não haveria outra possibilidade de realização de história que não fosse 

aquela que estava materializada no presente. Obviamente, esses princípios narrativos ocultam 

todas as lacunas e falhas de conexão da causalidade, bem como silenciam as muitas 

possibilidades de interpretações divergentes por parte de outros grupos sociais menos favorecidos 

que se encontram sob os escombros da vitória. A grande narrativa épica conta com a percepção 

pela empatia para se consolidar e difundir, produzindo uma versão dos fatos que corresponde tão 

somente aos interesses do grupo que se encontra no poder. Como  escreve Benjamin, “o 

continuum da história é dos opressores. Enquanto a representação do continuum iguala tudo ao 

nível do chão, a representação do descontínuo é o fundamento da autêntica tradição” 

(BENJAMIN apud GAGNEBIN, 2007, p.99) e o filósofo acrescenta a necessidade de construir 

um conceito de história que parta da percepção de que os oprimidos vivem sob um “estado de 

exceção” que foi cristalizado e transformado em regra pelos opressores (Benjamin, 2014g, 

p.245). 

É importante destacar o valor que Benjamin confere à alegoria. O conceito de 

alegoria é fabricado em oposição à noção de símbolo: enquanto o símbolo é caraterizado pela sua 

pretensão totalizante, reunindo de forma sintética significante e significado, assertivo, estático e 

permanente, a alegoria é marcada pela inconclusibilidade, pela recusa à universalidade e pela 

abertura para a multiplicidade de significados. O símbolo estaria associado à pretensão 

historicista de acessar a verdade universal e traduzí-la em uma forma bem definida. Sua forma 

textual correspondente seria a do sistema filosófico, com sua pretensão de exposição linear e 

coesa de ideias claras e distintas. Já a alegoria encontra seu possíveis significados no exercício de 

leitura e releitura, fabricado de acordo com cada contexto, sem a pretensão de uma interpretação 

única e inequívoca. Por isso, para Benjamin, o historiador materialista deve ser, acima de tudo, 

um alegorista. O acesso ao passado tal qual ele foi é impossível: ele só pode ser vislumbrado, 

como num “relampejar num momento de perigo”, sem que seja possível captura-lo e armazená- 

lo. O alegorista trabalha não com a história, mas com seus estilhaços, seus fragmentos, seus 

cacos. Destes fragmentos, pode-se entrever as vozes daqueles grupos que foram atropelados pelo 

trem da história, e tentar reaver algo de seus pertences, seus despojos e suas versões. 

Judith Butler (2017) acrescenta que essa interrupção não deve ser lida como um 

futuro por vir, mas “como “centelhas” e “estilhaços” de outra época que estriam o presente” e o 

transformam em um tempo-agora – o que remete às noções de messianismo e de violência divina, 
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que veremos na próxima seção. Mas, é oportuno destacar a associação entre as teses sobre o 

conceito de história e o texto sobre a violência (Zur Kritik der Gewalt), de 1921, quando 

Benjamin trata da interrupção da história como única forma de se rebelar contra essa narrativa 

uniformizante dos opressores, mantida por um tipo de poder/violência que Benjamin classifica 

como violência mítica. 

As noções benjaminianas desenvolvidas seção serão muito importantes para a análise 

que pretendemos fazer a seguir. Concentraremo-nos especialmente nas noções de empatia e de 

estranhamento, como chaves de leitura para a produção das narrativas de Tropa de Elite e Branco 

sai, preto fica. Consideramos que é possível ler Tropa de Elite a partir da empatia, enquanto 

Branco sai, preto fica ofereceria uma possibilidade de leitura mais afinada com a percepção pelo 

estranhamento. Esta hipótese de trabalho nos permitirá compreender questões políticas presentes 

nos filmes e componentes estéticos dos quais se valeram seus diretores. 

A abordagem da memória na reconfiguração da história, segundo Benjamin, não se 

restringe à atividade do historiador. O método de abordagem do tempo passado é também 

relevante para toda atividade cultural que pretende, de algum forma, lidar com o passado. Desse 

modo, o cineasta, em sua tentativa de reler o passado, seja no formato documental ou ficcional, 

também precisa lidar com alguma metodologia de leitura da história e da memória. 
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1.4 VIOLÊNCIA, JUSTIÇA E DIREITO: NOÇÕES A PARTIR DA CRÍTICA DA GEWALT 

 
 

O ensaio Para a crítica da violência26 (Zur Kritik der Gewalt) foi publicado 

originalmente em 1921, em um momento histórico marcado pela Primeira Guerra Mundial, 

conflito que já alcançava seu terceiro ano, pela consolidação da Revolução Russa de 1917, e 

também pela supressão da Liga Espartaquista pelos soviéticos, resultando na execução dos líderes 

Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht em 1919. Os três eventos acima – para ficarmos somente 

nestes – são exemplos que traduzem a urgência de Benjamin em discutir a íntima e tensa relação 

entre o Estado de direito e a violência praticada pelo poder estatal, relação que já está 

virtualmente contida no próprio termo Gewalt: a um só tempo, “violência” e “poder”, como se  

um significado estivesse necessariamente imbricado no outro. 

Mas a análise proposta por Benjamin não se restringe a quadros de guerra ou de 

exceção. No ensaio que analisaremos a seguir, Benjamin se vale do termo Kritik – crítica, 

aplicando-o no mesmo  sentido kantiano de delimitação, estudo das possibilidades e das 

fronteiras, para analisar a violência em sua relação com as leis, a justiça e o direito. Sua tese 

central, enunciada logo nas primeiras linhas, consiste em apresentar “as  relações da violência 

com o direito e com a justiça. Pois, qualquer que seja o modo como atua uma causa, ela só se 

transforma em violência, no sentido pregnante da palavra, quando interfere em relações éticas” 

(BENJAMIN, 2013, p.121.). Isto é, Benjamin não tratará da violência de modo geral, mas sim da 

violência que é exercida pelo poder Estatal e daquela que se constitui em relação direta com o 

poder do Estado, como é o caso das greves realizadas pelos trabalhadores. A relação entre a 

violência e o direito, nesses casos, está intimamente associada a uma discussão sobre meios e 

fins, que remonta às teorias do direito natural e do direito positivo. No entanto, somos obrigados  

a concordar com Judith Butler, quando avalia que o ensaio é notoriamente difícil e que a 

impressão que se tem é de que as muitas distinções apresentadas por Benjamin só possuem um 

valor temporário, antes de que sejam abandonadas (BUTLER, 2017, p.77). De fato, Benjamin 

percorre um caminho argumentativo que não é simples, ao qual se agrega, como elemento 

desafiador, a forte presença de traços da teologia judaica. As leituras de Gershom Scholem e 
 

26
O termo Gewalt é polissêmico, podendo ser traduzido por violência ou por poder. As três traduções desse texto 

para o português tentaram diferentes soluções: Willi Bolle optou por Crítica do Poder – Crítica da Violência (1995), 
mantendo explícita a duplicidade do termo; João Barrento optou pela expressão Para uma crítica do poder como 
violência (2012); assim como Ernani Chaves traduziu o título como Por uma crítica da violência (2013). 
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Hermann Cohen são as principais referências de Benjamin quanto aos aspectos teológicos, mas 

encontram-se amalgamadas aos escritos de George Sorel, a propósito da greve revolucionária, 

que se aproximam do anarquismo27. Gagnebin (1999) ressalta, no entanto, que a presença da 

teologia em Benjamin, desde os textos de juventude até o ensaio sobre o conceito de história, não 

equivale a uma adesão religiosa à mística judaica. Ao contrário, a relação de Benjamin com a 

religião é crítica, alimentada pelas leituras de Weber (a racionalização e o desencantamento do 

mundo) e Nietzsche (a morte de Deus). E a mesma autora relembra que 

 
Benjamin salienta a necessidade de o pensamento, e especialmente o pensamento 
político, enfrentar a árida grandeza do profano sem o consolo ou o conforto de um  
Ersatz (substituto) de religião. A esse respeito, poderíamos citar os mais diversos textos, 
tais como Experiência e pobreza, vários ensaios, um sobre o surrealismo, outros sobre 
Kafka, e todos os textos que versam sobre a perda da aura, desde os escritos de 
Baudelaire até A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. (GAGNEBIN, 
1999, p.197) 

 

A perda do consolo da religião se associa à reflexão teológica, ao invés de se opor a 

ela. Isso porque, como nos recorda Gagnebin, a teologia não é um saber dogmático sobre o 

divino, porém um discurso “profundamente paradoxal”, que busca alcançar o theos (deus) 

sabendo-o inatingível, longe de qualquer objetividade empírica. A teologia, nesse sentido, seria 

um dos melhores exemplos da própria dinâmica da linguagem humana, em seu esforço por 

descrever o mundo sem, no entanto, conseguir abarcá-lo ou esgotá-lo. Diante da sua limitação, a 

linguagem – e, por extensão, a teologia – produz figuras, formas, imagens, metáforas, alegorias, 

novas formas de produzir sentido que deem conta de significar aquilo que pretendemos dizer. 

A primeira distinção feita por Benjamin diz respeito a duas vertentes consideradas 

clássicas do direito: a teoria do Direito Natural e a teoria do Direito Positivo. As duas se 

diferenciam quanto à justificação dada para o uso da violência, mas ambas concordam quanto à 

possibilidade de um uso instrumental da violência pelo Estado. Em ambas as teorias, aceita-se 

que “fins justos podem ser alcançados por meios justificados, meios justificados podem ser 

aplicados para fins justos” (BENJAMIN, 2013, p.124). Enquanto o direito natural busca justificar 

os meios através da justiça dos fins, o direito positivo almeja garantir a justiça dos fins pela 

justificação dos meios. 

 
 
 

27 
A aproximação de Benjamin ao anarquismo, via George Sorel, é sugerida por Seligmann-Silva (2005, p.25). 
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As teorias do direito natural encontram-se normalmente vinculadas aos teóricos do 

contratualismo. Estes enxergavam a violência como sendo um atributo natural humano, que seria 

livremente transferido do indivíduo para o Estado no “ato” do contrato social que funda a vida  

em sociedade civil. Através desse contrato, o Estado - e não mais os indivíduos - passa a ter a 

prerrogativa de organizar a vida social por meio de leis e, se necessário, através do uso da  

coerção física. O contrato social seria fundamentado por um conjunto de direitos naturais, 

intrínsecos aos indivíduos e essenciais para a vida social, como o direito à vida, à propriedade 

privada e à liberdade, aclamados pela Revolução Francesa. Para o direito natural, não há 

problema em adotar meios injustos desde que os fins a que se propõem sejam justos. A mesma 

Revolução Francesa, por exemplo, viu emergir a fase do terror, logo após a Tomada da Bastilha, 

marcada por execuções sumárias de ex-líderes e adversários dos jacobinos vitoriosos: a morte 

destes – ato máximo de violência – era vista como necessária para aprumar a revolução em seus 

fins maiores de liberdade, igualdade e fraternidade. Expandindo essa perspectiva, o darwinismo 

social considera que a violência é encarada também como um aspecto da natureza humana e, 

como um instrumento biológico, ela deveria ser utilizada adequadamente para atender aos fins da 

evolução das raças humanas. Por essa perspectiva, a violência já estaria, de antemão, adequada ao 

direito, constituindo-se como um meio necessário para os fins a que este se propõe. Práticas 

violentas só seriam equivocadas se contrariassem os fins dispostos pela natureza; de resto, elas 

seriam justificáveis. Uma vez estabelecido o contrato, todos os indivíduos que compõem o Estado 

passam a estar obrigatoriamente vinculados ao código legal vigente, sendo submissos à ameaça 

de violência que o acompanha e sustém. 

Diametralmente opostos são os princípios do direito positivo, que partem do 

pressuposto de que não há princípios naturais para a vida social, pois toda lei é um produto do 

devir histórico, produzida no decorrer do tempo conforme as relações políticas e sociais vigentes. 

Desse modo, os fins não são dados de antemão, porém construídos a posteriori. Por isso, o direito 

positivo “exige um atestado de identidade quanto à origem histórica” (BENJAMIN, 2013 p.125) 

da violência, para garantir sua conformidade ao direito, dedicando-se à legitimação dos fins a 

partir dos meios – raciocínio inverso ao do direito natural. Esse raciocínio cobra a reflexão sobre 

práticas que foram historicamente sancionadas (legitimadas) ou não-sancionadas (não- 

legitimadas) e sobre as motivações que levaram ao processo de legitimação ou à sua rejeição. 

Ainda que as teorias do direito positivo também tenham limites para estabelecer uma 
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crítica da violência em sua relação com o direito, elas permitem contemplar a necessidade de uma 

investigação que supere o viés proposto pelas teorias do direito natural, cuja justificação da 

violência se encontra na justeza dos fins naturais. Benjamin reconhece a necessidade de buscar 

algum ponto que seja externo à filosofia do direito, tanto da visão natural quanto da visão 

positiva, para discutir a violência de forma autônoma, e não como um mero meio a serviço de 

fins. O raciocínio circular entre fins e meios proposto pelas duas doutrinas do direito pode 

conduzir a conciliações impossíveis ou indesejáveis entre fins justos e meios justificados e não 

permite uma adequada análise da violência nela mesma, sem que seja vista como um instrumento 

a serviço de fins externos. Seja no direito positivo ou no direito natural, a violência é 

monopolizada pelo Estado, que restringe enormemente o exercício da violência por parte dos 

indivíduos, mesmo quando – supostamente – o uso da violência pelos indivíduos possa ser 

considerado adequado, sancionado e aplicado a algum fim justo. O direito à legítima defesa seria 

um desses casos de exceção. O monopólio da violência por parte do Estado pode indicar outra 

face da questão, que vai se revelar a mais interessante do ponto de vista filosófico: “o interesse do 

direito em monopolizar a violência com relação aos indivíduos não se explicaria pela intenção de 

garantir os fins de direito mas, isso sim, pela intenção de garantir o próprio direito.” 

(BENJAMIN, 2013, p.127, grifo nosso). 

Aí reside o caráter mítico do direito. Sua instauração é definitiva, sendo mantida por 

uma série de rituais e instituições que se valem, em última instância, da violência. Mas a 

violência não soa como punição, e sim como a materialização do destino (Schicksal): indiscutível 

e inescapável. O episódio de Níobe, extraído da mitologia grega, é o grande exemplo utilizado 

por Benjamin para demonstrar como o direito pode ser interpretado através do mito: diante do 

desafio de Níobe aos deuses, Apolo e Ártemis decidem matar todos os seus filhos, mas poupar a 

mãe arrogante. Através da pena divina, um direito foi instaurado de um modo inapelável, e a 

nova lei passou a ser perpetuada através da culpa introjetada em Níobe, aquela que passou a se 

sentir responsável por ter, com sua ousadia, condenado os filhos à cólera dos deuses. A violência 

mítica coincide com a violência do direito. Níobe a sentiu como ninguém: uma vez instalada a 

culpa, a possibilidade de coerção sobre os indivíduos inibe que as leis sejam desafiadas. Como 

diz Benjamin, a “violência que mantém o direito é uma violência que ameaça” (BENJAMIN, 

2013, p.133), mas não se deve entender ameaça como intimidação, porém como o braço do 

destino que envolve a todos de forma inelutável, tendo o poder de decidir sobre a vida e sobre a 
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morte. A pena de morte se encontra justamente nesse domínio e visa, sobretudo, à manutenção do 

direito, independente se a pena capital é ou não proporcional ao delito cometido, isto é, se ela é 

ou não é justa. 

O direito à greve, desde que limitado pela legislação, é atribuído aos trabalhadores 

como uma forma de evitar danos maiores ao sistema. Estando prevista pela própria lei, a greve 

passa a ser controlada e limitada e suas possibilidades de modificação do sistema político- 

econômico ficam reduzidas a poucas medidas pontuais. Para Benjamin, a greve é uma forma não- 

violenta, isto é, um meio puro, pois sua configuração básica envolve uma não-ação, um “cruzar 

de braços” por parte dos trabalhadores. A concessão do direito à greve por parte do Estado tem, 

como contrapartida, a contenção da ameaça de uma greve geral, cujos frutos seriam muito mais 

ameaçadores. Uma greve geral é instauradora de direito, questiona a ordem legal vigente e exige  

a instauração de um novo código. O Estado teme uma greve geral, por ver nela uma real ameaça 

ao sistema jurídico instituído. 

Benjamin chama a atenção para a figura do grande criminoso, que atrai os olhos da 

multidão justamente porque ousa desafiar o direito vigente, fazendo um uso da violência que a lei 

interdita aos indivíduos. Sua atuação, por mais que seja impotente diante do sistema jurídico e 

policial, é temida pelo Estado, pois representa uma possibilidade de instauração de um novo 

direito e pode incitar a desobediência em outros indivíduos. Prometeu é, provavelmente, o maior 

exemplo da figura que desafia a lei mítica e força a instauração de uma nova ordem por meio da 

desobediência. 

A polícia é, possivelmente, a instituição do Estado que melhor materializa a violência 

mítica e suas ambiguidades: uma instituição estatal que é responsável pela aplicação da lei, e que 

se vale da prerrogativa do uso da violência, é a instituição responsável por asseverar o 

cumprimento do direito, no limite em que eles estão sendo confrontados pelo potencial  

criminoso. Mas, ao mesmo tempo em que mantém a lei, a polícia instaura um novo direito 

justamente porque, no limite em que o Estado não consegue fazer valer a lei por si mesmo, ela 

emite decretos que se pretendem indiscutíveis e absolutos de forma arbitrária e, não raras vezes, 

valendo-se da prerrogativa do uso da violência física que é própria da natureza dessa instituição, 

praticada principalmente contra grupos mais vulneráveis e menos cobertos pelas garantias legais 

do estado de direito. Benjamin atenta que “o “direito” da polícia assinala o ponto em que o 

Estado, seja por impotência, seja devido às conexões imanentes a qualquer ordem de direito, não 
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consegue mais garantir, por meio dessa ordem, os fins empíricos que ele deseja alcançar a 

qualquer preço” (BENJAMIN, 2013, p. 136). 

Ao contrário do que se pode pensar, a atuação da polícia não coincide com os fins do 

direito: ela ocorre justamente no interstício entre o que o direito estabelece e o que ele consegue, 

de fato, cumprir. No vácuo do direito é que se estabelece a ação policial, instaurando novos 

direitos por meio do uso da força. E não há como não perceber que Benjamin radicaliza sua 

reflexão, questionando a própria existência da instituição policial na estrutura democrática: a 

polícia, em um estado democrático, resume o máximo da deformação da violência que se possa 

conceber. Para Seligmann-Silva, 

 
Benjamin atinge o cerne da questão da Gewalt enquanto composição indissociável de 
violência e poder (jurídico). Sua crítica da Gewalt visa estas suas duas faces. Mesmo a 
máxima bem-intencionada de Kant, "aja de tal modo que você use a humanidade, tanto 
em nome da tua pessoa como na de qualquer outro, sempre como fim, nunca apenas 
como meio...", e vista como insuficiente e ingênua para se fazer uma crítica da Gewalt. 
Ela não é suficiente para dissociar o núcleo da Gewalt além de afirmar uma 
"antropologia" limitada que parece desconhecer, eu acrescentaria, conceitos como o de 
trágico, o de sublime e o de medo, que marcam não só a história da Estética, mas, 
sobretudo, explicitamente ao menos desde Maquiavel e Hobbes, a teoria política. 
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p.27) 

 

A violência mítica estaria na base da tradição dos vencedores, criticada, sobretudo, 

nas teses sobre o conceito de história de 1940. Ela se desdobra em uma “violência arbitrária” 

(BENJAMIN, 2011, p.156), que instaura o direito e vincula todos os indivíduos de uma 

sociedade a ele, e “violência administrada” (BENJAMIN, 2011, p.156) que está a serviço da 

primeira e cumpre a função de manter o direito imposto de modo arbitrário. A violência, que é 

fundamento do estado de direito moderno, está também nas bases das relações de poder que 

mantêm os opressores por sobre os oprimidos e contribuem para a perpetuação das narrativas 

históricas habituais/comuns (landläufig), que alimentam a crença no predomínio daqueles em 

detrimento destes. Benjamin dizia, na tese XXI, que a classe oprimida deve ser seu próprio 

sujeito histórico, mas, para que isso possa ocorrer, essa classe oprimida deve renunciar às 

narrativas progressistas e instaurar uma interrupção na história. Essa interrupção representaria o 

momento messiânico que permite a construção de uma nova história que, ao invés de se constituir 

por sobre a violência mítica, se constitui a partir da violência divina. Essa violência divina se 

oporia diametralmente à violência mítica: enquanto a violência mítica é instaurada pelo poder 

(Gewalt – e sua ambiguidade), a violência divina o é pela justiça: “se a primeira estabelece 



63 
 

 
 
 

fronteiras, a segunda aniquila sem limites, se aquela traz, simultaneamente, culpa e expiação, esta 

expia a culpa; se a primeira é ameaçadora, a segunda golpeia; se a primeira é sangrenta, a 

segunda é letal de maneira não-sangrenta” (BENJAMIN, 2011, p.150). 

A violência divina ofereceria a possibilidade de se contrapor ao poder exercido de 

modo arbitrário e violento do direito. A interrupção do continuum da história é também a 

interrupção da transmissão de sua narrativa. Essa ruptura brusca, guiada pela justiça e não pela 

violência, fornece as bases para que novas narrativas sejam construídas – narrativas que 

contemplem os oprimidos, deem voz às suas vozes. 

A noção de “estado de exceção”, proposta por Giorgio Agamben, se vale da discussão 

benjaminiana acerca da simbiótica relação entre poder e violência para caracterizar os modernos 

estados democráticos do século XXI. Em seu livro Homo Sacer (2002), Agamben retoma a noção 

de homo sacer, que descrevia o grupo de indivíduos que perdiam seus direitos políticos na antiga 

Roma em função de seus crimes. O valor de sua vida era reduzido a nada, tornavam-se párias, 

eram banidos da vida social e política e deixava de constituir um crime agredi-los ou matá-los. 

Para os que se encontravam na condição de homo sacer, o estado de exceção era o estado 

permanente, uma vez que os direitos que amparavam a vida de um cidadão não mais os protegia: 

observemos agora a vida do homo sacer, ou aquelas, em muitos aspectos similares do 
bandido (…). Ele foi excluído da comunidade religiosa e de toda vida política: não pode 
participar dos ritos de sua gens, nem (se foi declarado infamis et intestabilis) cumprir 
qualquer ato jurídico válido. Além disto, visto que qualquer um pode matá-lo sem 
cometer homicídio, a sua inteira existência é reduzida a uma vida nua despojada de todo 
direito, que ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se em um país 
estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a todo instante a uma incondicionada 
ameaça de morte, ele encontra-se em perene relação com o poder que o baniu. Ele é pura 
zoé, mas a sua zoé é capturada como tal no bando soberano e deve a cada momento 
ajustar contas com este, encontrar o modo de esquivá-lo ou de enganá-lo. Nesse sentido, 
como o sabem os exilados e os banidos, nenhuma vida é mais política do que a sua. 
(AGAMBEN, 2002, p.189) 

Para o filósofo italiano, o estado de exceção potencialmente transforma a todos em 

homo sacer, uma vez que os estados passam a dispor de mecanismos institucionais para revogar, 

parcial ou totalmente, os direitos civis e políticos dos cidadãos, em situações em que a autoridade 

do próprio estado esteja sendo ameaçada. E esse dispositivo jurídico poderia ser oficialmente 

ativado pelos modernos estados nacionais mesmo em tempos de paz, estando à mão do 

governante para ser acionado em caso de necessidade de proteger a instituição estatal e sua 

soberania. 
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Desde o início do século XX, no entanto, com a complexificação dos estados de 

direito, o estado de exceção deixa de ser somente um dispositivo jurídico oficial para se tornar 

um modo de operação permanente e sub-reptício dos estados liberais contemporâneos: 

a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a 
eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de categorias inteiras de 
cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político […] o 
estado de exceção tende cada vez mais a se apresentar como paradigma de governo 
dominante na política contemporânea. (AGAMBEN, 2004, p.13) 

 
 

Nos estados contemporâneos, as práticas de estado de exceção passam a ser 

incorporadas sistematicamente nas ações políticas, frequentemente de forma velada ou opaca. 

Esse paradigma político busca se justificar por meio de discursos discriminatórios que encontram 

eco no imaginário social construído em bases racistas e xenofóbicas, como é o caso do Brasil. O 

imaginário preconceituoso que reside na estrutura sociocultural brasileira serve de pano de fundo 

para a disseminação de discursos de cunho higienista, tornados práticos pela atuação sistemática 

do estado de exceção. 

Os meios de comunicação de massa cumprem um papel de grande importância na 

disseminação desses discursos. Exemplo disso são os jornais policiais de cunho sensacionalista, 

tanto os exibidos pela televisão quanto os tabloides, que exploram de forma espetacularizada 

episódios ligados ao universo do crime e reforçam preconceitos raciais e de classe em torno do 

“bandido” ou do “marginal”. A dramatização envolvida na cobertura a esses crimes produz um 

duplo efeito no público que o recebe: primeiro, o efeito do entretenimento, que está intimamente 

associado às funções dos meios de comunicação – eles próprios sendo empresas privadas – em 

uma sociedade capitalista em que tudo deve ser transformado em mercadoria consumível; 

segundo, o efeito da manutenção das relações de poder, uma vez que as narrativas fabricadas são 

sempre superficiais e atuam justamente na perpetuação dos estereótipos já existentes, sem que se 

desperte a necessidade de investigação social e racional mais aprofundada. Atendo-se somente a 

um vínculo emocional, a espetacularização da violência e da criminalidade cumpre um 

importante papel de alienar e perpetuar relações assimétricas de poder. 

A noção de espetáculo, largamente desenvolvida por Guy Debord (2004) em seu A 

Sociedade do Espetáculo, publicado originalmente em 1968, retoma a crítica iniciada pela Escola 

de Frankfurt à função da representação nas sociedades contemporâneas, representação esta que é 

continuamente mediada pelos meios de comunicação: 
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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 (...) 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.13-18) 

 

No capítulo 3, retomaremos e aprofundaremos a análise das representações da 

violência e dos grupos minoritários pelo cinema, sem desconsiderar o papel que passa a ser 

desempenhado pela linguagem cinematográfica, que se encontra associada à dinâmica da 

espetacularização própria da segunda metade do século XX em diante. 

O cinema brasileiro recente tem abordado de forma muito recorrente as diversas faces 

da violência presentes no cotidiano da sociedade, porém, a relação da violência policial para com 

grupos minoritários tem sido um tema constante em muitas produções. Tropa de Elite e Branco 

sai, preto fica são histórias das relações entre oprimidos e opressores, permeadas por essa 

violência exercida pelo Estado, mas propõem duas leituras diferentes sobre essa violência em sua 

relação com o direito. Praticada no limiar entre a manutenção de um direito estabelecido e a 

instauração arbitrária de um novo código pelo desafio à violação das normas vigentes, a 

representação cinematográfica da atuação violenta da polícia reatualiza muitos aspectos que 

haviam sido trabalhados por Benjamin. E que continuam – contra as expectativas progressistas 

mais otimistas – bastante atuais. 

A violência é um fenômeno que, segundo Seligman-Silva (2008), estaria presente 

desde os primeiros filmes no início do século XX. Benjamin e Kracauer teriam destacado o 

quanto o cinema corresponderia aos “perigos mais intensos com os quais se confrontaria o 

homem contemporâneo” e a sua capacidade de registrar a violência e as catástrofes. 

A exposição da violência por intermédio das telas atuaria como um projétil 

impregnado de um caráter traumatizante, cujos principais efeitos seriam a instauração de uma 

“explosão terapêutica do inconsciente” que produz metamorfoses em nosso aparelho perceptivo. 

O surgimento de um “inconsciente ótico” a partir do cinema se daria pela vivência catártica do 
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filme, segundo o modelo grego aristotélico. Sobre isso, Seligman-Silva nos diz que 
 

para Aristóteles, como é bem conhecido, a tragédia é “imitação [mímesis] [...] que, 
suscitando o terror [phobos] e a piedade [éléos], tem por efeito a purificação [kátharsis] 
dessas emoções.” (Poética 1449b) Deixo aqui apenas este núcleo da teoria aristotélica 
daquilo que me interessa nesse momento e que gostaria de chamar de dispositivo trágico. 
Este dispositivo está no centro da produção narrativa (política, religiosa e estética) há 
séculos e tem variado, conforme, por assim dizer, a situação política que se lhe 
apresenta. Nesse dispositivo, na medida em que ocorre a catarse, dá-se também um 
traçamento de fronteiras identitárias: os bons são separados dos maus, os honestos dos 
falsos, as boas nações das más nações, e assim por diante. No cinema, um meio popular  
e nascido com total compatibilidade para a indústria cultural que lhe é coetânea, este 
dispositivo não tem deixado de se desdobrar e frutificar. O cinema funciona como uma 
espécie de multiplicador da capacidade do dispositivo trágico. Se, portanto, a relação 
entre cinema, apresentação da violência e realização da catarse é um dado a priori, a 
pergunta que cabe nesse nosso contexto é simples: Qual o diferencial do cinema 
brasileiro contemporâneo nesse panorama? (SELIGMAN-SILVA, 2008, p.96) 

 
 

Encerramos o primeiro capítulo esperando ter apresentado algumas bases para as 

análises que teceremos na sequência. A constelação de conceitos trazidos a partir do conjunto de 

textos que selecionamos visa a nos fornecer as bases conceituais para interpretar criticamente os 

aspectos estéticos e políticos que se colocarão diante de nós, através dos filmes. 
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2 – TROPA DE ELITE SOB UM OLHAR BENJAMINIANO 
 

Iniciamos o segundo capítulo reconhecendo uma dificuldade: Tropa de Elite vinha 

sendo alvo de grande e acalorado debate antes mesmo do seu lançamento oficial, quando a 

querela acerca da pirataria se assomou às discussões éticas e políticas sobre a atuação do BOPE. 

Desde então, proliferaram muitos textos jornalísticos, monografias, dissertações, teses, livros, 

palestras, seminários, sem contar os muitos debates informais, em torno de diversos temas 

suscitados pelo filme de José Padilha. Como diz jocosamente Cássio Starling Carlos: “rios de 

tinta e quilos de bytes já foram gastos na defesa e acusação de Tropa de Elite, desde que o filme 

se tornou fonte de alegria de camelôs país afora” (CARLOS, 2007, p.1). Nossa dificuldade se 

encontra em lidar com o volume de material produzido acerca de Tropa de Elite e, além disso, 

produzir algo inédito ou inovador em relação ao que já foi debatido e registrado sobre a película. 

Mesmo que não tenhamos a pretensão de realizar um estudo específico sobre a recepção do filme, 

não podemos nos esquivar de considerar em nossa análise algumas interpretações que se 

tornaram referência. 

Três grandes categorias de debates foram elencadas em torno do filme: primeira, o 

debate em torno da pirataria; segunda, a polêmica sobre a repercussão da atuação violenta do 

BOPE e, por fim, as discussões acerca da corrupção policial. Acreditamos que as escolhas 

estéticas e de produção fílmica realizadas por Padilha influenciaram de modo determinante a 

amplificação destes dois últimos pontos de debate. Articulistas e pensadores como Arnaldo Bloch 

(2007), Reinaldo Azevedo (2007), Cuenca, (2007), Vieira (2008), Figueiredo (2008), Caldas 

(2008), entre outros, se detiveram em algum ponto do filme e se dedicaram à análise de suas 

implicações éticas, estéticas e políticas. 

 
2.1. SINOPSE DE TROPA DE ELITE. 

Tropa de Elite possui seu primeiro plano narrativo focado na história de Roberto 

Nascimento (Wagner Moura), que se encontrava sob pressão emocional em função da gravidez 

de sua esposa e, por isso, buscava um substituto para seu posto de capitão do BOPE/RJ. A 

história se passa temporalmente no ano de 1997 e, espacialmente, no município do Rio  de 

Janeiro. Naquele ano, a visita do Papa à cidade maravilhosa exigia do poder público estadual um 

forte aparato de segurança em função do local escolhido para sua hospedagem: a residência do 

cardeal Dom Eugênio Salles, muito próxima ao morro do Turano, dominado pelo poder paralelo 
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do tráfico de drogas, na região da Tijuca. O BOPE havia recebido a incumbência de “apaziguar” 

o morro nos três meses que restavam para a chegada de Sua Santidade. 

O filme se desdobra em dois núcleos narrativos secundários, mas que são 

fundamentais para a trama principal: as histórias de Matias (André Ramiro) e Neto (Caio 

Junqueira), os dois possíveis substitutos para o capitão Nascimento. 

André Matias, policial negro de origem pobre, havia ingressado na carreira militar há pouco 

tempo e estava lotado como aspirante na divisão de registros de ocorrências do batalhão. 

Inteligente, dedicado e disciplinado, também havia recebido uma bolsa para cursar a faculdade de 

Direito na universidade PUC-Rio, onde conheceu Maria (Fernanda Machado), que veio a se 

tornar sua namorada e lhe apresentou a ONG no Morro dos Prazeres. 

Neto Gouveia, também recém-ingressado na carreira da polícia convencional carioca, 

havia sido lotado como aspirante na oficina de mecânica automotiva do quartel, o que destoava 

do seu ímpeto de servir à corporação com empenho e fidelidade para combater o crime. Tanto 

Neto quanto Matias se encontravam sob o comando do capitão Fábio (Milhem Cortaz), um 

policial corrupto completamente envolvido em várias relações de beneficiamento ilícito. 

Neto e Matias eram amigos de infância e residiam no mesmo apartamento. Apesar do 

pouco tempo de vida policial, já se viam expostos às práticas sistêmicas de corrupção, tráfico de 

influência, suborno e “queima de arquivo”28 que sustentavam a estrutura da PM, sucateada pelo 

poder público. Visando usar o sistema contra o próprio sistema, Neto e Matias elaboraram um 

plano para captar parte do dinheiro ilegalmente pago a policiais militares, para aplicá-lo na 

oficina mecânica que estava sob a responsabilidade de Neto. Porém, os esquemas de corrupção 

que já estavam em vigência envolviam oficiais e autoridades que, uma vez que perceberam que 

os pagamentos não estavam acontecendo, decidiram se livrar de quem eles julgavam que seria o 

responsável: o capitão Fábio. 

Sob as ordens do coronel Otávio (cuja renda ilícita era obtida com o jogo do bicho), 

Fábio havia sido encaminhado para uma emboscada no morro da Babilônia como punição por sua 

suposta atuação contrária aos interesses do comando da PM. Neto e Matias – os verdadeiros 

responsáveis pelo plano – tentaram impedir que a emboscada se consolidasse na morte do capitão 

Fábio, mas, em função disso, desencadearam uma sangrenta troca de tiros entre a PM e 

 
 

28 A expressão popular “queima de arquivo” se refere à prática de assassinato premeditado de possíveis testemunhas 
para que determinadas informações não sejam reveladas. 
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traficantes do morro. 

Nesse momento, quando os policiais “convencionais” necessitavam ser resgatados, o 

BOPE foi acionado para cumprir o papel de salvamento. Destacando-se por sua farda preta, ao 

invés da farda cinza da PM, suas viaturas também pretas, e uma postura visivelmente 

diferenciada quanto ao exercício de autoridade e eficiência, o BOPE se apresenta ao público de 

forma heroica e emblemática. “Faca na carteira e nada na carteira”, diz um dos policiais 

convencionais como reação à determinação do capitão Nascimento de proibir que outras equipes 

de policiais militares convencionais “subissem” o morro na missão de resgate. Somente o BOPE 

estava autorizado e capacitado para fazê-lo. A frase tanto reconhece a bravura e a eficiência 

características do pelotão de elite, assim como sua abnegação quanto a participar de esquemas de 

enriquecimento ilícito. 

A partir dessa intervenção bem sucedida do BOPE, Matias e Neto decidem se 

inscrever no curso de preparação para ingressar no agrupamento de elite. O capitão Fábio, 

ameaçado em seu batalhão após os incidentes no morro do Turano, também decide se alistar e 

participar do Nono Curso de Operações Especiais, realizado de forma intensiva somente a dois 

meses antes da visita do Papa. 

O curso de preparação para ingressar no BOPE assumia ares ritualísticos e consistia 

em uma série de atividades físicas, técnicas e emocionais voltadas para eleger os policiais mais 

bem preparados e, ao mesmo tempo, excluir os menos aptos física e emocionalmente. “Preparem 

suas almas, pois os seus corpos já nos pertencem”, avisa o coronel do BOPE na noite de início 

dos treinamentos, que tinha como metodologia submeter os candidatos (reduzidos a meros 

números: 01, 02, 03, etc) a situações de exposição física, intenso desgaste emocional e 

recorrentes humilhações. “O objetivo é eliminar os fracos e os corruptos”, como afirma 

Nascimento. Segundo as estatísticas oferecidas pelo narrador, somente 5 em cada 100 inscritos 

conseguia o feito de ingressar no batalhão especial. O restante era compelido a desistir. Foi o 

ocorreu com o capitão Fábio, após não suportar as pressões impostas sobre ele pelo capitão 

Nascimento, conhecedor do seu histórico de corrupção. 

Ao fim do curso, capitão Nascimento estava em dúvida entre Neto e Matias para lhe 

substituir. Reconhecia que Neto e Matias tinham características positivas diferentes: enquanto 

Neto se destacava pela impetuosidade e garra (o coração), Matias tinha como pontos favoráveis a 

frieza e o cálculo (a razão). O ideal seria reunir os dois em uma só pessoa para obter o substituto 
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perfeito. Mas, como “a vida não é fácil” – frase feita repetida ao longo do filme – Nascimento 

havia optado por Neto como seu substituto. 

Porém, Neto acabou sendo vítima de uma emboscada enquanto tentava ajudar seu 

amigo Matias. Enquanto cursava a faculdade de Direito, Matias se envolveu emocionalmente 

com Maria (Fernanda Machado), que participava de uma organização não governamental (ONG) 

que realizava ações beneficentes junto às crianças do morro dos Prazeres. Ocultando ser um 

policial, Matias havia se comprometido a dar um óculos de presente para uma criança que 

apresentava deficiência visual. Porém, na impossibilidade de comparecer pessoalmente, seu 

amigo Neto se ofereceu para levá-lo até o pé do morro, local supostamente menos perigoso do 

que o alto da favela onde a ONG estava instalada. No entanto, a identidade policial de Matias 

havia sido revelada por meio dos jornais, e um dos estudantes que traficava a maconha do morro 

para a faculdade revelou o plano altruísta de Matias ao “dono do morro”, o Baiano. O traficante, 

ciente da visita indesejada, emboscou o policial e alvejou Neto pelas costas. Somente após o 

disparo é que Baiano veio a descobrir, por meio de uma tatuagem, que Neto era membro do 

BOPE. E matar um policial do BOPE significava decretar sua sentença de morte. 

A entrada de Neto na favela também trouxe como consequência a retaliação de 

Baiano à ONG, que funcionava na favela com condições impostas pelo tráfico. Dois agentes da 

ONG, Rodrigues e Roberta, foram capturados e assassinados pelos traficantes. 

Diante da morte de Neto, Matias passou por um processo de rupturas com as 

máscaras sociais vivenciadas dentro da faculdade: intimou o traficante que operava no xerox da 

faculdade; rompeu relações com sua ex-namorada Maria; invadiu uma manifestação pela paz e 

agrediu manifestantes, acusando-os de hipocrisia e de terem contribuído para a morte de Neto. 

A partir daí, o foco da narrativa se concentra no empenho de Nascimento e Matias em 

vingarem o assassinato do companheiro. jornada, o agrupamento atua frequentemente à margem 

da lei, realizando incursões não autorizadas, violando direitos dos moradores, valendo-se de 

práticas de tortura como meio de obter informações. Todos os esforços visam alcançar Baiano 

para “quebrá-lo”. Apesar das tentativas de se esconder, Baiano é encontrado e alvejado por um 

dos policiais do BOPE. Matias, convocado por Nascimento, “finaliza” o traficante de um modo 

bastante simbólico: com um tiro de uma espingarda calibre 12 diretamente em sua cara, 

contrariando intencionalmente o pedido de Baiano para que seu velório não fosse “estragado”. 
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2.2. DO LIVRO AO FILME 

O longa-metragem Tropa de Elite foi inspirado no livro Elite da Tropa, escrito pelo 

antropólogo e criminalista carioca Luiz Eduardo Soares, em parceria com dois ex-oficiais do 

BOPE, André Batista e Rodrigo Pimentel. Lançado em 2006 pela editora Record, o livro foi 

produzido a partir da compilação de entrevistas com policiais, ex-policiais e psicólogos  do 

BOPE, e seus relatos sobre a rotina da corporação policial, em sua atividade diária de combate à 

criminalidade no estado do Rio de Janeiro. 

O antropólogo Luiz Eduardo Soares participou da gestão da segurança pública no 

estado do Rio de Janeiro na função de coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania entre 1999 

e 2000, e foi secretário nacional de Segurança Pública em 2003. Sua visão de dentro da gestão 

política da segurança pública, aliada aos relatos de primeira pessoa de Rodrigo Pimentel e André 

Batista, forneceram elementos extraídos da realidade da segurança pública vivenciada em seus 

diferentes âmbitos. Propondo-se oferecer uma visão da criminalidade “desde dentro” da 

instituição policial, os autores optaram por dar voz a um policial do BOPE para relatar o ponto de 

vista vivenciado por aqueles que são institucionalmente responsáveis pelo combate ao crime. No 

prefácio, os autores declaram a sua pretensão: 

o BOPE é a principal referência deste livro – diretamente, na primeira 
parte, e indiretamente na segunda (...). Este livro foi escrito com o propósito de 
enriquecer o processo de reflexão dos policiais e da opinião pública. Seu objetivo não é 
depreciar os profissionais da segurança, mas valorizá-los; não é atingir as instituições, 
mas promover seu aperfeiçoamento (SOARES et al, 2006, p.10). 

O livro é dividido em duas partes: “Diário da Guerra” e “Dois anos depois: a cidade 

beija a lona”. A primeira parte é composta de vinte e dois capítulos, escritos em formatos de 

contos breves, que narram situações vividas no cotidiano do BOPE e da polícia militar 

fluminense. Cada história teria sido baseada em episódios reais, coletados através de entrevistas. 

Obviamente, os nomes e lugares mencionados seriam fictícios, visando preservar as identidades 

originais dos relatores, porém os conteúdos das histórias estariam a revelar detalhes minuciosos 

do dia-a-dia das incursões policiais. 

Os vinte e dois episódios, todos narrados em primeira pessoa por um ex-policial, 

relatam casos que envolvem violência, pressão emocional, corrupção e exposição a riscos 

vivenciados no cotidiano policial. O uso de um tom coloquial, repleto de reminiscências e usos de 

expressões do discurso oral, remete a um nível pessoal de conversa, que envolve o leitor em uma 
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atmosfera familiar, intimista. Este tom será ainda mais familiar se o leitor tiver experiência com 

noticiários policiais e jornais sensacionalistas, dos quais a abordagem parece desejar se 

aproximar. 

Criado em 1978 como uma unidade de elite da Polícia Militar fluminense, o Batalhão 

de Operações Especiais – BOPE – recebeu seu nome atual em 1991. Desde então, empenha-se no 

combate ao crime organizado, no resgate de reféns, na contenção de rebeliões em presídios e em 

outras operações de alto risco que demandariam pessoal mais bem preparado que a polícia 

convencional. O treinamento dos policiais do BOPE é recorrentemente destacado como o seu 

diferencial: desde a rigorosa seleção até a conclusão das etapas de treinamento de campo, todo o 

processo é marcado por intensas cobranças física e emocional dos “cursados”29, visando atingir 

os dois grandes pilares comportamentais que justificariam o orgulho dos que pertenciam ao seleto 

grupo: primeiro, uma qualificação técnica impecável; segundo, uma moral incorruptível. 

Os cânticos de treinamento do BOPE são emblemáticos, descrevendo de modo 

sucinto, direto e, por assim dizer, honesto, a autoimagem dos seus integrantes: 

"Homem de preto, 
qual é sua missão? 
É invadir favela 
e deixar corpo no chão." 

 
"Você sabe quem eu sou? 
Sou o maldito cão de guerra. 
Sou treinado para matar. 
Mesmo que custe minha vida, 
A missão será cumprida, 
seja ela onde for 
— espalhando a violência, a morte e o terror." 

 
"Sou aquele combatente, 
que tem o rosto mascarado; 
uma tarja negra e amarela, 
que ostento em meus braços 
me faz ser incomum: 
um mensageiro da morte. 
Posso provar que sou um forte, 
isso se você viver. Eu sou... herói da nação." 

 
"Alegria, alegria, 
sinto no meu coração, 
pois já raiou um novo dia, 
já vou cumprir minha missão. 
Vou me infiltrar numa favela 

 
 

29 Termo que designa aqueles que se passam pelo treinamento do BOPE, enquanto “pés-de-cão” nomeia os policiais 
convencionais, segundo Soares (2006). 
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com meu fuzil na mão, 
vou combater o inimigo, 
provocar destruição." 

 
“Se perguntas de onde venho 
e qual é minha missão: 
trago a morte e o desespero, 
e a total destruição." 

 
"Sangue frio em minhas veias, 
congelou meu coração, 
nós não temos sentimentos, 
nem tampouco compaixão, 
nós amamos os cursados 
e odiamos pés-de-cão. 

 
"Comandos, comandos, e 
o que mais vocês são? 
Somos apenas 
malditos cães de guerra, 
somos apenas 
selvagens cães de guerra." (SOARES et al, 2006, p.5-6) 

Ainda no prefácio do livro, o BOPE é apresentado como uma força especial treinada 

para atuar nas zonas de estado de exceção interiores ao estado democrático de direito. Estas zonas 

de “guerra” – termo que é recorrente em toda a narrativa – forneceriam o contexto dentro do qual 

o BOPE atuaria com seus recursos, técnicas e ferramentas próprias. Como cantam os hinos de 

treinamento: são “malditos cães de guerra”, cuja missão é “invadir favela e deixar corpo no  

chão”, mas que também se enxergam como “heróis da nação” por combaterem “o inimigo”. 

Curiosamente, a alta qualificação técnica, aliada ao orgulho de pertencer a uma 

corporação de elite e incorruptível, parecem ser elementos contraditórios com as práticas de 

violência e o uso de métodos ilegais no combate ao crime organizado. A reflexão sobre a 

violência não escapa ao narrador, que reconhece a existência de práticas controversas por parte 

do BOPE, porém a visão assumida pelo narrador/policial pretende justificá-las: 

o assunto é a violência que a gente comete. Alguns chamam tortura. Eu 
não gosto da palavra, porque ela carrega uma conotação diabólica. Acho que há casos e 
casos, e que nem toda tortura é tortura, na acepção mais comum do conceito. Está 
entendendo? Não? Pois é, a coisa é bem complicada. Eu próprio também não sei se 
compreendo direito. O que quero dizer é que não me envergonho de não me envergonhar 
de ter dado muita porrada em vagabundo. Primeiro, porque só bati em vagabundo, só 
matei vagabundo. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Sinto minha alma limpa e 
tenho a consciência leve, porque só executei bandido. E, para mim, bandido é bandido, 
seja ele moleque ou homem feito. Vagabundo é vagabundo. (SOARES et al, 2006, p.26- 
27). 
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A argumentação do narrador pretende relativizar o conceito de tortura quando a 

atuação violenta é aplicada a uma categoria social específica: os vagabundos ou bandidos. Toda a 

construção argumentativa da legitimação da violência policial depende da categoria social 

“vagabundo” ou “bandido”, que parece gozar de um estatuto ontológico claro e distinto, 

facilmente acessível aos olhos de um perito no combate à criminalidade. No entanto, o que a 

experiência mostra e os estudos demonstram é que, quase sempre, estes inimigos são homens, 

negros, jovens, moradores de favelas30. 

A segunda parte do livro, intitulada “Dois anos depois: a cidade beija a lona”, tem 

uma configuração um pouco diferente. Articulada como uma novela, possui um fôlego mais 

longo do que a primeira parte e uma narrativa que inclui novos personagens, além dos já 

conhecidos bandidos e policiais. O narrador em primeira pessoa cede lugar a uma narração 

externa, entrecortada por diálogos dos mais de sessenta personagens. Além da violência policial, 

também entra em cena uma extensa e complexa rede de corrupção de que participam autoridades 

públicas, políticos, policiais e empresários, envolvidos na perpetuação de lucrativos esquemas 

criminosos e em intrincados jogos de poder e violência. 

A história tem início com o resgate de um traficante que ansiava por se aposentar de 

seu posto de chefe criminoso. Contudo, a ação da polícia não visava prendê-lo, mas restituí-lo ao 

cargo máximo do crime da favela da Rocinha, uma vez que as somas movimentadas pela ação 

criminosa eram utilizadas para financiar campanhas políticas. Seguindo este fio condutor, Soares, 

Batista e Pimentel oferecem um panorama dos bastidores da segurança pública que possibilita ver 

que o tema da criminalidade não deve ser pensado somente na esfera da repressão policial a 

grupos marginalizados, mas envolve um amplo conjunto de atores sociais que fomentam e se 

beneficiam da exploração da ilegalidade. 

O roteiro de Tropa de Elite foi escrito a partir da obra literária de Rodrigo Pimentel, 
 
 
 

30 
Ver, por exemplo, a pesquisa intitulada “A criminalidade negra no banco dos réus – desigualdade no acesso à 

justiça penal”, coordenada por Sérgio Adorno, fruto de parceria do Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e 
Geledés – Instituto da Mulher Negra/SP. Segundo esses estudos, financiados pelo CNPq e pela Fundação Ford, três 
conclusões são essenciais: 1º. não há diferenças entre o “potencial” para o crime violento revelado pelos réus negros 
comparativamente aos réus brancos; porém: 2º réus negros tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial, 
bem como experimentam maiores obstáculos de acesso à justiça criminal e maiores dificuldades de usufruírem do 
direito de ampla defesa, assegurado pelas normas constitucionais vigentes; e 3º em decorrência, réus negros tendem a 
merecer um tratamento penal mais rigoroso, representado pela maior probabilidade de serem punidos 
comparativamente aos réus brancos. Disponível em . Acesso em 04/01/2018. 
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André Batista e Luis Eduardo Soares. O próprio Rodrigo Pimentel, ex-oficial do BOPE, teria 

participado da adaptação do livro para o filme, embora o roteiro oficialmente esteja assinado 

somente por Bráulio Mantovani e José Padilha. Segundo o diretor, a ideia inicial seria a de 

produzir um roteiro a partir do livro e filmar Tropa de Elite como um documentário sobre o 

BOPE, inspirado no sucesso do premiado documentário antecessor, Ônibus 174 (2002). Porém,  

os idealizadores esbarraram na dificuldade de contar com a autorização de sessão de imagens por 

parte dos próprios policiais, temerosos de receberem retaliações pelos conteúdos das revelações 

dos bastidores das corporações militares cariocas, conforme relatou o próprio diretor do filme em 

sabatina para a Folha de São Paulo, em 31 de outubro de 2010. Com isso, José Padilha e Rodrigo 

Pimentel, com apoio de Bráulio Mantovani na escrita do roteiro (cujo trabalhado de adaptação do 

livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, para o filme homônimo de Katia Lund e Fernando 

Meirelles, em 2002, havia sido elogiado), optaram por escrever um roteiro independente do livro, 

porém francamente inspirado nele, para produzir uma obra ficcional, com fortes traços 

documentais e grande apelo de realismo. A ficção que “se disfarça” de documentário; ao invés de 

ser alegórica, propõe-se simbólica e realista, espalhando os fatos da realidade tais e quais eles 

são. 

A influência de Ônibus 174 sobre Tropa de Elite é decisiva. Naquele premiado 

documentário, curiosamente sua estreia nas telas de cinema, Padilha havia decidido investigar o 

sequestro do ônibus da linha 174 (Central-Gávea), realizado por Sandro Barbosa Nascimento no 

dia 05 de julho de 2000, que resultou em um espetáculo midiático de grandes proporções, 

transmitido ao vivo por várias emissoras de tv. Sandro do Nascimento, um dos poucos 

sobreviventes da chacina da Candelária31, tornou-se protagonista de uma espetacularizada e 

desastrosa abordagem do esquadrão de elite da Polícia Militar fluminense. O mesmo BOPE que é 

exaltado na ficção de Tropa de Elite, fora objeto de crítica das lentes de Padilha em seu primeiro 

documentário. Segundo os testemunhos de oficiais do BOPE presentes naquele fatídico dia, e do 

próprio Luis Eduardo Soares, o BOPE teria cometido erros táticos em função da superexposição 

 
 

 
 

31 
A Chacina da Candelária foi um atentado impetrado no dia 23 de julho de 1993 por Policiais Militares do RJ, 

contra um grupo de jovens em situação de rua que comumente se instalavam nas imediações da Igreja da Candelária, 
centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, oito jovens foram assassinados e vários foram feridos. Dos sete indiciados pelo 
genocídio, dois ainda não foram julgados, dois foram absolvidos e três se encontram em liberdade, apesar de terem 
sido condenados a, no mínimo, quarenta e cinco anos de prisão cada. 
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midiática. Ao invés de optar pelo tiro de sniper32, que seria a alternativa taticamente mais eficaz, 

segundo Rodrigo Pimentel (ÔNIBUS 174, 2002, 22’), o então capitão teria cedido às pressões 

políticas advindas da pressão dos meios de comunicação para que não houvesse sangue 

derramado ao vivo em horário diurno, o que poderia ser considerado impróprio para os lares de 

muitas famílias. Com isso, uma solução rápida e eficaz havia sido substituída por uma 

negociação infrutífera e desgastante com o sequestrador, o que resultou na morte da refém, Geisa 

Batista, atingida por um tiro disparado por um policial do BOPE, e também na execução de 

Sandro por asfixia, mesmo depois de ter sido contido e desarmado. 

No entanto, em Ônibus 174 Padilha perfaz um caminho sociológico de grande 

relevância. O diretor não se contenta com a visão de que Sandro era meramente um criminoso 

nato, naturalmente inclinado para o mal e cujo destino era ser morto pela polícia. Ao invés de 

naturalizá-lo, Padilha busca a constituição do sujeito criminoso em que Sandro se tornou 

rastreando suas origens na pobreza, na exclusão social e no trauma vivenciado com a chacina da 

Candelária. Em entrevistas com muitos atores sociais diferentes (incluindo o capitão do BOPE 

Rodrigo Pimentel, que viria a ser co-autor de Elite da Tropa e co-roteirista de Tropa de Elite), 

Padilha mapeou discursos que possibilitavam compreender a enorme complexidade de fatores 

que envolviam a vida de Sandro e, também, as intrincadas relações de poder e de competência 

que subjaziam às decisões tomadas pelas autoridades policiais – estando todos ao vivo sob as 

lentes das tvs. Ao mesmo tempo, Padilha expõe as muitas fragilidades do sistema de segurança 

pública fluminense, que se reduz ao combate ostensivo contra o crime, mas é incapaz de se aliar a 

políticas públicas de maior alcance que invistam no combate às causas sociais da criminalidade. 

Ônibus 174 chega à desanimadora conclusão de que muitos “Sandros” nascem e morrem a todo 

tempo no Rio de Janeiro, fruto da profunda desigualdade social e racial e do descaso do poder 

público. 

A produção ficcional chegou às telas de cinema oficialmente no início de 2008, 

porém, graças ao vazamento de uma versão ainda não finalizada no fim de 2007, foi difundido 

rapidamente em cópias não-autorizadas e tornou-se sucesso nacional. A combinação de ação, 

violência, crime e dramas pessoais, sob a visão de um modelo de herói-policial bastante 

controverso, fez com que o longa-metragem recebesse muitos elogios e fosse alvo de severas 

 
 

32 
Atirador de elite posicionado à distância. 
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críticas. Fruto de investigação sociológica, a narrativa se desenvolve através do olhar de um 

integrante da corporação – no filme, o capitão Roberto Nascimento, interpretado pelo ator 

Wagner Moura – que conta uma série de episódios cotidianos e tece reflexões acerca da atuação 

da polícia no cenário carioca do início do século XXI. De linguagem clara e acessível, com fortes 

marcas da comunicação oral, como o uso de palavras de baixo calão e um tom informal, o livro  

se propõe a ser acessível ao público em geral, revelando o cotidiano e os bastidores da vida do 

BOPE. 

Mas a ficção se valeu de vários recursos narrativos e estéticos próprios33 do 

documentário, visando ampliar a experiência de realismo: planos fechados, ação in loco, 

filmagens externas, figurinos oficiais emprestados pelo BOPE, sonoplastia e trilhas sonoras 

selecionadas minuciosamente, além do grande investimento em treinamento dos atores para 

vivenciarem a pressão psicológica de ser um policial na linha de frente. 

Uma das características da direção de fotografia de Lula Carvalho foi o uso recorrente 

do steadycam34. Trata-se de uma evolução tecnológica obtida a partir das experiências da estética 

da câmera na mão, consolidada no Cinema Novo e associada ao cinegrafista Dib Lutfi. No 

entanto, há significativas diferenças entre o steadycam e a técnica da câmera na mão 

cinemanovista. 

A câmera na mão foi utilizada no Cinema Novo como um recurso narrativo que 

conferiu novas abordagens à captação da imagem em movimento. Dib Lutfi foi um dos seus 

precursores e tornou-se um ícone do gênero, filmando com Glauber Rocha (Terra em Transe, 

1967), Nelson Pereira dos Santos (Fome de Amor,1968 e Como era gostoso o meu francês, 

1970), Ruy Guerra (Os deuses e os mortos, 1970), dentre outras dezenas de filmes. Dib fez escola 

ao fazer as câmeras de película de 35mm, pesadas, austeras e analógicas, dançarem suavemente 

sobre seus ombros. Sua técnica artesanal e apurada fez com que a câmera assumisse um papel 

 
 
 

33 
Como afirma Melo (2002, p.36), definir o gênero documentário, separando-o dos gêneros ficcional e jornalístico, 

é mais difícil do que pode parecer à primeira vista. Há uma pluralidade de formas de se fazer documentários não- 
ficcionais, donde se percebe que existem mais elementos flutuantes do que fixos para compor o gênero. Como 
elementos fixos, Melo identifica que o documentário se caracteriza pelo discurso sobre o real, pelo registro in loco e 
pelo caráter autoral, podendo também incorporar outros elementos, como uso de depoimentos, uso de documentos 
históricos, presença de narrador (on ou off), temática biográfica, ecológica, política, cultural, entre outros. Abstemo- 
nos, aqui, de fazer uma diferenciação exata do que é um documentário e do que é uma obra de ficção, acreditando 
que as fronteiras entre um e outro não são tão nítidas quanto o senso comum estabelece. 
34 Estabilizador de câmera, formado por um suporte que se acopla ao corpo e permite maior mobilidade às câmaras 
digitais quando é necessário movimentá-las. 
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ainda mais proativo no fazer cinematográfico, produzindo sequências surpreendentes e 

inimagináveis para as capturas fixas e estáticas que eram realizadas com os tripés. 

No entanto, a câmera na mão não se resumia a um recurso técnico obtido em função 

de carência de recursos. Tornou-se uma poética da imagem (ORICCHIO, 2016). O  efeito 

estético associado era o do estranhamento, em função das novas possibilidades de 

enquadramento, iluminação e movimento, que rompiam com a tradição cinematográfica anterior. 

 

Figura 1 - Dib Lutfi com a câmera na mão (à esquerda) x steady cam (à direita) 
 

Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/morre-dib-lutfi-camera-na-mao-dos-principais-filmes-do-cinema- 

novo-20366516. Acesso em 02 fev 18. 

Em Tropa de Elite, o efeito pretendido é o de câmera na mão, porém os recursos 

técnicos empregados são bastante diversos daqueles que Dib Lutfi e seus sucessores 

cinemanovistas desenvolveram. O steadycam foi largamente utilizado nas filmagens. Elaborado 

para câmeras digitais, que são cada vez menores, mais leves e mais eficientes. Dotadas de 

sensores que reduzem o “impacto” das variações das imagens, as modernas câmeras digitais 

possuem avançados recursos de captação de luz e foco automáticos, além de suavização de 

vibrações, que podem simplificar consideravelmente o trabalho do cinegrafista. O suporte que 

sustenta a câmera é fabricado em material resistente, leve e articulado, e pode ter em sua 

composição amortecedores de impacto e braços mecânicos que reduzem o esforço do cinegrafista 

e, ao mesmo tempo, ampliam as possibilidades de filmagem em movimento. Este suporte é 

produzido obedecendo às demandas ergonômicas que primam pelo conforto e pela eficiência, 

sendo confortavelmente “vestido” pelo cinegrafista. 
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A filmagem digital possibilitou colocar a câmera em posições bastante variadas, sem 

que haja o risco de que a película se “queime” e o filme se perca. Não é mais necessário que o 

cinegrafista tenha seu olho acopladao ao visor da câmera para saber o que está sendo gravado; 

agora, ele pode ver o que está sendo captado em uma posição mais confortável, intermediado por 

uma tela digital. 

Além disso, a proposta estética presente em Tropa de Elite diverge radicalmente 

daquela pretendida pelo Cinema Novo. O efeito de câmera na mão no filme de Padilha é buscado 

para produzir empatia, identificação com os personagens do BOPE por meio da sensação de 

imersão, que se intensifica a trilha sonora. Já no Cinema Novo a câmera na mão artesanal 

compunha o cenário da “estética da fome” e da “estética da violência” de Gláuber Rocha, cuja 

intenção era a de produzir um efeito de estranhamento a partir da experiência da carência e do 

subdesenvolvimento brasileiros, em contrapartida ao cinema industrializado e comercial feito 

pelos colonizadores do primeiro mundo. Paula Siéga afirma que, “originada em meio ao 

subdesenvolvimento, a revolução estética do Cinema Novo consiste não tanto em transformar a 

miséria em objeto da representação fílmica, mas em revelar as suas possibilidades de expressão” 

(SIÉGA, 2010, p.199). 

O cinema novo produziu um estranhamento que repercutiu em certa recusa por parte 

do grande público. A estética inovadora, contestadora, que trazia para o primeiro plano a miséria, 

a fome, o subdesenvolvimento, assim como a revolta e a violência que eclodiam da situação de 

inconformismo com a situação de colonialidade, não encontrou terreno muito fértil junto aos 

espectadores, acostumados a uma cultura cinematográfica oficial que preferia dar visibilidade a 

um simulacro no qual a elite burguesa era representada como o símbolo da civilidade e da 

urbanidade. Este estranhamento foi sentido pelo público brasileiro, conforme relata David Neves 

em debate com Glauber Rocha na cidade italiana de Gênova, em 1965: 

titubeante, na verdade, tem sido o espectador brasileiro que não se entrega facilmente, 
que reage, que perde a seiva de um mundo novo, em busca de contactos, de relações de 
ressonância com uma concepção provinciana e alienada que traz consigo. – O cinema 
brasileiro só mostra miséria... (NEVES apud SIÉGA, 2010, p. 195-196) 

O processo de preparação dos atores para o filme foi emblemático. Cerca de vinte 

atores foram submetidos a um laboratório de atuação, durante aproximadamente três semanas, 

com a preparadora de elencos da Rede Globo, Fátima Toledo, e com o ex-policial do BOPE 

Paulo Storani. Este laboratório partia da premissa da etnodramaturgia de que a atuação artística 



 

 
 
 

deveria ser baseada em vivências físicas e psicológicas o mais próximas

isso, os atores participaram de um treinamento similar ao que aspirantes ao BOPE enfrentam: 

receberam aulas de tiro, conduta de patrulha, sobrevivência 

disciplinares por seus erros. Segundo Pimentel, os at

exaustão física e emocional muito parecida com aqueles enfrentados por policiais 

operações especiais. Paulo Storani, mentor de treinamentos para o BOPE, afirmava: “nós 

dizíamos que quem não aguentasse podi

incluiu até, na fase final, um processo de retorno à realidade dos atores” (citado em MAZZA, 

2007, p.02). 

Para exemplificar, a jornalista Juliana Alencar descreve que,
 

provocações do preparador, que gritava "Você vai desistir! Pede para sair! Você não vai 
conseguir ser um ator em ‘Tropa de Elite’!”. O ator não "demonstrava a agressividade 
necessária à sua
de Storani e quebrou o nariz do ex
meu rosto e deixei meu nariz de frente", disse Storani. A segunda etapa do treinamento 
consist
de voz e de liderança (ALENCAR, 2007, p.01).

 
 

Figura 2 - Ritos de iniciação ao BOPE
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 71'
 

O trabalho realizado por Fátima Toleto e Paulo Storani estaria reproduzindo, com o 

máximo de fidelidade, o exigente processo de treinamento para um policial do BOPE. O capitão 

Nascimento reconhece que “para quem não é iniciado, o treinamento do BOPE parece

Os nossos homens são formados na base da porrada. Pra entrar aqui, o cara tem que provar que 

aguenta pressão” (TROPA de Elite, 2007, 71”). A cerimônia de abertura do curso inclui uma 

iniciação ritualística noturna, iluminada à base de tochas, e

xingamentos e agressões físicas, visando eliminar os corruptos e aqueles que “não suportam a

deveria ser baseada em vivências físicas e psicológicas o mais próximas

isso, os atores participaram de um treinamento similar ao que aspirantes ao BOPE enfrentam: 

receberam aulas de tiro, conduta de patrulha, sobrevivência na selva e sofreram sanções 

disciplinares por seus erros. Segundo Pimentel, os atores teriam sido levados a um nível de 

e emocional muito parecida com aqueles enfrentados por policiais 

operações especiais. Paulo Storani, mentor de treinamentos para o BOPE, afirmava: “nós 

dizíamos que quem não aguentasse podia sair do filme. Foi um tratamento 

final, um processo de retorno à realidade dos atores” (citado em MAZZA, 

Para exemplificar, a jornalista Juliana Alencar descreve que,

em um momento de estresse, o ator Wagner Moura reagiu com fúria às 
provocações do preparador, que gritava "Você vai desistir! Pede para sair! Você não vai 
conseguir ser um ator em ‘Tropa de Elite’!”. O ator não "demonstrava a agressividade 
necessária à sua personagem”, o que levou Storani a provocá
de Storani e quebrou o nariz do ex-caveira: "Ele foi tão rápido que eu só consegui livrar 
meu rosto e deixei meu nariz de frente", disse Storani. A segunda etapa do treinamento 
consistiu no treinamento de liderança. Storani mostrou a Moura como trabalhar a postura 
de voz e de liderança (ALENCAR, 2007, p.01). 

Ritos de iniciação ao BOPE 

TROPA de Elite, 2007, 71'. 

O trabalho realizado por Fátima Toleto e Paulo Storani estaria reproduzindo, com o 

máximo de fidelidade, o exigente processo de treinamento para um policial do BOPE. O capitão 

Nascimento reconhece que “para quem não é iniciado, o treinamento do BOPE parece

Os nossos homens são formados na base da porrada. Pra entrar aqui, o cara tem que provar que 

aguenta pressão” (TROPA de Elite, 2007, 71”). A cerimônia de abertura do curso inclui uma 

iniciação ritualística noturna, iluminada à base de tochas, em que os candidatos são submetidos a 

xingamentos e agressões físicas, visando eliminar os corruptos e aqueles que “não suportam a
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deveria ser baseada em vivências físicas e psicológicas o mais próximas possível do real. Por 

isso, os atores participaram de um treinamento similar ao que aspirantes ao BOPE enfrentam: 

selva e sofreram sanções 

ores teriam sido levados a um nível de 

e emocional muito parecida com aqueles enfrentados por policiais no curso de 

operações especiais. Paulo Storani, mentor de treinamentos para o BOPE, afirmava: “nós 

a sair do filme. Foi um tratamento muito rigoroso, que 

final, um processo de retorno à realidade dos atores” (citado em MAZZA, 

Para exemplificar, a jornalista Juliana Alencar descreve que, 

em um momento de estresse, o ator Wagner Moura reagiu com fúria às 
provocações do preparador, que gritava "Você vai desistir! Pede para sair! Você não vai 
conseguir ser um ator em ‘Tropa de Elite’!”. O ator não "demonstrava a agressividade 

personagem”, o que levou Storani a provocá-lo. O ator partiu para cima 
caveira: "Ele foi tão rápido que eu só consegui livrar 

meu rosto e deixei meu nariz de frente", disse Storani. A segunda etapa do treinamento 
iu no treinamento de liderança. Storani mostrou a Moura como trabalhar a postura 

O trabalho realizado por Fátima Toleto e Paulo Storani estaria reproduzindo, com o 

máximo de fidelidade, o exigente processo de treinamento para um policial do BOPE. O capitão 

Nascimento reconhece que “para quem não é iniciado, o treinamento do BOPE parece uma seita. 

Os nossos homens são formados na base da porrada. Pra entrar aqui, o cara tem que provar que 

aguenta pressão” (TROPA de Elite, 2007, 71”). A cerimônia de abertura do curso inclui uma 

m que os candidatos são submetidos a 

xingamentos e agressões físicas, visando eliminar os corruptos e aqueles que “não suportam a 



 

 
 
 

pressão”. 

Figura 3 - Desistência de 02 (Capitão Fábio) e ritual de desligamento
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 80'.

Tropa de Elite

aproxima de vários filmes do gênero do cinema americano, como 

Este filme de Stanley Kubrick também narra o processo de formação de soldados

fuzileiros navais, comandados por um rigoroso mentor. De forma similar ao que ocorre em 

de Elite, os jovens fuzileiros eram submetidos a uma série de situações de grande rigor físico e 

mental, sempre acompanhada de humilhações, xingamentos

físicas. 

 
Figura 4 - As humilhações do soldado Pyle

 

Fonte: NASCIDO para matar, 1987, 8' e 17'.

A narrativa de Kubrick, crítica ao processo de “fabricação” dos soldados 

norteamericanos, enfoca na 

direita) e no subproduto humano 

Pyle (canto direito da primeira captura; centro da segunda captura). Humilhado e exposto 

diversas vezes, em função 

Desistência de 02 (Capitão Fábio) e ritual de desligamento 

, 80'. 

, ao explicitar o processo de treinamento de um oficial de elite, se 

aproxima de vários filmes do gênero do cinema americano, como Nascido para Matar 

Este filme de Stanley Kubrick também narra o processo de formação de soldados

fuzileiros navais, comandados por um rigoroso mentor. De forma similar ao que ocorre em 

, os jovens fuzileiros eram submetidos a uma série de situações de grande rigor físico e 

mental, sempre acompanhada de humilhações, xingamentos, exposição pública e agressões 

As humilhações do soldado Pyle 

Fonte: NASCIDO para matar, 1987, 8' e 17'. 

A narrativa de Kubrick, crítica ao processo de “fabricação” dos soldados 

na atividade sádica e desumana do instrutor sargento Hartman (último à 

humano que resulta de suas práticas disciplinares extremas: o soldado 

Pyle (canto direito da primeira captura; centro da segunda captura). Humilhado e exposto 

 de sua condição física particular e suas dificuldades
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, ao explicitar o processo de treinamento de um oficial de elite, se 

Nascido para Matar (1987). 

Este filme de Stanley Kubrick também narra o processo de formação de soldados, no caso, 

fuzileiros navais, comandados por um rigoroso mentor. De forma similar ao que ocorre em Tropa 

, os jovens fuzileiros eram submetidos a uma série de situações de grande rigor físico e 

, exposição pública e agressões 

A narrativa de Kubrick, crítica ao processo de “fabricação” dos soldados 

atividade sádica e desumana do instrutor sargento Hartman (último à 

que resulta de suas práticas disciplinares extremas: o soldado 

Pyle (canto direito da primeira captura; centro da segunda captura). Humilhado e exposto 

dificuldades de adaptação aos 



 

 
 
 

exercícios obrigatórios, termina por tornar

Em um surto psicótico, o soldado Pyle entra armado no banheiro, ameaça seu colega de quarto, 

exibe-se em manobras com seu fuzil chamado Charlene, mata seu instr

seguida, se suicida. 

Figura 5 - A ira do jovem “nascido para matar”
 

Fonte: NASCIDO para matar, 1987, 44' e 45'

Já em Tropa de Elite

voz para os subprodutos do 

selecionados pelo darwinismo social do processo seletivo é louvada pelo narrador, comemorada 

como uma vitória de um certame que busca qualidade técnica e disciplina moral. Certamente 

diferenças entre o caso do exército americano e o caso brasileiro: a entrada para o exército ocorre 

de forma compulsória, em um contexto de guerra em um país estrangeiro (no caso, a Guerra 

Vietnã) e diz respeito a jovens oriundos de uma vida civil comum. Já 

processo de seleção com 

espontaneamente. Mas, a despeito das diferenças, o que de fato conta para a produção 

significado é o enfoque narrativo: 

mas tende a incorporar a visão desde o conjunto 

soldado Joker, mais próximo de Pyle; 

definido: trata-se da narrativa construída em torno do capitão 

psicológico em Roberto Nascimento, 

todo, esta visão se ampara em uma leitura positiva do batalhão de operações especiais como uma 

instituição necessária do ponto de vista social e eficaz quanto à sua atuação 

Dessa forma, o processo formativo dos seus membros é considerado 

Diferentemente da maioria dos filmes que estamparam os anúncios das salas de 

cinema no início do século XXI, 

exercícios obrigatórios, termina por tornar-se um indivíduo com distúrbios psicológicos graves. 

Em um surto psicótico, o soldado Pyle entra armado no banheiro, ameaça seu colega de quarto, 

se em manobras com seu fuzil chamado Charlene, mata seu instr

A ira do jovem “nascido para matar” 

Fonte: NASCIDO para matar, 1987, 44' e 45' 

Tropa de Elite, com um discurso diferente do de Nascido para Matar

do treinamento rigoroso. Ao contrário, a saída daqueles que foram 

selecionados pelo darwinismo social do processo seletivo é louvada pelo narrador, comemorada 

como uma vitória de um certame que busca qualidade técnica e disciplina moral. Certamente 

exército americano e o caso brasileiro: a entrada para o exército ocorre 

compulsória, em um contexto de guerra em um país estrangeiro (no caso, a Guerra 

Vietnã) e diz respeito a jovens oriundos de uma vida civil comum. Já Tropa de El

com candidatos advindos do contingente policial militar e alistados 

espontaneamente. Mas, a despeito das diferenças, o que de fato conta para a produção 

significado é o enfoque narrativo: no filme de Kubrick, o ponto de vista é difuso e psicológico, 

mas tende a incorporar a visão desde o conjunto de jovens ingressos no 

próximo de Pyle; já no filme de Padilha, o ponto de vista é muito bem 

se da narrativa construída em torno do capitão do BOPE. Embora haja um conflito 

psicológico em Roberto Nascimento, aliado à e uma visão crítica da polícia militar como um 

para em uma leitura positiva do batalhão de operações especiais como uma 

instituição necessária do ponto de vista social e eficaz quanto à sua atuação 

Dessa forma, o processo formativo dos seus membros é considerado ímpar 

Diferentemente da maioria dos filmes que estamparam os anúncios das salas de 

cinema no início do século XXI, Tropa de Elite não foi produzido, co-produzido, nem distribuído

82 

se um indivíduo com distúrbios psicológicos graves. 

Em um surto psicótico, o soldado Pyle entra armado no banheiro, ameaça seu colega de quarto, 

se em manobras com seu fuzil chamado Charlene, mata seu instrutor e carrasco e, em 

Nascido para Matar, não se dá  

contrário, a saída daqueles que foram 

selecionados pelo darwinismo social do processo seletivo é louvada pelo narrador, comemorada 

como uma vitória de um certame que busca qualidade técnica e disciplina moral. Certamente há 

exército americano e o caso brasileiro: a entrada para o exército ocorre 

compulsória, em um contexto de guerra em um país estrangeiro (no caso, a Guerra do 

Tropa de Elite envolve um 

candidatos advindos do contingente policial militar e alistados 

espontaneamente. Mas, a despeito das diferenças, o que de fato conta para a produção do 

e vista é difuso e psicológico, 

no exército, especialmente o 

filme de Padilha, o ponto de vista é muito bem 

BOPE. Embora haja um conflito 

à e uma visão crítica da polícia militar como um 

para em uma leitura positiva do batalhão de operações especiais como uma 

instituição necessária do ponto de vista social e eficaz quanto à sua atuação no combate ao crime. 

ímpar e eficiente. 

Diferentemente da maioria dos filmes que estamparam os anúncios das salas de 

produzido, nem distribuído 
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pela Globo Filmes. Entretanto, o seu elenco foi, em sua grande maioria, extraído do núcleo 

televisivo da Rede Globo de Televisão35. Wagner Moura - o “capitão Nascimento” de Tropa de 

Elite,estava atuando da “novela das oito”, Paraíso Tropical, com o personagem “Olavo”, 

concomitantemente às filmagens do filme. O mesmo aconteceu com Caio Junqueira (aspirante a 

oficial “Neto Gouveia”, em Tropa de Elite e “Romeu” na referida novela) e Fernanda Machado 

(“Maria” em Tropa de Elite e “Joana Veloso Schneider Gouvêia” em Paraísos Artificiais). Todos 

os três atores acima já possuíam um vasto currículo na televisão, destacadamente em novelas da 

Rede Globo, quando foram convidados para encenar sob a direção de Padilha. Na mesma linha, 

Maria Ribeiro, “Rosana”, esposa do capitão Roberto Nascimento, havia atuado em Malhação e 

mais algumas novelas da Rede Record, e Milhem Cortaz, dono do icônico personagem “capitão 

Fábio”, também havia atuado em produções novelísticas da Globo, da Record e do Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT). André Ramiro (aspirante a oficial André Mathias) foi a única 

exceção: fez sua estreia como ator justamente em Tropa de Elite, o que lhe rendeu contratos 

posteriores com séries e novelas da Rede Globo. Vale observar que André Ramiro é o único ator 

negro do elenco principal de Tropa de Elite.Enfim, o núcleo central do filme Tropa de Elite 

possuía atores que atuavam principalmente para a televisão (com a única exceção do estreante 

André Ramiro). Sem dúvida a seleção de atores ou casting não foi aleatória. As aproximações 

não se resumem ao elenco: o ritmo, a montagem, a construção da narrativa, a fotografia – enfim, 

muitos aspectos desenvolvidos no filme foram importados da linguagem televisiva. Assim como 

houve a incorporação de técnicas próprias da novela, também podemos notar uma aproximação 

com séries policiais origem norte-americanas, como Law and Order, CSI e NCIS, cuja narrativa 

policial se tornou referência para a audiência brasileira desde o início do século XXI, com a 

expansão do acesso aos pacotes de TV paga. Esta aproximação pode ser explicada pelo desejo de 

atrair o público cativo da televisão para o cinema, e que nem sempre se sente atraído por modelos 

estéticos cinematográficos desafiadores. O reconhecimento de abordagens estéticas 

convencionais é, sem dúvida, um dos itens mais significativos da produção da empatia. 

Uma mudança curiosa do livro para o filme ocorreu na seleção do narrador e do 

personagem principal. Segundo Padilha, a ideia inicial seria a de que o filme girasse em torno do 

personagem André Matias, uma vez que a segunda parte do livro Elite da Tropa se desenrola em 

 
 

35 
Dados dos atores extraídos do site FilmeB (www.filmeb.com.br). Acesso em 03 jan. 2018. 
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torno de um policial negro, de origem humilde, que havia ingressado no BOPE. Porém, já no 

decorrer do processo de filmagem, Padilha e a equipe de produção optaram por dar voz ao 

capitão Nascimento, em grande parte devido à grande qualidade técnica da atuação de Wagner 

Moura. 

 

2.3. A TÉCNICA A SERVIÇO DA EMPATIA. 

Tropa de Elite é considerado, quase de forma unânime, como um bom filme. Com 

atuações impecáveis de seus atores, um roteiro bem construído, uma progressão da história que 

garante inteligibilidade, tensão, clímax e cenas de ação dignas de elogio, o filme de Padilha 

conquistou o Urso de Ouro em Berlim em 2008 e obteve nota 8,1 na avaliação do site do 

IMDB36, um dos que possuem maior destaque internacional no ramo. Segundo a opinião do 

crítico Cássio Carlos, (2007, p.1) “a primeira impressão é a de um filme de ação muito bem 

executado, que segue cânones do gênero, conduzindo a platéia a torcer pelo protagonista por  

meio do sempre eficiente mecanismo de identificação”. 

Estes “mecanismos de identificação” da plateia com o protagonista a que Cássio 

Carlos faz referência são muito relevantes para nossa análise e, em breve, nos deteremos neles. 

Segundo José Rodrigues Sadek (2008), Bráulio Mantovani havia admitido que seus roteiros 

estivessem sendo influenciados pelas telenovelas: 

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. 
(MANTOVANI apud SADEK, 2008, p. 9). 

O que Sadek identifica é a presença de um fecundo intercâmbio entre a linguagem 

cinematográfica e a televisiva. De um lado, as telenovelas, séries e minisséries incorporaram 

estratégias próprias do cinema clássico, como a adoção do plano sequência em sua montagem; 

por outro lado, o cinema também passou a se apropriar de elementos oriundos da televisão. 

Martin Barbero considera que 
 

36 
Fonte: http://www.imdb.com/title/tt0861739/. Acesso em 12 dez. 2017. 
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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, 1997, p. 184). 

Esta “confusão”37 entre realidade e fantasia a que Barbero faz referência seria 

intensificada no processo de montagem pelo encadeamento de ações das personagens nos planos 

de sequências, que permitem um entendimento narrativo linear e didático. Junta-se a esse 

processo de montagem a trilha sonora, recurso que não é de nenhum modo dispensável ou 

secundário; ao contrário, a seleção de músicas ou de sons que acompanham cada cena visa a 

intensificar a percepção, estimular os clímax e encaminhar determinados estados de ânimo no 

espectador, potencializando a fruição desejada pelo diretor. 

Segundo Christian Metz, a montagem possibilita “injetar na irrealidade da imagem a 

realidade do movimento, e, assim, atualizar o imaginário num grau nunca dantes alcançado”, uma 

vez que “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. 28-37). Segundo o autor, a magia do cinema 

consistiria justamente capacidade específica dessa arte de inserir índices de realidade nas 

imagens, valendo-se de sua linguagem e de sua técnica específicas: enquadramentos, trilha 

sonora, atuações do elenco, montagem, edição. Por mais realista que se pretenda um filme, toda 

sua denotação estará necessariamente sendo filtrada e editada pelo equipamento técnico, e toda a 

sorte de equipamentos está a serviço dos seus operadores e do olhar condutor do diretor. E 

complementa Metz: 

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). 

 

O “realismo” é tanto maior quanto menos aparecem aos olhos do espectador a 

influência do aparato técnico que está por trás das cenas. Ismail Xavier usou as expressões 

“transparência” e “opacidade” (XAVIER, 2005, p.14) para se referir, respectivamente, à ausência 
 

 

37 
Magali Oliveira, em dissertação intitulada “Tropa De Elite: a espetacularização da fusão real/ficção no cinema 

nacional a serviço do BOPE e do Ibope” (2010), faz uma referência direta a esta “fusão”, argumentando ter sido além 
do que uma adesão estética, uma estratégia de marketing que visava seduzir um público afeito por narrativas de ação 
e emoções fortes (2010, p.22).. 
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ou à presença de elementos que permitam identificar que as cenas são produto de um processo de 

filmagem e montagem. Segundo Xavier, quanto mais transparente é uma obra, maior é a sensação 

de realismo que é despertada no espectador, que tem a impressão ilusória de que está diante da 

realidade sem mediação, sem a intromissão de filtros que deturpam ou moldam o que se passa 

diante de seus olhos: 

tudo nesse 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, 2005, p. 31). 

 

Padilha esforçou-se para conferir esta sensação realista por meio de diversos  

métodos. A câmera na mão38, associada a um figurino emprestado junto ao BOPE, mais o 

treinamento dos atores para agirem “como policiais”, aliada à sua atuação impecável. E a 

inclusão de cenas de filmagens reais das de visitas do Papa ao Brasil, cuja pretensão é ampliar a 

sensação de realismo39 com imagens oriundas de um acervo histórico. 

Figura 6 - Cenas de arquivo de visitas do Papa ao Brasil. 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 17'. 
 

O processo de decupagem clássica (XAVIER, 2005, p.27), consiste na redução do 
 
 
 

38 
Que não se confunde com a “câmera na mão” do Cinema Novo, conforme veremos mais adiante. 

39 
Roberto Teixeira, em dissertação intitulada Representações da periferia no cinema brasileiro: do neorrealismo ao 

hiper-realismo (2012), prefere abrir mão do termo “realismo” e utilizar “hiper-realismo” para descrever o tipo de 
abordagem proposta no filme de Padilha. Segundo ele, “se o neorrealismo visava politicamente sensibilizar o 
público-espectador para questões sociais como a pobreza, denunciando a condição econômica dos explorados, o 
hiper-realismo, conforme observaremos, não altera a montagem social, não produz agenciamento político, nem 
garante, inclusive, uma recepção dos pobres e da periferia. Tudo isso nos auxilia no desvendamento de como as 
representações cinematográficas em suas respectivas estéticas nos propiciam um entendimento das questões 
políticas, econômicas e culturais presentes não somente no campo cinematográfico, mas em outras esferas do debate 
social” (TEIXEIRA, 2012, p.15). Não iremos nos aprofundar no debate proposto por Teixeira, por isso, manteremos 
somente o termo “realismo”, julgando que ele é suficiente para descrever a relação de espelhamento entre realidade  
e representação que é almejada pelo filme. 
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filme a uma sequência de planos articulados entre si, visando a produzir a narrativa. A sequência 

ordenada de planos tende a obedecer a um script pré-definido por um roteiro e organizado por 

uma direção geral, a quem normalmente se submetem os demais processos de filmagem e 

montagem. Um plano nada mais é do que uma cena obtida a partir da lente de uma câmera. Pode 

haver muitas e diversas relações entre a câmera e o que está diante dela, conforme variam a 

distância, o enquadramento, a posição assumida pelo operador de câmera. 

Ismail Xavier (2005) defende uma premissa básica: o cinema é sempre ficcional, quer 

estejamos falando de uma obra assumidamente de ficção ou de um documentário. Para o autor de 

O Discurso Cinematográfico, o cinema é um composto de sons e imagens que se constituem 

como um “discurso produzido e controlado, de diferentes formas, por uma fonte produtora” 

(2005, p. 11). O que chamamos realismo no cinema seria, sobretudo, fruto de um efeito ilusório 

tornado possível por meio da filmagem e da montagem: 

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). 

Como já destacamos anteriormente, Tropa de Elite teria sido pensado por Padilha 

para ser realizado como um documentário, mas, por questões de segurança, acabou resultando em 

uma obra ficcional. No entanto, esta ficção estaria permeada por elementos típicos do 

documentário, com a meta de produzir maior verossimilhança na percepção do espectador. Os 

procedimentos narrativos do documentário vinculam-se, sobretudo, a uma relação de 

correspondência direta entre a representação e a realidade, isto é, entre o que a câmera mostra e 

aquilo em que a câmera está focada, centrado na reprodução da realidade com fidelidade. Essa 

representação objetiva, supostamente neutra e imparcial, em que a câmera capta rigorosamente o 

que se passa diante dela, com o mínimo de intervenção de um diretor ou autor, remete a uma 

ótica naturalista. 

Vera Lúcia Figueiredo (2008) destaca que, apesar das aproximações com a estética 

documental pretendidas pela equipe da Zazen Produções, Tropa de Elite continua sendo uma 

obra ficcional. O narrador é intradiegético, isto é, participa ativamente da história ficcional que 

narra, de modo a sintonizar a narração com voz em off (a voz que fornece o pano de fundo dos 
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relatos) com as imagens oferecidas para o espectador. Não há dissonância ou contradição entre o 

ponto de vista oferecido pelo narrador e os demais pontos de vista possíveis, incluindo o próprio 

julgamento dos espectadores: 

cabe lembrar, no entanto, que Tropa de Elite não é um documentário. É 
um filme de ficção que apresenta um narrador intradiegético, utiliza o recurso da voz em 
off e realiza a transposição visual da narrativa de Nascimento, sintonizando-a com a 
visão de mundo do personagem narrador, isto é, não há dissonância entre o ponto de 
vista do narrador dentro da história e do narrador invisível que promove a visualização 
do que é relatado verbalmente. Tal procedimento deixa o espectador inteiramente 
entregue à visão do capitão do BOPE, não havendo nenhum tipo de mediação, um outro 
olhar distanciado, “intelectual”, que sirva de guia para a avaliação da performance de 
Nascimento. Não existe o apoio de alguém que se coloque como observador a salvo dos 
acontecimentos, como ocorre, por exemplo, em Cidade de Deus, através da figura de 
Buscapé – este, ainda que oriundo da comunidade, não se confunde com ela. Em Tropa 
de Elite, o público é colocado diante do discurso de Nascimento, assim como, num 
documentário feito de entrevistas, é posto diante da fala dos entrevistados. Entretanto, 
esse discurso, como costuma ocorrer nas narrativas cinematográficas ficcionais em 
primeira pessoa, não é veiculado apenas verbalmente pelo narrador explícito, mas 
também pelas seqüências de imagens que “mostram” o que ele narra. (FIGUEIREDO, 
2008, p.04) 

 

A narração em voz em off (ou voice over), acoplada à câmera subjetiva (isto é, a 

câmera que ocupa o lugar do olhar do personagem, ao invés de se posicionar à distância em 

relação à cena, fora do quadro), produz um efeito significativo de autoridade sobre a percepção 

do espectador, que conduz a uma percepção por empatia. O narrador, ainda que não se assuma 

como o observador universal, possui uma ascendência importante sobre a organização narrativa, 

oferecendo em tempo real a interpretação oficial para os fatos que o espectador tem diante de 

seus olhos. Dona absoluta da narrativa, a voz em off não estimula, possivelmente nem mesmo 

permite, o exercício do contraditório acerca de sua versão discursiva. Os dados, as informações 

complementares, as apreciações, os jogos de linguagem, os toques de humor reafirmam 

peremptoriamente o conteúdo das imagens, conduzindo a uma interpretação direcionada 

ideologicamente segundo a visão unívoca oferecida pelo narrador. 

Este efeito de autoridade é especialmente relevante no caso de Tropa de Elite porque 

o narrador é também o personagem principal, cuja visão já está sendo oferecida ao público 

através da sequência de cenas. O narrador não é universal porque ele não perscruta as 

consciências de todos os personagens, mas tem acesso a eventos de que não participa e os narra 

como se estivesse em um local privilegiado de observação, acompanhando o desenrolar da trama 

do mesmo ângulo em que os espectadores se encontram, mas com domínio e controle sobre a 

história anterior e o desenrolar futuro. 
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Sérgio Puccini, falando sobre a narração especificamente nos documentários, 

considera que 

a maneira como a narração conduz um documentário, muitas vezes, induz o espectador a 
pensar nas imagens do filme como simples 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... 
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). 

Com Tropa de Elite as palavras não têm mais força do que as imagens, mas o 

impacto das imagens depende, em grande medida, da força da narração, que delineia os possíveis 

sentidos que podem ser atribuídos a uma determinada cena. 

Um dos méritos do estilo de narração escolhido por Padilha está no tom intimista que 

Nascimento confere à sua fala, conduzindo o espectador à convicção de que o capitão está 

conversando individualmente com ele. A conversa é individualizada, o narrador não se dirige a 

um público, a alguma coletividade abstrata, mas a um colega de conversa, com quem se 

compartilham confissões. O tom informal, o uso de gírias, as referências irônicas e a impressão 

de que se contam informações confidenciais imprimem um tom de camaradagem entre o narrador 

e o espectador que são mais um artifício para a produção da empatia, ampliando a influência da 

rede de significados conveniente à versão dos fatos do capitão Nascimento. 

Rezende (2005) identificou que esta estratégia de aproximação entre meio e 

espectador é largamente utilizada pela Rede Globo de Televisão, como nos slogans “Globo e 

você, tudo a ver” e “Globo, a gente se vê por aqui”. A estratégia publicitária consiste na tentativa 

de produzir uma relação de identificação do telespectador com a emissora e seus produtos, 

visando, obviamente, fidelizar sua audiência. 

Segundo o próprio Padilha, em entrevista que consta nos extras que compõem o 

DVD, o processo de gravação das cenas foi marcado pela adoção do processo de master shot, no 

qual a atuação dos atores era guiada pelo diretor de modo informal, sem marcação definida dos 

espaços de atuação e sem as falas do roteiro. A cena era ensaiada ao menos três vezes, 

obedecendo somente a uma ideia genérica do que cada ator deveria executar, mas se primava 

mais pelo improviso do que pelo cumprimento rigoroso de uma pauta. Somente após este 

exercício de improvisação é que o texto final do roteiro era incorporado à gravação, para se 

agregar à encenação já construída de modo mais verossímil. Segundo Padilha, este procedimento 

garantiria maior espontaneidade à atuação do que se fosse fabricada a partir de um texto abstrato. 
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Quase todas as tomadas de Tropa de Elite foram realizadas com uma técnica derivada 

da famosa “câmera na mão” cinemanovista. Nessa abordagem, o cinegrafista pode apoiar a 

câmera sob seus ombros ou se valer do steadycam, operando o equipamento de modo dinâmico e 

em consonância com a tensão da cena. Porém, a “câmera na mão” utilizada por Lula Carvalho em 

Tropa de Elite não se equivale à “câmera na mão” de Dib Lutfi. Seria possível tentar rastrear a 

influência da estética de Dib Lutfi na atualidade, mas este não é o foco dessa dissertação. 

Interessa-nos, no entanto, destacar que o aparato tecnológico dos quais os dois cinegrafistas se 

valem é bastante diferente: enquanto Dib faz parte da seara dos cinegrafistas artesanais, que 

lidavam com equipamento pesado e com poucos recursos técnicos, Lula Carvalho teve a 

oportunidade de lidar com equipamentos de última geração, com complexos mecanismos digitais 

que auxiliam o trabalho da filmagem, incluindo modernos suportes eletrônicos que visam à 

estabilização da imagem. 

Além disso, como também já acentuamos anteriormente, as propostas estéticas da 

“câmera na mão” divergem. Em Tropa de Elite, a “câmera na mão” conduz a uma filmagem 

subjetiva, que visa dar visibilidade aos planos de visão dos personagens policiais, acentuando a 

sensação de imersão do espectador que acompanha passo a passo os movimentos dos oficiais do 

BOPE nas suas incursões contra os “bandidos”. No cinema novo, a “câmera na mão” artesanal é 

ao mesmo tempo produto e produtora de uma estética da objetividade, fundada na percepção da 

falta de recursos de um cinema periférico e que se expressa através dessa falta de recurso, com 

criatividade, inventividade e estranhamento. No Cinema Novo, visava-se produzir estranhamento 

com inovações técnicas e estéticas que remontam à condição subalterna e colonizada do cinema e 

do povo brasileiro. Dib Lutfi, um “poeta das imagens”, possuía alto grau de autonomia e tinha 

uma importância similar à da própria direção, uma vez que a atuação do cinegrafista podia ser 

considerada um dos pilares da fabricação de uma estética inovadora. 

Em Tropa de Elite, a imagem quase nunca é estática, a câmera se movimenta de 

modo similar ao movimento dos olhos que tentam, apressadamente, captar a extensão e os 

detalhes de um plano amplo diante de seus olhos. Os leves tremidos e balanços da imagem não 

são considerados um “defeito” técnico, atribuível à má qualidade do equipamento ou do seu 

operador, mas são uma escolha estética que tem por objetivo incluir o espectador na cena, 

transmitindo a ele a sensação de fazer parte do que está acontecendo na tela à sua frente, 

ampliando a sensação realista. 
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A câmera na mão acompanha o movimento dos policiais nos becos da favela, levando 

o espectador pari-passu com o pelotão e oferecendo a experiência em primeira pessoa. Esta 

experiência tem sido largamente adotada em muitos jogos eletrônicos, principalmente no gênero 

de jogos de tiro. Nesse gênero de games, pretende-se oferecer ao jogador uma experiência de 

imersão, a realidade é simulada com um alto de grau de fidelidade no que diz respeito às imagens 

tridimensionais, à ambientação, à física (respostas a movimentos e às leis físicas), à dimensão 

tridimensional e à relação espaço-tempo, e o jogador/espectador participa intervindo com sua 

movimentação e, obviamente, com os disparos contra os alvos inimigos. 

 
Figura 7 - Sequência: Neto adentrando a favela. 

 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 125' 
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Figura 8 - Call of Duty 3 - Modern Warfare (2006) e Fall Out (1997) 
 

Fontes: http://mundominecrafting.blogspot.com.br. e http://vgrhq.com/the-fps-falling-out-of-favor-with-the-critics/. 

Acessos em 30 dez. 2017, 

 

As imagens de dois famosos jogos exemplificam a aproximação da linguagem entre os 

shot games e o cinema, que visa à imersão do jogador e à expansão da experiência de 

entretenimento. Ambos têm mais de um aspecto em comum: além da visualização da realidade a 

partir de uma única perspectiva em primeira pessoa e da mobilidade espacial em tempo real, que 

acompanha e participa da cena, Tropa de Elite e os jogos de tiro enxergam o inimigo a partir de 

um filtro desumanizado: o ser humano que está adiante é meramente um alvo a ser abatido, 

desprovido de história pessoal, de dignidade e de direitos. 

Em Tropa de Elite só há uma cena em que Baiano, o traficante, é visto com um pouco 

mais de condescendência: os 23 segundos no qual o traficante se despede de sua mulher (Rose) e 

filho, no apertado quarto do barraco no qual vivem, a despeito de todo o poder advindo do tráfico 

de drogas. Fora esse lapso de humanismo, Tropa de Elite tende a reproduzir a visão majoritária 

predominante no senso comum brasileiro e repercutida em filmes que obedecem à lógica 

maniqueísta dos filmes de heróis: o bandido é mal – quer seja por sua inclinação inata, quer seja 

pelas condições impostas pela sociedade, e sempre por suas escolhas pessoais. Em sua condição 

de adversário da lei e da ordem, o bandido só encontra lugar na narrativa como aquele que  

precisa ser condicionado à força da lei, submetido ao poder do Estado ou então, de forma mais 

radical, eliminado da vida social. 

Helvécio Raton, diretor de Batismo de Sangue, elogiou o primor estético da narrativa 

de Padilha, destacando os “cacoetes da linguagem moderna” que permitem uma grande 

aproximação com o público (ARANTES, 2007, p.1). Porém, segundo Raton, Tropa de Elite 

pecaria por uma visão humanista precária, devido ao predomínio inconteste da visão de 
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Nascimento e sua atuação à margem do estado de direito. Comparando com seu próprio filme, 

Batismo de Sangue, Raton destaca que este também apresenta cenas de tortura impactantes, mas 

em função de um roteiro que visibiliza a denuncia de práticas desumanas e realiza uma severa 

crítica à atuação do regime ditatorial no Brasil dos anos 1970, não há o risco de que haja uma 

exaltação da violência praticada pelo estado contra aqueles que se revoltavam contra o regime de 

exceção. Ao contrário de Tropa de Elite, no qual a visão única oferecida pelo herói-policial se 

afina com discursos que defendem uma repressão violenta à criminalidade. 

Vera Follain Figueiredo (2008) destacou que 
 

a opção pela narrativa em primeira pessoa, aliada ao fato de Tropa de Elite tensionar as 
fronteiras entre o gênero documental e o filme hollywoodiano de ação, provocou, em 
certos segmentos da mídia, um tipo de reação que revela o empenho em conferir um 
sentido unívoco ao filme. Esta preocupação com o fechamento da leitura, estimulada 
pelo sucesso de bilheteria e pelo episódio das cópias pirateadas, que disponibilizaram 
Tropa de Elite para um público mais amplo, gerou, no entanto, uma quantidade 
significativa de discursos contrastantes que acabaram por confirmar o caráter desafiador 
da obra, isto é, sua resistência às classificações dicotômicas (FIGUEIREDO, 2008, p.1) 

A narração em off cria um clima intimista, um certo tom confessional, que aproxima 

o personagem do espectador. Como em uma conversa entre amigos. O tom confessional permite 

ao espectador ter acesso às reflexões do narrador que se desenvolvem em tempo presente, embora 

demonstrem ter conhecimentos sobre o que vai acontecer na sequência.  Mesmo que o 

espectador tenha motivos para criticar ou condenar as ações do capitão nascimento, a fabricação 

do personagem força uma aproximação por empatia que, por produzir uma identificação entre 

protagonista e espectador, dificulta o exercício do distanciamento crítico. 



94 
 

 
 
 

Figura 9 - O disparo inicial 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 1' 
 

No minuto inicial, a câmera se paralisa e oferece ao espectador um quadro 

emblemático. O plano amplo, capturado desde o olhar do policial que dispara o tiro, permite 

entrever o conjunto de construções da favela (a pobreza e a desordem casas mal-acabadas, fios de 

energia cortando aleatoriamente o espaço, uma multidão desordenada e bestial) e a íntima 

associação entre o tráfico de drogas e os moradores que, na melhor das hipóteses, são coniventes 

com o poder paralelo de origem criminosa. À margem esquerda do quadro, a viatura policial 

ilustra a pacto do poder institucional com o poder paralelo: os policiais vão recolher o arrego 

rotineiro para fazer vistas grossas em relação às atividades dos traficantes. 

A narrativa se dá em caráter de flash back, que funciona na seguinte estrutura: capitão 

Nascimento inicia a história com os eventos no ponto B, mas para que este evento se torne 

compreensível, ele reporta a um ponto A anterior. Quando a trama se desenrola e encontra o 

evento no momento B, a história se desenvolve até o ponto C que é seu final. 
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Figura 10 – Sequência: funk, sexo e armas 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 2' 
 

Nas figuras acima, percebemos as cenas iniciais do filme em se apresenta um baile 

funk no morro da Babilônia, Rio de Janeiro. Homens armados, ostentando seu equipamento 

pesado, se misturam às mulheres dançando de forma insinuante e sexy. A música que toca alto, o 

Rap das Armas, e as luzes piscando como numa boate a céu aberto produzem uma sensação de 

caos e desordem. Este é o universo pictórico que retroalimenta o imaginário social da 

bestialidade: negros, favelas, violência, sexualidade. O avesso da civilização. O caos que ameaça 

a ordem da classe média. 

 
Figura 11 - Roberto/Capitão Nascimento x Rosana 

 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 63'. 
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O autoritarismo do capitão Nascimento se estende por suas relações familiares: em 

atitude machista e agressiva, ainda vestido com sua farda do BOPE, o marido “Beto” é 

substituído pelo “capitão Nascimento”, que se posiciona de modo ostensivo e intimidador sobre 

sua própria esposa. O rosto crispado de irritação, o dedo em riste apontado para a mulher, sentada 

no sofá do apartamento mobiliado de forma simples, e a fotografia em plano médio, 

gradativamente reduzindo o campo visual para focar a cena de tensão. A cena emblemática 

simboliza a retomada de poder por parte do macho alfa, cuja autoridade estava sendo 

constantemente ameaçada pelas suas fraquezas internas (a ansiedade, a dúvida, a angústia) e pelas 

pressões e cobranças vindas da parte da mulher, que lhe cobrava o cumprimento da promessa de 

sair do BOPE caso fosse confirmada a gravidez, para poder dedicar mais tempo à família. 

Um aspecto que merece destaque diz respeito aos lugares das mulheres na trama de 

Padilha. Há quatro personagens femininas relevantes: a mulher de Beto, Rosana; Maria, a 

namorada de Matias; Roberta, a amiga da namorada de Matias e a mãe do fogueteiro, dona 

Rejane. 

A mãe do “fogueteiro” vai à delegacia do BOPE, reivindicar ao próprio capitão 

Nascimento o “direito de enterrar o seu filho”40. Trata-se de um adolescente, sem idade definida 

no filme, mas cuja própria função de fogueteiro – isto é, aquele responsável por anunciar a 

chegada de policiais na favela por meio de foguetes – revela sua pouca idade e sua função ainda 

iniciante na hierarquia do tráfico. O capitão argumenta para a mãe que o BOPE havia libertado o 

jovem – certamente após tê-lo torturado para entregar informações, o que não foi admitido para a 

mãe. A mãe, sob prantos, argumenta que o BOPE entregou o filho para a morte, pois os 

traficantes não toleram delatores (o popular “x9”). A mãe, que sequer goza de um nome próprio 

no filme, reduz-se a uma caricatura que pretende emocionar o frio e calculista capitão 

Nascimento. 

Maria, a estudante de direito, líder da ONG que atua na favela e amiga/namorada de 

Matias, também representa um papel simbólico e caricato no filme. Seu papel é de representar o 

 
 

40 
Carla Damião, em conversa durante a orientação, sugeriu aproximar a cena com o episódio presente em A Ilíada 

de Homero, em que Príamo, o rei dos troianos, vai até Aquiles para reivindicar o direito de enterrar Heitor, morto 
pelo “melhor dos aqueus”. O cadáver do príncipe havia se tornado um objeto da ira e vingança de Aquiles contra a 
morte de Pátroclo: arrastado por cavalos, desfigurado e deixado à praia para ser devorado pelos animais, o que era 
considerado desonroso pelos gregos. A aproximação entre a cena de Tropa de Elite e a A Ilíada é interessante porque 
revela a existência de uma estrutura de poder desigual, dentro da qual só resta ao dominado se submeter à 
comiseração do próprio dominador, ampliando a humilhação da condição de subalternidade. 
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estereótipo da garota de classe média branca, escolarizada, bem intencionada e ingênua, que 

dedica parte de seu tempo para atuar em uma ação social que é recorrentemente ridicularizada 

pelo narrador. Além de sua atuação social criticada, a personagem também é construída como 

uma influência negativa sobre o policial André Matias, por exercer um efeito de sedução com 

potencial para desencaminhar a formação reta e racional do policial. 

O mesmo ocorre com a esposa de Nascimento, Rosana. Em raríssimos momentos há 

alguma manifestação de carinho físico entre Nascimento e Rosana. A relação conjugal de ambos 

parece permeada pelo distanciamento, pela dúvida e pela angústia, derivada da situação 

emocional conturbada vivida por Roberto Nascimento. O desgaste das relações profissionais ecoa 

nas paredes do apartamento de classe média de Beto e Rosana, e repercute nas decisões do casal. 

As cenas em que Rosana aparece envolvem, basicamente, dois temas narrativos, que são 

correlatos: a gravidez, seguida do nascimento de Rafael; e os vários momentos em que Rosana 

reivindica maior presença de Beto junto à família, o que envolve a cobrança da saída do BOPE. 

Mas a presença incomodamente empoderada de Rosana, que se julga no direito de 

fazer reivindicações ao esposo, afeta a masculinidade e a necessidade de controle e dominação de 

Beto: “só tinha uma coisa que me deixava mais puto do que erro em operação. Era a Rosana 

dizendo pra mim o que eu tinha que fazer” (TROPA de Elite, 2007, 87’). 

A representação do feminino em Tropa de Elite tende a reproduzir a estrutura 

machista básica presente no imaginário social de uma sociedade ainda patriarcal e profundamente 

desigual como a brasileira. Representadas meramente como “segundo sexo”, as principais 

mulheres do filme ocupam sempre posições subalternas em relação aos homens e se destacam por 

serem empecilhos à realização do mais alto grau de virilidade, autocontrole e racionalidade que  

se espera de um policial do BOPE. Por isso, mesmo na relação afetivo-sexual entre Beto/Rosana  

e Matias/Maria, a ameaça de violência física e a dominação simbólica despontam como recursos 

de reordenação social para reposicionar os sexos nos seus devidos lugares “naturais” de poder. 

Dando sequência à questão da representação da violência, vejamos o tema da tortura, 

que se tornou um dos pontos fundamentais do debate em torno do filme de Padilha. 
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Figura 12 - Sequência: tortura com sacos plásticos. 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 97'. 
 

As cenas de tortura com sacos plásticos são transpostas praticamente ipsis litteris do 

livro para o filme: 

água é um ótimo condutor de energia. A idéia foi um desenvolvimento 
mais ou menos natural das torturas tradicionais com saco plástico e água: sufocamento e 
afogamento. Todo policial do BOPE sai do quartel com seu saquinho plástico, peça que 
já foi integrada ao kit básico. O saco serve para pôr na cabeça do marginal, apertando 
bem na base, que fica amarrada no pescoço. O sujeito sufoca, vomita e desmaia. É o 
momento de afrouxar. É meio nojento, mas eficaz. (SOARES et al, 2006, p.29) 

 

A tortura desempenha um papel central nas ações do BOPE. Trata-se do principal 

modus operandi no expediente cotidiano de busca de informações sobre o tráfico, não raras vezes 

acompanhado de óbito. Michel Foucault, em sua emblemática obra Vigiar e Punir (1977) 

descreve como o suplício a acusados de práticas criminosas ou imorais constitui um dos pilares 

de sustentação da lei e da própria noção de civilização ocidental. O desrespeito às leis do Estado  

e às leis de Deus deveria ser punido exemplarmente, e de preferência em público. Tanto a tortura 

como o suplício teriam uma função simbólica de grande importância: a dor prolongada infligida 

concede um sentimento de vingança contra os danos produzidos pelo criminoso e, ao mesmo 

tempo, redefine publicamente os limites sociais e morais a que todos devem estar sujeitos, 

reforçando a necessidade de obediência às leis. Como afirma Foucault, “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). 

A morte pura e simples parece não ser suficiente para se alcançar o gozo do 

reequilíbrio da balança da justiça que teria sido rompida o pelo criminoso. É necessário que haja 

um extermínio físico e social gradativo, expresso através da dor, da humilhação, da exposição, da 

vergonha pública que são infligidos ao criminoso. 
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As cenas de tortura exibidas no filme de Padilha despertaram diferentes reações. De 

um lado, uma gama de autores destacou que a explicitação das cenas, com pretensão realista, 

visada atender a um gozo sádico de parte do público que se alia às tendências ideológicas do 

justiçamento, para as quais “bandido bom é bandido morto”. Para outra parte, as cenas de 

violência exemplificavam a conduta ideal que se esperava do poder público diante 

criminalidade41. 

Obviamente, a crítica à tortura se baseia na condenação dessa prática pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da qual o Brasil é signatário na íntegra. O artigo V 

declara que “ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante”. O artigo IX define que “ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado” 

sendo complementado pelos artigos X e XI, respectivamente: “todo ser humano tem direito, em 

plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e 

imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal 

contra ele” e “todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 

público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa” (ONU, 

1948, p.1-2). 

Uma das cenas para a qual Daniel Caetano chama a atenção consiste no seminário de 

Sociologia do qual Matias participa durante sua estadia no curso de direito na PUC-Rio. O tema 

que seu grupo precisaria desenvolver versava sobre o livro Vigiar e Punir, de Foucault. Como se 

sabe, Foucault propõe uma leitura da modernidade a partir de suas instituições, e demonstra que 

as escolas, as prisões, os quartéis, os sanatórios, possuem em comum uma estrutura de controle e 

disciplinarização dos corpos dos indivíduos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
Ver, por exemplo, o artigo de Arthur Xexéo sobre os aplausos e gritos de apoio ao capitão Nascimento proferidos 

por espectadores dentro das salas de exibição, o que reflete uma relação de profunda empatia entre eles e o 
personagem herói (XEXEO, 2007, p.1) 
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Figura 13 - Seminário sobre Foulcault e a polícia () 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 30' a 33' 

Sobre este seminário, inserido na diegese, Caetano propõe um interessante exercício de 

reflexão: 

imagine o leitor que a já célebre cena de Tropa de Elite em que o aspirante/estudante 
Matias questiona sua turma na faculdade tivesse um final diferente. Imaginemos que, ao 
invés de um silêncio sepulcral, a acusação de Matias – de que seus colegas não 
conhecem a realidade do dia-a-dia da polícia e que contribuem para o tráfico enquanto 
vivem tranquilos nos seus apartamentos na Zona Sul – tivesse sido sucedida por uma 
grande balbúrdia, com o jovem cercado por gritos dos seus colegas, fruto da  
discordância que aquela afirmação polêmica geraria. Possivelmente assim a cena seria 
mais verossímil, mais realista acerca das relações e reações dos personagens envolvidos. 
Não me interessa entrar aqui no mérito da consistência dos personagens – a questão se 
remete às suas ações físicas, simplesmente. O que quero notar é que o silêncio de uma 
turma de estudantes, ao ser acusada por um colega de não compreender o papel da 
polícia e ser cúmplice de criminosos, não é verossímil, é fabular. A cena se desenrola no 
filme do modo que vemos por um interesse central da sua narrativa: mobilizar o 
espectador, incomodá-lo, levá-lo a tomar posições. Esta é apenas uma cena entre várias, 
mas ela deixa bastante claro o quão equivocado é considerar Tropa de Elite um filme 
“realista” em sua representação dos fatos ou “bem-feito” na perspectiva da tradição do 
cinema narrativo. Não é nisso que o filme se apoia, nem é essa sua principal ambição. 
(CAETANO, 2008, p.1) 

 

O exercício imaginativo proposto por Caetano nos auxilia a compreender a 

aproximação por empatia que resulta das escolhas de condução do roteiro realizadas pela direção 

de Padilha. Da mesma forma que a turma de Matias, atônita, acata silenciosamente a pecha de 

ignorantes durante a “lição de moral” aplicada pelo policial (que sequer havia se identificado 

como tal perante os colegas), o espectador é conduzido a uma espécie de gozo cúmplice com 

Matias, diante de sua “verdade enunciada” contra um grupo de estudantes de classe média 

inclinados a elucubrações de esquerda. Na lógica do filme, estas elucubrações não seriam mais do 

que um excerício intelectual vazio, abstrato e desprovido de contato com a realidade. 

Contra este mesmo grupo de indivíduos – jovens brancos de classe média – o filme  

de Padilha desfecha um dos seus mais duros golpes: o de serem responsáveis por financiar o 
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tráfico de drogas. Esse argumento é apresentado nas cenas em que os componentes da ONG que 

atua no Morro dos Prazeres são apresentados simplesmente como “jovens brancos, ricos e bem 

intencionados” que fazem ações de caridade junto à população carente, consomem e traficam 

drogas em relação de cumplicidade com os traficantes. Mas o argumento é demonstrado na 

emblemática sequência em que o capitão Nascimento esfrega o rosto de um estudante no peito 

ensanguentado de um traficante morto durante uma operação do BOPE. 

 
Figura 14 - O “financiador” do tráfico 

 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 30' 
 

Capitão Nascimento: Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? 
Estudante: Foi um de vocês. 
Capitão Nascimento: Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você, 
seu viado. É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! A gente vem aqui pra 
desfazer a merda que você faz! (TROPA de Elite, 2007, 30’) 

 
A cena se desenvolve com uma grande força argumentativa. A câmera oscila e 

acompanha nervosamente os personagens, em uma ambientação pouco iluminada, difusa, 

confeccionando closes, planos fechados ora do rosto do “estudante”, ora do indignado capitão 

Nascimento, ora do corpo do jovem morador da favela que foi alvejado pela ação da polícia. E o 

diálogo que se desenrola apresenta uma postura de justa indignação de Nascimento, que atira, 

xinga, agride, espanca, ridiculariza, exige, com autoridade legitimada pelo conjunto da obra. Sua 

ira torna-se um argumento imbatível, em relação ao qual é difícil contra argumentar, pois se 
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apresenta imbuído de um sentimento de justiça e retidão que só é permitido a quem está com a 

verdade. 

Esse sentimento de justiça compactua com parte significativa do imaginário social 

que demoniza o uso de drogas e que enxerga o problema do tráfico de entorpecentes como uma 

questão meramente moral. Esta abordagem, assumida por setores mais conservadores da 

sociedade, tende a ignorar ou, no mínimo, a colocar em planos inferiores, os aspectos sociais, 

políticos e econômicos que compõem a delicada trama de poder e dinheiro que envolve a 

produção e a distribuição de drogas. 

O filme Tropa de Elite 2 (2010), Padilha fez um notório esforço para rever os 

argumentos do primeiro Tropa de Elite e inseriu a discussão sobre a criminalidade do tráfico de 

drogas em um espectro consideravelmente mais amplo do que o da mera disputa maniqueísta 

entre “heróis” e “bandidos”. Trouxe à tona personagens de grande relevância para a compreensão 

do complexo fenômeno, mas que normalmente não são alvo das câmeras dos jornais 

sensacionalistas: políticos, funcionários do alto escalão governamental, instituições públicas e 

privadas, a mídia, a indústria da segurança. 

Seguindo a divisão proposta por Joseph Früchtl, tal como interpretada por Carla 

Damião (2012), podemos considerar que Tropa de Elite se filia a uma longa categoria de filmes 

policiais inspirados nos clássicos do gênero de origem norte-americana. Herdeiro dos filmes de 

gângster que, por sua vez, são uma derivação dos filmes de faroeste tão caros ao imaginário 

estadunidense, pode-se destacar duas vertentes cuja voz é dada a personagens criminosos, 

destacando-se a observação de Benjamin acerca da sedução exercida pelo grande criminoso sob a 

opinião pública, ou privilegiando a visão do braço da lei, que atua para garantir a ordem e a 

segurança. Daquele primeiro grupo fazem parte a trilogia de O poderoso chefão, de Francis Ford 

Coppolla, e Godfellas (1991), de Martin Scorcese, somente para citar alguns. Nesse segundo 

grupo, que privilegia a visão da lei, entram Os intocáveis (1987), de Brian de Palma, e uma 

grande quantidade de séries americanas atuais, como os já citados CSI, NCIS, Law and Order. 

A passagem do filme de gângster para o filme policial é emblemática para a 

constituição de uma nova representação do herói: 

vemos aqui anunciada a figura transformada do caçador de recompensas, pistoleiro 
profissional, deslocado para o contexto da cidade, na qual ele atua como criminoso e/ou 
piscopata. Esta é a passagem para o gênero do filme de gângsteres, gênero amplo que 
inclui subgêneros, tais como: o filme de detetive, o filme noir, o filme que retrata mais 
diretamente a ação da máfia ou gangs de diversas configurações, mas também os filmes 
que retratam a ação não necessariamente do crime ligado ao jogo, à prostituição, ao 
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dinheiro, mas a causas psicológicas que atuam violentamente sobre a sociedade 
organizada, sua estrutura moral e costumes (FRÜCHTL apud DAMIÃO et al, 2012, 
p.246) 

 
Um dos aspectos mais interessantes está na formação do herói. Früchtl destaca que,  

no cinema, o herói não é meramente um personagem, mas é sobretudo personagem de si mesmo, 

uma vez que 

não só o ator interpreta um herói, mas vice-versa, o herói (retratado) é também um ator, 
que procura estabelecer um papel e uma imagem de si mesmo. Indo contra a opinião 
bastante convencional e moralmente difusa, a definição de um herói por isso, inclui o 
fato de que ele é um ator, desfilando seu heroísmo (FRÜCHTL, 2006, p.155 apud 
DAMIÃO et al, 2012, p.249). 

 
O modelo de heroísmo representado na figura do capitão Nascimento acaba por ser 

uma transfiguração do lugar-comum, afirmará Früchtl. O modelo de heroísmo representado no 

capitão Nascimento remete ao gênero western, os famosos filmes de faroeste norte-americanos. A 

saga do personagem de Wagner Moura pode ser comparada, em alguns aspectos, à saga 

vivenciada por Will Munny, em Unforgiven (Os Imperdoáveis, 1992), interpretado e dirigido por 

Clint Eastwood. 

No filme de faroeste, Will Munny era um pistoleiro cruel e sanguinário aposentado, 

que vivia de forma precária em um pequeno rancho no meio-oeste e cuidava dos seus filhos, uma 

vez que sua esposa – aquela que havia resgatado o bandoleiro de sua vida criminosa – falecera. 

Diante do convite de um jovem caçador de recompensas, Schofield Kid, para matar dois 

vaqueiros que haviam mutilado uma prostituta, Munny retorna à vida que havia abandonado, mas 

não o faz de bom grado: está abarrotado de remorsos pelos muitos erros que cometeu em sua vida 

errante, e reconhece que a bebida desempenhava um papel decisivo na sua famigerada valentia. O 

remorso é tão intenso que Schofield chega a duvidar se o Munny que o acompanhava seria o 

mesmo Munny afamado como um dos melhores atiradores do meio-oeste. 

Em sofrimento psicológico, abalado pela culpa e hesitante, Munny tem sua coragem 

novamente despertada somente após um evento mítico: o assassinato cruel de seu amigo e 

companheiro Ned Logan (Morgan Freeman) pelo xerife Little Bill (Gene Hackman), que 

sadicamente exibiu o corpo do negro na porta do bar da cidade, como punição pela consumação 

do assassinato dos dois vaqueiros – execução esta da qual Ned sequer havia participado 

efetivamente. 
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Figura 15 - "Isso é o que acontece aos assassinos por aqui". 
 

Fonte: IMPERDOÁVEIS, 1992, 108' 
 

Figura 16 - Munny vinga o amigo assassinado 
 

Fonte: IMPERDOÁVEIS, 1992, 111' 
 

Este evento afetivo faz com que o antigo Will Munny reapareça em toda sua força, 

frieza e coragem: 

o demônio ressurge então em meio a uma tempestade torrencial, com uma implacável e 
desenfreada fúria alimentada pelo desgosto e pelo whisky. Sua vingança não polpa os 
responsáveis em diferentes graus pela dilaceração da prostituta, a omissão dos crimes e o 
assassinato de seu amigo. E no fim, após o massacre rápido e eficiente, como um anjo 
anunciador das deliberações divinas, emite o aviso final antes de adentrar a escuridão e 
retomar sua vida cotidiana: “Melhor não cortarem ou fazerem nenhum tipo de mal às 
prostitutas... ou eu voltarei e matarei cada de vocês seus filhos da puta.” (DAMIÃO et al, 
2012, p. 261) 

 
Vejamos algumas das similaridades entre Munny e Nascimento. Nascimento estava 
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prestes a se aposentar de seu cargo de oficial do BOPE. Cansado da “guerra diária”, se encontra 

altamente estressado, sofrendo de crises de ansiedade que chegam a paralisar sua capacidade de 

ação. Ao mesmo tempo (e como agravante) sua esposa – para quem o capitão havia prometido 

sair do BOPE – está prestes a ter o primeiro filho do casal. Enquanto não conseguia encontrar um 

substituto para sua função, Nascimento tem diante de si uma última e difícil missão, que envolve 

o apaziguamento de uma região altamente perigosa visando garantir a segurança do Papa João 

Paulo II. Sua condição de estresse o obriga a ser direcionado para um psiquiatra e a tomar 

remédios para lidar com a ansiedade. 

 
 
 

Figura 17 - Sequência: a ansiedade de capitão Nascimento. 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 83' 

A ruptura com sua condição hesitante ocorre justamente quando Neto, o substituto 

escolhido, é assassinado pelo traficante Baiano. O evento força Nascimento a fazer renascer o 

líder adormecido, que parte em busca de vingança contra o assassino de seu amigo. A vingança 

passa a ser pessoal, não está mais associada a nenhum contrato assumido anteriormente. 

Imediatamente, Nascimento disciplina sua esposa, cura-se das crises de estresse, livra-se dos 

remédios, retoma o autocontrole e dedica-se exclusivamente à vingança. 

Este percurso constituído por crise/evento traumático/ressurgimento é vivenciado 
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tanto por Munny quanto por Nascimento. Ambos enfrentam o desgosto por um passado do qual 

desejam inicialmente se livrar, mas, em função de um trauma vivenciado pela morte de uma 

pessoa próxima, vêem este passado ressurgir e se atualizar em uma nova condição heroica. 

 
Figura 18 - Neto é sepultado com honrarias militares 

 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 100' 
 

Figura 19 - Baiano é capturado pelo capitão Nascimento 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 109' 
 

O heroísmo de Nascimento comporta a ambiguidade acusada por Früchtl (DAMIÃO, 

2012) na modernidade. O herói não é pleno, ele enfrenta uma contínua e permanente luta interna 



 

 
 
 

entre um eu voluntarioso e a necessidade de submissão a um outro ou

extrapola. Citando Warshow, Früchtl 

sabe que 

ele não pode fazer nada a não ser para repetir o drama do tiroteio de novo e de novo até 
chegar o momento em que ele próprio é ass
acredita mais nesse drama, e, no entanto, ele continuará a desempenhar perfeitamente 
seu papel: o padrão é tudo 

 

E Damião complementa: 

necessidade da defesa da lei e de imposição da ordem” (DAMIÃO, 2012, p.251). Este é o cenário 

no qual o personagem de Wagner Moura desfila seu heroísmo, atuando como um agente social 

necessário, que não discute sua função 

como um desígnio sobrenatural e indiscutível. No máximo, Nascimento busca um substituto que 

seja exatamente como ele: um exemplar executor de bandidos, construído em torno 

imperativos éticos da masculinidade e da violência, aplicada a tudo e a todos, inclusive 

próprio ambiente familiar. 

Figura 20 - O dedo em riste do Capitão Nascimento
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 29' e 89'

entre um eu voluntarioso e a necessidade de submissão a um outro ou

extrapola. Citando Warshow, Früchtl – que por sua vez é citado por Damião 

ele não pode fazer nada a não ser para repetir o drama do tiroteio de novo e de novo até 
chegar o momento em que ele próprio é assassinado. O que o ‘redime’ é que ele não 
acredita mais nesse drama, e, no entanto, ele continuará a desempenhar perfeitamente 
seu papel: o padrão é tudo (WARSHOW apud DAMIÃO, 2012,

E Damião complementa: “o que para alguns é tiroteio, para outros é a factualidade, a 

necessidade da defesa da lei e de imposição da ordem” (DAMIÃO, 2012, p.251). Este é o cenário 

qual o personagem de Wagner Moura desfila seu heroísmo, atuando como um agente social 

ue não discute sua função na guerra do tráfico: somente atua, cumprindo o seu papel 

como um desígnio sobrenatural e indiscutível. No máximo, Nascimento busca um substituto que 

seja exatamente como ele: um exemplar executor de bandidos, construído em torno 

imperativos éticos da masculinidade e da violência, aplicada a tudo e a todos, inclusive 

 

O dedo em riste do Capitão Nascimento 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 29' e 89' 
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entre um eu voluntarioso e a necessidade de submissão a um outro ou a um contexto que o 

que por sua vez é citado por Damião – destaca que o herói 

ele não pode fazer nada a não ser para repetir o drama do tiroteio de novo e de novo até 
assinado. O que o ‘redime’ é que ele não 

acredita mais nesse drama, e, no entanto, ele continuará a desempenhar perfeitamente 
apud DAMIÃO, 2012, p.251). 

que para alguns é tiroteio, para outros é a factualidade, a 

necessidade da defesa da lei e de imposição da ordem” (DAMIÃO, 2012, p.251). Este é o cenário 

qual o personagem de Wagner Moura desfila seu heroísmo, atuando como um agente social 

guerra do tráfico: somente atua, cumprindo o seu papel 

como um desígnio sobrenatural e indiscutível. No máximo, Nascimento busca um substituto que 

seja exatamente como ele: um exemplar executor de bandidos, construído em torno dos 

imperativos éticos da masculinidade e da violência, aplicada a tudo e a todos, inclusive no 
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Figura 21 - O dedo em riste contra a esposa 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 97' 
 
 

O dedo em riste: o personagem a que Wagner Moura deu vida foi construído como o 

“disciplinador geral”, que mantem a ordem por intermédio de sua ação disciplinadora e violenta, 

cujo limite é determinado por sua própria pessoa. As três capturas acima apresentam três atos: 1. 

Nascimento aponta o dedo em riste para o jovem burguês branco, acusando-o de ser o verdadeiro 

financiador do tráfico e responsável direto pelos danos que a prática causa; 2. Nascimento aponta 

o dedo em riste, para Neto, seu substituto, visando discipliná-lo taticamente para evitar erros 

grosseiros durante as incursões do BOPE; 3. Nascimento aponta o dedo em riste para a própria 

esposa e mãe de seu filho recém-nascido, invocando sobre ela sua autoridade masculina de 

decidir acerca de seu próprio trabalho e definindo os limites para as opiniões emitidas por 

Rosane. 

Nas três cenas, Nascimento está trajado com sua farda preta do BOPE – sua principal 

insígnia de poder, que lhe confere a distinção perante o restante do mundo e lhe coloca em 

posição de superioridade em relação a todos os demais grupos sociais com que se vê obrigado a 

lidar. A atuação de Nascimento define a norma por meio da sua atuação violenta, trazendo 

novamente a discussão benjaminiana sobre a violência mítica. O poder exercido por Nascimento 
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é mítico, pois se constitui no limiar da própria lei e se reforça por sua própria atuação violenta. 

 
Mas, diferentemente do herói trágico, Nascimento é um herói moderno: 

fragmentado, falido, que desperta eventualmente. E, sobretudo, este herói moderno, no cinema, é 

uma construção representativa: é o ator que se encena representando um herói, e não o herói 

mesmo que se encena. Isto é: o herói cinematográfico é a representação de uma representação. 

Como afirma Deleuze, acerca da relação entre personagem e ator: 

 
o que o cinema deve apreender não é a identidade de uma personagem, real ou fictícia, 
através de seus aspectos objetivos e subjetivos. É o devir de personagem real quando ela 
própria se põe a ‘ficcionar’, quando entra em ‘flagrante delito de criar lendas’, e assim 
contribui para a criação de seu povo. A personagem não é separável de um antes e um 
depois, mas que ela reúne na passagem de um estado a outro. Ela própria se torna um 
outro, quando se põe a fabular sem nunca ser fictícia. E, por outro lado, o cineasta torna- 
se outro quando assim ‘se intercede’ personagens reais que substituem em bloco suas 
próprias ficções pelas fabulações próprias deles. Ambos se comunicam na invenção de 
um povo.” (DELEUZE, 2007, p.183) 

 

A sequência final de Tropa de Elite é de grande relevância para o conjunto da 

narrativa, compondo o clímax que foi sendo construído ao longo do filme. Baiano foi capturado 

com um tiro pelas costas. Ainda está vivo. Ao invés de levar o suspeito a uma delegacia e 

cumprir os protocolos oficiais para os quais foi designado, Capitão Nascimento procederá da 

forma como “sua” justiça prescreve. Baiano já foi julgado e condenado desde o momento em que 

atirou em Neto. Só faltava a execução da condenação. Os trâmites judiciais convencionais não 

seriam necessários, ou mesmo não fariam a justiça que o caso demandava. O equilíbrio das forças 

só seria restabelecido com a morte de Baiano. 

Porém, ao invés da execução ser efetivada pelos braços do próprio capitão 

Nascimento, a cena se desenrola como um rito de passagem de André Matias. Matias, que era 

amigo e íntimo de Neto e o único possível substituto para o cargo de capitão do BOPE, precisava 

completar o seu ciclo de treinamento. “Passa, que é teu”, determina o capitão. O ato final, no qual 

Matias rompe completamente com os laços morais e emocionais que o impediam de ser um 

“BOPE completo e integral”, se resume na sequência acima: a câmera assume a posição de 

Baiano, deitado ao chão, e o espectador tem a arma apontada para a sua própria cara. Diante de  

si, um oficial empunha uma arma de grosso calibre, escolhida intencionalmente para destruir a 

face do inimigo. O plano se fecha no rosto concentrado de Matias, logo no momento em que a 

arma é engatilhada. Nos segundos seguintes, o Sol que se encontra atrás do ombro de Matias 
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clareia gradativamente a cena, ocupando o espaço que pertencia ao rosto do policial negro. Cada 

vez mais saturada de luz, a cena se conclui com o som de desfecho: o tiro de misericórdia, que 

completa o ciclo de vingança anunciado. A vingança mítica, exercida pela violência institucional. 

 
A representação da violência exercida pelo BOPE pode ser considerada, na 

terminologia benjaminiana, um exemplo claro de violência mítica. Jonefer Barbosa menciona 

duas instituições do Estado Moderno que efetivam dimensões dessa Gewalt (poder/violência) a 

um só tempo instauradora e mantenedora do direito: a pena de morte e a polícia: 

 
o sentido básico da pena de morte não é apenas punir a infração da lei, mas afirmar o 
novo direito, pois, no exercício do poder sobre a vida e a morte, inerente ao monopólio 
da violência estatal, o próprio direito se fortalece, mais do que em qualquer outra forma. 
A polícia, por sua vez, operará na indiscernibilidade concreta entre a  Gewalt 
instauradora e a Gewalt mantenedora do direito. O espaço de discricionariedade da 
atuação policial – e a política contemporânea se vê cada vez mais transformada em um 
mero poder de polícia – é o da indistinção entre poder e violência, poder legítimo e 
poder ilegítimo (BARBOSA, 2013, p.158). 

 

A sequência final de Tropa de Elite exemplifica este lugar de poder ocupado pelo 

BOPE: em busca de vingança pelo assassinato de Neto, capitão Nascimento realiza incursões  

pela favela na procura de Baiano, o traficante que comanda o morro. Estas incursões são 

marcadas pela irregularidade: invasões de domicílio, desrespeito a direitos individuais, coação e 

tortura são praticadas em grau ainda mais elevado do que o vivenciado cotidianamente pelos 

oficiais. Este grau elevado de violações levou, inclusive, a uma ruptura dentro do BOPE: o 

capitão Romeu explicita sua discordância quanto aos procedimentos adotados por Nascimento e 

decide desertar da missão. Já Nascimento e sua equipe prosseguem inelutáveis em seu propósito 

de capturar o traficante a qualquer preço e à revelia de quaisquer direitos. 

Após cometerem uma série de violações de direitos individuais de todo tipo, 

incluindo tortura de menores de idade, o BOPE localiza Baiano em seu esconderijo e o alvejado 

na tentativa de fuga. O tiro dado em suas costas impossibilitaria qualquer tentativa de fuga ou de 

reação à prisão. Uma vez imobilizado, deitado no chão e ferido, caberia à autoridade constituída 

realizar o procedimento padrão conforme as normas legais vigentes: dar voz de prisão, solicitar 

atendimento médico e submetê-lo aos procedimentos judiciais que fazem para do Estado de 

direito. Porém, ao contrário disso, capitão Nascimento ignora solenemente todo o direito 

constituído e arroga o poder de instituir uma nova norma. Ritualisticamente, o capitão convoca 
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seu provável substituto, Mathias, para que este execute sumariamente o traficante, desfechando- 

lhe um tiro de escopeta diretamente no rosto – justamente para contrariar o último pedido de 

Baiano, que – sabendo que sua vida não seria poupada – havia implorado a dignidade de um 

velório com caixão aberto. 

O conjunto das ações do BOPE, tal como representadas no filme de Padilha, 

exemplifica a violência mítica que se consuma em um estado de exceção. Toda a argumentação 

de Padilha depende da premissa básica de que a relação entre polícia e tráfico no Rio de Janeiro 

configura um quadro de guerra, no qual a lei e o direito perdem seu espaço de vigência. O BOPE 

e instituído neste quadro como a instituição máxima do poder e da justiça, estando acima de todas 

as demais instituições do Estado – a justiça e todas as instâncias dos poderes executivos. Tendo 

carta branca para agir “contra o crime”, os policiais do BOPE instituem normas próprias baseadas 

no uso sistemático da violência, mesmo em suas formas condenadas pelo Estado de direito, como 

no caso da tortura. 

A representação da violência ganha a possibilidade da legitimação por parte do 

espectador no momento em que a estrutura de narração e montagem do filme produz relação de 

empatia com o capitão Nascimento. Ainda que haja críticas à atuação do capitão, dificilmente ele 

será interpretado como “criminoso” ou “bandido”, uma vez que suas ações são explicadas e 

justificadas pela trama, e seu comportamento – apesar de autoritário e despótico – pode ser visto 

como necessário em função do contexto e das causas que ele persegue. 

Com isso, consideramos oportuno afirmar que Tropa de Elite produz uma estetização 

da violência policial, na medida em que as representações da atuação policial se encontam isentas 

das marcas de filmagem (isto é, a obra é transparente, valendo-se do termo de Xavier) e do 

estranhamento que permitiriam uma reflexão crítica por parte do público. A estetização da 

violência policial se encontra no mesmo sentido da recepção por empatia: ao ser apresentada 

como legítima e necessária, justificada pelo contexto de estado de exceção que põe em risco a 

vida dos próprios policiais, a representação da violência se desliga da própria violência real e de 

seu contexto. 
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Figura 22 - Sequência final: a vingança 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 99' a 100' 
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2.4. ROCK CONTRA FUNK: TRILHA SONORA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

O Rap das Armas e a representação do “bandido” 

O longa metragem Tropa de Elite tem início com uma cena de um baile funk  no 

morro da Babilônia, Rio de Janeiro, no ano de 1997. A abertura do filme apresenta os créditos de 

alguns dos principais atores em um fundo vermelho, com flashes do baile, e é acompanhada por 

um fundo musical, o Rap das Armas cantado por Cidinho e Doca. O funk continua sendo 

executado na medida em que a narrativa, propriamente dita, se inicia. Nos minutos seguintes, a 

cena se desenvolve com alguns policiais militares acompanhando o encontro entre uma outra 

viatura policial e um grupo fortemente armado do morro, às margens do animado baile. Com a 

música ao fundo e enquanto o encontro para o acerto do “arrego” (dinheiro de propina pago aos 

policiais corruptos) acontece, a voz do narrador e também personagem principal apresenta 

sucintamente o contexto em que o filme se situa: 

a minha cidade tem mais de 700 favelas, quase todas dominadas por traficantes armados 
até os dentes. É burrice pensar que, numa cidade assim, os policiais vão subir a favela só 
para fazer valer a lei. Policial tem família, amigo. Policial também tem medo de morrer. 
O que aconteceu no Rio de Janeiro era inevitável. O tráfico e a polícia desenvolveram 
formas pacíficas de convivência. Afinal, ninguém quer morrer à toa. A verdade é que a 
paz nessa cidade depende de um equilíbrio delicado entre a munição dos bandidos e a 
corrupção dos policiais. A honestidade não faz parte do jogo. Quando um policial 
honesto sobe a favela, parceiro, geralmente dá merda. No Rio de Janeiro quem quer ser 
policial tem que escolher: ou se corrompe, ou omite ou vai para a guerra. (TROPA de 
Elite, 2007, 2’) 

Este cenário inicial, apresentado em menos de cinco minutos desde o início do filme, 

é suficiente para oferecer a espectador um contexto social problemático e rotular a situação como 

um “estado de guerra”, no qual a suspensão dos direitos civis e políticos encontra-se justificada 

em função da condição de violência iminente e ausência de legalidade. Percebe-se, também, a 

existência de dois grupos de personagens: os “bandidos”, associados ao funk, à favela e à 

criminalidade; e os policiais, vinculados ao Estado. Porém, o grupo dos policiais se subdivide em 

aqueles que são corruptos ou omissos e aqueles que “vão para a guerra”. Esta última categoria 

corresponde, basicamente, aos policiais do BOPE. 

Nessa sequência inicial, a junção do baile funk com uma música associada ao 

chamado funk proibidão, não é aleatória. O baile funk consagrou-se, desde a década de 1980, 

como o território de lazer (um dos poucos, senão o único) disponível nas periferias cariocas, 

sendo produzido na favela e para a favela (VIANNA, 1988, p.12). Com isso, o funk e o rap 

encontram-se atrelados à percepção de mundo, linguagem, vocabulário e ao lugar social do(da) 
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jovem morador(a) da periferia, em grande parte negro(a) e pobre, se constituindo como elemento 

significativo para a formação das identidades juvenis (DAYRELL, 2002, p. 121). 

O estilo musical funk foi fortemente influenciado por movimentos da música negra 

norte-americana, como o funk de James Brown dos anos 1970 e o Miami Beat da década de  

1980. Estes diversos estilos têm em comum a fusão de elementos de músicas de origem africanas, 

relidos pela vida urbana dos afrodescendentes em países que enfrentaram a escravização, entre 

eles o Brasil. Embora haja diferenças entre funk e rap quanto a características estéticas e  

políticas, podemos considerar, seguindo Juarez Dayrell (2002, p. 125), que o funk e o rap são 

duas faces de um mesmo segmento social, representado por uma periferia majoritariamente negra 

e urbana. Mas é importante destacar que o Rap se consolidou como um veio político intenso, com 

um ritmo percussivo menos acelerado (como a leitura de um poema: Rythm And Poetry, 

expressão de onde o nome Rap deriva) e letras engajadas, denunciando as mazelas sociais, a 

discriminação racial, o abandono das periferias pelo poder público; já o funk apresentou-se como 

a face de entretenimento, com estrutura rítmico-melódica mais dançante e letras menos 

preocupadas com a crítica social do que com a diversão nos bailes. 

Porém, há uma vertente “intermediária” entre o funk e o rap: o funk proibidão, que 

desponta em meados da década de 1990 nas periferias cariocas e paulistanas. O funk proibidão 

incorpora traços estéticos do funk, como uma cadência mais acelerada e dançante, acento nos 

graves da percussão, ao mesmo tempo que apresenta letras com conteúdos politizados. Mas, ao 

contrário do rap, cuja politização das letras está associada a denúncias contra o Estado e à luta  

por direitos, o funk proibidão se caracteriza pela representação da violência nas comunidades 

dominadas pelo tráfico, mas com forte acento na ostentação da força do poder paralelo, 

destacando de forma orgulhosa o poder bélico da facção hegemônica. Exemplo disso é o Rap das 

Armas: 

 
 

Rap das Armas42 

Versão: MCs Cidinho e Doca (1999). 

 
Parrapapapapapá papá papá 

Parrapapapapapapá papá papá 

 
Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês 

Quem é aqueles cara de M-16 

A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta 

Nas entradas da favela já tem .50 

 
 

42 Disponível em https://www.letras.mus.br/cidinho-e-doca/941509/. Acesso em 12/02/2017. 
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Paparrá Paparrá Paparrá clack BUM 

Parrapapapapapapa papá papá 

 
Morro do Dendê é ruim de invadir 

Nóis, com os Alemão, vamo se divertir 

Porque no Dendê vô te dizer como é que é 

Lá não tem mole nem pra DRE 

Pra subir aqui no morro até a BOPE treme 

Não tem mole pro exército civil, nem pra PM 

Eu dou o maior conceito para os amigos meus 

Mas Morro Do Dendê também é terra de Deus 

 
Vamo lá 

Parrapapapapapá papá papá 

Parrapapapapapapá papá papá 

Paparrá Paparrá Paparrá clack BUM 

Parrapapapapapapa papá papá 

 
Morro do Dendê é ruim de invadir 

Nóis, com os alemão, vamo se divertir 

Porque no Dendê vô te dizer como é que é 

Aqui não tem mole nem pra DRE 

Pra subir aqui no morro até a BOPE treme 

Não tem mole pro exército civil, nem pra PM 

Eu dou o maior conceito para os amigos meus 

Mas morro do Dendê também é terra de Deus 

Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão 

Vem mais dois de pistola e outro com 2-oitão 

Um vai de URU na frente, escoltando o camburão 

Tem mais dois na reta-guarda, mas tão de Glock 

na mão 

 
Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra 

depois 

Lá vem dois irmãozinhos de 762 

Dando tiro pro alto só pra fazer teste 

De INA-Ingratek, Pisto-UZI ou de Winchester 

E se tu toma um pá, será que você grita 

Seja de .50 ou então de .30 

Mas se for Alemão eu não deixo pra amanhã 

Acabo com o safado dou-lhe um tiro de Pazã 

Porque esses Alemão são tudo safado 

Vem de garrucha velha dá dois tiro e sai voado 

E se não for de revolver eu quebro na porrada 

E finalizo o rap detonando de granada 

 
Parapapapapapapapapa, valeu 

Paparapaparapapara clack bum 

 
Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão 

Vem mais um de pistola e outro com 2-oitão 

Um vai de URU na frente, escoltando o camburão 

Tem mais dois na retaguarda, mas tão de Glock 

na mão 

Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra 

depois 

Lá vem dois irmãozinhos de 762 

Dando tiro pro alto só pra fazer teste 

De INA-Ingratek, Pisto-UZI ou de Winchester 

A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta 

Nas entradas da favela já tem .50 

E se tu toma um pá, será que você grita 

Seja de .50 ou então de .30 

Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês 

Quem é aqueles cara de M-16 

Mas se for Alemão eu não deixo pra amanhã 

Acabo com o safado dou-lhe um tiro de Pazã 

Porque esses Alemão são tudo safado 

Vem de garrucha velha dá dois tiro e sai voado 

E se não for de revolver eu quebro na porrada 

E finalizo o rap detonando de granada 

 

Parapapapapapapapapa 

Paparapaparapapara clack bum 
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É que eles são bandido ruim, e ninguém trabalha 

De AK-47 e na outra mão a metralha 

Parapapapapapapapapa 

 
Figura 23 - Baile funk ao som do Rap das Armas. 

 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 3’. 

A versão original dessa letra foi composta pelos MCs Júnior e Leonardo, em 1995, e 

contava com estrofes mais brandas e ênfase na defesa da paz, apesar da extensa apresentação do 

cardápio de armas. Contudo, a versão modificada por Cidinho e Doca, em 1999 tornou-se a mais 

difundida, e foi incorporada à trilha sonora do filme Tropa de Elite em 2007. versão, a tônica é 

mais contundente. Como afirma Salles (2015): 

 
a letra é suficientemente explícita. O rap narra o cotidiano nas favelas sob um certo 
ponto de vista: a relação hostil com a polícia e com as diferentes facções do narcotráfico 
(os “alemães”) e o poder bélico da facção criminosa hegemônica na comunidade. AR- 
15, M-16, Ponto 50, AK-47 são armas de grosso calibre, algumas delas utilizadas pelas 
forças armadas em artilharia antiaérea, todas cantadas por Cidinho e Doca com 
indisfarçável orgulho. Com efeito, uma das características do funk proibidão estará 
justamente no fato de, não raro, expressar a competição entre as favelas – na verdade, 
entre os diferentes “comandos” do tráfico de drogas no Rio de Janeiro (SALLES, 2015, 
p.02). 

 
O indisfarçável orgulho quanto à posse de um arsenal de armas de alto poder de fogo 

por parte do poder paralelo destoa do tom reflexivo que era típico do RAP. Ao contrário, o Rap 
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das Armas é uma canção de exaltação da violência e de posicionamento no confronto contra o 

Estado e contra gangues rivais. Este posicionamento mais contundente, no entanto, deve ser lido 

de forma contextualizada. O cenário das favelas cariocas no início dos anos 1990 – em quase 

nada diferente da atualidade – é reflexo do histórico descaso por parte do Estado no tratamento 

das populações cuja herança havia sido a escravidão. O alijamento geográfico era mais um dos 

passivos sociais da produção do espaço urbano no século XX, marcadamente influenciado pelo 

racismo e pela negação de direitos civis e sociais. A ocupação irregular dos morros, aliada à 

negligência do poder Estado, resultou na produção de um cenário bastante atraente para o 

estabelecimento de facções ligadas às atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Porém, além 

das atividades criminosas e da propagada violência vinculada ao tráfico, vale lembrar que muitas 

destas facções ocupavam o lugar que deveria ser do Estado, fornecendo serviços mínimos para os 

moradores do local, como segurança contra outras facções, transporte, apoio financeiro, renda. 

Nesse contexto, a única presença visível do Estado se dava através da repressão das 

polícias, que invadem regularmente os morros atrás de traficantes com uso intenso de força. O 

livro Elite da Tropa (2006), entre outros estudos do antropólogo e criminalista Luiz Eduardo 

Soares, é suficiente para revelar o modus operandi das polícias e, sobretudo, do BOPE, em sua 

atuação nas favelas cariocas: “Porrada em vagabundo, execução de marginal, esse departamento  

é com a gente mesmo” (SOARES et al, 2006, p.25); “o jeito era fazer como de hábito: executar e 

cair fora” (SOARES et al, 2006, p.47). Nestas incursões, não era incomum tratar a todos – 

homens, mulheres, idosos – como suspeitos e ignorar quaisquer direitos, civis, sociais, políticos 

ou humanos. Sob a pecha de “vagabundos”, “bandidos”, “marginais”, estabelecida a partir de 

juízos racistas e preconceituosos, qualquer transeunte poderia ser alvo de intimidação, agressão, 

tortura ou execução sumária. Especialmente se fosse homem, jovem e negro. Dessa forma, a 

polícia dificilmente poderia ser vista como aliada dos moradores. Os abusos cometidos pelas 

autoridades policiais, aliados ao histórico descaso do Estado, não permitia que houvesse simpatia 

nem confiança nas instituições públicas. 

O Rap das Armas, enunciado em um contexto cujo lugar de fala seja ocupado pelos 

moradores dos morros ou dos integrantes de facções, seria possível enxergar as nuances desse 

“elogio” às armas, entrevendo o complexo histórico de abandono social, racismo, carência de 

direitos e violência policial que conduziu à situação de instauração de poderes paralelos baseados 

na violência. Porém, não é a visão “de dentro” do morro que se anuncia no filme: é a dos 
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policiais. A partir da voz do narrador-policial, constituído como um herói, o sentido atribuído ao 

Rap das Armas é deslocado da condição de sujeito para objeto, exemplificando e amplificando o 

estereótipo de violência e crime em torno das favelas e do funk. 

O Rap das Armas e o filme Tropa de Elite foram lançados antes das Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs), implementadas a partir de 2008 pelo governo fluminense. Em seu 

surgimento, as UPPs foram proclamadas como soluções pacíficas e democráticas para a 

contenção da criminalidade nas favelas. Porém, a presença destas unidades policiais agravou a 

violência simbólica contra os bailes funks (SILVA, 2014, p. 166), exercendo um poder vertical e 

autoritário sobre os eventos e festas nos morros. Os “julgamentos” acerca das festas eram 

realizados pelas autoridades policiais segundo critérios subjetivos e preconceituosos, que 

incluíam noções como “bom senso”, “bom gosto”, “música civilizada”. Isso aponta a existência 

de um tipo de censura sobre as comunidades, um controle mais velado do que aquele que foi 

exercido durante a Ditadura Militar, mas nem por isso menos violento e autoritário. Luciane 

Silva, em pesquisa realizada em diversas comunidades cariocas entre os anos 2005 e 2012, 

coletou algumas das 

 
declarações dos responsáveis pelas UPPS quanto à realização de bailes funk: “[...] eu sou 
contra”, afirma o capitão Glauco, da Providência. “Todo baile funk tem envolvimento 
com o tráfico. Apesar de ser uma cultura popular, a população ainda não está preparada 
para isso. No futuro, quando estiverem conscientizados, escutando música clássica, 
música popular brasileira, conhecendo outros ritmos, outras culturas, a gente até pode 
autorizar, mas hoje não”. (SILVA, 2014, p.173). 

 
O discurso empregado é nítido. O funk é tratado pelo próprio poder público, na voz 

de uma autoridade constituída, como o oposto de todas as manifestações culturais tidas como 

civilizadas. Como percebe Silva (2014), “na arena pública de discussão, o baile funk foi 

apresentado como reduto de marginais, espaço de venda de drogas e, portanto, algo a ser 

proibido” (SILVA, 2014, p.166). 

Enfim, a representação do baile funk, ao som do Rap das Armas, no filme Tropa de 

Elite, serve como reforço ao estigma do vínculo indissolúvel entre funk e tráfico, reatualizando o 

estereótipo negativo em torno das comunidades periféricas. A relação apresentada como 

necessária e essencial entre manifestação cultural e práticas criminosa se coaduna com o 

imaginário social de criminalização da pobreza e racismo. Esse reforço é acompanhado de uma 

leitura binarista e antinômica da sociedade, baseada nos pares “cidadão de bem, herói, classe 

média” x “favelado, funkeiro, bandido”. Interessante observar que o binarismo social cidadão de 
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bem versus bandido não se pauta em valores morais stricto sensu, mas em um certo tom heróico 

que separa o mundo entre “nós” e “eles”: “eles”, isto é: os “outros”, os “inimigos”, os “de fora”, 

aqueles que não reconhecemos como parte de nosso grupo, com quem não compartilhamos 

identidades, que são vistos como ameaça constante à ordem e à própria civilização. Não há 

possibilidade de identificação entre espectador e os personagens ligados às facções; ao contrário, 

a fabricação ético-estética proposta por Padilha só permite a criação de empatia com os heróis do 

BOPE: capitão Nascimento, Mathias e Neto, sobre os quais a trama se desdobra. Este processo se 

reflete na desumanização do “outro” (leia-se, o bandido), que deixa de ser visto como sujeito de 

direitos (isto é, perde seu status de cidadão) e passa a ser visto somente como uma bárbara 

ameaça à civilização. E este processo de empatia com o herói-policial também conduz à 

relativização das ações abusivas por parte da polícia: a violência exagerada, as violações de 

direitos, a tortura e o assassinato, são vistos como meros desvios de conduto ou males necessários 

para a obtenção de bens maiores. Isso quando as práticas são defendidas como desejáveis, 

revelando a presença de desejos reprimidos de vingança social contra determinados grupos. Por 

isso, frases como “bandido bom é bandido morto”, “direitos humanos para humanos direitos” são 

reverberados em muitas instâncias sociais e reforçam esse imaginário social excludente, pautado 

por uma lógica binária e maniqueísta de vilão-herói. 

O Rap das Armas é um instrumento revertido contra si mesmo: no filme, seu sentido  

é deslocado para servir de ilustração da periculosidade e da ousadia dos traficantes, não só contra 

a polícia, mas contra toda a sociedade. Dessa feita, a lógica de ação e reação é aplicada para 

justificar a violência praticada pelo Estado: a polícia age de forma truculenta porque precisa 

reagir à violência que é imposta pelas facções criminosas, visando, acima de tudo, o bem comum 

da sociedade e a paz para os “cidadãos de bem”. Há, de fato, um triplo processo discursivo: 1º. 

desumanização da figura do “bandido”, acompanhada da revogação de seus direitos (humanos, 

principalmente); 2º. rotulagem social de quem será categorizado como pertencente à categoria 

“bandido” (negros, jovens, pobres, moradores de periferia); 3º. justificação e legitimação da 

violência policial como um “mal necessário” contra os “bandidos”. 

Para finalizar esta seção, convém destacar que os autores e cantores dessa versão de 

Rap das Armas são, eles mesmos, negros e moradores da periferia. Ao contrário dos integrantes 

da banda Tihuana. 
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Tropa de Elite: o rock de exaltação ao BOPE 

Enquanto o Rap das Armas é utilizado para caracterizar o grupo dos “vilões” no filme 

de Padilha, o rock Tropa de Elite, do grupo paulistano Tihuana, será a trilha sonora para os 

“heróis”: os policiais do BOPE. 

Tropa de Elite43 

Tihuana 

 
Álbum: Ilegais (1999). Virgin Record. 

"Agora o bicho vai pegar!" 

Tô chegando aí bicho 

Tô chegando e é de bicho 

Pode parar com essa história 

De se fazer de difícil 

Eu tô! 

Que eu tô chegando 

Tô chegando e é de bicho 

Pode parar com essa marra 

Pode parando com isso 

 
Não dá bobeira não 

Cê tá na minha mão 

Segunda-feira é só história pra contar 

Não vem com ideia não 

Não quero confusão 

Mas vamo junto que hoje o bicho vai pegar 

Chegou! 

Tropa de Elite 

Osso duro de roer 

Pega um pega geral 

Também vai pegar você 

Chega pra lá! 

Tô chegando e vou passar 

Cheguei de repente 

Vai ser diferente 

Sai da minha frente 

Sai da minha frente meu irmão 

Não! 

 
Não vem com isso não 

Tô chegando e é de ladrão 

Porque quando eu pego 

Eu levo pela mão 

Não mando recado 

Eu vou na contramão 

 
Tem dia que a criança chora 

Mas a mãe não escuta 

E você nada pra fora 

Mas a vala te puxa 

Hoje pode ser meu dia 

Pode até ser o seu 

A diferença é que eu vou embora 

Mas eu levo o que é meu 

 
Tropa de Elite 

Osso duro de roer 

Pega um pega geral 

Também vai pegar você 
 

Muro de concreto 

Bom de derrubar 

 

43 Disponível em https://www.letras.mus.br/tihuana/48914/. Acesso em 12/02/2017. 
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Chega prá lá! 

Chega prá lá! 

É Tihuana 

O pau vai quebrar 
 

Tropa de Elite 

Osso duro de roer 

Pega um pega geral 

Também vai pegar você 
 

Tá de bobeira! 

 
“Faca na caveira e nada na carteira...”. A frase dita por um dos figurantes do filme, 

nas cenas iniciais da ficção de Padilha (2007), resume a ópera cantada na narrativa: os policiais 

do BOPE se diferenciam dos demais policiais militares (os “convencionais”) porque seriam 

melhor preparados, mais bem treinados, bem equipados e – acima de tudo – incorruptíveis. O 

orgulho de pertencer ao esquadrão de elite da polícia fluminense superaria as demais ambições 

individuais. 

A simbologia em torno do esquadrão é muito significativa: o uniforme é preto, 

diferente do azul/cinza utilizado pelos demais policiais; o emblema estampado em suas viaturas 

exclusivas – caveira trespassada por faca e revólveres – enuncia a função pública do esquadrão: 

matar “bandido”. Desse modo, o BOPE possui traços ritualísticos que aproximam o seu 

pertencimento ao de uma seita, com alto grau de comprometimento de seus membros com a 

corporação, códigos rigorosos e espírito corporativo bastante acentuado. Luiz Eduardo Soares 

revela, no Elite da Tropa (2006), que vários integrantes ostentam o emblema em tatuagens pelo 

corpo, explicitando publicamente sua honra em pertencer à equipe. 
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Figura 24 - Close na lateral da viatura: o símbolo do BOPE 
 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 6’ 
 
 

Apesar de ser uma instituição do Estado, o BOPE se compraz no elogio da violência, 

assumindo o homicídio, a tortura, a intimidação como seu modus operandi. A violência exercida 

pelo BOPE pode ser considerada, tanto na ficção como por parte significativa da opinião pública 

(XEXÉO, 2009), como um mal necessário e um instrumento legítimo a serviço de um bem maior: 

o combate ao crime. 

O rock do Tihuana cumpre um papel decisivo na trama: ele delineia os heróis, 

acompanhando suas incursões e missões contra os bandidos. O som pesado de hard rock, com 

guitarras, baixo e bateria bastante sonoros e um vocal agressivo, acentuam os tons de emoção, 

aventura e adrenalina, enquanto acompanham a atuação dos policiais contra os criminosos. A 

ação policial, acompanhada com a técnica de “câmera na mão” é emoldurada pela trilha sonora 

ostensiva, rápida, enérgica, propulsora, própria do rock. 

O refrão da música – “Tropa de Elite / Osso duro de roer / Pega um, pega geral / 

Também vai pegar você” – simula os cânticos de treinamento militar, cantado em uníssono por 

um coro de vozes, com entonação e ritmo típicos de soldados em preparação. A identificação da 

canção com a polícia, e a respectiva identificação de ambos – música e polícia – com o 

espectador, é um dos produtos da montagem sonoro-visual do filme. Apesar das críticas que 
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recebeu pelas cenas de tortura, autoritarismo e excessos cometidos pelos policiais, é evidente que 

houve uma identificação de grande parte do público com a atuação do capitão Nascimento, como 

ilustra a capa de uma reconhecida revista de circulação nacional: 

Figura 25 - Capa da Revista Veja de 10 de novembro de 2010 
 

Fonte: https://umpoucodetudo.wordpress.com/2010/11/28/sobre-o-rio-de-janeiro/. Acesso em 12 dez 2017 . 
 

Para esta parcela da sociedade, o BOPE representa um poder necessário, ainda que 

questionável, que se estabelece acima dos valores morais e legais tradicionais porque age em 

função de princípios (a luta contra os “bandidos”), porque o faz de forma técnica e racional e 

porque se insere em um quadro de exceção: a guerra “sociedade x tráfico de drogas”. 

Consideramos que a banda de rock Tihuana e sua canção-símbolo contribuíram para 

ampliar a relação de empatia entre filme e espectador, reforçando a identificação entre música, 

personagens e parte do público espectador. Sendo formada por integrantes jovens, homens, 

brancos, oriundos da classe média de Rio de Janeiro e São Paulo, a banda de rock se encontra 

inserida no segmento social de classe média urbana que, segundo a revista Veja (2010), tende a 

cobrar de forma mais incisiva uma postura ostensiva do Estado contra a criminalidade. 

Além das funções atribuídas ao rap e ao funk na diegese de Tropa de Elite, também 

merece menção o papel desempenhado pelo samba, que aparece conectado à atuação do capitão 

Fábio. O personagem interpretado pelo ator Milhem Cortáz é o estereótipo do policial corrupto, 



 

 
 
 

perfeitamente adaptado ao 

criminosos na estrutura da segurança pública do 

Cortaz concedeu ao personagem a estereotipia da malandragem, que agregou às práticas 

criminosas de Fábio tiques comportamentais irônicos e 

não é mais minha, essa pica é do aspira”; “quer 

aplicação do “jeitinho brasileiro” (DAMATTA, 1986,

Parte considerável das cenas em que o capitão 

em que ele comanda o aspirante Neto, são acompanhadas de um característico som de pandeiros  

e reco-reco como fundo musical. O samba, historicamente associado à figura do malandro, 

contribui significativamente para uma interp

burlescas, cômicas e moralmente dúbias. Adepto desse “modo de navegação social” que é base 

do jeitinho brasileiro (DAMATTA, 1986, p.38), o capitão 

e flexíveis, cujos fins visam sobretudo o beneficiamento pessoal e a sobrevivência em um sistema 

que possui regras próprias, à margem do direito e do código de ética da instituição. Exatamente o 

oposto da representação do 

adepto de um código de ética 

 
Figura 26 - Capitão Fábio tentando iniciar o Aspirante Neto nos "esquemas" da polícia

 

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 13' e 39'

Encerramos o segundo capítulo esperando ter demo

despeito da intenção de seus produtores, resulta em uma obra que reproduz representações sociais 

estereotipadas que reforçam um imaginário social de exclusão e discriminação. A perspectiva do 

narrador em primeira pessoa ident

monológica que impossibilita ou, 

fundamental para a produção de 

ao sistema de troca de favores, ganhos ilícitos e prestações de serviços 

estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro. A interpretação de Milhem 

Cortaz concedeu ao personagem a estereotipia da malandragem, que agregou às práticas 

tiques comportamentais irônicos e falas que se tornaram icônicas (“es

minha, essa pica é do aspira”; “quer me fuder me beija!”, entre outras), ligadas à 

brasileiro” (DAMATTA, 1986, p.86). 

Parte considerável das cenas em que o capitão Fábio aparece, especialmente aquelas 

em que ele comanda o aspirante Neto, são acompanhadas de um característico som de pandeiros  

fundo musical. O samba, historicamente associado à figura do malandro, 

contribui significativamente para uma interpretação do personagem em suas características 

burlescas, cômicas e moralmente dúbias. Adepto desse “modo de navegação social” que é base 

brasileiro (DAMATTA, 1986, p.38), o capitão Fábio adopta princípios éticos egoístas 

visam sobretudo o beneficiamento pessoal e a sobrevivência em um sistema 

que possui regras próprias, à margem do direito e do código de ética da instituição. Exatamente o 

do BOPE: um oficial do esquadrão de elite é moralmente incor

ética rígido e, sob um certo aspecto, heroico. 

Capitão Fábio tentando iniciar o Aspirante Neto nos "esquemas" da polícia

Fonte: TROPA de Elite, 2007, 13' e 39' 

Encerramos o segundo capítulo esperando ter demonstrado 

despeito da intenção de seus produtores, resulta em uma obra que reproduz representações sociais 

estereotipadas que reforçam um imaginário social de exclusão e discriminação. A perspectiva do 

narrador em primeira pessoa identificado com o capitão Nascimento produz 

monológica que impossibilita ou, ao menos, dificulta, o exercício de distanciamento que é 

fundamental para a produção de uma visão crítica por parte do espectador. Esta empatia

124 

sistema de troca de favores, ganhos ilícitos e prestações de serviços 

de Janeiro. A interpretação de Milhem 

Cortaz concedeu ao personagem a estereotipia da malandragem, que agregou às práticas 

que se tornaram icônicas (“essa pica 

beija!”, entre outras), ligadas à 

aparece, especialmente aquelas 

em que ele comanda o aspirante Neto, são acompanhadas de um característico som de pandeiros  

fundo musical. O samba, historicamente associado à figura do malandro, 

retação do personagem em suas características 

burlescas, cômicas e moralmente dúbias. Adepto desse “modo de navegação social” que é base 

adopta princípios éticos egoístas 

visam sobretudo o beneficiamento pessoal e a sobrevivência em um sistema 

que possui regras próprias, à margem do direito e do código de ética da instituição. Exatamente o 

é moralmente incorruptível, 

Capitão Fábio tentando iniciar o Aspirante Neto nos "esquemas" da polícia 

nstrado como Tropa de Elite, a 

despeito da intenção de seus produtores, resulta em uma obra que reproduz representações sociais 

estereotipadas que reforçam um imaginário social de exclusão e discriminação. A perspectiva do 

ificado com o capitão Nascimento produz uma visão 

de distanciamento que é 

visão crítica por parte do espectador. Esta empatia 
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produzida entre espectador e narrador/personagem pode conduzir à sua heroificação e à 

legitimação dos seus atos abusivos e à margem do direito, ainda que ele o capitão se encontre no 

exercício de oficial de uma instituição do Estado – o que supostamente o obrigaria a agir somente 

em conformidade com a lei. 

Mas, o que ocorre é o contrário: o BOPE encontra sua ação à margem da lei 

legitimada pela narrativa, cujo argumento é o do Estado de Exceção: a guerra permanente entre 

polícia e criminosos, na qual o direito é posto de lado em nome de uma normatização espontânea 

e casuística, à revelia da lei e à mercê dos agentes do poder. Por isso, a representação do BOPE 

no filme Padilha pode ser relacionada à noção de violência mítica (poder mítico) proposta por 

Benjamin (1995, 2011). A violência exercida por capitão Nascimento e seu séquito é mítica 

porque se justifica em função dos fins a que se destina, isto é, o combate ao crime; é mítica 

porque se autojustifica em função da posição de poder dos seus autores: os policiais técnica e 

moralmente superiores que compõem o BOPE; é mítica porque ela própria funda um  novo 

direito, cujas normas são estabelecidas pela própria violência; é mítica porque se propõe a 

estabelecer uma norma definidora do bem e do mal, do aceitável e do inaceitável, do herói e do 

marginal, na lógica social brasileira. Essa violência mítica é a base filosófico-jurídica do fascismo 

e dos estados autocráticos. 
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3 – BRANCO SAI, PRETO FICA: ESTRANHAMENTO E PRODUÇÃO COLETIVA 

 
3.1. SINOPSE DE BRANCO SAI, PRETO FICA. 

A história de Branco sai, preto fica se passa na Ceilândia, cidade satélite de Brasília 

em ano desconhecido posterior a 1986 e anterior a 2070. Marquim (Marquim do Tropa) é 

cadeirante e possui uma rádio clandestina no porão de sua casa. Sartana (Cláudio Irineu Shokito) 

utiliza uma perna mecânica, trabalha com vendas e manutenção de próteses e é desenhista. 

Ambos são sobreviventes de uma desastrosa investida policial contra um baile funk – o 

Quarentão – no dia 05 de março de 1986, e passaram a ter que viver com as sequelas físicas da 

violência impetrada contra os participantes do baile: Marquim perdeu os movimentos das pernas, 

Sartana teve uma das pernas pisoteada por um dos cavalos do destacamento policial. 

Nessa sociedade com forte caráter distópico, o Distrito Federal se encontra sob um 

regime autoritário, governado por um grupo extremista religioso, que exige a posse de 

passaportes para que os indivíduos tenham acesso à cidade de Brasília. Além disso, há toque de 

recolher para todos os moradores, ecoados por um sistema público de alto-falantes que por rádios 

que informam como os cidadãos devem proceder. 

Dimas Cravalanças (Dilmar Durães) é um “funcionário terceirizado do estado 

brasileiro”, vivente do ano de 2070, submetido ao domínio da vanguarda cristã, que recebe a 

missão de voltar no tempo em busca de provas de que o Estado havia cometido crimes contra a 

população marginalizada, negra e periférica. Viajando em uma nave-contêiner44, Dimas busca 

Sartana pela Ceilândia, ao mesmo tempo em que enfrenta dificuldades em função das más 

condições de trabalho a que é submetido. 

Em seus programas de rádio, Marquim executa na vitrola seus discos de vinil, 

recheados de clássicos da música negra da década de 1980, e revisita o seu passado no baile do 

Quarentão, que era a única fonte de entretenimento para a periferia da Ceilândia em sua 

juventude, ponto de encontro de jovens que buscavam diversão, amizades e relacionamentos. O 

Quarentão girava em torno da cultura black de inspiração norte-americana. Nas matinês, que iam 

das 19h às 23h, um DJ (deejay, disque-jóquei), selecionava e executava músicas de soul, funk e 

 
 

44 
Segundo Adirley Queirós, em entrevista Mesa redonda durante o 3º Festival de Cinema de Brasília, a adoção do 

contêiner foi a alternativa economicamente viável para incluir um dispositivo de viagem no tempo na pretendida 
ficção científica, haja visto os escassos recursos disponíveis para a produção do filme. 
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hip hop que ecoavam nos “paredões”45 e ditavam os ritmos para as danças. Marquim relembra 

que os “passinhos” de dança eram ensaiados ao longo da semana para poder fazer sucesso no 

baile e atrair meninas, e consistiam na principal atividade de lazer e cultura que estava à 

disposição da população. No entanto, as constantes batidas policiais realizadas na periferia 

tiveram como ápice o incidente do dia 05 de março de 1986: policiais invadem o baile com a 

cavalaria e com um helicóptero, investem contra os participantes de forma violenta. Os “pés de 

bota” definem os grupos a serem abordados: “Puta prum lado e viado pro outro. Bora, bora, bora! 

Branco lá fora, preto aqui dentro. Branco sai e preto fica”. O critério racial diferencia a parte do 

baile que será abordada de forma mais incisiva e violenta, pressupondo-a criminosa e socialmente 

perigosa. Os danos foram muitos: o baile foi fechado permanentemente e muitos integrantes – 

entre eles Marquim e Sartana – ficaram com sequelas da agressão policial. 

As histórias de Marquim, Sartana e Dimas correm paralelamente, em uma atmosfera 

de solidão, isolamento e inconformismo. Marquim decide se vingar dos sofrimentos imposto à 

periferia com uma “bomba sonora”: contando com a ajuda de Jamaika, o radialista reúne sons, 

músicas e ruídos diversos que compõem o cotidiano da Ceilândia e os coloca em um dispositivo 

que possuiria a capacidade de lançar uma frequência sonora caótica e destruidora contra Brasília. 

Esta seria a vingança dos enjeitados da periferia contra o centro de poder. Entre os sons captados 

se encontram: uma gravação de rap, com a fúria e a força contestatória que lhe é peculiar; uma 

gravação de um grupo de forró e tecnobrega intitulada “A dança do jumento”, com o apelo 

popular que explora o duplo sentido entre o humor e o erotismo; e os sons ambientes de uma 

feira-livre da Ceilândia, com toda a sorte de vozes, ruídos e barulhos que compõem o som do dia- 

a-dia. 

Os cenários amplos, as tomadas longas, os silêncios e espaçamentos, reforçam a 

sensação de abandono e decadência da cidade-satélite e dos indivíduos. Fabricada às margens da 

irretocável e poderosa Brasília, se revela por meio de seus puxadinhos e casas mal-acabadas, 

terrenos baldios, muita poeira e sol escaldante, prédios de baixo-padrão, ausência de elementos 

da natureza (plantas, árvores, assim como qualquer outra coisa viva que não sejam os 

personagens humanos), muitas grades de metal, placas de ferro enferrujadas, porões sujos com 

equipamentos amontoados, enormes estruturas metálicas retorcidas e abandonadas. E a presença 

 
 

45 
Estrutura com várias caixas de som ligadas a um amplificador, com grande potência sonora. 
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constante da “polícia do bem estar-social”, ecoando nos alto-falantes e nas rádios, transitando 

com suas sirenes e sobrevoando com helicópteros, definindo os limites espaciais e temporais para 

cada grupo de habitantes – mas sem nunca serem apresentadas visualmente ao espectador. A 

força policial compõe o cenário e o imaginário de repressão e discriminação sob o qual vivem os 

habitantes das periferias. A relação Ceilândia-Brasília, além do vínculo com os territórios 

geopolíticos reais, oferece uma metáfora de caráter global da relação periferia x centros de poder, 

na qual cabem as relações entre dominados x dominantes que permeiam as estruturas de poder ao 

redor do mundo, como os guetos judeus, a Soweto, na África do Sul e as favelas do Brasil. 

Ao mesmo tempo, Dimas Cravalanças reúne fotografias, notícias de jornais e os 

testemunhos de Marquim e Sartana acerca dos eventos de 1986, mas é abandonado pelo comando 

da missão por falta de comunicação com a central. Resta-lhe, como um último recurso para ter 

chance de ser devolvido ao futuro, impedir o lançamento da “bomba sonora”, que produziu uma 

catástrofe, segundo relatos advindos de 2070. 

Por fim, Marquim e Sartana se cruzam, e ambos trabalham conjuntamente para 

concretizar o plano. Depois de eliminar provas – os planos do projeto e uma série de discos de 

vinil – Marquim aciona a bomba e a cidade de Brasília é destruída pelo poder sonoro da periferia. 

As ilustrações de Sartana cumprem o papel de representar os prédios do Planalto Central sendo 

derrubados, o caos social se instalando e pessoas se desesperando. O centro do poder entra em 

colapso, restando dele somente estruturas de ferro retorcidas e desfiguradas. Concretiza-se a 

vingança daqueles que haviam sido discriminados, violentados, destituídos e alijados. 

Ao final, após os créditos, a mais emblemática frase do filme: “de nossa memória, 

fabulamos nóis mesmos”, que reivindica o direito da periferia de narrar sua própria história. 

 
3.2. O LUGAR DE BRANCO SAI, PRETO FICA NO RECENTE CINEMA BRASILEIRO 

 
 

Segundo Caetano (2005) e Borges (2015), a produção cinematográfica brasileira teria 

experimentado uma mudança significativa a partir de 1995, ano do lançamento de Carlota 

Joaquina, Imperatriz do Brasil, dirigido por Carla Camurati, e O quatrilho, de Fábio Barreto. 

Estes são considerados os dois primeiros frutos de políticas públicas que começaram a ser 

implementadas em 1991, ano de promulgação da Lei Rouanet (Lei 8.313/91), e se expandiram 

com a Lei do Audiovisual, de 1993 – ambas voltadas para o incentivo à produção de audiovisual 

por meio de captação de recursos de empresas privadas, com contrapartidas de renúncias fiscais. 
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Para Ottone, a primeira metade da década de 1990 estava marcada por um conjunto de fatores: 

 
de um lado, temos o resultado de um itinerário de resistência a uma grave crise moral e a 
desastrosas tentativas de modernização neoliberal, mas também a procura de identidade, 
o anseio de liberdade e de renovação expressiva, depois dos 20 anos de ditadura militar 
e, enfim, um certo nacionalismo por reação ao colonialismo  cultural norte-americano. 
De outro, existem as medidas legislativas, administrativas e econômicas de uma nova 
política de incentivo à atividade cinematográfica por parte do governo federal. 
(OTTONE, 2007, p.271). 

 
A partir de Carlota Joaquina, Caetano (2005), Borges (2015) e Ottone (2007) 

identificam um crescimento vertiginoso da produção cinematográfica brasileira, que havia 

passado de modestos 7 lançamentos em 1994 para 14 em 1995, seguidos por 28 filmes em 1999, 

49 em 2004, 78 (82)46 em 2007 e expressivos 129 filmes lançados no ano de 2013 (BORGES, 

2015, p.183). A partir de 2001, por meio de medida provisória, surge a ANCINE – Agência 

Nacional de Cinema, visando fomentar o cinema brasileiro por meio de subsídios e incentivos 

fiscais; já em 2006 a lei 11.437/06 vinculou recursos da CONDECINE (Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) para o FSA (Fundo Setorial do 

Audiovisual), visando aplicar recurso em programas e projetos de audiovisual. Estas políticas 

públicas recentes trouxeram novo fôlego para o cinema feito em solo brasileiro, resultou em um 

significativo aumento de produtividade e à diversificação do setor. 

Desse percurso podemos deduzir que houve uma sequência histórica de expansões da 

produção cinematográfica brasileira, com a criação de dispositivos legais de incentivo, ligada à 

alocação de recursos públicos, captados do meio privado com contrapartidas fiscais, que se 

destinaram à ampliação das verbas para a produção cinematográfica. No entanto, faz-se notar a 

discrepância quanto à relação entre produção de filmes e o número de espectadores. Segundo 

Borges (2015, p. 186), o aumento de filmes registrado entre 1995 e 2015 foi de aproximadamente 

715%, porém o aumento de público do cinema nacional seria somente de 218% para o mesmo 

período. O público do cinema brasileiro corresponderia a somente cerca de 16%, em média, do 

público total, sendo que o cinema hollywoodiano reteria praticamente todo o restante – e a 

maioria absoluta – das bilheterias.47 E dentro do próprio cinema nacional haveria outra grande 

 
 

46 Quanto ao ano de 2007, há divergência entre as informações de Daniele Borges, que identifica 78 lançamentos e o 
sítio Filme B, onde constam 82 lançamentos. 
47 

Lei da Obrigatoriedade do Curta, que surgiu em 1937 e obrigava que curtas-metragens nacionais fossem exibidos 
antes dos filmes nos cinemas. A lei caiu em 1990 junto com a Embrafilme. Por um largo período de tempo, a sala de 
cinema era obrigada a projetar filmes curtas brasileiros. Durante a ditadura, quem ocupava este espaço eram os 
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discrepância: ao longo desses 20 anos, somente 5,88% dos filmes teriam alcançado público 

superior a 1 milhão de espectadores, o que corresponderia a 66 filmes. Desses, somente 11 não 

forma produzidos ou coproduzidos pela Globo Filmes (BORGES, 2015, p.190). Entre esses que 

não tiveram associação direta com a Globo Filmes, encontram-se Tropa de Elite e Tropa de Elite 

2, produzidos pela Zazen Produções, de propriedade de José Padilha e Marcos Prado, e 

distribuídos pela Universal Pictures. 

Há uma indiscutível hegemonia do grupo Rede Globo de Televisão na produção 

audiovisual brasileira, desde seu surgimento – por meio de relações pouco esclarecidas com os 

governos militares – na década de 1960. Isto se expandiu e se consolidou com a criação da 

divisão de cinema – a Globo Filmes – em 1999. Ottone (2007, p. 294) afirma que somente 10 

filmes produzidos ou co-produzidos pela empresa haviam concentrado 92% de toda a audiência, 

da data de sua criação até o ano de 2007. Não por acaso, alguns críticos (OTTONE, 2007, p.293- 

294) utilizam do termo “Globollywood”, de forma jocosa, para se referir ao poder da empresa no 

cenário nacional, comparativamente (guardadas as devidas proporções) ao dos estúdios 

Hollywood no cinema ocidental. A influência do grupo Rede Globo não se resume a aspectos 

econômicos, como a capacidade de financiamento e investimento, os estúdios, a infraestrutura 

técnica, o grande corpo de atores e atrizes, e o marketing disponibilizado em tempo integral na 

própria programação (uso das novelas e programas para divulgar suas produções). Ela é visível 

também na tentativa de naturalizar as representações, visando angariar a empatia do espectador, 

uma vez que há um modo de fazer televisão, consolidado pelas telenovelas, que tem repercutido 

significativamente no modo de fazer cinema no Brasil. Voltaremos a este tema mais adiante. 

Retomando o tópico sobre o mercado cinematográfico, é interessante observar que, 

em 2007, dos cerca de 80 títulos lançados, apenas 2 filmes aglutinaram 42% da audiência. Um 

deles foi Tropa de Elite, o outro foi A grande família – O Filme, transposto para as telas a partir 

do seriado de TV, e produzido pela Globo Filmes. Tropa de Elite foi a maior bilheteria de 2007, 

 
 

 
 

“capachos” da ditadura, Jean Mazon e Primo Carbonari e o Canal 100 com o noticiário de futebol. O público 
assimilava essas exibições que antecediam os filmes, na maioria, americanos. Já o cinema novo, com sua estética  
suja – câmara na mão e som direto – afastava o público que não queria “estranhar” o que viam, mas “empatizar” com 
o que era naturalizado nas histórias: uma linguagem cinematográfica que tornava invisível suas marcas, fazendo o 
público embarcar numa continuidade onírica de suas vidas nas salas de cinema. A obrigatoriedade de projeção de 
filmes nacionais só foi retomada com Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96), porém, apenas nas escolas, como 
componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica das mesmas. 
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contabilizando cerca de 2,4 milhões de espectadores nas salas de cinema48. Seus custos de 

produção foram estimados em 4 milhões de dólares e sua arrecadação, ao fim de 10 semanas de 

exibição, contabilizou cerca de 20,2 milhões de reais. Contudo, não podemos nos esquecer da 

polêmica em torno do vazamento de uma versão pirata dois meses antes da estreia prevista, o que 

forçou a distribuidora Universal Pictures a antecipar em cerca de um mês, de novembro para 

outubro, o lançamento do filme. É difícil dizer se esse vazamento ajudou ou atrapalhou a 

bilheteria, pois, ao mesmo tempo em que pode ter retirado público das salas de cinema, aqueles 

que se contentaram com a versão em DVD pirata, é também possível considerar que o vazamento 

contribuiu para um marketing indireto e não-planejado, antecipando as discussões e produzindo 

um anticlímax para o lançamento oficial. Segundo uma pesquisa encomendada pela própria 

Zazen Produções, cerca de 11 milhões de pessoas teriam assistido à versão disponibilizada pelo 

mercado paralelo. Esse número de espectadores, caso estivesse dentro de salas de cinema, 

colocaria Tropa de Elite pareado com a bilheteria de seu sucessor, Tropa de Elite 2, que alcançou 

a impressionante a marca de mais de 11,2 milhões de espectadores e tornou-se a segunda maior 

bilheteria da história do cinema nacional, atrás somente do filme Os dez mandamentos (2015). 

Os estudos recentes, como os de Michell e Avellar (2014), comprovam que a 

produção cinematográfica brasileira ainda é pouco expressiva quando se compara o market share 

de filmes nacionais com os de filmes estrangeiros, especialmente os hollywoodianos. A exibição 

se encontra aglomerada em salas de projeção de padrão internacional, geralmente distribuídos em 

shoppings centers e administradas por grupos estrangeiros, que possuem amplo controle do 

cardápio de filmes que é ofertado ao grande público. É interessante observar que, segundo 

Michell e Avellar (2014), a cadeia produtiva do cinema brasileiro é marcada por dois gargalos: 

um deles se encontra na produção, o outro, na distribuição. O gargalo da produção está associado 

à concentração de capital por poucas empresas, como é o caso da Diler & Associados e 

Conspiração Filmes, que respondem conjuntamente por mais da metade do mercado produtor 

nacional. O gargalo da distribuição é ainda maior, pois a Globo Filmes detêm mais de 80% do 

mercado cinematográfico brasileiro, o que define o acesso de muitos filmes aos complexos 

cinematográficos de maior audiência. 
 

 

48 
Dados extraídos do site FilmeB (www.filmeb.com.br), acesso em 08/07/17. Segundo o site da ANCINE 

(www.ancine.gov.br), teriam sido exatamente 2.417.193 de espectadores nas salas de cinema, com arrecadação de 
R$20.393,792,00. 
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Mas não há como negar que a sala de cinema e a televisão já não são os únicos 

espaços de exibição de filmes. A internet, nesse aspecto, tem produzido mudanças significativas 

na distribuição cinematográfica, que repercutem as mudanças de comportamento do público, que 

requer mais participação e direito de escolha. O Youtube, a Netflix, e muitos outros canais 

diretamente associados à internet têm trazido novas possibilidades de exibição filmográfica desde 

o início desse século. A rede Netflix tem sido uma das principais produtoras de séries originais, 

lançando obras como Narcos (2016), também estrelada por Wagner Moura, que se tornaram 

sucesso de público e foram bem recebidos pela crítica. 

Paralelamente às grandes produtoras, que alimentam o circuito comercial dos 

complexos de cinema, há também a imprecisa categoria dos “filmes de festival” (já que  é 

possível dizer que todos os filmes são produzidos para participar de festivais), vinculados a 

produtoras menores ou independentes, que não possuem condições econômicas de realizar filmes 

de cunho comercial, para circular nos domínios das grandes salas de exibição. A popularização 

das tecnologias de filmagem digital é, sem dúvida, fundamental para que compreendamos o 

aumento considerável do número de documentários, curtas e médias-metragens ficcionais, que 

têm sido lançados recentemente. As tecnologias digitais oferecem uma alternativa mais acessível 

financeira e tecnicamente à dispendiosa película cinematográfica, possibilitando o surgimento de 

cada vez mais empreendimentos “caseiros” e de baixo custo de produção cinematográfica. Entre 

essas produtoras de menor expressão comercial, cujo principal foco está na participação em 

festivais de cinema, se encontra a Cinco da Norte, responsável pela criação de Branco sai, preto 

fica, o coletivo internacional Fora do Eixo, o coletivo Filme de Plástico, de Contagem, entre 

muitas outras produtoras que atuam à margem do mainstream e dos circuitos comerciais de 

cinema. Estas produtoras destacam-se por seus filmes de baixo orçamento e na adoção de 

procedimentos de produção diferentes dos que costumam constar nos filmes que fazem parte da 

“indústria cinematográfica”, o que não implica em má qualidade técnica ou estética. 

Além da análise econômica, destacamos outro critério para pensar o mercado 

cinematográfico: a seleção de temáticas. Analisando o cinema brasileiro pós-retomada, o crítico 

de cinema Luiz Zanin Oricchio afirma que 

 
(…) boa parte do cinema produzido no Brasil durante esses anos levou em conta as 
condições do país. Bem ou mal, debruçou-se sobre temas como o abismo de classes que 
compõe o perfil da sociedade brasileira, tentou compreender a história do País e 
examinou os impasses da modernidade na estrutura das grandes cidades. Foi ao sertão e 
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às favelas e reinterpretou esses espaços privilegiados de reflexão do cinema nacional, 
outrora cenário de obras como Vidas  secas, Os  fuzis, Deus  e  o  diabo  na  terra  do  
sol, Cinco vezes favela; Rio, 40 graus e Rio, Zona Norte (ORICCHIO, 2003, p.32) 

 
Nesse contexto assinalado por Oricchio, a violência policial já foi tematizada em 

diversos filmes: O Caso dos Irmãos Naves (1967), de Luis Sérgio Person; Lúcio Flávio, o 

Passageiro da Agonia (1977) e Pixote, a Lei do Mais Fraco (1981), de Hector Babenco; O Rap 

do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas (2000), de Paulo Caldas e Marcelo Luna; Cidade 

de Deus (2002), de Fernando Meirelles; Carandiru (2002), de Hector Babenco; Querô (2007), de 

Carlos Cortez. Estes são alguns exemplos de abordagens críticas em relação ao papel da polícia. 

Ônibus 174 (2002), também dirigido por Padilha, e Notícias de uma guerra particular (1997), de 

Kátia Lund e João Moreira Salles, também podem ser enquadrados nesse amplo grupo de filmes 

que abordaram a tensa relação entre Estado e sociedade, para além da mera exposição da 

violência que ocorre cotidianamente nos programas jornalísticos sensacionalistas e em muitos 

outros veículos de comunicação. Há também a recusa à representação da violência segundo o 

modelo do cinema ficcional norte-americano: espetacularizada e formatada segundo os moldes 

dos filmes e séries de Hollywood. 

Além do tema em comum, estes documentários e obras ficcionais acima também 

compartilham a defesa de uma perspectiva de narração que visibiliza grupos minoritários e 

excluídos da sociedade. Porém, há que destacar o levantamento feito por Lins e comentado por 

Carneiro (2013) em que se evidencia que, apesar dos esforços de representação das vozes e 

visões de grupos subalternizados na sociedade brasileira, o imaginário presente no senso comum 

de que o cinema nacional só trata de favela é equivocado: 

 
um mito sedimentado no imaginário brasileiro é o de que nossa produção cultural – 
sobretudo, a cinematográfica – seria obcecada por retratar o pobre, o miserável, o 
excluído. Contudo, conforme o estudo O pobre em cena: representação no cinema 
brasileiro contemporâneo (Lins, 2009), menos de 30% dos longas-metragens nacionais 
entre 1996 e 2006 possuem protagonistas pobres. No âmbito cinematográfico, é provável 
que os motivos do mito estejam ligados às propostas temáticas e miméticas trazidas pelo 
Cinema Novo e pelo Cinema Marginal nas décadas de 1960 e 1970, o que foi reforçado 
nos últimos anos pelo sucesso de bilheteria de películas cujos personagens de destaque 
eram economicamente desfavorecidos. Ainda de acordo com a pesquisa, as mulheres 
pobres são na sua maioria donas de casa, prostitutas ou empregadas domésticas, 
enquanto os homens pobres são na sua maioria bandidos, desocupados/desempregados, 
artistas, lavradores ou presidiários (Lins, 2009) – seres anônimos de características 
genéricas, “tipos” sociais úteis para retratar um estereótipo da periferia como local de 
criminalidade e bestialidade e cuja representação nas telas é com frequência definida 
como a “vida real” ou a “realidade”. (CARNEIRO, 2013, p.169) 
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Porém, a representação da pobreza e da miséria em seu tom bestial é recorrente no 

cinema brasileiro. Como explora Ivana Bentes: 

 
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). 

 
 

O “gozo espetacular da violência” nos remete diretamente à sua banalização. 

Diversos filmes recentes foram acusados de reforçar esta banalização da violência, como se ela 

fosse um elemento natural, intrínseco à realidade. Em Carandiru (2002), assim como em Cidade 

de Deus (2002), não há uma explicitação das tensas e contraditórias relações entre estado e 

sociedade civil que ajudem a compreender a formação social da criminalidade e do criminoso. No 

filme de Hector Babenco, a invasão ao presídio não é tratada a partir das questões políticas que 

estavam envolvendo o poder paralelo e o Estado, os detentos são representados sob o prisma da 

bestialidade dramatizada. É possível admitir que Babenco não se preocupa em dar esta 

explicação, pois seu fazer cinematográfico nos parece estar mais associado à escola argentina, 

que valoriza mais a narrativa do que suas funções sociopolíticas. No filme co-dirigido por Kátia 

Lund, o personagem Dadinho (que depois passou a se autodenominar Zé Pequeno) poderia ser 

visto, hobbesianamente, como um indivíduo intrinsecamente mau, naturalmente inclinado à 

prática criminosa e à crueldade, e não como um dos muitos frutos de um processo de exclusão 

geográfica e social que produziu o bairro periférico que dá nome ao filme. 

Nesse cenário, ao invés de um cinema que representa a violência e reflete socialmente 

sobre a miséria cotidiana, como era a proposta cinemanovista, as novas produções brasileiras 

tendem a encenar determinados estigmas sociais brasileiros de um modo espetacularizado, cujo 

principal objetivo parece ser, acima de tudo, o de entreter uma plateia ávida por ação e por 

emoções bem demarcadas. Este apelo de parte do cinema brasileiro contemporâneo é 

caracterizado por Muniz Sodré como neogrotesco, que passa a ser uma das características mais 
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marcantes da cultura telenovelística brasileira e, por sua influência, também no cinema: 

 
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). 

 
 

A incorporação de elementos do documentário passou a ser cada vez mais intensa. 

Flávia Rodrigues (2010) observou que, desde a década de 1960, 

 
com a possibilidade de gravação do som direto, as entrevistas passaram a ser utilizadas 
desenfreadamente, e a fala do entrevistado passou a ser denominada a voz da 
experiência. Muitos acreditavam que este mecanismo tornava inquestionável a 
veracidade do que era dito, o que de fato é questionável, gerando infindáveis discussões 
sobre linguagem documental até os dias atuais. A câmera na mão provocava oscilações, 
tremores; ela se locomovia com o caminhar do fotógrafo, a luz era natural, estourada, 
portanto, na maioria das vezes deficiente. Vários filmes fizeram da falta de condições e 
de estrutura um elemento de sua estética (RODRIGUES, 2010, p.68) 

 
Dos anos 1990 em diante, a popularização das tecnologias digitais ampliou as 

possibilidades de expressão cinematográfica. Utilizando a terminologia referida por Teixeira 

(2007, p.10), o início do século XXI presencia a consolidação da era do “hibridismo digital”, na 

qual as muitas tecnologias digitais, mais acessíveis financeiramente, oferecem uma expansão do 

repertório técnico aos produtores. Essas inovações técnicas são muito recentes. Segundo o site 

Cinematográfico49, os equipamentos de filmagem foram sendo gradativamente incrementados ao 

longo dos últimos vinte anos, saindo do clássico e dispendioso fluxo de trabalho que envolvia 

todo o processo de gravação, montagem e finalização em película para um processo intermediário 

digital-película, no qual as primeiras câmeras digitais passaram a atuar na filmagem e a 

finalização acontecia na transferência para o suporte analógico clássico e, por fim, no atual 

processo digital-digital, no qual todas as etapas do processo (gravação, processamento, exibição) 

podem acontecer em meio digital, com qualidade cada vez maior. 

A participação destas novas tecnologias veio acompanhada de mudanças nas 

perspectivas conceituais acerca do documentário e da própria ficção. Em sua análise do 
 
 

49 
Disponível em http://cinematografico.com.br/2016/02/a-evolucao-das-cameras-no-cinema-digital/. Acesso em 

12/01/2018. 
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documentário O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000), dirigido por Paulo 

Caldas e Marcelo Luna, Marina Meliande (2006, p.01) já reconhecia a utilização de elementos da 

ficção inseridos na linguagem documental como uma nova tendência cinematográfica. Em sua 

reflexão, a perspectiva ousada – embora não fosse inédita, tendia a reconhecer o caráter não real 

do documentário e a impossibilidade de que o gênero documental – assim como qualquer outro 

gênero que se valha de uma câmera – se arrogue como o arauto de algum realismo puro e direto, 

espelho fiel da natureza e da sociedade: 

 
ao longo de sua história, o documentário despiu-se de seu caráter de registro histórico, 
para assumir um papel de agente e interventor de alguma realidade, provocador de algo 
que não seria, sem ele. Assumiu-se que o processo de filmagem é transformador do que 
quer que exista antes dele. Os realizadores desse Rap [O rap do pequeno príncipe contra 
as almas sebosas] porém, chegam a ultrapassar essa proposta (já tão exposta à nos pelo 
Cinema-Verdade), ao reconstituir relatos orais, passados e portanto não documentáveis, 
como uma espécie de ilustração do imaginário de seus entrevistados (MELIANDE, 
2006, p.01). 

 
 

Mas este hibridismo nem sempre foi elogiado. Ivana Bentes (2013) descreve a difícil 

e conflituosa relação entre cinema e vídeo desde a década de 1980 até a atualidade, reconhecendo 

as tentativas de demarcação de território de ambas as partes (mais acentuadamente dos defensores 

do cinema), que produziram resistência e tensões. As discussões sobre as potencialidades 

estéticas do diálogo entre vídeo e cinema só foram incorporadas quando as tecnologias digitais se 

tornam “inevitáveis”, a partir da primeira década do século XXI. 

No entanto, podemos perceber o surgimento de uma tendência mais recente no cinema brasileiro, 

em que as vertentes ficcional e documental se entrelaçam cada vez mais, sendo diluídas as 

fronteiras entre os estilos. Ivana Bentes (2013, p.115) reconhece que esta hibridação ou 

hibridização (SANTOS, 2012, p.4) entre os meios é uma tendência dominante, que já era 

reconhecida por muitos documentaristas. Um exemplo está no depoimento de Amir Labaki, 

organizador do Festival de cinema documental É tudo Verdade: 

 
a objetividade é uma utopia a perseguir para o jornalismo, seja escrito ou audiovisual, 
mas não para o documentário. O cinema não-ficcional é uma obra de arte que carrega a 
visão de mundo de seu criador, tanto quanto qualquer filme de ficção esteticamente 
engajado. (...) O compromisso aqui é com algo mais difuso e complexo do que a mera 
'objetividade'. O documentarista procura ser fiel a um só tempo à sua verdade e à 
verdade dos personagens e situações filmadas. E, como dizia Oscar Wilde, a verdade 
pura e simples raramente é pura e jamais simples. Não se busca um recorte 
pretensamente objetivo ou neutro do mundo. O documentário oferta-nos, isso sim, um 
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mundo novo, forjado no embate entre a realidade filmada e a sensibilidade de um 
cineasta. A vanguarda do documentário contemporâneo trabalha explicitamente esse 
enfrentamento" (LABAKI apud MELO, 2002, p.30). 

 
 

Os impactos são enormes na produção atual, tanto no cinema que incorpora 

elementos originários do vídeo e da tv (como já vimos em Tropa de Elite) quanto no vídeo que 

busca uma aproximação com o cinema. E ambos rompem as antes aparentemente claras 

fronteiras entre documentário e ficção. 

Parte significativa das ficções cinematográficas e televisivas tem buscado a 

aproximação com o gênero do documentário, visando, sobretudo, ampliar a sensação de realismo. 

O recurso da câmera na mão, intencionalmente tremida e inconstante, uma das heranças mais 

originais do Cinema Novo, tornou-se uma espécie de fetiche imagético cada vez mais frequente 

fora dos documentários, invadindo peças jornalísticas e obras ficcionais. No entanto, a câmera na 

mão não tremula mais como ocorria no cinema novo, pois é amparada por armações tecnológicas 

que estabilizam o movimento de câmera (steadycam). 

Angelita Bogado (2016) defende uma reabertura benjaminiana no cinema brasileiro 

contemporâneo, no qual a possibilidade da narração coletiva tem sido experimentada em novos 

formatos. No ensaio O Narrador (2014g), Benjamin havia realizado o diagnóstico da 

transformação da Erfahrung, que é a experiência coletiva, em íntima relação com o passado e 

com a oralidade, em Erlebnis, uma experiência individual, própria da modernidade capitalista. 

Enquanto a Erfahrung se manifesta nas tradições orais, a Erlebnis vai encontrar no romance 

escrito individualmente a sua grande expressão. Bogado menciona Jeanne-Marie Gagnebin, que 

identificaria em Benjamin não somente um diagnóstico do declínio das narrativas orais e o 

empobrecimento da experiência, mas também o anúncio da possibilidade do surgimento de uma 

outra narração, uma narração que surge “das ruínas da narrativa, entre os cacos de uma tradição 

de migalhas” (GAGNEBIN, 2009, p.53). 

Efetivamente, segundo Benjamin, não seria possível qualquer tipo de retorno a uma 

narração similar à que existia em fases pré-capitalistas. A Erfahrung exige relações sociais de 

produção consideravelmente diversas daquelas que se apresentam no atual modelo capitalista. 

Não é possível restituir a narração a um estado original, em um esforço nostálgico de recuperação 

de um sentido totalizante. Só restaria agora, às novas formas narrativas, contentarem-se com as 

ruínas e com a fragmentação. E estas formas se apresentariam por meio das alegorias. 
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Adirley Queirós faria parte de uma nova seara de cineastas contemporâneos que 

Bogado qualifica como “catadores de migalhas” (BOGADO, 2016, p.23), pois se dedicam a 

produzir um cinema a partir do recolhimento de testemunhos, vestígios, fragmentos da história 

dispersos entre grandes lacunas e espaços vazios. Espaços onde o silêncio se impõe de forma 

autoritária, visando ao apagamento de memórias que poderiam ser politicamente incômodas. 

Este é o caso, por exemplo, do filme anterior do próprio Adirley, A cidade é uma só 

(2012). Também mesclando ficção e documentário, Adirley percorre a história da Ceilândia, 

cidade satélite de Brasília, para rastrear sua origem baseada em uma perspectiva higienista racial 

e social, fundada sobre a exclusão. À sombra do grande centro de poder que se tornou Brasília na 

década de 1960, a população periférica – formada em grande parte por migrantes oriundos de 

várias partes do país (os “candangos”), impelidos ao planalto central pela construção da nova 

capital federal, que não encontraram possibilidade de moradia a não ser à da ocupação/invasão – 

foi arbitrariamente conduzida a um descampado e vasto pedaço de cerrado, nas imediações de 

Brasília, pelo poder público. “A maior favela organizada do Brasil”, como cantava o Rap na 

introdução do documentário. O nome da cidade deriva das iniciais de “Campanha de Erradicação 

de Invasões” (CEI), iniciada em 1971. A partir de entrevistas com moradores que vivenciaram o 

processo de desocupação e remoção forçadas, como Nancy, Adirley construiu uma história 

ficcional em que o personagem Dildu (Dilmar Durães) lança sua candidatura a vereador por um 

novo partido (PCN: Partido da Correria Nacional) que seria verdadeiramente devotado a 

representar os interesses dos grupos sociais que têm menos visibilidade na cidade: os 

trabalhadores informais, motoboys, diaristas, moradores das periferias e de áreas de ocupação, 

que sobrevivem das “migalhas” do poder econômico da poderosa vizinha. 

Bogado (2016, p.23-24) defende a tese de que vários filmes brasileiros 

contemporâneos, em seu hibridismo estético, representam a possibilidade de um resgate e ao 

mesmo tempo, uma transformação da experiência individual (Erlebnis) em uma experiência 

coletiva (Erfahrung). Os fragmentos do passado, comumente lidos como fixos e imutáveis, 

seriam ressignificados pela montagem fílmica e transformados em experiências partilháveis, que 

passam a compor uma história contínua e atual, aberta a novas propostas de atuação coletiva. De 

uma subjetividade individualista, passar-se-ia a uma memória intersubjetiva; de um passado 

estanque e distante, poder-se-ia reconstituir a história em seu fluxo, cujos impactos encontram-se, 

sobretudo, no presente. 
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Particularmente discordamos das conclusões a que Bogado chega, por interpretarmos 

que aquela narração que remonta a um passado pré-capitalista é impossível de ser reconstituída 

em sua totalidade. Restam dela somente fragmentos e ruínas, sem que se possa reagrupá-las em 

um todo que faça sentido novamente. Esta impossibilidade está associada às profundas mudanças 

no modo de vida ocidental que ocorreram em função da adoção do modo de produção capitalista, 

que concentra a vida no meio urbano, rompe as tradições, reorganiza a memória em torno de 

dispositivos técnicos, praticamente bane a oralidade do domínio das ciências e reduz a 

experiência comunicável ao domínio individual. Os filmes, como parte desse novo modo de 

produção, tampouco conseguem resgatar a Erfarhung perdida. O máximo que se pode defender é 

que este “novíssimo” cinema brasileiro (IKEDA, 2012, p.136) a que Bogado se refere inaugura 

novas formas narrativas que buscam romper com os pressupostos do cinema de empatia 

consagrado por Hollywood, possibilitando novas relações de produção e novas vozes, antes 

inaudíveis, narrando-se a si mesmas. 

Além de Adirley Queirós, poderíamos citar muitos cineastas contemporâneos que 

exemplificam este movimento do hibridismo estético: Maria Clara Escobar (Os dias com ele, 

2013), Carlos Nader (Eduardo Coutinho, 7 de outubro, 2014), Kiko Goifman (Filmefobia, 2008), 

Kléber Mendonça Filho (O som ao redor, de 2013 e Aquarius, de 2016), André Novais (Ela volta 

na quinta, 2014), Affonso Uchôa (A vizinhança do tigre, 2014). 

Tomemos como exemplo a obra de Affonso Uchôa, premiada no Festival de 

Tiradentes de 2015 (no qual Branco sai, preto fica, recebeu menção honrosa) e que possui vários 

pontos em comum com o filme de Adirley. O filme se passa em um região periférica de 

Contagem, cidade industrial vizinha à Belo Horizonte, em Minas Gerais, em um conjunto de 

bairros que têm agregado uma grande quantidade de moradores com baixo poder aquisitivo, 

“expulsos” das áreas urbanas mais valorizadas em função da crescente especulação imobiliária. 

Da mesma forma que Ceilândia, toda a ambientação denota a pobreza e o abandono por parte do 

poder público. A juventude do local, sem opções de lazer, sem incentivo ao estudo, pobre, tem 

seu horizonte cotidiano reduzido às possibilidades oferecidas pela criminalidade e por distrações 

pueris. 

Os personagens interpretam a si próprios: são todos moradores dos bairros Nacional 

(do qual o próprio diretor é morador) e adjacências, que interpretam a si mesmos em seu próprio 

cotidiano. Não são atores profissionais, não frequentaram aulas de interpretação, não cursaram 
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faculdades de teatro ou comunicação social. Não tiveram nenhuma experiência anterior com 

gravações ou filmagens. Mas, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, Uchôa apresenta 

seu filme como uma ficção. Em entrevista ao site CineFestivais, Uchôa justifica a categorização 

alegando que 

o que se espera de um documentário, no sentido tradicional, são entrevistas, talking 
heads, aquilo que o Godard chama de prova do crime – uma espécie de atestado da 
veracidade dos fatos e acontecimentos. Então documentário esse filme não é. Eu quis 
ressaltar isso, algumas pessoas levadas a ver só o traço documental do filme e esquecer 
da construção ficcional. 
O filme não é uma ficção pura, mas é preciso dizer que ele tem uma construção 
ficcional. Isso foi buscado por mim e topado pelos atores, que reencenaram, vivenciaram 
ou reimaginaram fatos e situações da própria vida. A minha função foi de tentar guiar 
isso e aproveitar ao máximo essa energia deles em função do filme. 
O traço documental e real tem um papel preponderante. É um filme feito por eles, para 
eles e com eles. Então é da vida deles que surgiu a maioria do material dramatúrgico, só 
que obviamente filtrado por mim. Então tem um grau de subjetividade entre a 
experiência deles e o que eu vi da experiência deles, mas a gente tinha um compromisso 
com eles, não queríamos trair os personagens de modo algum (UCHÔA apud GARRET, 
2014). 

 
 

Também em A Vizinhança do Tigre, a música permeia as vivências dos jovens, com 

ênfase ao rock (especialmente a cena metal), o funk e o rap, cuja presença é marcante. A amizade 

se mistura à agressividade latente, ressignificada como algo lúdico que passa a compor o cenário. 

Os amigos Neguinho e Juninho passam grande parte do tempo juntos, realizando tarefas banais 

como colher laranjas em um terreno baldio, desafios de masculinidade que envolvem lutas e 

provocações, além da manipulação de armas de fogo. Suas conversas são trespassadas por 

agressões verbais mútuas o que, contraditoriamente, é visto como um dos signos de manifestação 

de afeto e intimidade entre os dois. E, ao mesmo tempo, os jovens buscam estratégias de 

entretenimento e vivências lúdicas em meio à pobreza e à falta de recursos. Pintar o rosto com 

corretivo em frente a um espelho torna-se uma atividade poética, que preenche o espaço vazio da 

vida sem oportunidades, ocupa o tempo ocioso, reforça os laços de amizade e oferece algum 

prazer inocente e infantil, mesmo na realidade trespassada pela violência, pelas drogas e pela 

carência. 



 

 
 
 

Figura 27 - Revolta e amizade na periferia de Contagem 
 

Fonte: VIZINHANÇA do tigre, 2016, 11' e 32'
 
 

O cinema feito por Queirós e Uchôa exempli

“novíssimo cinema brasileiro”, caracterizado por se encontrar

 
à margem do típico modo de produção do audiovisual local, baseado em leis de 
incentivo fiscal, esses filmes, de baixíssimo orçamento, fora do Rio
principal eixo econômico do país), possuem um arranjo colaborativo com um modo de 
produção mais 
hierarquias do set de filmagem de uma típica produção industrial. 
produções dos coletivos Alumbramento (Ceará), Teia (Minas Gerais) e Símio 
Trincheira (Pernambuco). Real
artes visuais, são exemplos de uma produção em que as relações entre cinema e vida, 
como uma estética da afetividade, extrapolam o próprio roteiro do filme e se instauram 
no próprio processo de produ

 
Em Branco sai, preto fica, 

diretor geral, mas ele próprio considera que o 

integrantes do CEICINE – 

uma produção autoral (isto é, centrada em um único sujeito individual que responde por sua 

criação) e abre-se para a produção coletiva, 

não se dividem com clareza. Po

co-autoral, em conjunto com os não

Todos possuíam grande liberdade para opinar em sua criação, assim como na agenda de 

filmagens e em outros aspectos técnicos, 

A horizontalidade na produção de 

afirma no ensaio sobre a obra de arte: “o filme é uma criação da coletividade. (BENJAMIN, 

2014b, p.180)”. Em outras palavras, o filme pressupõe a existência de um aparato tecnológico e 

uma equipe que consiga perfazer as diversas etapas do processo de filmagem e montagem. Todo

Revolta e amizade na periferia de Contagem – MG. 

Fonte: VIZINHANÇA do tigre, 2016, 11' e 32' 

O cinema feito por Queirós e Uchôa exemplifica o que Marcelo Ikeda chama de 

“novíssimo cinema brasileiro”, caracterizado por se encontrar 

à margem do típico modo de produção do audiovisual local, baseado em leis de 
incentivo fiscal, esses filmes, de baixíssimo orçamento, fora do Rio
principal eixo econômico do país), possuem um arranjo colaborativo com um modo de 
produção mais flexível, em que o modo de constituição das equipes se afasta das 
hierarquias do set de filmagem de uma típica produção industrial. 
produções dos coletivos Alumbramento (Ceará), Teia (Minas Gerais) e Símio 
Trincheira (Pernambuco). Realizados num entremeio entre a ficção, o documentário e as 
artes visuais, são exemplos de uma produção em que as relações entre cinema e vida, 
como uma estética da afetividade, extrapolam o próprio roteiro do filme e se instauram 
no próprio processo de produção da obra.(IKEDA, 2017, p.1)

Branco sai, preto fica, Adirley Queirós responde pela função burocrática de 

próprio considera que o filme é uma produção coletiva. Sendo um dos 

 Coletivo de Cinema da Ceilândia, Adirley foge à 

uma produção autoral (isto é, centrada em um único sujeito individual que responde por sua 

se para a produção coletiva, na qual as funções desempenhadas se entrecruzam e 

clareza. Por exemplo, o roteiro de Branco sai, preto fica 

autoral, em conjunto com os não-atores e demais integrantes da pequena equipe de produção. 

Todos possuíam grande liberdade para opinar em sua criação, assim como na agenda de 

e em outros aspectos técnicos, como fotografia, cenário e vestuário.

A horizontalidade na produção de Branco sai, preto fica 

afirma no ensaio sobre a obra de arte: “o filme é uma criação da coletividade. (BENJAMIN, 

outras palavras, o filme pressupõe a existência de um aparato tecnológico e 

uma equipe que consiga perfazer as diversas etapas do processo de filmagem e montagem. Todo

141 

fica o que Marcelo Ikeda chama de 

à margem do típico modo de produção do audiovisual local, baseado em leis de 
incentivo fiscal, esses filmes, de baixíssimo orçamento, fora do Rio-São Paulo, (o 
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hierarquias do set de filmagem de uma típica produção industrial. Um exemplo são as 
produções dos coletivos Alumbramento (Ceará), Teia (Minas Gerais) e Símio ou 

izados num entremeio entre a ficção, o documentário e as 
artes visuais, são exemplos de uma produção em que as relações entre cinema e vida, 
como uma estética da afetividade, extrapolam o próprio roteiro do filme e se instauram 

p.1) 

Adirley Queirós responde pela função burocrática de 

é uma produção coletiva. Sendo um dos 

ia, Adirley foge à ideia tradicional de 

uma produção autoral (isto é, centrada em um único sujeito individual que responde por sua 

qual as funções desempenhadas se entrecruzam e 

Branco sai, preto fica foi escrito de forma 

atores e demais integrantes da pequena equipe de produção. 

Todos possuíam grande liberdade para opinar em sua criação, assim como na agenda de 

vestuário. 

Branco sai, preto fica remete ao que Benjamin 

afirma no ensaio sobre a obra de arte: “o filme é uma criação da coletividade. (BENJAMIN, 

outras palavras, o filme pressupõe a existência de um aparato tecnológico e 

uma equipe que consiga perfazer as diversas etapas do processo de filmagem e montagem. Todo 
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filme é sempre coletivo, mas em alguns – como é o caso do cinema defendido por Adirley 

Queirós – a coletividade não é meramente um pressuposto funcional, e sim ato político, a partir 

do qual o filme é fabricado de modo democrático e dialogado. E todo filme, como Benjamin 

também havia dito em A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, todo filme visa ser 

exibido. O seu valor está associado à exponibilidade, uma vez que um filme é produzido para que 

o máximo de pessoas possível o assista. Esse valor de exposição está intimamente associado à 

questão econômica, no que diz respeito aos investimentos para a produção e quanto à 

rentabilidade do filme, uma vez que um filme é dispendioso e necessita de ser exposto para que 

possa ser pago. Este valor de exposição pode ser considerado inerente à própria estrutura interna 

do cinema e à sua busca por uma apreciação desauratizada, que se destina à coletividade e que se 

consolida com a recepção pelas massas. Branco sai, preto fica, circulou em muitos festivais, mas 

não temos dados seguros sobre sua exibição em salas de cinema ao redor do país, no entanto, o 

filme figura entre os que estão disponibilizados pelo Netflix – o que sem dúvida repercute na sua 

exponibilidade. 

Na mesma entrevista, Uchôa considera que A vizinhança do tigre e Branco sai, preto 

fica destacam-se pelos seus “gestos de cinema” particulares, que dão voz a sujeitos 

marginalizados da sociedade, atribuem protagonismo àqueles que se encontram excluídos e 

buscam produzir discursos que visibilizam suas narrativas, realizando um “contrafluxo da 

história”. A aproximação com Benjamin é evidente: o cinema de Adirley Queirós e de Affonso 

Uchôa propõe-se a “escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 2014g, p.245), recusando-se a 

adotar uma retórica baseada na empatia, que reproduz a versão que cultua a visão dos vencedores. 

Antes, filiando-se a uma estética do estranhamento, possibilitada pelas inovações técnicas da 

filmagem digital, propõe-se a contar a história pelo viés dos “vencidos”, daqueles que foram e 

continuam sendo sistematicamente excluídos pelo sistema político-econômico hegemônico. 

Escovar a história a contrapelo é um exercício de permitir que novas narrativas sejam produzidas 

desde outros lugares de fala, diferentes do lugar de fala oficial, esse que é construído pelos  

grupos que detêm o poder sobre a história e a cultura. 

Trata-se, no entanto, não de utilizar a linguagem do opressor como um mero processo 

de imitação, com o único intuito de contar a história às avessas. Trata-se de expressar na forma a 

opressão e o esquecimento. O "revolucionário", portanto, ou o "contar a história a contrapelo", 

significa romper com o processo de empatia operante na relação opressor-oprimido, estando este 
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último em condição única de receptor e em estado de alienação. Dito em outras palavras, são 

processos ideológicos ou estetizadores da política hegemônica, baseados na irreflexão do 

receptor. Por estetização entenda-se um padrão de embelezamento imposto, mas não  apenas, 

visto se tratar de um constructo ideológico com valores introjetados na aparência "bela" que visa 

manter, sobretudo, a opressão entre classes sociais intimamente associada a relações de gênero e 

de raça. A fala dos vencidos, portanto, não pode erigir estátuas ou monumentos utilizando os 

mesmos moldes, como se se tratasse de uma mera troca de poder pela e na imagem que possa 

permanecer a formal e constitutivamente a mesma: aquela que causa identificação por empatia. A 

marca da opressão e da abjeção não pode ser apagada, deve ser lembrada, compreendida, refletida 

e politizada. 

 

 
3.3. ESTRANHAMENTO, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PERIFERIA 

 
 

Branco sai, preto fica, recebeu 240 mil reais, captados ao longo do ano de 2014, 

através de editais que se inserem na Lei do Audiovisual. Curiosamente, o projeto submetido por 

Adirley Queirós fez com que o filme fosse incluído na categoria “documentário”, e assim fosse 

exibido e julgado pelo Festival de Brasília de 2015, do qual saiu vencedor. No entanto, o filme se 

encontra indexado em sites como o IMDB (International Movie Data Base, www.imdb.com) e o 

FilmeB (www.filmeb.com.br) como “ficção científica”. 

Esta dificuldade de classificar Branco sai, preto fica é reveladora do hibridismo 

estético que caracteriza o filme. Como um amálgama entre ficção e documentário, o filme se 

destaca por suas peculiaridades. Suppia e Gomes (2015) salientam que BSPF é original em 

diversos aspectos, dos quais eles ressaltam dois: em primeiro lugar, Branco sai, preto fica é uma 

“curiosa experiência de circuit bending”; em segundo lugar, trata-se de um representante da 

imprecisa categoria dos filmes de borderlands science fiction (ficção científica de fronteira). Eles 

explicam a referência: 

 
Circuit bending porque se trata de um filme híbrido de documentário e ficção científica, 
feito com verba concedida a partir de um edital público destinado à realização de filmes 
documentários – conforme depoimento de Queirós aos autores desta resenha, e em 
entrevistas como a concedida a Claudio Reis, Maurício Campos Mena e Raquel Imanishi 
(2013). Essa “torção” de um edital originalmente voltado à realização de documentários, 
resultando num filme misto de documentário e ficção científica com razoável sucesso de 
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público e crítica, parece ratificar eventuais afinidades operativas já apontadas por Suppia 
(2009: 13-22), fenômeno ainda mais explícito no caso dos mockumentaries (pseudo- 
documentários). Diegeticamente, Branco sai, preto fica recorre a toda sorte de circuit 
bending narrativo, cenográfico e da mise-en-scène no sentido de provocar o 
“estranhamento cognitivo” em paisagens e circunstâncias aparentemente familiares e 
corriqueiras. (SUPPIA e GOMES, 2015, p.390-391) 

 
A noção de “estranhamento cognitivo”50 é interessante para nosso propósito. Suppia 

faz referência à expressa de Darko Suvin, desenvolvida no livro Metamorphoses of Science 

Fiction, de 1979. Segundo esta definição paradigmática, a ficção científica seria a arte do 

“estranhamento cognitivo”. Ao criar um Novum, um mundo-outro, a ficção científica produz um 

deslocamento das referências do que é aceito como real, causando o “efeito de estranhamento”, 

em referência direta à noção de Verfremdungseffekte (efeito de estranhamento), de Brecht – a 

mesma referida por Benjamin. 

Não cabe aqui nos enveredarmos pela noção de estranhamento cognitivo mais a 

fundo, mas nos interessam os possíveis rastros que estão presentes na expressão “estranhamento”. 

Como vimos no capítulo 1, seção 1.3, a noção de estranhamento desenvolvida na discussão 

acerca do conceito de história, se opõe diametralmente à noção de empatia. Empatia e 

estranhamento seriam, segundo Benjamin, dois modos de perceber o desenrolar a trama do 

tempo: enquanto a primeira privilegia a visão da história que valoriza os feitos dos grandes vultos 

e das classes dominantes – os vencedores; a segunda, opta por uma leitura que faça jus aos 

vencidos, isto é, aqueles que foram derrotados no processo histórico e se encontram alijados do 

poder, marginalizados na estrutura social e invisibilizados pelas narrativas falsas do poder. 

Branco sai, preto fica não possui a figura do narrador, nem presente na história, 

nem em voz off. A ausência de uma narração que elucide e concatene a montagem acentua a 

fragmentação do roteiro, assim como assume que evita um ponto de vista ideal, universal e 

onisciente. Não há uma narrativa linear que integre a diegese sob uma história única. Da mesma 

forma que o passado dos jovens foi estilhaçado pela atuação da polícia, o filme revela esta 
 

50 
Na obra de Darko Suvin estrangement é um termo recorrente, destacado tanto na definição de utopia acima quanto 

no seu conceito-chave para a ficção científica, com o cognitive estrangement. Embora essa palavra possa ser 
traduzida tanto como “alienação” quanto “estranhamento”, sua real dimensão dentro do pensamento de Suvin só 
pode ser explicada através de sua versão em alemão, Verfremdung, tirada do texto de Bloch “Entfremdung, 
Verfremdung”. Enquanto Entfremdung seria o simples efeito de alienação como conhecemos em português, 
Verfremdung é o “apresentar-se como alienante, propositalmente, para se criar um efeito de alienação desvelado, 
assumido”. Basta lembrar o Verfremdungseffekt, ou efeito de distanciamento, do teatro de Brecht, que deixa claro 
para o espectador que se está diante de uma obra de arte, dissociando realidade e representação. Como o termo em 
português para esse procedimento teatral também pode ser “estranhamento”, este parece ser o mais apropriado para o 
estrangement de Suvin (Ana Cecília Araki e Helvio Moraes (trad.), in: SUVIN, 2015, p.468). 
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fragmentação nas várias lacunas e silêncios que se colocam diante do espectador. 

Os personagens compõem núcleos separados e relativamente independentes no tempo 

da diegese, embora Marquim, Jamaika e Sartana se cruzem na última parte do filme. A maior 

parte do tempo, entretanto, Marquim, Sartana e Dimas Cravalanças figuram de forma separada, 

reforçando a sensação de solidão e distanciamento que se produziu após os eventos traumáticos 

por que passaram. 

Este é um dos elementos que produz estranhamento: não há como se produzir uma 

relação imediata de empatia com os personagens, pois não se sabe, exatamente, qual é o lugar que 

eles ocupam na trama até o momento em que ocorre o seu desfecho. Não há a presença de heróis 

ou bandidos. Todos parecem vítimas e buscam uma vingança simbólica contra a opressão do 

passado e do presente. 

Os corpos mutilados de Marquim e Sartana são índices que revelam o aspecto 

documental da obra de Adirley. Como afirmam Suppia e Gomes, são “cartografias da violência, 

mapas da interdição, geografias alteradas pelo uso da força do estado” (SUPPIA e GOMES, 

2015, p.392). Sua condição física é reveladora do abuso de poder por parte da polícia e, ao 

mesmo tempo, signo das dificuldades enfrentadas pela população pobre e carente da Ceilândia. O 

esforço necessário para uma atividade corriqueira, como sair de um carro e entrar em casa, pode 

ser lido como um indício da privação de liberdade a que toda a Ceilândia se encontra submetida 

em uma relação de controle e segregação com Brasília. 

Como conta Sartana, em seu depoimento documental no interior do filme: 
 

O fim do Quarteirão foi meio que assim, o fim da fase da minha vida, o fim de uma das 
minhas vidas, comecei uma outra vida ali, foi um outro choque, sair do hospital foi um 
choque com a realidade, um choque com as ruas onde a gente dançava, tudo em que eu 
passava, eu lembrava uma coisa [...] parece que a cidade toda era parte da minha vida, 
parece que cortei aquilo ali tudo, era uma parte que eu tava perdendo, não tinha mais o 
direito de tá ali naquela esquina, eu cheguei em casa e não queria mais sair de casa. 
(Sartana, Branco sai, preto fica, 2014, 72”) 
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Figura 28 - Sartana (Shockito) e seu depoimento 
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 72 

As interdições estão inscritas na subjetividade e nos corpos dos personagens. A 

sequência abaixo corresponde a uma cena de aproximadamente três minutos, que se inicia com o 

carro de Marquim se aproximando de sua casa e se desenvolve com o esforço para sair do carro, 

retirar a cadeira de rodas colocada no assento do passageiro, posicioná-la adequadamente para 

poder se assentar nela e, finalmente, dirigir-se ao elevador de ferro que lhe permite aceder ao 

segundo andar de sua própria residência. Estes curtos dois minutos, em que impera o som 

ambiente direto e alguns resmungos de impaciência de Marquim, produzem uma angustiante 

sensação de limitação imposta pelo regime de privação de movimentos em que o 

ator/personagem se encontra. A limitação imposta a Marquim e Sartana pelo Estado passa a ser 

definidora de suas vidas pública e privada, assim como toda a periferia se encontra submetida a 

um regime de controle que lhe veda acesso e participação. 
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Figura 29 - Sequência: Marquim, carro e cadeiras de rodas 
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 31’ a 34' 
 
 

Pode-se pensar, juntamente com a sugestão dada pelo próprio diretor51, que as 

questões físicas de Sartana e Marquim são ícones da amputação a que o Distrito Federal foi 

submetido com o programa de erradicação das invasões, que deu origem à Ceilândia, assim como 

também são símbolo da amputação sofrida pela Ceilândia com o fechamento do baile do 

Quarentão, privando a comunidade do seu principal entretenimento social. Marquin e Sartana 

expressam essa privação em seus próprios corpos: uma vez feridos, não mais retornaram à vida 

social que compunha sua juventude e não puderam mais dançar. 

 
 

51 
Mesa redonda durante o 3º Festival de Cinema de Brasília. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=WigC2b-uJXQ. Acesso em 03/01/2018. 
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Os atores de Branco sai, preto fica não são profissionais. Marquim do Tropa já havia 

atuado com Adirley em outros filmes, como o Rap: O canto da Ceilândia (2005), premiado como 

o melhor documentário de Brasília. Porém, esta obra foi um documentário strictu sensu, 

composto basicamente por entrevistas a quatro rappers da Ceilândia, entre eles Marquim da 

Tropa. Já em BRANCO SAI, PRETO FICA. Marquim da Tropa interpreta Marquim – vale-se do 

seu mesmo nome social para interpretar sua própria história real, mesclando elementos ficcionais 

a passagens que compõem suas memórias individuais. O mesmo se pode dizer de Shockito (que 

interpreta Sartana) e de Dilmar Durães (o Dimas Cravalança). 

O personagem Dimas Cravalança é emblemático por ser o principal elemento da 

ficção científica. É um agente do futuro, oriundo do ano de 2073, que viaja no interior de uma 

nave espacial para buscar provas que incriminem o estado brasileiro por seus crimes contra as 

populações periféricas da Ceilândia. No entanto, não há nada em seu figurino ou nos elementos 

que compõem o núcleo do personagem que permitam identificar esta identidade especial: suas 

roupas são comuns: calça jeans, tênis, jaqueta de nylon, sem nenhum apelo a uma vestimenta 

com traços distintos que remetam a algum tipo de moda futura; seus equipamentos de trabalho 

são nada mais do que um walk talk, um caderno espiral bastante usado e uma caneta; sua nave 

espacial é um contêiner vazio, que durante a viagem balança e é iluminado por luzes de  

discoteca. 

Seu nome é profundamente alegórico: Dimas Cravalanças. “Dimas” era o nome do 

“bom ladrão”, conforme a tradição cristã, apoiada no evangelho de Lucas, que teria sido 

crucificado ao lado de Jesus Cristo no Monte Calvário e sido mais atencioso aos seus 

ensinamentos do que os mestres da lei. À ele, Jesus teria assegurado o paraíso, garantindo a 

remissão de seus pecados - segundo os relatos dos evangelhos cristãos. “Cravalanças” aponta 

para a lança – instrumento referido em diversas narrativas míticas, incluindo as versões populars 

mais conhecidas de São Jorge, ícone compartilhado pelo cristianismo e por religiões de matriz 

africana. A lança representa a possibilidade de um golpe fatal, único e certeiro, desferido de 

modo exato e triunfal contra o inimigo. O personagem de Dilmar Durães auto intitula-se 

Cravalanças, pois retorna do futuro em busca de reparação contra o Estado brasileiro, acusando-o 

de praticar crimes contra as populações periféricas. Sua função reparadora pode ser considerada, 

com isso, divina: produz uma interrupção da história para restituir a justiça, impingindo a punição 

adequada contra o estado. Porém, retornaremos a este ponto mais adiante. 
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Figura 30 - Sequência: Dimas Cravalança e sua nave 

 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 12' 
 
 

Segundo Adirley, Branco sai, preto fica não usufruiu dos recursos de uma 

decupagem clássica, isto é, seu roteiro e sua estrutura básica não foram pensados anteriormente à 

execução seguindo os moldes narrativos padronizados dos filmes norte-americanos, das novelas e 

séries para a tv. O diretor revela, inclusive, que parte considerável das decisões acerca do roteiro 

foi tomada no decorrer das filmagens, conforme o orçamento, materiais disponíveis e tempo iam 

permitindo. A improvisação e a espontaneidade tiveram lugar privilegiado na construção coletiva 

do roteiro e nas filmagens, sendo que os atores tiveram liberdade para intervir e propor alterações 

no roteiro. 

Esta proposta metodológica não se deveu somente à escassez de recursos financeiros, mas 

partiu de uma escolha estético-política. Segundo Adirley, “fazer um filme sobre a periferia é 

muito mais do que filmar locais periféricos: é assumir toda a linguagem, a gramática, o corpo e 

todas as relações que estão presentes na periferia. Isso é filmar com a periferia”52. 

 
 

52 
Mesa redonda durante o 3º Festival de Cinema de Brasília. Disponível em 
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A fotografia de Branco Sai, Preto Fica surpreende pelas ausências. Planos amplos, 

com muitos espaços vazios que revelam uma cidade permeada por ausências: ausência do poder 

público, ausência de moradores, ausência de construções, ausência de plantas e animais, ausência 

de sons. A fotografia que privilegia o plano ampliado abre espaço para que o espectador veja o 

indivíduo em seu contexto. Os lotes vagos, terrenos baldios e os planos com construções simples 

e mal-acabadas revelam os abandonos sociais e políticos a que a população está submetida. O 

Estado ausente permeia as relações dos indivíduos com seu espaço, ao mesmo tempo em que os 

lembretes constantes da “polícia do bem estar social” os confina a este mesmo espaço de 

abandono, por meio das políticas de segregação e acesso restrito. 

Figura 31 - Planos amplos e suas ausências. 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WigC2b-uJXQ. Acesso em 03 jan. 2018. 
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Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014 

Marquim e Sartana desempenham funções diferentes da diegese. Enquanto Marquim 

atualiza o passado por meio de sua rádio e de suas narrativas, possibilitando a rememoração dos 

bailes, das danças, dos encontros que faziam parte de sua juventude, Sartana apresenta em suas 

ilustrações as antevisões da destruição que estava por vir com a bomba sonora. Marquim explora 

os aspectos sonoros da representação histórica, enquanto Sartana apresenta uma leitura visual que 

serve como uma reconstrução possível do passado por meio da aniquilação do futuro. 

A bomba foi pensada por Marquim e construída com o apoio de Jamaika. O 

“pagamento” do trabalho técnico de Jamaika seria feito com passaportes falsos providos por um 

amigo de Marquim, para poder entrar na área de Brasília que estava interditada aos moradores da 

Ceilândia. O dispositivo seria composto por material sonoro de diferentes fontes, mas todas elas 

teriam em comum o fato de fazerem parte da vida da periferia ceilandense. O Rap cantado pelo 

rapper Dino, mais o brega/forró “A dança do jumento”, acrescidos dos sons ambientes que 

compõem o dia-a-dia de uma das feiras populares da cidade. 

Este aparato desponta como a única arma à disposição dos grupos que sofrem o 

processo de exclusão. Abandonados pelo poder público, ignorados pela história oficial, à margem 

do progresso, os habitantes da periferia só experienciam o Estado através de suas interdições e 

imposições: as rondas policiais constantes, os toques de recolher, a exigência de passaportes para 

aceder à Brasília. A incapacidade física dos personagens se revela uma importante metáfora de 

sua condição de incapacidade política, econômica e social: a mutilação de seus corpos manifesta 

também a impossibilidade de acesso à justiça, de contar com as instituições públicas, de 

sentirem-se protegidos pela lei e pelo direito. Ao contrário: o próprio Estado se incumbe de 

reproduzir as relações de dominação e manter negros, pobres e outros grupos excluídos à margem 

do sistema, no máximo atuando como trabalhadores para perpetuar a própria subalternidade. 
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Figura 32 - Material para a bomba sonora: rap, forró-brega e ruídos urbanos. 
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014. 

Branco sai, preto fica atua no domínio do estranhamento porque se recusa a 

compactuar com a versão dos vencedores, na qual o esquecimento prevalece. Ao invés de 

silenciar e perpetuar a narração da cultura, o filme de Adirley abre espaço para a “barbárie”, o 

lado obscurecido do processo histórico que é silenciado e invisibilizado. A atuação violenta e 

racista da polícia em 1986 – mais uma entre tantas que fazem parte do cotidiano das populações 

periféricas, pobres e negras – abastece momentaneamente os notíciarios sensacionalistas, mas se 

esvaem da memória coletiva rapidamente, suplantadas pela grande história dos vencedores. 

As interrupções – no sentido brechtiano – permeiam toda a produção de Branco sai, 

preto fica. A recusa em produzir uma narrativa empática traduz-se em estratégias de montagem 

que pretendem produzir um deslocamento no espectador. A nave-contêiner, o personagem Dimas 

Cravalanças que atira com uma arma invisível e faz o som do disparo com sua boca, os 

fotogramas de ilustrações que substituem as encenações, são elementos que impedem a 

acomodação do espectador a uma fruição convencional. A percepção por estranhamento conduz a 

um processo reflexivo, e não meramente emocional. 

Ao invés da identificação com um ou outro personagem na trama, o espectador é 

conduzido à percepção de que trata-se sempre de um filme, uma obra fruto de montagem. Não há 
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transparência, mas opacidade; não há identificação, mas distanciamento. E por isso, é possível o 

exercício da crítica pelo espectador. Damião reforça a ideia, afirmando que, na interrupção ou 

estranhamento 

 
o desempenho dos atores também se transforma: estes não devem mais "expressar 
sentimentos", mas "exibir atitudes" ou Gesten. Essa "estranheza" ou "distanciamento" 
(Verfremdung) que o ator passa a ter com o espectador visaria romper com o estado de 
alienação gerado pela "empatia" e passaria a integrar o "meio de interrupção" a partir do 
qual se organiza a peça. O valor dessa concepção -Verfremdung-, para Brecht, "estava 
em que lhe oferecia um novo processo de julgar e explicar aqueles meios de realização 
do desprendimento crítico a que ele chamara, antes, 'épico' (DAMIÃO, 2007, p.193) 

 
Figura 33 - Cravalanças "paira" sobre Brasília. 

 

Fonte: BRANCO sai, preto fica. 2014, 92' 

A cena acima, uma das ilustrações que compõem a sequência final do filme de 

Adirley Queirós, Branco sai, preto fica, é emblemática. Com a força de uma alegoria, cuja 

potência representativa Benjamin já havia demarcado, podemos nos remeter à outra alegoria: a do 

anjo da história, apresentada na Tese IX do ensaio Sobre o conceito de história. Recapitulemos o 

texto benjaminiano: 

[o semblante do anjo da história] está voltado para o passado. Onde nós vemos uma 
cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e arremessa a seus pés. Mas uma tempestade sopra do paraíso e 
prende-se em suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-la. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta as costas, enquanto 
o amontoado de ruínas diante dele cresce até o céu. É a essa tempestade que chamamos 
progresso. (BENJAMIN, 2014g, p.246) 
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Nessa alegoria, Benjamin se refere à pintura de Paul Klee, intitulada Angelus Novus, 

de 1920, e faz uma profunda digressão acerca do significado do olhar do anjo: melancólico, ao 

anjo só resta contemplar a destruição trazida pelo progresso, sem possibilidade de restituir ao 

passado sua originalidade e inteireza. Associa-se a essa personagem do quadro de Klee, outra 

figura emblemática da melancolia: o anjo da gravura de Albrecht Dürer em Origem do drama 

barroco alemão53. 

A imagem de Dimas Cravalança pairando entre nuvens de fumaça e fogo sob uma das 

mais icônicas obras arquitetônicas de Brasília, o Museu Nacional, projetado por Oscar Niemeyer, 

é repleta de significados. A face gigantesca observa o desespero dos espectadores da arte 

moderna, que correm desesperados perante as chamas da cultura da periferia negra e pobre. 

Dimas Cravalança, o ícone de um futuro que retorna para fazer justiça, é o emblema do acerto de 

contas alegórico entre classes e raças. Assim como o anjo de Paul Klee, Dimas não age em prol 

da restituição nostálgica de um passado, mas tampouco contenta-se com a melancolia da inação. 

A bomba sonora que explode e ecoa nos céus de Brasília são um grito desesperado de revolta 

contra as múltiplas interdições vivenciadas por aqueles que se encontram alijados dos centros de 

poder. Ao invés da melancolia, a bomba sonora traz uma última possibilidade de vingança e 

reparação: inundar a saneada cultura média brasiliense com os ruídos da periferia, que têm o 

poder de, ao menos, anunciar a existência daqueles cuja vida tem sido marcada pela 

invisibilidade. 

 
 

3.4. TRILHA SONORA À PARTE: RAP E POLÍTICA 

Branco sai, preto fica é permeado de sons e silêncios. Os silêncios, por vezes longos, 

se destacam em cenas com planos ora abertos, amplos, que nos permitem enxergar as agruras de 

uma periferia desolada, mas também se enveredam por planos fechados, focados nos silêncios 

dos personagens em seu isolamento físico, social e emocional. 

Os sons evocam uma miscelânea de experiências próprias à população da Ceilândia. 

As paisagens inóspitas são recortadas por silêncios e ruídos metálicos. A música da cultura negra 

que atravessa as décadas de 1970 até os início dos anos 2000 é evidenciada como a principal 

 
 

53 
A respeito dessas imagens: J.M. Gagnebin, "O hino, a brisa e a tempestade: dos anjos em Walter Benjamin" 

(2005, p.121-134). 
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referência para a composição dos cenários e da ambientação sonora. Em sua rádio pirata, no 

subsolo de sua casa, Marquim conta com um equipamento ultrapassado, remanescente dos anos 

1980 e de sua juventude. O DJ seleciona vários discos de vinil que fizeram sucesso no passado, 

escolhe cuidadosamente as músicas e as executa na vitrola Gradiente, fora de linha há décadas. 

As canções selecionadas, que perpassam o soul, o funk, o dance, o rap e o pop, têm em comum o 

fato de estarem conectadas a uma herança estético-social do entretenimento acessível à periferia, 

que denota identidade e pertencimento aos grupos sociais que habitavam a Ceilândia, cidade 

originada do higienismo brasiliense. 

Figura 34 - Marquim (Marquim do Tropa), seus vinis e sua rádio 
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 2'. 
 
 

O disco de vinil é relevante: ele é um vestígio de um passado relativamente remoto, 

remanescente de uma cultura analógica, pré-digital, que anuncia a resistência às modernizações 

tecnológicas que acompanham o progresso do mundo urbano. Adirley Queirós, em entrevista 

durante o 3º Colóquio Cinema, Estética e Política, realizado em abril de 2014 na Universidade 

Federal Fluminense em Niterói54, disse que o ator Marquim do Tropa teve total liberdade na 

seleção musical que era executada durante o filme, em sua rádio. Inclusive, a rádio era “real”: 

alto-falantes foram posicionados no lado de fora da casa onde ocorriam as filmagens e as ondas 

sonoras foram propagadas ao vivo para a comunidade, fabricando mais uma simbiose entre os 
 

54 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=WigC2b-uJXQ. Acesso em 03/01/2018. 
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domínios da ficção e do documentário, para compor o entrelugar a que se refere Angelita Bogado 

(2017, p.14). 

A escolha dos artistas e das músicas feitas pelo ator foi acompanhada sempre de 

alguma rememoração pessoal, sem que houvesse um direcionamento ou uma intervenção da 

direção. Esta liberdade concedeu, sem dúvida, um elemento a mais de ruptura entre os domínios 

ficcional e documental, uma vez que a presença latente da memória do ator na composição do 

personagem produz uma fusão praticamente indelével entre a representação fílmica do 

personagem e as memórias factuais do indivíduo real. 

Fazem parte da seleção musical de Marquim canções do universo soul music e dance, 

muito populares nos anos 1980 nos subúrbios norteamericanos povoados por afrodescendentes e 

latinos, e que tiveram ampla influência sobre a formação do gênero no Brasil. Artistas como Kool 

Moe Dee , Run DMC, Bobby Jimmy & The Critters, fazem parte dessa leva de funk soul que era 

recorrente no Quarentão e que foi rememorada por Marquim em sua rádio. Sucessor de James 

Brown e predecessor do funk melody que estourou no Brasil no início dos anos 1990, tendo no 

artista Latino uma de suas principais referências, o funk soul era o ritmo predominante sob o qual 

os passinhos de dança eram executados pelos jovens nos bailes do Quarentão. A sonoridade 

predominantemente dançante permitia que os bailes oferecessem uma das poucas alternativas de 

entretenimento na periferia, uma vez que não havia outras iniciativas artísticas por parte do poder 

público. 

Além das músicas mais dançantes, marcadas por batidas e samplers com forte acento 

nos graves, Marquim também relembra os momentos de romantismo que compunham as matinês. 

A canção Flying (Turning around), de Chris de Burg, era uma daquelas baladas românticas que 

embalavam os jovens casais e os pares formados durante o baile. 

Marquim relembra o baile do Quarentão, e sua rememoração é acompanhada por 

fotografias de seu arquivo pessoal. Nestas fotografias, o baile apresenta a sua identidade: jovens, 

em sua maioria composta por negros, exibiam-se em coreografias ao som de funks e souls da 

década de 1980. As roupas – macacão jeans e camisetas brancas – indicam o pertencimento  a 

uma tribo urbana e o compartilhamento de significados ligados ao universo Hip Hop. O 

entretenimento se configurava, também, como um ato de resistência cultural que conferia valor e 

significado àquele grupo, condicionado à exclusão social por políticas de cunho higienista. 



 

 
 
 

Figura 35 - Fotografias de arquivo do Baile do Quarentão.
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 6'

 
As mesmas fotografias de arquivo serão utilizadas por Dimas Cravalanças em seu 

dossiê contra o estado brasileiro. Estas fotografias, ainda que no interior da ficção, reforçam o 

caráter documental de Branco sai, preto fica

renegociação constante com o presumido pacto ficcional.

 
Figura 36 - Dimas Cravalanças analisa as fotografias do baile do Quarentão.)

 
 

 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 41
 

Rodrigo Duarte (2012) considera que o movimento Hip Hop é um exemp

“construto estético-social”. Com este conceito, Duarte se refere a uma categoria cultural 

intermediária, localizada ela própria em um entrelugar em relação à indústria cultural e à cultura

Fotografias de arquivo do Baile do Quarentão. 

BRANCO sai, preto fica, 2014, 6' 

As mesmas fotografias de arquivo serão utilizadas por Dimas Cravalanças em seu 

dossiê contra o estado brasileiro. Estas fotografias, ainda que no interior da ficção, reforçam o 

Branco sai, preto fica, fazendo com que o espectador mant

renegociação constante com o presumido pacto ficcional. 

Dimas Cravalanças analisa as fotografias do baile do Quarentão.) 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 41 

Rodrigo Duarte (2012) considera que o movimento Hip Hop é um exemp

social”. Com este conceito, Duarte se refere a uma categoria cultural 

intermediária, localizada ela própria em um entrelugar em relação à indústria cultural e à cultura
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As mesmas fotografias de arquivo serão utilizadas por Dimas Cravalanças em seu 

dossiê contra o estado brasileiro. Estas fotografias, ainda que no interior da ficção, reforçam o 

, fazendo com que o espectador mantenha a sua 

Rodrigo Duarte (2012) considera que o movimento Hip Hop é um exemplo de um 

social”. Com este conceito, Duarte se refere a uma categoria cultural 

intermediária, localizada ela própria em um entrelugar em relação à indústria cultural e à cultura 
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popular autêntica. O Hip Hop, fruto de movimentos da cultura negra urbana dos subúrbios de 

Nova Iorque, na década de 1970, não deixou de ser cooptado pelo mercado e reduzido a um 

conjunto externo de referências sonoras e visuais. Porém, em uma relação dialética interna com o 

sistema capitalista, permanece se reinventando em sua crítica à cultura de massa: 

não é menos evidente, por outro lado, o aspecto de negatividade do Hip Hop mais 
ideológico, que vive à margem da – e até mesmo opondo-se à – cultura de massas, 
apresentando-se não apenas com um discurso de profunda oposição ao existente, mas 
também com uma postura estética abrangente (com os chamados “quatro elementos” 
englobando os âmbitos sonoro – os DJs –, textual – o rap –, plástico – o grafitti – e 
corpóreo-expressivo – o break dance). Além disso, o Hip Hop é um movimento que, 
apesar de ter surgido nos guetos negros de Nova York, é hoje a cultura estético-crítica de 
muitos milhões de jovens discriminados em todo o mundo (negros e latinos nos EUA, 
árabes na Europa ou simplesmente os socialmente excluídos das grandes cidades 
brasileiras). Esse fato é importante se se considera que o atual estágio da indústria 
cultural é tributário da fase globalizada, pós-queda-do-muro-de-Berlim, do capitalismo 
monopolista: o hip hop talvez seja o único movimento social com apelo estético 
verdadeiramente globalizado. (DUARTE, 2012, p.9) 

 
A canção que encerra o filme não poderia ser mais emblemática, traduzindo a 

metáfora catártica proposta pelo diretor. O curioso da escolha da canção é que, segundo o próprio 

Adirley, ela não estava prevista no roteiro e só teria sido indicada pelo seu filho já ao final das 

filmagens, quando a dúvida sobre as sequências de encerramento pairavam sobre as cabeças da 

equipe de produção. A abertura para a criatividade no roteiro de Branco sai, preto fica mostra o 

quanto a produção do filme foge à decupagem clássica e aos padrões organizados do cinema 

comercial, aventurando-se, com marca autoral e coletiva, em esferas de relações de produção 

pouco usuais. 

“Bomba explode na cabeça" é o título da canção de MC Dodô, lançada em 2007. MC 

Dodô, ele próprio nascido em Santa Luzia, cidade periférica da região metropolitana de Belo 

Horizonte, que compartilha muitos traços com a Ceilândia. 

 
 

Bomba Explode Na Cabeça55 

Mc Dodô 
 
 

Bomba explode na cabeça estraçalha ladrão 

Frita logo o neurônio que apazigua a razão 

Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou 

Os trutas e as correrias vão me ajudar 
 
 

Na vida regredimos se o dito não for feito 

Ser sujeito macho bolado daquele jeito 

Pisa falso com certeza e se cai lá no veneno 

Lá onde os detentos faz os julgamentos 

 
 

55 
Disponível em https://www.letras.mus.br/mc-dodo/1114995/. Acesso em 10/01/2018. 
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ganhar 

Os trutas e as correria vão me ajudar 
 
 

No tic-tac do relógio o jogo já começou 

Eu vim aqui representar sou Mc Dodô 

Humildemente tô chegando nesse movimento 

Todos estão ligados no meu pensamento 

Fita loca e cabulosa roda em seu redor 

Os manos que atrasaram não chegaram com copo 

Se apresentaram lá no baile junto às gatinhas 

As minas lá do bairro da periferia 

Um aperto de mão e um sorriso então 

Marcaram a despedida de um grande irmão 

Minha alegria era tanta eu vi o meu aliado 

Pois os melhores momentos foram lado-a-lado 

A infância que tivemos nunca vou me esquecer 

Lançava uns passinho aquilo tudo ocê vê 

E tudo passa com certeza queira ou não querendo 

Quem já passou o tempo lá dos movimento 

Os inimigos que lembravam de tudo que rolou 

Falavam que morreu apenas começou 

Na trairagem judaria escondidos no vento 

Atocaiaram meu mano pro santo julgamento 

Tarde de sabadão tristeza no coração 

Meu telefone toca eu pressenti a razão 

Soou logo as trombetas da triste agonia 

Que rola nas famílias dias após dias 

 
Bomba explode na cabeça estraçalha ladrão 

Fritou logo o neurônio que apazigua a razão 

Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou 

ganhar 

Várias fitas de quebradas parecidas ou iguais 

Tristezas e alegrias pensamentos ideais 

De conquistar a liberdade lá do sofrimento 

Que tão vivendo os mano lá do movimento 

Atividade na viagem lembra do proceder 

Escutei a mensagem que dizia o que 

Não acredito nisso que você está falando 

Julgaram meu irmão eu devo estar sonhando 

 
Bomba explode na cabeça estraçalha ladrão 

Fritou logo o neurônio que apazigua a razão 

Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou 

ganhar 

Os trutas e as correria vão me ajudar 
 
 

A infância que tivemos nunca vou me esquecer 

Lançava uns passinho aquilo tudo ocê vê 

Quem já passou o tempo lá dos movimento 

Os inimigos que lembravam de tudo que rolou 

Falavam que morreu apenas começou 

Na trairagem judaria escondidos no vento 

Atocaiaram meu mano pro santo julgamento 

Tarde de sabadão de luto no coração 

Meu telefone toca eu pressenti a razão 

Soou logo as trombetas da triste agonia 

Que rola nas famílias dias após dias 

 
Bomba explode na cabeça estraçalha ladrão 

Fritou logo o neurônio que apazigua a razão 

Eu vou comprar e com certeza a guerra eu vou 

ganhar 

Os trutas e as correria vão me ajudar 

 
Na diegese de Branco sai, preto fica, a canção surge acompanhando a sequência 

final, que ocorre logo após o lançamento da bomba sonora por Marquim e seus amigos. Por falta 

de recursos para filmar um final apocalíptico digno de uma ficção científica, Adirley optou por 



 

 
 
 

trazer à tona as ilustrações de Shokito. Os resultados dessa escolha forçosa trouxeram elementos 

muito interessantes para pensar nos impactos estéticos e políticos do filme.

Marquim dispara o acionador e a parafernália começa a expelir fumaças, enquanto a 

mistura de sons de rap, forró e vários ruídos se expandindo pelo ambiente e inicia sua trajetória 

destruidora rumo à Brasília. Assim inicia

instaurou uma sociedade segregada e submetida a um poder discip

Figura 37 - Marquim aciona a bomba.
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 90’

Ao som do rap de MC Dodô, as ilustrações de Sartana (Shokito) representam a 

vingança da periferia contra a violência e a injustiça impetrada pelo próprio poder público. Na

impossibilidade de exercer poder de modo horizontal e de fazer justiça aos acontecim

recorrentes de violência contra as populações periféricas, só resta a vingança. Porém, a vingança 

não pode ser realizada com os mesmos instrumentos e a partir das mesmas regras vigentes no 

sistema: a população periférica não dispõe de armas, nem do p

reforçada por instituições coercitivas. A população periférica possui, basicamente, a si mesma e 

aos restos de um sistema excludente para poder fazer

A bomba sonora atua na imposs

Brasília, o que produz não só uma invisibilização como uma “inaudição” forçada por um sistema 

que produz o silenciamento. A periferia é invisível e inaudível. Sua inexistência é mantida pelo 

isolamento geográfico e perpetuada pelos instrumentos de contenção e segregação legal de um 

estado futuro de cunho nitidamente fascista. O 

diegese de Adirley, se refere, diretamente, à exclusão permanente na qual os m

vivem na atualidade. O futuro indefinido nada mais é do que um prolongamento acentuado de 

uma situação vivenciada no tempo presente.

Por isso, o efeito destruidor da bomba sonora possui um significado catártico. 

trazer à tona as ilustrações de Shokito. Os resultados dessa escolha forçosa trouxeram elementos 

muito interessantes para pensar nos impactos estéticos e políticos do filme.

Marquim dispara o acionador e a parafernália começa a expelir fumaças, enquanto a 

mistura de sons de rap, forró e vários ruídos se expandindo pelo ambiente e inicia sua trajetória 

destruidora rumo à Brasília. Assim inicia-se a vingança alegórica contra o centro de poder que 

instaurou uma sociedade segregada e submetida a um poder disciplinar coercitivo.

Marquim aciona a bomba. 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 90’ 

Ao som do rap de MC Dodô, as ilustrações de Sartana (Shokito) representam a 

vingança da periferia contra a violência e a injustiça impetrada pelo próprio poder público. Na

impossibilidade de exercer poder de modo horizontal e de fazer justiça aos acontecim

recorrentes de violência contra as populações periféricas, só resta a vingança. Porém, a vingança 

não pode ser realizada com os mesmos instrumentos e a partir das mesmas regras vigentes no 

sistema: a população periférica não dispõe de armas, nem do poder da lei, nem da autoridade 

reforçada por instituições coercitivas. A população periférica possui, basicamente, a si mesma e 

aos restos de um sistema excludente para poder fazer-se ver e fazer-se ouvir pelo centro de poder. 

A bomba sonora atua na impossibilidade de visibilidade (e audibilidade) criada por

Brasília, o que produz não só uma invisibilização como uma “inaudição” forçada por um sistema 

que produz o silenciamento. A periferia é invisível e inaudível. Sua inexistência é mantida pelo 

geográfico e perpetuada pelos instrumentos de contenção e segregação legal de um 

estado futuro de cunho nitidamente fascista. O apartheid vivido pelos moradores da Ceilândia, na 

diegese de Adirley, se refere, diretamente, à exclusão permanente na qual os m

vivem na atualidade. O futuro indefinido nada mais é do que um prolongamento acentuado de 

uma situação vivenciada no tempo presente. 

Por isso, o efeito destruidor da bomba sonora possui um significado catártico. 
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trazer à tona as ilustrações de Shokito. Os resultados dessa escolha forçosa trouxeram elementos 

muito interessantes para pensar nos impactos estéticos e políticos do filme. 

Marquim dispara o acionador e a parafernália começa a expelir fumaças, enquanto a 

mistura de sons de rap, forró e vários ruídos se expandindo pelo ambiente e inicia sua trajetória 

se a vingança alegórica contra o centro de poder que 

linar coercitivo. 

Ao som do rap de MC Dodô, as ilustrações de Sartana (Shokito) representam a 

vingança da periferia contra a violência e a injustiça impetrada pelo próprio poder público. Na 

impossibilidade de exercer poder de modo horizontal e de fazer justiça aos acontecimentos 

recorrentes de violência contra as populações periféricas, só resta a vingança. Porém, a vingança 

não pode ser realizada com os mesmos instrumentos e a partir das mesmas regras vigentes no 

oder da lei, nem da autoridade 

reforçada por instituições coercitivas. A população periférica possui, basicamente, a si mesma e 

se ouvir pelo centro de poder. 

ibilidade de visibilidade (e audibilidade) criada por 

Brasília, o que produz não só uma invisibilização como uma “inaudição” forçada por um sistema 

que produz o silenciamento. A periferia é invisível e inaudível. Sua inexistência é mantida pelo 

geográfico e perpetuada pelos instrumentos de contenção e segregação legal de um 

vivido pelos moradores da Ceilândia, na 

diegese de Adirley, se refere, diretamente, à exclusão permanente na qual os moradores da cidade 

vivem na atualidade. O futuro indefinido nada mais é do que um prolongamento acentuado de 

Por isso, o efeito destruidor da bomba sonora possui um significado catártico. Ele 
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cumpre um papel que só é possível na arte, por meio de uma alegoria: o acerto de contas do  

futuro com um passado de racismo, injustiça, alijamento e opressão. 

A relação com o rap é visceral também em outros filmes que se propõe lançar um 

olhar desde a periferia. Em A vizinhança do tigre, os personagens Juninho e Neguinho, 

companheiros inseparáveis, escutam em seus smartphones o rap A Batéria FC, do grupo Facção 

Central, cuja temática é a mesma presente na proposta catártica de Branco Sai, Preto Fica: a 

vingança social por meio da música: 

Não adianta blindar carro, por vigia na porta, 
seu pior inimigo ataca via onda sonora. 
Os decibéis da nossa dor vão estourar seu tímpanos, 
vim pra por estriquinina no seu whysk envelhecido. (A Bactéria FC, Facção Central In: 
VIZINHANÇA do Tigre, 2014, 65’) 

 
Figura 38 - Sequência: a bomba sonora explode contra Brasília 

 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 92' 
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O hip hop – o rap em especial – desempenha um papel central na argumentação de 

Branco sai, preto fica. Adirley já tinha sinalizado a relevância do estilo desde seu documentário 

de estreia, RAP: o canto da Ceilândia, de 2005. Nesse breve documentário, feito segundo o 

modelo do cinema verdade, Adirley se dedicou a entrevistar quatro expoentes do Rap da cidade 

satélite de Brasília, que expuseram as dificuldades de se assumirem como rappers dentro da 

lógica excludente, racista e periférica em que vivem. Jamaica, X, Japão e Marquim do Tropa 

contaram um pouco de suas trajetórias marcadas pela pobreza e pela resistência à cultura de 

massa dominante. Para estes artistas, o rap não é meramente um estilo estético, uma tribo urbana 

ou uma profissão, mas um estilo de vida que confere identidade e pertencimento, que não descura 

da sua importância política. As denúncias realizadas nas letras do rap das muitas situações de 

opressão e abandono, concorrem para a promoção de conscientização quanto às possibilidades de 

luta por melhores condições de vida. Esta luta parte, inicialmente, da assunção da condição de 

ceilandense, contra qualquer preconceito que pretendeu reduzir a dignidade desse pertencimento. 

Não por acaso, Rap: o canto da Ceilândia, apesar de ter sido uma obra de conclusão de curso de 

um cineasta iniciante, ex-jogador de futebol e até então pouco afeito ao cinema e às artes, recebeu 

o prêmio máximo de sua categoria no Festival de Brasília de 2005. 

Diferentemente do que ocorre em Tropa de Elite, em que o rap é apresentado de 

forma a caricaturizar um segmento social, associando-o a práticas criminosas, à pobreza e à 

incivilidade, em Branco sai, preto fica o rap é lido como um instrumento artístico de 

enfrentamento. A trajetória filmográfica de Adirley, iniciando-se com Rap, o canto da Ceilândia 

e desembocando em Branco sai, preto fica, ergue a cultura periférica como um todo, com 

destaque para o movimento Hip Hop, a um patamar ímpar quanto à sua função sócio-política. 

O rap desempenha um papel de grande relevância por sua própria origem e identidade 

ligada à luta social, mas Adirley encontra um modo de inserir manifestações culturais que gozam 

de menos prestígio quanto à causas sociais, como é o caso do forró-brega e dos sons cotidianos  

de uma feira de produtos contrabandeados. A “Dança do jumento”, apesar de não possuir 

nenhuma pretensão política e poder ser caracterizada como um produto da indústria cultural, é 

ressignificada por Adirley para ganhar uma conotação estético-política. O forró-brega é uma das 

manifestações artísticas mais presentes nas periferias das regiões centro-oeste, norte e nordeste e 

compõe a trilha sonora fundamental do cotidiano de milhões de pessoas nas periferias de muitas 

cidades brasileiras. Configurando-se como um estilo de forte apelo popular, o forró-brega 
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expressa como poucos uma determinada identidade musical da periferia: canções dançantes, 

associadas a ritmos da cultura popular (forró), com letras simples que exploram o efeito de duplo- 

sentido com conotação sexual e um tom de humor. A culta, rica, branca e poderosa Brasília  

reage com espanto e terror diante do absurdo musical advindo da periferia. Desprovida do 

monopólio da força e dos instrumentos políticos convencionais, só restam aos moradores da 

Ceilândia a sua própria cultura musical e a luta pelo direito de poderem escrever sua própria 

história. 

 
3.5. “DA NOSSA MEMÓRIA FABULAMOS NÓIS MESMOS” 

 

Branco sai, preto fica, se encerra de um modo profundamente icônico. O último 

fotograma apresentado, após os créditos de produção, enuncia uma frase emblemática: 

Figura 39 - A cartela final. 
 

Fonte: BRANCO sai, preto fica, 2014, 96' 

Após a destruição da cidade de Brasília, reduzida a ruínas e ferros distorcidos pela bomba 

sonora, o fotograma desenhado à mão soa como uma lápide. O dístico pode ser interpretado como 

um epitáfio, uma inscrição fúnebre, assinada pela Ceilândia – isto é, pelo conjunto de excluídos, 

segregados, sujeitos invisibilizados e submetidos ao controle policialesco à sombra da capital do 

poder. 

Ainda que Benjamin reconheça a impossibilidade do retorno a uma narração (Erfahrung) 

em sentido original e totalizante, ele não desconsidera a possibilidade de que rastros da oralidade 
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sejam retomados, ainda que de modo fragmentado, pelas experiências de ruptura das novas 

narrativas. A frase abstém-se do rigor da língua padrão e opta pela fidelidade à linguagem 

comum, coerente com o lugar de onde é pronunciada (a Ceilândia), permitindo que um “nóis”, 

desafiador e autêntico, salte da tela em direção ao espectador. Esta frase remete diretamente à 

oralidade que compõe as relações comunicativas fundamentais dos moradores da Ceilândia; essa 

mesma oralidade subjaz às narrativas épicas. 

Este rastro de oralidade nos remete ao documento épico (DAMIÃO, 2007, p.186-201) e 

reivindica o direito à memória e à narração, que é costumeiramente vedado às populações 

vencidas pelo processo civilizatório. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENTRE A ESTÉTICA E A POLÍTICA 
 
 

Benjamin vivenciou na própria pele o trauma da ascensão do nazifascismo na década 

de 1930. Em diversos ensaios, o filósofo denunciou o modo como os regimes autocráticos alemão 

e italiano valeram-se da arte e da propaganda para cooptar novos adeptos e produzir consenso. O 

cinema desempenhou papel significativo nesse processo político, sendo transformado em arma de 

propaganda a serviço das ideologias de cunho racista e hegemonista. A este processo Benjamin 

deu o nome de “estetização da política”: os desfiles, as celebrações, as imagens dos líderes eram 

captadas pelas lentes da câmera de um modo espetacularizado, visando produzir discursos de 

poder grandiloquentes, meros simulacros da realidade que eram direcionados para as grandes 

massas, encantadas com as novas possibilidades que os recursos da técnica traziam. 

Como Benjamin havia previsto em O autor como produtor, uma obra não pode ser 

revolucionária se ela, de fato, não o tiver sido desde suas relações de produção mais básicas. 

Além dos fatores de produção, uma obra revolucionária também o deve ser quanto à sua forma; 

inovar-se para que não sucumba às estruturas narrativas já estabelecidas pelas forças dominantes. 

E quanto a esses dois aspectos, Tropa de Elite não foi nem um pouco revolucionário: foi proposto 

por uma produtora que, apesar de relativamente nova, pôde contar com uma equipe de produção 

com renome internacional e vasta experiência; contou com um orçamento bastante generoso a seu 

favor; distribui as funções de forma canônica; atores famosos e elenco atuante na principal rede 

de televisão do país. Além dos aspectos acima, Padilha apresentou um modelo de decupagem 

padronizado, fortemente influenciado pela tv e pelo videoclipe – o que corroborou para a 

recepção empática da obra. 

Por outro lado, Branco sai, preto fica representou uma experiência revolucionária um 

tanto mais autêntica: fruto de um trabalho de um coletivo, no qual as funções exercidas pelos 

membros da produção eram mais horizontais e menos definidas em função de posição de 

autoridade; absteve-se de se valer de atores profissionais, preferindo utilizar-se da experiência 

vivida de pessoas que vivem as histórias que contam e encenam a si mesmas; contou com 

orçamento bastante reduzido, especialmente se comparado à Tropa de Elite; se recusou a contar a 

história de sofrimento e violência pelo ponto de vista dos “vencedores”, isto é, aqueles grupos 

que se encontram nas posições de maior prestígio e poder. O roteiro, assim como as cenas e a 

própria atuação de cada ator foi negociado de forma horizontal, passo a passo, com grande 
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liberdade de criação dada a cada membro. 

O filme de Padilha, a despeito da intenção do próprio diretor, filiou-se a uma tradição 

de fabricação da percepção por empatia que permitiu a interpretação que o acusou de fascismo – 

apesar dos protestos de Wagner Moura56 e do próprio Padilha. Ao fabricar um discurso 

monológico em nome de um único personagem, criando uma simbiose entre o narrado e o 

mostrado pelas imagens, Padilha permitiu uma associação por demais imediata entre discurso 

fílmico e uma suposta realidade que coincide com um imaginário social racista, excludente e 

autoritário. Com isso, Padilha abriu mão da possibilidade da intervenção crítica de sua direção, 

deixando o espectador à mercê da única visão de mundo oferecida à ele: a visão do capitão 

Nascimento, perturbado emocionalmente mas imbatível e infalível em suas condutas moral e 

técnica. 

A partir dessa visão monológica, a violência policial se encontrava legitimada. 

Mesmo as críticas contra a tortura que despontaram não conseguiram silenciar as muitas 

aprovações à atuação autoritária, repressiva e à margem da lei executada por Nascimento e sua 

trupe. Essas aprovações já eram um indício, agora bastante evidente, de um movimento crescente 

no Brasil: o avanço de setores mais conservadores que ignoram políticas sociais e apostam em 

um combate à criminalidade similar à lei de Talião, baseado em uma leitura maniqueísta da 

sociedade: “nós”, os cidadãos de bem, versus “eles”, um conjunto heterogêneo de raças, 

subgrupos sociais, agrupamentos localizados territorialmente nas periferias, que podem 

representar uma ameaça ao status quo das classes burguesas dominantes. 

A identificação de parte considerável do público com o capitão Nascimento é 

sintomática. Trata-se de um fenômeno macropolítico diagnosticado por pesquisas de intenção de 

voto e de aumento de candidaturas de políticos ligados a partidos conservadores57. As máximas 

do BOPE, expressas em seus “cantos de treinamento”, deixam claro que “bandido bom é bandido 

morto”. “Tropa de elite, qual é sua missão: é invadir favela e deixar corpo no chão”, canta a 

 
 

56 
Wagner Moura faz a afirmação no artigo intitulado “Tropa de Elite não é fascista”, publicado no Jornal O Globo 

de 25/09/2007 (Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/em-artigo-ao-globo-wagner-moura-diz-que-tropa- 
de-elite-nao-fascista-4152206. Acesso em 03/12/2017). O texto de Moura é uma resposta ao artigo de Arnaldo Bloch 
escrito, “Tropa de Elite é fascista”, escrito também para O Globo. 
57 

Pesquisa divulgada pelo jornal Correio Braziliense em abril de 2017 identifica que entre 1998 e 2014, o número 
de candidatos de direita subiu de 45,6% para 51,3%; os de centro despencaram de 27,8% para 20,8% e as 
candidaturas de esquerda tiveram leve oscilação de 26,6% para 27,9% . Disponível em 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2017/04/02/internas_polbraeco,585502/conservador-por- 
natureza-brasil-ve-nova-direita-crescer-na-politica.shtml. Acesso em 21/01/2018. 
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canção. Com isso, a atuação do BOPE, tal como representada no filme de Padilha, tem sua 

violência ratificada em nome de uma estrutura de poder que precisa se auto afirmar. Benjamin 

chama a este fenômeno de “violência mítica”. A violência que é excercida não em nome da 

justiça, mas que visa, ela mesma, tornar-se um direito. Ainda que esteja à margem da lei, a 

atuação do BOPE é aprovada por ser considerada eficaz. O que passa a estar em jogo não é a 

tortura, mas o questionamento da ilegalidade da tortura. Parte-se da premissa de que a tortura não 

é um mal em si mesmo, como prescreve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém 

afirma-se que ela, como um instrumento a serviço de um bem maior, deve ser lida de forma 

relativizada. Alguns podem e devem ser torturados. Quem pode e deve ser torturado? Todos 

aqueles que são lidos como inimigos da sociedade. 

Os aplausos ouvidos em muitas salas de cinema ao Capitão Nascimento (XEXÉU, 

2007, p.1) podem ser considerados sintomas da ascensão de posições políticas à direita mais 

conservadora no país. A figura do capitão Nascimento: formação militar, rígido, disciplinador, 

defensor de uma postura ética militarizada, que aponta o dedo para os “maus comportamentos” 

da classe média que alimenta o tráfico de drogas, tem encontrado ecos na política atual em 

diversos âmbitos. Um desses âmbitos consiste na ascensão de figuras políticas como o deputado 

federal Jair Bolsonaro (PSC/RJ): com um discurso à lá capitão Nascimento, de que “bandido 

bom é bandido morto” e de “direitos humanos somente para humanos direitos”, Bolsonaro tende 

a dar vez e voz à mesma parcela da população que aplaudiu o personagem de Wagner Moura 

enquanto este combatia a criminalidade com tortura e execuções sumárias. 

O político citado como um exemplo emblemático, mas não seu único representante, 

defende publicamente várias das bandeiras levantadas por Nascimento em sua prática de combate 

ao crime. Adota uma perspectiva conversadora quanto a questões morais, a exemplo do 

casamento homossexual, condenado por ele; defende a pena de morte como forma de intimidação 

contra práticas de crimes graves e acredita que a tortura deve ser legalizada58 como método de 

busca de informações – inclusive homenageou o coronel Carlos Brilhante Ulstra, o primeiro 

militar reconhecido pela justiça como torturador durante o regime militar iniciado na década de 

 
 

58 
Em entrevista intitulada "Eu defendo a tortura", realizada por Cláudia Carneiro e publicada na revista Isto é - 

Gente de 14 de fevereiro de 2000, Jair Bolsonaro afirmou também que um dos erros da ditadura foi ter somente 
torturado e deixado manifestantes vivos. Além disso, o político da direita afirmou a respeito do Massacre do 
Carandiru, em 02 de outubro de 1992: “Continuo achando que perdeu-se a oportunidade de matar mil lá dentro. Pena 
de morte deve ser aplicada para qualquer crime premeditado”. 
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Outro âmbito em que a “ética do capitão Nascimento” tem ecoado é na educação. 

Têm se ampliado as experiências de militarização de escolas públicas, que consiste na entrega da 

gestão de escolas estaduais e municipais à Polícia Militar, como medida de combate à violência e 

ao tráfico de drogas no interior das instituições (GUIMARÃES, 2017). O estado de Goiás, terra 

natal de Adirley Queirós, tem sido um dos pioneiros nesse tipo de prática. Nesses casos, a nova 

gestão implementaria medidas educativas a estudantes de ensino fundamental e médio similares 

àquelas que compõem as expectativas de comportamentos internos à academia militar: 

disciplinarização, repressão a comportamentos desviantes, normalização, coerção, procedimentos 

que não concorrem para os princípios democráticos da educação, composto pelo diálogo, pelo 

respeito à diversidade de ideias e comportamentos e pelo incentivo à tolerância. 

Reafirmando o que Agamben (2002) havia dito, o BOPE em sua representação 

cinematográfica exemplifica o estado de exceção em toda sua plenitude. Capitão Nascimento, 

inserido no território de guerra dentro do qual é soberano, se põe acima da lei comum dos 

homens, suspende a ordem jurídica vigente e instaura uma nova normatização que não 

necessariamente invalida a lei vigente, mas a coloca entre parênteses, em suspensão. As garantias 

constitucionais de proteção ao cidadão quanto ao direito de habeas corpus, direito de não ser 

torturado, direito de receber um julgamento justo com ampla defesa, direito de ter privacidade em 

seu próprio domicílio – todas essas garantias continuam existindo em tese, mas são suplantadas 

na prática por uma nova normatização, baseada na violência, na imposição e no autoritarismo, 

imposta sob o regime da exceção. 

Um dos mais acalorados debates suscitados por Tropa de Elite foi levantado pelo 

jornalista Arnaldo Bloch, em artigo publicado no jornal O Globo de 17 de outubro de 2007, 

intitulado “Tropa de Elite é fascista?”. A pergunta de Bloch é retórica: para o autor, não haveria 

dúvidas de que o filme de Padilha atua estimulando uma leitura heroica e entusiasta dos atos 

justiceiros do BOPE: 

o capitão Nascimento, o nosso Rambo do Bope (magistralmente interpretado por 
Wagner Moura) ia se sagrando herói da noite, libertador de todos os medos e de todas as 
culpas, vingador natural de todos os corações desprotegidos, resultante transcendente de 
todo o bem e todo o mal (BLOCH, 2007, p.1). 

 
 
 

59 Disponível em https://www.revistaforum.com.br/2016/04/17/bolsonaro-dedica-voto-ao-coronel-brilhante-ustra- 
torturador-da-ditadura/. Acesso em 22/01/2018. 
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A comparação com o personagem Rambo, da série de filmes homônima do ator e 

diretor ítalo-americano Silvester Stallone, é significativa. Na interpretação de Bloch, assim como 

o soldado americano, máquina de guerra fabricada pelo exército com domínio pleno de 

praticamente todas as técnicas de sobrevivência e combate existentes, se posiciona acima do bem 

e do mal em sua hercúlea luta contra os inimigos dos norte-americanos, o personagem de Wagner 

Moura estaria impregnado deste domínio técnico impecável, aliado a um senso de justiça arcaico, 

arauto a serviço do combate a todo mal que ameaça a civilização da classe média. 

O artigo de Bloch foi somente o estopim para uma longa controvérsia que ainda 

perdura. O ator Wagner Moura publicou uma resposta ao artigo de Bloch através do mesmo 

jornal. Seu texto, intitulado “Tropa de Elite NÃO é fascista” pretendeu debater a mais 

contundente acusação feita ao filme. Em sua (auto)defesa, Moura defende que o principal 

argumento contrário à tese de que o filme é fascista reside no fato de que Tropa de Elite 

estimularia o debate. Em sua compreensão, o fato de que Tropa de Elite se desenrola a partir do 

olhar do oficial do BOPE não elimina as possibilidades de interpretação a partir de outros 

ângulos, e oferece o ponto de vista de um dos principais agentes da segurança pública, o do 

policial: 

 
na minha opinião, "Tropa de elite" contribui com o mais importante em épocas de crise: 
o debate (inimigo do fascismo). O filme traz um ponto de vista fundamental para se 
entender e discutir segurança pública, o olhar do policial. Eu, particularmente, discordo 
do capitão Nascimento em quase tudo, mas não posso deixar de ver a importância de 
entender seu pensamento como fundamental para o debate sobre violência no Brasil, já 
que é ele, assim como os traficantes e os moradores de favela, quem vive diretamente 
essa guerra particular, como nos ensinou, não por acaso, o capitão Rodrigo Pimentel, 
roteirista do "Tropa de elite", no seminal "Notícias de uma guerra particular", de João 
Moreira Salles (MOURA, 2007, p.01) 

 
O articulista da Revista Veja, Reinaldo Azevedo, criticou severamente os ataques sofridos 

por Tropa de Elite por seu suposto fascismo e defendeu a abordagem de Padilha: 

 
nunca antes neste país um produto cultural foi objeto de cerco tão covarde como Tropa 
de Elite, o filme do diretor José Padilha. Os donos dos morros dos cadernos de cultura 
dos jornais, investidos do papel de aiatolás das utopias permitidas, resolveram incinerá- 
lo antes que fosse lançado e emitiram a sua fatwa, a sua sentença: “Ele é reacionário e 
precisa ser destruído”. (AZEVEDO, 2007, p.90) 

 
 

Esta aproximação foi buscada por uma parte significativa da recepção jornalística de 

Tropa de Elite. A revista Veja publicou ao  final de 2007 um conjunto  de reportagens  nomeadas 
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como “A realidade é só realidade”, criticando algumas leituras iniciais que haviam acusado o 

filme de Padilha de adotar uma postura de cunho reacionário ou fascista. Um dos articulistas do 

especial, o jornalista Reinaldo Azevedo, atacou o que ele chamada de ideólogos de esquerda: 

 
a diferença é que esse filme o aborda (referindo-se ao tráfico de drogas) pondo os pingos 
nos is. Bandidos são bandidos, e ‘não vítimas da questão social’. (...) Mas o Brasil, 
infelizmente, é um país de idéias fora do lugar por causa da afecção ideológica 
esquerdista que inverte papéis, transformando criminosos em mocinhos e mocinhos em 
criminosos. Aqui a “questão social” é justificativa para roubos, assassinatos e toda sorte 
de crime e contravenção – mesmo quando praticados por quadrilhas especializadas, 
compostas por integrantes que nada têm de coitadinhos. (AZEVEDO, 2007, p.82) 

 
Segundo Azevedo, as críticas feitas à Tropa de Elite teriam partido de um grupo da 

sociedade: os intelectuais de esquerda, chamados jocosamente de “bonde de Foucault” 

(aproveitando-se da referência interna ao próprio filme) e de “donos dos morros dos cadernos de 

cultura”. As metáforas empregadas pelo articulista da Veja visam criar uma aproximação entre 

traficantes de drogas e intelectuais, que agiriam unidos contra o povo que, como a Veja, anseia 

pelo fim da violência. Em um nítido esforço para criminalizar o intelectual como cúmplice dos 

“bandidos”, Azevedo insinua que somente a atuação certeira e justa do Capitão Nascimento, livre 

de qualquer ranço da esquerda e insubordinado ao pensamento de Foucault, seria capaz de 

enfrentar o crime da forma como se deve. 

Padilha estaria rompendo, segundo o mesmo articulista da Revista Veja, uma lógica 

de combate à violência que seria ultrapassada e só seria defendida pelos intelectuais e pelos  

donos do morro. Entenda-se que, na leitura de Azevedo, “intelectual” é um termo carregado de 

conotação negativa, pois estaria associado a uma casta de profissionais ociosos, de formação de 

esquerda (marxista), cuja leitura da realidade seria equivocada e distorcida ideologicamente60. 

Discordamos da abordagem de Azevedo, de seu esforço de redução e 

descaracterização do pensamento de esquerda e, ao mesmo tempo, de sua tentativa de justificar 

um modelo repressivo de atuação das polícias, que está mormente aliada a uma compreensão de 

cunho liberal do Estado. Mas não desconsideramos, juntamente com Pedro Caldas (2008), que 

devemos usar a palavra fascismo com mais rigor do que Arnaldo Bloch se valeu. Em artigo 

 
 

60 
Curiosamente, o articulista da Veja criticou severamente a continuação, Tropa de Elite 2: O inimigo agora é outro 

(2010). Para Azevedo (2010, p.1), em artigo intitulado sarcástico “Capitão Nascimento foi fazer Ciências Sociais na 
USP ou na UnB e já está pronto para ser militante do PSOL. Que pena!”, a continuação cedeu para a “patrulha 
ideológica politicamente correta” ao produzir um roteiro em que as críticas são dirigidas para setores com maior 
poder na sociedade, como políticos e imprensa. 
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intitulado “O (ab)uso da palavra fascismo: a recepção de Tropa de Elite”, Caldas observa que 

é conspícuo que a palavra fascismo seja usada com tanta facilidade. Também não é o 
momento de uma aula de história ou de ciência política, mas é interessante ver que a 
palavra fascismo aparece do nada, tanto para ofender como para se defender. Tal uso 
fácil de um termo pesado e agressivo precisa ser analisado. No mínimo, indica algo 

 
sobre a polarização velada em que vivemos, tanto mais curiosa porque é evidente uma 
situação na qual a esquerda mantém práticas por ela antes condenadas e  os 
conservadores são incapazes há décadas de se aglutinar em torno de uma força política 
que os identifique (CALDAS, 2008, p.51) 

 
Conforme Caldas, afirmar peremptoriamente que Tropa de Elite é fascista é 

conceitualmente arriscado e politicamente controverso. Além disso, este predicado forçaria uma 

interpretação totalmente à revelia dos esforços anteriores de Padilha, em seu brilhante Ônibus 

174, cujo esforço de problematização e identificação de causas sociais para a “vida e obra” de 

Sandro Nascimento destoam de qualquer defesa de um estado autoritário e repressivo. Ao invés 

de afirmações categóricas, Caldas propõe uma observação dos rastros de fascismo no filme. 

Apoiando-se nas teses do historiador Robert Paxton e seu livro Anatomia do Fascismo (2007), 

Caldas aponta que a visão de mundo de Nascimento “corresponde a alguns elementos essenciais 

do fascismo”. Entre esses elementos estão: 

 
sensação de crise catastrófica (violência urbana), causada por elementos nocivos 
presentes na própria sociedade (o burguês da zona sul e o policial corrupto são impuros 
aos olhos de Nascimento, como um dia o foram judeus e comunistas perante os  
nazistas), para a qual não há saída racional (portanto, dispensa o serviço de inteligência 
do Estado e a aplicação do Estado de Direito), e que deve, então, ser combatida com 
violência a partir de uma comunidade perfeitamente integrada (o BOPE) e comandada 
por um líder heróico (Nascimento), que pretende, então, restaurar a vida pacífica 
(familiar). E se o imperialismo é uma característica dos regimes fascistas, poder-se-ia 
dizer, com boa vontade interpretativa, que o problema vivido no Rio de Janeiro é, 
sobretudo, um problema territorial. Invadir favelas, cercá-las, ocupar ruas com passeatas 
pela paz. O conflito que gira em torno ao BOPE, neste sentido, implica também uma 
lógica da conquista de territórios, ainda que politicamente, em sentido formal, tais 
espaços pertençam ao mesmo município (CALDAS, 2008, p.52). 

 
Estes rastros de fascismo não passaram despercebidos pelo próprio Wagner Moura. O 

ator, que é reconhecido por sua militância junto a pautas de esquerda61, como a defesa de 

movimentos sociais e o engajamento em lutas políticas, pontou em defesa do filme, que mais do 

que a obra dirigida por Padilha, é o olhar do espectador brasileiro que pode ser considerado 

 
 

61 
Ver, por exemplo, o artigo em que Moura critica o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. 

Disponível em http://gente.ig.com.br/2016-03-30/wagner-moura-defende-dilma-e-detona-imprensa-em-artigo-golpe- 
classico.html. Acesso em 14/01/2018. 
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fascista. Em uma reflexão comparativa, Moura imagina: 

 
como reagiria ao filme uma platéia sueca. Não creio que pensariam naqueles policiais 
torturadores como heróis, assim como muita gente que vê o filme aqui também não 
pensa. Talvez os suecos não precisem de heróis. Talvez, aí sim uma tragédia, 
fascistas estejamos nos tornando nós, brasileiros, cidadãos carentes de uma política de 
segurança pública qualquer, que vemos naqueles policiais honestos, bem treinados, mas 
desrespeitadores dos direitos humanos mais elementares, a solução para o caos em que 
estamos metidos (MOURA, 2007, p.01. Grifo nosso). 

 
Consciente de que a “polícia militar é treinada para proteger o Estado, não o cidadão” 

(MOURA, 2015, p.1), Moura reconhece – em sintonia com Benjamin e Agamben – que o modelo 

de estado que vigora nas zonas de fronteira das grandes cidades é o Estado de Exceção, que 

institucionaliza no cotidiano práticas alheias àquelas assumidas pelo Estado de direito 

democrático. 

O filme de Adirley Queirós tematiza esse alijamento de forma contundente. As vozes 

que gritam em Branco sai, preto fica, não são a da figura de autoridade, como o policial-herói, 

designado miticamente para colocar ordem no caos, valendo-se do poder da violência que o 

estado lhe atribui. As muitas vozes que ecoam desde a Ceilândia pertencem às vítimas do Estado 

e, por extensão, dessa mesma corporação que se orgulha de cantar que sua missão “é invadir 

favela e deixar corpo no chão”. 

Em comum, Branco sai, preto fica têm a temática - relação entre sociedade e polícia . 

Porém, o modo como esta relação foi configurada no processo de roteirização, captação de 

recursos, seleção dos atores, filmagem, montagem e distribuição, diverge radicalmente. 

“Qual é a posição da obra dentro das relações de produção?” (BENJAMIN, 2014c, 

p.131), pergunta Benjamin em O Autor como produtor. Podemos responder que os dois filmes 

que analisamos assumem duas posições consideravelmente diferentes: Tropa de Elite se insere no 

sistema de produção alinhado à indústria cinematográfica hegemônica, que conta com um 

orçamento generoso, equipe de produção profissional, apoio técnico oriundo de produtoras de 

televisão, um quadro de atores renomado e muito bem pago e uma estrutura de distribuição 

amparada pela Universal Pictures, que colocou o filme em muitas salas de cinema ao redor do 

país. Um movimento de esquerda que não se dispõe a mudar a estrutura do processo produtivo 

acaba por alimentá-lo. Benjamin previa que “o aparelho burguês de produção e publicação pode 

assimilar uma surpreendente quantidade de temas revolucionários, e até mesmo propagá-los, sem 

colocar seriamente em risco sua própria existência e a existência das classes que o controlam” 
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(BENJAMIN, 2014c, p.137). Consideramos que Padilha, apesar de sua alegada intenção e de  

seus esforços para realizar uma abordagem problematizadora das questões ligadas à violência 

urbana, acabou contribuindo para uma interpretação contrária dos termos da questão. Sua obra, 

por se inserir dentro do aparelho burguês de produção e publicação – o mainstream, o 

hegemônico na estrutura do mercado da cultura – pode ser lida como mais uma defensora de um 

modelo de estado autoritário, desumano e excludente, pautado na segregação e na repressão que 

são coniventes com a manutenção das desigualdades sociais e do status quo estabelecido em 

nossa sociedade. Por isso, a identificação entre Nascimento e parte considerável do público foi 

tão significativa: a percepção por empatia, alimentada pelo conjunto de imagens e sons que 

desfilam ao longo de todo o filme, ratificam o imaginário social de que “bandido bom é bandido 

morto” e de que somente uma atuação ostensiva e repressiva contra os “bandidos” é capaz de 

solucionar os problemas do tráfico. 

Quando Benjamin teorizou acerca do fenômeno da estetização da política, estava 

inserido em um contexto de ascensão dos regimes nazista e fascista em vários países da Europa e 

de sua expansão imperialista. Certamente, o contexto político vivenciado pelo Brasil é diferente – 

vivemos sob um estado democrático de direito, ainda que o exercício da cidadania seja precário 

para grande parte da população. As diferenças quanto aos momentos políticos nos fazem ter 

cautela em relação ao uso da expressão benjaminiana. Porém, por outro lado, é possível rastrear 

elementos do fascismo na atualidade brasileira, seja em político profissionais, na grande mídia 

sensacionalista ou no imaginário social que se explicita nas opiniões emitidas pelo senso comum. 

Se o filme de Padilha não pode ser chamado de uma forma de estetização da política porque não 

foi proposto por um estado autoritário, não tem finalidade propagandística e não está filiado a 

nenhum grupo de extrema-direita, por outro lado, ele perfaz um caminho de representação do 

policial e de sua atuação violenta que consideramos adequado chamar de estetização da violência. 

Adirley Queirós e sua equipe encontram-se do lado oposto de Padilha. O filme da 

Ceilândia escapou ao processo de produção industrial cinematográfico; contou com orçamento 

consideravelmente reduzido (especialmente se comparado ao de Tropa de Elite); praticamente só 

participou de festivais, não tendo sido exibido em salas comerciais; teve a seu dispor uma equipe 

técnica numericamente limitada; não possuiu em seu elenco nenhum ator famoso, nem ao menos 

algum ator profissional. Essas características de produção não se deveram somente a um 

orçamento reduzido, como se fossem uma mera consequência econômica imposta pelas 
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condições financeiras. Trata-se, sobretudo, de uma escolha estética, que pensa o cinema sob a 

ótica do engajamento e da reflexão e rompe com as propostas de cinema de empatia, que se 

encontram no mainstream. Além de se inserirem de modo diferente nas relações de produção 

cinematográficas, também ousaram quanto à forma: um entrelugar (BOGADO, 2017, p.14) ou 

um hibridismo que toca os limites entre a ficção científica e o documentário, sem que tenha 

preocupação em separar um do outro. Valendo-se de elementos composicionais corriqueiros, mas 

ressignificados (por exemplo, o contêiner - nave espacial), desafia as narrativas tradicionais e 

propõe novas relações de significado no interior da obra. 

Beneficiou-se, sem dúvida, dos avanços da tecnologia digital. A filmagem com 

câmeras digitais é menos onerosa financeiramente e mais versátil tecnicamente do que a 

tradicional e dispendiosa filmagem em película. Dando razão a Benjamin, Branco sai, preto fica 

traduziu a ideia desenvolvida no ensaio sobre a obra de arte, que enxergava na reprodutibilidade 

técnica a possibilidade de uma arte “desauratizada”, mais democrática e voltada para os  

interesses das classes menos favorecidas. 

Podemos dizer que o filme de Adirley, ecoando a percepção de Benjamin que encontrou 

apoio em muitos autores contemporâneos, entre eles Boaventura de Sousa Santos, reconhece que 

 
estamos num momento de perigo. E, como tal, [é] decisivo reposicionar o anjo da 
história, reinventar o passado de modo a restituir-lhe a capacidade de explosão e de 
redenção. À partida, parece uma tarefa impossível, na medida em que, depois de séculos 
de hegemonia da teoria modernista da história, não temos outra posição para olhar o 
passado senão a que nos é dada pelo anjo. Atrevo-me, no entanto, a pensar que a 
atualidade nos oferece uma oportunidade para romper este dilema, e ela reside, 
precisamente, na crise por que passa atualmente a ideia de progresso (SANTOS, 1996, 
p.8). 

 
Este “momento de perigo”, ao mesmo tempo definido e incerto, é vivido cotidianamente 

pelos grupos sociais que se encontram marginalizados pelo sistema político-econômico vigente. 

A ameaça recorrente da violência policial, os sons de viaturas impondo toques de recolher, as 

muitas interdições de acesso a lugares e a serviços, não são meros elementos de uma ficção 

científica distópica, mas fazem parte de uma crise sistêmica que é sensível para os grupos que 

estão além (ou aquém) das fronteiras da civilização: 

se não basta simpatia pelos explorados e esquecidos do presente para fazer arte política, 
é porque não cabe tomar uma postura exterior ao mundo dos filmados e delegar a eles 
uma fala, uma imagem, uma visibilidade que lhes chega de fora. Na investigação de uma 
política da imagem, a forma emerge como qualidade sensível da própria aparição 
daqueles que não tinham parte em uma divisão social configurada. Se o cinema pode 
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instaurar uma cena de igualdade, é quando se coloca na companhia sensível daqueles 
que formam uma multidão dos sem-parte (LIMA, 2017, p.51). 

 

Esse “novíssimo cinema” do qual Branco Sai, preto fica e A vizinhança do Tigre – entre 

outros – fazem parte, aposta em um modus operandi cinematográfico fora do eixo dominante. 

Embora os filmes desta seara não compactuem com algumas das forças dominantes, 

especialmente do ponto de vista político, não significa que sua produção não tenha nenhum 

interesse comercial ou não almeje ser veiculado para as massas. Hoje as massas não estão 

concentradas nas salas de cinema, mas os produtos cinematográficos chegam até suas casas por 

meio de outros suportes, como os canais de tv à cabo, Youtube e Netflix. Como Benjamin havia 

percebido há quase um século atrás, o cinema é uma obra dispendiosa: “a difusão do filme se 

torna obrigatória porque a sua produção é tão cara que um consumidor, que poderia, por  

exemplo, pagar um quadro, não pode mais pagar um filme” (BENJAMIN, 2014b, p.186). Mesmo 

com os avanços tecnológicos, como a difusão dos meios digitais que baratearam sensivelmente os 

custos de produção, ainda assim o cinema continua sendo uma produção  coletiva cara, que para 

se custear, precisa se inserir, algum nível, na lógica do mercado cinematográfico. Além disso, não 

podemos desprezar um elemento intrínseco ao filme: seu valor de exposição, pois um filme é 

produzido para ser visto pelo maior número de pessoas possível. 

A bomba sonora apresenta-se como um último recurso ao alcance desse “sem-parte” 

– a periferia, os excluídos – de exercer uma reação contra a violência exercida pelo Estado de 

forma permanente. As manifestações culturais desta periferia enjeitada pelos centros de poder, 

configuram-se como a sua única “arma”, que tem o poder de revelar toda a barbárie ofuscada 

pelo progresso histórico e fabricar uma interrupção do processo linear, “fazendo explodir o 

continuum da história” (BENJAMIN, 2014g, p.250) de opressão e exclusão. Eis a metralhização 

dos condenados da terra. 
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