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Resumo 

 

Esta dissertação apresenta os resultados da pesquisa de mestrado intitulada 

BOILESEN, HÉRCULES e VLADO: cinema e fragmentos de memória, que utiliza como 

material privilegiado de pesquisa os filmes Cidadão Boilesen (direção de Chaim Litewski, 

2009); Hércules 56 (direção de Sílvio Da-Rin, 2007); e Vlado: 30 anos depois (direção de 

João Batista de Andrade, 2006), com o objetivo de investigar como a construção narrativa de 

cada uma das obras enfoca a elaboração da memória do período da ditadura militar no Brasil. 

Procuramos trabalhar os vários elementos narrativos e estéticos presentes nas produções – 

como, por exemplo, enquadramentos, ritmo da narrativa, movimentos de câmera e a 

articulação entre imagem e sons (inclusive diálogos) – buscando assim destacar os aspectos 

sociológicos trazidos à tona pelos três filmes. Nesse sentido, o centro das análises gira em 

torno das proposições que buscam pensar a memória em cada filme, pois, em grande medida, 

os filmes tratam não apenas de um passado vivido, mas de fragmentos de memória que 

ganham força quanto mais o passado é revisitado pelo presente. 
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Abstract 

 This dissertation shows the results of a master research named BOILESEN, 

HÉRCULES and VLADO: cinema and memory fragments, that uses as a main research 

material the movies: Cidadão Boilesen (directed by Chaim Litewski, 2009); Hércules 56 

(directed by Sílvio Da-Rin, 2007); and Vlado: 30 anos depois (directed by João Batista de 

Andrade, 2006), seeking to find how the narrative construction of each movie focuses the 

memory making about the military dictatorship period. We aim to work the multiple narrative 

and aesthetic elements present in the productions, such as for example camera framing, 

narrative rhythms, camera movements, articulation between image and sound (including 

dialogues) – pursuing to highlight the sociological aspects risen by the three movies. In this 

sense, the heart of our analysis goes around the prepositions that aim to think the memory of 

each movie , as, by and large, relate not only to a lived past, but to memory fragments that are 

strengthened each time the past is revisited by the present. 

 

Keywords: Sociology. Memory. Sociology of Cinema. Forgetfulness. Military dictatorship. 

 

 

Resumée 

 Cette dissertation présente les résultats de mon recherche du master BOILESEN, 

HÉRCULES et VLADO: cinéma et fragments de mémoire    ’                      x 

privilégiés de recherche les films Cidadão Boilesen (dirigé par Chaim Litewski, 2009); 

Hércules 56 (dirigé par Sílvio Da-Rin, 2007); et Vlado: 30 anos depois (dirigé par João 

Batista de Andrade, 2006), afin d'étudier comment la construction narrative de chaque 

                          ’   boration de la mémoire sur la période de la dictature militaire au 

Brésil. On travaille ici les différents éléments narratifs et esthétiques dans les ouvres – par 

exemple, les cadres, le rythme de la narration, les mouvements de caméra et la relation entre 

l'image et les sons (y compris les dialogues) – cherchant ainsi à mettre en évidence les aspects 

sociologiques qui sont mis en lumière par les trois films. En ce sens, le centre de l'analyse 

tourne autour des propositions qui visent à penser la mémoire de chaque film parce que, en 

       p                             p              ’   p                                 

mémoire qui gagnent force le plus le passé est revisité par le présent.  

 

Mots-Clés: Sociologie. Mémoire. Sociologie du cinéma. Oubli. Dictature militaire.  
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

Introduzir a pesquisa que ora apresentamos como dissertação de mestrado é, entre 

outras coisas, começar a colocar um ponto final (ou seriam reticências?) a algo que teve início 

há alguns anos no recém-criado curso de graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Federal de São Paulo. Entre 2007 e 2013 foram quatro anos de graduação, mais dois e meio 

de mestrado e, sem dúvida, tudo aquilo que aprendemos nos formou enquanto pesquisadores e 

nos ajudou a trilhar um determinado caminho de pesquisa.  

Durante a graduação, Max Weber foi, dentre os clássicos da disciplina, aquele que 

mais fez sentido na nossa trajetória acadêmica, foi quem melhor ofereceu caminhos na busca 

por respostas aos nossos questionamentos. E talvez isso se dê exatamente por este autor 

permitir que partamos de uma ideia de valor para, então, criar hipóteses válidas 

cientificamente e produzir um conhecimento “objetivo” no interior das ciências sociais e da 

cultura (cf. WEBER, 2001). Se, por um lado, Weber diz que  

(…) é verdade que exatamente aqueles elementos mais íntimos da 

“personalidade”, ou seja, os últimos e supremos juízos de valor, que 

determinam a nossa ação e conferem sentido e significado à nossa vida, são 

percebidos por nós como sendo objetivamente válidos. (WEBER, 2001, p. 

111) 

 

Por outro lado, salienta que 
(…) somente a partir do pressuposto da fé em valores tem sentido a intenção 

de defender certos valores publicamente (…) emitir um juízo sobre a 

validade de tais valores é assunto da fé, (…), mas, certamente, não é tarefa 

de uma ciência empírica (…) é certo que – e continuará a sê-lo – se uma 

demonstração científica, metodologicamente correta no setor das ciências 

sociais, pretende ter alcançado o seu fim, tem de ser aceita como sendo 

correta também por um chinês. (WEBER, 2001, pp. 111-114) 

 

No nosso percurso de pesquisa, a escolha do material com o qual haveríamos de 

trabalhar nos deu a oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de algo que sempre esteve 

presente em nossa formação e que, no decorrer dos anos, nunca deixou de nos instigar, 

mesmo quando apenas nos divertíamos: as artes de forma geral, e o cinema e o teatro de modo 
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particular. Ao mesmo tempo, com a escolha de um determinado tipo de cinema como 

“material privilegiado de pesquisa”, pudemos explorar outros questionamentos sobre a 

realidade social e histórica de um período recente no Brasil: a ditadura militar. Assim, 

trabalhar com a análise de filmes sobre um período delicado da história nacional foi, entre 

outras coisas, a opção por mergulhar em questões sociológicas a partir de um material que, 

por um lado, pessoalmente nos agradava, mas que, por outro, nos desafiava, pois passávamos 

a perceber por meio da metodologia adotada como a produção de sentidos era construída no 

interior de filmes. A tudo isso somava-se o interesse que nutríamos por estudar mais 

profundamente um período histórico que nos interessava, embora não o tivesse vivenciado. 

Período este que ainda está encoberto pelo “esquecimento”.  

Nesse aspecto, a produção cinematográfica dos últimos anos nos ajudou 

sobremaneira, ao ponto de ser possível afirmar que a busca sobre o que nos incomoda no 

nosso passado recente pôde ser encontrada mais nos filmes (e o nosso recorte é uma mostra 

disso) do que nos livros utilizados durante os nossos anos de colégio. Cidadão Boilesen 

(direção de Chaim Litewski, 2009), Hércules 56 (direção de Silvio Da-Rin, 2007) e Vlado: 30 

anos depois (direção de João Batista de Andrade, 2005), os filmes que analisamos neste 

trabalho e que tivemos o prazer de ter o primeiro contato no cinema, travam diálogo imediato 

com a realidade histórica e política do Brasil, tornando-se, dentre um mundo de escolhas 

possíveis, aquelas obras que tiveram sentido para nós enquanto pesquisadores. Não são 

melhores ou piores que outras possíveis escolhas, mas tratam-se, sim, daquelas que nos 

instigaram a pensar a questão da memória e do esquecimento a partir de uma discussão que 

viemos construindo desde a graduação no interior da sociologia.1  

*   *   * 

A repercussão midiática concernente ao período da ditadura militar no Brasil, de 

1964 a 1985, se acentuou nos últimos dez anos com a adoção de medidas governamentais que 

visam “reparar o passado”.2 Em dezembro de 2009, o assunto ganhou maiores contornos 

públicos com o desentendimento entre os então ministros Paulo Vannuchi, de Direitos 

1 Em pesquisa anterior, tivemos a oportunidade de iniciar uma investigação acerca da 
elaboração da memória da ditadura militar por meio do audiovisual. A principal 
preocupação foi identificar os possíveis significados que a tortura sofrida adquiriu nas 
falas das personagens que foram entrevistadas nos filmes escolhidos – Que bom te ver 
viva, 15 filhos e Vlado:30 anos depois. Dessa perspectiva, a pesquisa trouxe para a 
discussão tanto o modo quanto a relação entre tortura e intimidade foi construída, o que 
permitiu trilhar leituras sobre Estado, Indivíduo e Intimidade na Sociologia, como também 
os sentidos construídos sobre a tortura nas três diferentes obras. 

2 Ver, por exemplo, O preço do passado (GONÇALVES, 2009).  
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Humanos, e Nelson Jobim, da Defesa, em virtude da proposta de aprovação de Comissão 

Nacional da Verdade que integrava o projeto original do Programa Nacional de Direitos 

Humanos e teria como um de seus objetivos “restaurar” a “verdade” sobre a memória do 

período da ditadura militar.3 

Em 2010, destacamos dois acontecimentos: 1) o Brasil foi, pela primeira vez,4 

condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por “repressão e os crimes 

cometidos pelo regime militar brasileiro durante a guerrilha do Araguaia”.5 Segundo a 

sentença, divulgada em dezembro de 2010, a Lei de Anistia6 é incompatível com o 

compromisso assumido pelo Brasil perante a Corte Interamericana que tem como objetivo 

investigar o passado e punir os culpados por crimes contra os Direitos Humanos; e, 2) a 

entrevista concedida pelo General reformado das forças armadas Leônidas Pires Gonçalves à 

Globo News, no programa intitulado Dossiê GloboNews. A entrevista causou desconforto em 

muitos setores sociais e governamentais, pois o General nega a existência de tortura no 

DOI/CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa 

Interna) do Rio de Janeiro, além de apoiar versões já contestadas de alguns acontecimentos, 

como por exemplo, a morte de Vladimir Herzog. Segundo o General, “falam do Herzog, eu 

não tenho a menor dúvida de que o Herzog é um suicida (…) aquele rapaz, aquele senhor, ele 

era moço né, ele não tinha preparo nenhum. Quando prenderam ele, eu tenho certeza que ele 

3 Dentre as várias fontes possíveis sobre o assunto, citamos:     
      http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u685226.shtml, acessado em 

20/11/2010 e http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u677052.shtml, acessado em 
20/11/2010. 

4 Pela primeira vez no que concerne a um assunto do regime militar. Houveram outras 
condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como, por 
exemplo, a que resultou na criação da Lei Maria da Penha. 

5 Acessar conteúdo completo em http://www.cartacapital.com.br/politica/tribunal-da-oea-
condena-brasil-por-crimes-na-guerrilha-do-araguaia, acessado em 10/01/2011. 

6 No primeiro artigo da Lei de Anistia lê-se “é concedida anistia a todos quantos, no período 
compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 
políticos ou conexo com estes”. Uma vez que não há clareza sobre o que seriam os ditos 
crimes “conexo com estes”, a Lei de Anistia impede, por exemplo, a investigação e 
punição dos agentes do Estado que praticaram crimes como a tortura, sob o argumento, 
interpretação dada à lei pelo Supremo Tribunal Federal, de que este tipo de crime se 
enquadra como crime conexo. É possível consultar o conteúdo completo da lei de Anistia 
no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6683.htm, acesso em 10/12/2010. 
Sobre o questionamento da interpretação da Lei de Anistia e a resposta, em favor da antiga 
interpretação, do Supremo Tribunal Federal, em Abril de 2010, destacamos: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo584.htm, acessado em 
20/11/2012 e http://interessenacional.uol.com.br/2012/04/lei-de-anistia-direito-a-verdade-
e-a-justica-o-caso-brasileiro/, acessado em 15/02/2013. Ressaltamos ainda, que o texto da 
lei consta – para fins consultivos – como documento anexo a este trabalho. 

 

                                                 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u685226.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u677052.shtml
http://www.cartacapital.com.br/politica/tribunal-da-oea-condena-brasil-por-crimes-na-guerrilha-do-araguaia
http://www.cartacapital.com.br/politica/tribunal-da-oea-condena-brasil-por-crimes-na-guerrilha-do-araguaia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6683.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo584.htm
http://interessenacional.uol.com.br/2012/04/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-brasileiro/
http://interessenacional.uol.com.br/2012/04/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-brasileiro/


 
 

12 

se assustou (…) ele fez [suicidou-se] porque ele se apavorou”.7 

No início do ano de 2011, com o discurso de posse da atual Ministra da Secretaria 

dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, proferido em três de janeiro, apareceu novamente e 

de forma oficial o interesse por parte de segmentos do governo em revisitar o passado recente 

do Brasil. De acordo com a ministra,  
O que nos deve fazer refletir quanto ao tema do Direito à Verdade e à 

Memória, passados quase 50 anos do início do período de exceção no Brasil, 

é que é chegada a hora de agirmos com objetividade (…) devemos dar 

seguimento ao processo de reconhecimento da responsabilidade do Estado 

por graves violações de Direitos Humanos, com vistas à sua não repetição, 

com ênfase no período 1964-1985, de forma a caracterizar uma consistente 

virada de página sobre esse momento da história do país (…) Que façamos 

um bom e democrático debate e possamos aprovar o Projeto de Lei que cria 

a Comissão da Verdade. Faço questão de reforçar que não queremos aqui 

fazer um embate entre parlamentares contra ou a favor da medida, mas 

resgatar a nossa história e contá-la de forma completa. Somente conhecendo 

os fatos e reconhecendo os erros que conseguiremos escrever novas e 

melhores páginas da nossa história. (ROSÁRIO, 2010, p. 12) 
  

Junto a isso, vale destacar que em dezoito de novembro de 2011 foi sancionada a lei 

que criou a Comissão Nacional da Verdade.8 A Comissão, que iniciou seus trabalhos no ano 

de 2012, tem duração prevista de dois anos e seu objetivo é apurar, sem poder de julgar, os 

crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura militar no Brasil. 

Nesse sentido, certa elaboração da memória do período militar vem, como 

procuramos descrever, ganhando espaço na mídia e na política oficial. Da mesma forma, 

produções audiovisuais contemporâneas destacam-se no sentido de propor interpretações 

sobre este período. De acordo com levantamento realizado pelo observatório brasileiro do 

cinema e do audiovisual9 (O.C.A), entre 1995 e 2012 houve um crescimento vertiginoso da 

7  A entrevista foi ao ar em 03/04/2010 e é possível acessá-la em: 
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1241580-7823-
GENERAL+LEONIDAS+FALA+SOBRE+OS+ANOS+DO+FIM+DO+REGIME+MILIT
AR,00.html. 

8 Criada pela Lei Nº 12.528/2011, acessada em 15/01/2012 no site: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm. 

9 A tabela que utilizamos está em anexo, mas pode ser acessada diretamente no site da 
ANCINE, chama-se “Filmes brasileiros por gênero – 1995 a 2012”. 
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2104.pdf, consultado em 03/03/2013. 

 

                                                 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1241580-7823-GENERAL+LEONIDAS+FALA+SOBRE+OS+ANOS+DO+FIM+DO+REGIME+MILITAR,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1241580-7823-GENERAL+LEONIDAS+FALA+SOBRE+OS+ANOS+DO+FIM+DO+REGIME+MILITAR,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1241580-7823-GENERAL+LEONIDAS+FALA+SOBRE+OS+ANOS+DO+FIM+DO+REGIME+MILITAR,00.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12528.htm
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2104.pdf
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produção de filmes brasileiros de todos os gêneros,10 mas especificamente do gênero 

documental. Embora não conheçamos um levantamento aos moldes dos realizados pelo 

O.C.A. especificamente sobre os filmes que tratam da ditadura militar, vale citar o trabalho de 

mestrado de Caroline Gomes Leme (LEME, 2011), em que a autora se propõe, entre outras 

coisas, a fazer um inventário sobre a produção audiovisual de longas metragens lançados 

entre 1980-2009 que enfocam de alguma maneira a ditadura. De acordo com os filmes por ela 

levantados,11 pudemos perceber que durante a década de 1980 houve intensa produção 

10 Em 1995 foram produzidos doze filmes nacionais, sendo um documentário e onze ficções, 
enquanto em 2009 o número salta para 94 filmes, sendo 1 animação, 38 documentários e 
45 filmes de ficção. Observa-se, assim, que houve expressivo aumento da produção de 
filmes do gênero documentário no período: em 1995 apenas 1 documentário foi produzido, 
número que salta para 38 em 2009, o que significa um aumento real de cerca de 3800% da 
produção de filmes do gênero no Brasil. 

11 “Seguem, então, os títulos dos longas-metragens arrolados em ordem cronológica. E 
agora, José? Tortura do sexo (Ody Fraga, 1980); Paula – A história de uma subversiva 
(Francisco Ramalho Jr., 1980); A Idade da Terra (Glauber Rocha, 1980); Deu pra ti anos 
70 (Nelson Nadotti e Giba Assis Brasil, 1981); Eles não usam black-tie (Leon Hirzman, 
1981); O torturador (Antonio Calmon, 1981); Memórias do medo (Alberto Graça, 1981); 
Filhos e Amantes (Francisco Ramalho Jr., 1982); A próxima vítima (João Batista de 
Andrade, 1983); Pra frente Brasil (Roberto Farias, 1983); Ao sul do meu corpo (Paulo 
César Saraceni, 1983); O bom burguês (Oswaldo Caldeira, 1983); Cabra marcado para 
morrer (Eduardo Coutinho, 1984); A freira e a tortura (Ozualdo Candeias, 1984); Nunca 
fomos tão felizes (Murilo Salles, 1984); O evangelho segundo Teotônio (Vladimir 
Carvalho, 1984); Tempo sem glória (Henrique de Freitas Lima, 1984); Verdes anos 
(Carlos Gerbase e Gilberto Assis Brasil, 1984); Céu aberto (João Batista de Andrade, 
1985); Muda Brasil (Oswaldo Caldeira, 1985); Patriamada (Tizuka Yamasaki, 1985); 
Tensão no Rio (Gustavo Dahl, 1985); O beijo da mulher aranha (Hector Babenco, 1986); 
A cor do seu destino (Jorge Durán, 1986); O homem da capa preta (Sérgio Rezende, 
1986); Besame Mucho (Francisco Ramalho Jr.,1987); Leila Diniz (Luiz Carlos Lacerda, 
1987); O país dos tenentes (João Batista de Andrade, 1987); Dedé Mamata (Rodolfo 
Brandão, 1988); Banana Split (Paulo Sérgio Almeida, 1988); Feliz ano velho (Roberto 
Gervitz, 1988); Tanga (Deu no New York Times?) (Henfil, 1988); Kuarup (Ruy Guerra, 
1989); Primeiro de abril, Brasil (Maria Letícia, 1989); Que bom te ver viva (Lúcia Murat, 
1989); Corpo em delito (Nuno César Abreu, 1990); Alma corsária (Carlos Reichenbach, 
1994); Lamarca (Sérgio Rezende, 1994); As meninas (Emiliano Ribeiro, 1996); O Velho – 
A história de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi, 1997); O que é isso, companheiro? 
(Bruno Barreto, 1997); Ação entre amigos (Beto Brant, 1998); Caminho dos sonhos 
(Lucas Amberg, 1999); Dois Córregos – Verdades submersas no tempo (Carlos 
Reichenbach, 1999); A terceira morte de Joaquim Bolívar (Flávio Cândido, 2000); Barra 
68, sem perder a ternura (Vladimir Carvalho, 2000); Casseta & Planeta – A taça do 
mundo é nossa (Lula Buarque de Hollanda, 2003); Vale a pena sonhar (Stela Grisotti e 
Rudi Bohm, 2003); A Dona da história (Daniel Filho, 2004); Benjamim (Monique 
Gardenberg, 2004); Vôo cego rumo ao sul (Hermano Penna, 2004); Tempo de resistência 
(André Ristum, 2004); Araguaya – A conspiração do silêncio (Ronaldo Duque, 2005); 
Cabra-cega (Toni Venturi, 2005); Quase dois irmãos (Lúcia Murat, 2005); Vlado – 30 
anos depois (João Batista de Andrade, 2005); O Ano em que meus pais saíram de férias 
(Cao Hamburger, 2006); Dom Helder Câmara – O santo rebelde (Erika Bauer, 2006); Eu 
me lembro (Edgard Navarro, 2006); 1972 (José Emílio Rondeau, 2006); Meteoro (Diego 
de la Texera, 2006); O Sol – Caminhando contra o vento (Tetê Moraes, 2006); Sonhos e 
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relacionada ao período (36 filmes). Na década de 1990, por sua vez, o número de lançamentos 

a esse respeito cai para nove filmes, mas entre os anos de 2000 e 2009, Leme identifica trinta 

lançamentos. Ainda que o escopo dos filmes por ela levantados se paute em uma seleção 

bastante ampla tanto com relação à maneira de tratar o período (como acontecimento central 

da narrativa, pano de fundo para o desenrolar da “estória”, acontecimento alusivo no interior 

de determinado filme, etc.) quanto em relação ao gênero, ainda assim é interessante perceber 

o aumento no número de filmes lançados na década de 2000, com especial ênfase para os 

lançamentos a partir do ano de 2004. Tendo em vista o aumento do número da produção de 

documentários e da produção de filmes de todos os gêneros sobre o período militar, 

delimitamos como recorte desta pesquisa os anos de 2004 a 2009.12 

Contudo, ao mesmo tempo em que é preciso destacar que existe um crescimento no 

número de filmes brasileiros recentes sobre o período, atraindo a atenção para o cinema como 

um dos meios possíveis, mais um deles, de elaborar uma memória sobre os acontecimentos, 

não se deve perder de vista a complexidade que integra as relações entre cinema e realidade 

ou entre cinema e as manifestações histórico-polítcas, ou seja, entre a produção de imagens 

técnicas (tomadas normalmente como documentos verdadeiros e ilustrativos da história) e os 

aspectos sociais com os quais ela trabalha. Para Paulo Menezes, o cinema propõe 

interpretações sobre a história e a sociedade em que está inserido, sendo a “construção do 

filme [entendida] como parte da constituição de um imaginário social, como expressão das 

formas pelas quais uma sociedade concebe-se visualmente” (MENEZES, 2004, p. 22). Nesse 

sentido, não pretendemos ver nos filmes a realidade, mas perceber como cada construção 

narrativa (que é particular) trabalha questões caras a um período recente de exceção em nossa 

sociedade. Se isso significa que não é possível pensar o cinema como uma forma privilegiada 

de nos mostrar o que de fato aconteceu no passado, por outro lado, pareceu-nos importante 

trazer essa complexidade para a pesquisa, buscando no cinema (ou no audiovisual de modo 

geral) não a confirmação para as nossas crenças, mas o “modo” como ele pode ser utilizado e 

desejos (Marcelo Santiago, 2006); Três irmãos de sangue (Angela Patricia Reiniger, 
2006); Zuzu Angel (Sérgio Rezende, 2006); Batismo de sangue (Helvécio Ratton, 2007); 
Caparaó (Flávio Frederico, 2007); Hércules 56 (Silvio Da-Rin, 2007); Memória para uso 
diário (Beth Formaggini, 2007); Condor (Roberto Mader, 2008); Os Desafinados (Walter 
Lima Jr., 2008); Corpo (Rubens Rewald e Rossana Foglia, 2009); Cidadão Boilesen 
(Chaim Litewski, 2009); Simonal – Ninguém sabe o duro que dei (Cláudio Manoel, Micael 
Langer e Calvito Leal, 2009)” (LEME, 2011, pp. 14-16).  

12 Com isso não queremos afirmar que não existem produções de cinema e audiovisual 
importantes sobre o período em todos os anos anteriores a 2004, mas que o aumento do 
número de produções a esse respeito nos últimos anos mostra o empenho dos setores 
ligados ao cinema e audiovisual em discutir o nosso passado recente.  
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pensado como um dos instrumentos para a elaboração da memória recente do país. Assim, o 

que nos chama a atenção para o cinema é exatamente a possibilidade de construir 

interpretações sobre o passado a partir de um lugar no presente. Tais interpretações, por sua 

vez, ajudam-nos a questionar presente e passado e, quem sabe, tencionar mais ainda as 

disputas que estão em conflito em relação às memórias e aos “esquecimentos” sobre a 

ditadura.  

Considerando que uma importante tarefa da Sociologia não é julgar se o passado 

deve ou não ser esquecido ou lembrado, mas discutir o modo como as relações entre memória 

e “esquecimento” da história política recente brasileira têm sido elaboradas, reelaboradas e 

esquecidas, pareceu-nos importante explorar nas obras escolhidas esta relação. Se é verdade 

que a elaboração do passado é sempre feita à luz de um determinado presente e que o lugar 

deste presente aparece durante o filme, é importante, então, pensarmos quais foram as formas 

de pensar o passado propostas pelos filmes e como cada um deles realizou tal(tais) 

proposta(s). 

 

1.1 Memória e esquecimento: o cinema brasileiro em questão 

 

Este trabalho elegeu, como já apontamos, três filmes como material privilegiado de 

pesquisa: Cidadão Boilesen, Hércules 56 e Vlado: 30 anos depois. Nosso recorte de pesquisa 

enfatizou produções realizadas entre 2004 e 2009, como é o caso desses filmes que foram 

lançados respectivamente em 2009, 2007 e 2005. Além disso, ressaltamos que cada um deles 

joga luz sobre um mesmo período passado, a ditadura militar no Brasil, e tem como ponto de 

partida um evento histórico que teve destaque no período. Em Cidadão Boilesen é o 

justiçamento de Heinning Albert Boilesen, em 15/04/1971, por grupos de resistência armada à 

ditadura; em Hércules 56, o sequestro do então embaixador dos EUA no Brasil, Charles 

Burque Elbrick, em 04/09/1969, realizado por dois grupos de resistência armada à ditadura 

militar; e em Vlado: 30 anos depois, o assassinato de Vladimir Herzog no DOI/CODI de São 

Paulo por agentes do Estado, em 25/10/1975. 

Cidadão Boilesen é o resultado de uma pesquisa de quinze anos feita pelo diretor 

Chaim Litewski a respeito da chamada Operação Bandeirantes, conhecida como OBAN, 

suspeita de configurar um grupo de empresários brasileiros financiadores da tortura exercida 

pelo Estado durante a ditadura militar. O filme utiliza recursos narrativos diversos e intercala, 

por exemplo, depoimentos heterogêneos de personagens que têm algum conhecimento de 
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Boilesen e/ou da OBAN com imagens de arquivo e trechos de filmes sobre o período, com 

especial destaque a Pra frente, Brasil (direção de Roberto Farias, 1982). Também são 

utilizados outros recursos narrativos na construção fílmica e buscamos explorar alguns deles 

no interior do capítulo 4, que é dedicado ao filme. 

Nesta análise, partimos da discussão sobre como as memórias do período militar vêm 

sendo elaboradas no interior da literatura tanto acadêmica quanto autobiográfica (tema que 

iniciamos, por uma abordagem distinta, no capítulo 3, sobre o filme Hércules 56) e tem como 

questionamento entender em que medida tais produções salientam e escondem informações, 

criando diferentes tipos de memória. Em Cidadão Boilesen tivemos como ponto de partida os 

textos de João Roberto Martins Filho (2002) e Marcos Napolitano (2011), sendo que a 

questão que nos incomoda aparece principalmente no texto de Napolitano, que trata da ideia 

de “batalhas da memória” e tece algumas considerações sobre a participação organizada de 

setores da sociedade civil no regime militar. No filme, isso ocorre por meio da argumentação 

sobre a participação de Henning Boilesen (que era então diretor do grupo Ultragaz) e outros 

empresários da FIESP como financiadores (não apenas no sentido financeiro, mas também 

político) da OBAN. Deste modo, a análise gira em torno das distintas facetas que a figura de 

Boilesen apresenta no correr do filme e nos permite discutir tanto questões pontuais e que 

dizem respeito à imagem do empresário – tais como a ideia de estigma (GOFFMAN, 1975b) e 

de processo de estigmatização (ELIAS, 2000) –, como questões mais gerais que tencionam, 

em última instância, a própria ideia da tortura enquanto uma prática institucionalizada nos 

porões da ditadura, pois se Boilesen (um civil) frequentava um centro de tortura, até que 

ponto faz sentido dizer que se tratava de uma prática oculta? Dessa maneira, também foi 

pertinente tencionar a discussão sobre memória e “esquecimento” a partir da ideia de 

mudança na balança de poder político no Brasil, ou seja, daqueles que tiveram poder durante a 

ditadura e aparecem como personagens do filme e as personagens que estão no poder em um 

período posterior à ditadura e aparecem (ou são por nós colocadas) na narrativa. Para esta 

discussão abordamos principalmente textos de Irene Cardoso (2001) e Paul Ricouer (2007). 

O filme Hércules 56, por sua vez, reconstrói, por meio de entrevistas com 

personagens que participaram da ação, a trajetória do rapto/sequestro de Charles Elbrick, 

então embaixador dos EUA no Brasil, em 1969, em que foi negociada sua liberdade com vida 

em troca da publicação em todas as mídias do país de um manifesto intitulado “Ao povo 

brasileiro”, assinado por dois grupos de oposição armada ao regime (Ação Libertadora 

Nacional – ALN – e Movimento Revolucionário Oito de Outubro – MR8), e da liberdade de 

quinze presos políticos que foram conduzidos em avião oficial, modelo Hércules 56, como 

 



 
 

17 

exilados políticos ao México. O filme parte de entrevistas com dois grupos de personagens: 

por um lado, com algumas daquelas que realizaram o rapto/sequestro de Elbrick e, por outro, 

com personagens que eram prisioneiras políticas e tiveram sua liberdade em “troca” da de 

Elbrick e os intercala com imagens de arquivo, sendo interessante pontuar que sua construção 

estética adota movimentos de câmera e iluminação singulares, o que confere ao filme um 

ambiente escuro e, por vezes, perturbador.  

Enfatizamos na discussão proposta no interior da segunda análise (capítulo 3) as 

diferentes maneiras de pensar o passado que foram construídas na narrativa de Hércules 56 

pelos “grupos” de personagens que aparecem no filme. Assim, nosso interesse foi perceber 

tanto o tipo de discurso construído no interior de cada grupo (GOFFMAN, 1975a) quanto as 

tensões que aparecem em cada um deles. Para pensar estas questões e suas implicações para a 

história política nacional, lançamos mão da leitura feita por Walter Benjamin sobre a 

diferenciação entre memória voluntária e memória involuntária (BENJAMIN, 1989) de 

Marcel Proust (2009) e de dois textos de Theodor Adorno (“O que significa elaborar o 

passado?”, 2003a, e “Educação após Auschwitz”, ADORNO, 2003b), quando o autor pensa a 

elaboração social da memória enquanto uma necessidade de sociedades que vivenciaram 

períodos de exceção e trauma. Neste sentido, ainda foi interessante trabalhar com Maurice 

Halbwachs e Michel Pollak. Halbwachs define no interior da sociologia o conceito de 

memória coletiva, que trata da memória como uma construção exterior e que se impõe ao 

indivíduo a partir dos grupos sociais em que ele participa. É uma ideia interessante e com a 

qual tivemos contato logo no início do trabalho, mas que não pudemos desenvolver de modo 

aprofundado nas análises, pois a ideia de grupo proposta por Halbwachs é muito ampla e vai 

além da divisão em grupos de personagens que utilizamos para trabalhar cada filme. Além 

disso, durante as nossas análises a noção de memória coletiva se aproximou bastante de um 

tipo de memória que adquire caráter oficial no interior de determinados grupos sociais ou da 

sociedade como um todo, obscurecendo outras memórias que, segundo Pollak, seriam aquelas 

relegadas ao esquecimento, aquelas que precisam ser lembradas e que são transmitidas fora da 

“oficialidade” das memórias nacionais, sendo elas chamadas de memórias subterrâneas e 

associadas a outro tipo de grupo que, de certa forma, não tiveram voz quando da construção 

de uma memória oficial. Assim, as personagens do filme de Da-Rin se aproximariam mais da 

ideia de memórias subterrâneas que de memória coletiva, o que nos afastou, em dado 

momento, de continuarmos a explorar a teoria de Halbwachs. Por fim, como já dissemos, 

trabalhamos também, neste capítulo, os textos de Denise Rollemberg (2006) e Daniel Aarão 

Reis Filho (1997, principalmente) sobre as maneiras como as memórias do regime militar 
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aparecem tematizadas na literatura produzida a esse respeito e suas dimensões de 

esquecimento, tanto no filme quanto na literatura. 

O documentário Vlado: 30 anos depois, dirigido por João Batista de Andrade, busca 

construir, a partir de depoimentos com pessoas que foram próximas a Herzog, a imagem desta 

personagem e os acontecimentos que levaram à sua prisão e morte por agentes do regime 

militar em 1975. Para tanto, o diretor lança mão de artifícios narrativos que buscaram 

legitimar sua posição como privilegiada para tratar do assunto. Assim, foi interessante 

perceber os artifícios que possibilitaram a Andrade – diretor, narrador e personagem do filme 

– construir a ideia de necessidade de se contar a história de Vladimir Herzog para o que o 

diretor  chama de “povo brasileiro”. O fato da escolha dos enquadramentos propiciarem uma 

atmosfera incômoda em algumas passagens do filme foi importante para o aprofundamento 

das nossas análises.  

Para o estudo desse filme, que é nossa primeira análise (capítulo 2), julgamos 

pertinente trabalhar com questões relativas à construção da memória (tanto para o período 

militar quanto para o assassinato de Vladimir Herzog) por um determinado grupo de 

personagens que foram próximas do jornalista. Durante a análise, buscamos construir este 

grupo de personagens e seus laços de “amizade” e “afeto” para, então, pensar quais questões 

relacionadas às memórias da ditadura e sua elaboração no presente fílmico estiveram 

presentes na trama. Para tanto, nossas principais referências teóricas foram os textos de 

Walter Benjamin, “O narrador” (1994b) e “Sobre alguns temas em Baudelaire” (1989), que 

tratam da impossibilidade de pensar no mundo moderno tanto a experiência como a narrativa 

em seus moldes tradicionais. Para o desdobramento desta discussão, trouxemos a ideia de 

história aberta, defendida por Jeanne Marie Gagnebin, e formulada a partir da discussão dos 

textos de Benjamin. Desse modo, durante a discussão do filme de Andrade pudemos, de um 

lado, explorar a relação entre as personagens ligadas a Vlado e os significados por elas 

formulados para tratar da ditadura e do assassinato do amigo, bem como suas consequências 

e, de outro lado, aquilo que o diretor apontou como sendo o conhecimento sobre o período por 

parte do “povo brasileiro”, ideia construída por Andrade a partir da entrevista com pessoas 

que não têm ou afirmam não ter conhecimento sobre esse passado.   

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

Ao utilizar filmes como material privilegiado de pesquisa se faz importante destacar 
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dois pontos que sintetizam a forma como acreditamos ser mais interessante abordar a relação 

entre Sociologia e Cinema. Em um primeiro momento, a nossa proposta se aproxima da de 

Pierre Sorlin, em Sociologia del cine (1992), para quem o ponto de partida da análise é o 

próprio filme e não os elementos exteriores a ele. Segundo Sorlin,  

Dois caminhos extremos, entre os quais se abre um abismo com relação ao 

compromisso, se oferecem ao historiador quando aborda o cinema: por um 

lado, busca nos filmes aquilo que é puramente documental e utiliza o que 

encontra como material primário para uma análise original; por outro, 

considera as realizações fílmicas como um conjunto, no qual a inserção de 

cada elemento é revestida de significado, e busca entender os esquemas que 

determinam estas relações. Trato de orientar este trabalho a partir da segunda 

solução.13 (SORLIN, 1992, p. 37 – nossa tradução) 

 

Desta forma, como proposto por Pierre Sorlin, esta pesquisa parte do filme como 

uma construção específica, que deve ser pensada em seu conjunto e unidade interior. A 

análise nos permite compreender os sentidos propostos pelo documento audiovisual, sendo 

nosso papel enquanto analistas entender aquilo que está tematizado em tela. Partimos, então, 

do filme como objeto que tem sentido e coerência interna. Tomar cada filme enquanto 

material acabado e pronto para ser analisado14 implica, como procedimento de controle, em 

lidar com certas informações exteriores ao filme (como, por exemplo, além dos “extras” e 

possíveis “versões comentadas” já citadas, entrevistas com o diretor e o elenco, bastidores da 

filmagem, dificuldades de produção, curiosidades sobre a história etc.) com redobrado 

cuidado, pois tais informações, ainda que instigantes, já oferecem uma interpretação do 

material, fechando determinadas possibilidades de análise que, a rigor, devem ocorrer no 

desenrolar da pesquisa. Assim, parece-nos significativa a fala de Eduardo Morettin sobre a 

importância de partirmos de uma análise interna à obra,  

13 “dos vias extremas entre las cuales se abre un gran abanico de compromiso, se ofrecen al 
historiador cuando aborda el cine: por una parte, buscar em los filmes lo que es puramente 
documental, y utilizarlo como material primario para una sintesis original: por outra parte, 
considerar las realizaciones filmicas como conjuntos, em que la inserción de cada 
elemento reviste una significación, y tratar de captar los esquemas que han determinado la 
puesta em relación, la organización de las distintas partes constitutivas del filme. Trato de 
orientar el presente trabajo hacia la segunda solución”. 

14 Essa forma de abordagem significa pensar o filme como o material que nos é apresentado 
na sala de exibição do cinema ou, dada a facilidade do DVD, como o filme que nos chega 
às mãos em formato DVD ou VHS sem os “extras” ou “versão comentada do diretor”, 
afinal é somente ao filme em sua versão acabada que o público tem acesso na maior parte 
das vezes, sendo este material o responsável pela construção de diferentes sentidos e 
interpretações.  
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se não conseguirmos identificar, através da análise fílmica, o discurso que a 

obra cinematográfica constrói sobre a sociedade na qual se insere, apontando 

para suas ambiguidades, incertezas e tensões, o cinema perde a sua efetiva 

dimensão de fonte histórica. (MORETTIN, 2007, p. 64) 

 

No caso do nosso trabalho, apontar as “ambiguidades, incertezas e tensões” que os 

filmes de Andrade (2005), Da-Rin (2007) e Litewski (2009) constroem sobre determinado 

momento da história recente do país é o que caracteriza (ou configura) esse problema maior 

que chamamos de construção da memória – ou, as diferentes interpretações/memórias que 

cada filme constrói para um passado.  

Ainda que o nosso estudo aborde as relações entre o Cinema e as Ciências Sociais e 

Humanas de modo geral, não pretendemos aprofundar a discussão a respeito do cinema como 

material de pesquisa das Ciências Humanas. Entretanto, pela importância que possui na 

delimitação de problemas metodológicos e com o objetivo de deixar mais clara a nossa forma 

de abordagem do assunto, gostaríamos de retomar outra frase de Pierre Sorlin sobre as formas 

mais comuns como têm aparecido o Cinema em sua relação com as Ciências Sociais e a 

História: 
(…) a história sempre tem sido e segue sendo prioritariamente tributária de 

textos, utiliza marginalmente os documentos visuais, que tende a considerar 

secundários; na maioria dos trabalhos históricos, a iconografia é um anexo 

da bibliografia; as fontes representativas frequentemente são chamadas à 

tona, mas apenas para dar uma confirmação, ajustar um detalhe (…) quando 

as palavras já não valem e o redator busca em vão outros qualificativos, 

recorre-se à imagem, a qual atribui-se virtudes quase mágicas (…) a 

iconografia parece garantir uma espécie de tomada imediata sobre a época, 

sobre os homens e os lugares de que trata o livro (…) confere um volume à 

evocação do passado e, ao fazê-lo, adquirimos a certeza de que as pessoas 

eram na verdade tal como estão descritas.15 (SORLIN, 1992, p. 33 – nossa 

15 “la historia siempre ha sido y sigue siendo prioritariamente tributaria de los textos; utiliza 
marginalmente los documentos visuales, que tiende a considerar secundarios; en la 
mayoría de los trabajos históricos, la iconografia es un anexo de la bibliografia; las fuentes 
representativas a menudo son llamadas al rescate, pero tan sólo para dar una confirmación, 
para ajustar un detalle (...) cuando las palabras ya no valen, cuando el redactor busca em 
vano otros calificativos, recurre a la imagen, a la que atribuye virtudes casi mágicas (...) la 
iconografía parece garantizar una especie de presa inmediata sobre la época, sobre los 
hombres y los lugares de que trata el libro (...) confiere un volumen a la evocación del 
pasado y, al hacerlo, adquirimos la certidumbre de que la gente en verdad era tal como está 
descrita”. 
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tradução) 

 

Sorlin enfatiza que existe uma forma de pensar o Cinema que o toma enquanto 

comprovação da verdade histórica: como comprovação do que já está escrito, do que já foi 

dito... Do que já é sabido. Segundo esta abordagem, que o autor não defende, o Cinema não é 

capaz de mostrar novas possibilidades ao analista, uma vez que sua principal propriedade, a 

imagem em movimento, realça o que já existe. Como nossa pretensão não é partir de uma 

“verdade histórica” construída pelos filmes para pensar o Cinema, nem mesmo partir do 

Cinema para apreender a verdade histórica, mas sim partir da análise fílmica para pensar as 

diferentes interpretações/memórias que cada filme constrói para um passado comum, parece-

nos interessante tomar os filmes enquanto construções acabadas sobre e buscar entender como 

cada uma delas trata as tensões entre passado e presente. Ao tentarmos explorar em cada filme 

qual é ou quais são e como são construídas as interpretações sobre a memória e 

esquecimento de um mesmo passado, acreditamos que é possível pensar, então, as formas 

como a memória de uma parte da história recente do nosso país (o período militar) tem sido 

elaborada (ou esquecida) a partir do presente, para, então, indagar-mo-nos sobre quais 

significados informam diferentes elaborações. Quais são as tensões que cada um dos filmes 

nos traz sobre o passado recente do país?  

Com relação a como faremos as análises, ressaltamos ainda que ao considerarmos 

Cidadão Boilensen, Hércules 56 e Vlado: 30 anos depois como material privilegiado de 

pesquisa isso significa que eles serão analisados como produto de uma montagem fílmica, não 

como ilustração histórica ou do momento político. Em outros termos, vale ressaltar que não 

apenas não se pode negar a importância da presença da câmera, da equipe e do diretor, mas 

também se deve considerar a disposição dos objetos, a cor das roupas, a luz presente nas 

cenas e até mesmo o conteúdo do que é dito pelo depoente durante a análise, pois os aspectos 

mais relevantes a serem abordados nas respostas dadas (e, afinal de contas, é a esse material 

que temos acesso para a análise) passam antes por uma seleção. Um mesmo fragmento de fala 

se filmado em plano de conjunto, em plano aberto ou em primeiro plano reforçará diferentes 

possíveis sentidos do que se está sendo dito,16 obedecendo, às vezes, protocolos de filmagem 

16 Vejamos, por exemplo, a ideia de Béla Baláz sobre os efeitos do primeiro plano (que ele 
chama de close up: “Close Ups geralmente são revelações dramáticas sobre o que está 
realmente acontecendo sob a superfície das aparências. Podemos ver um Plano Médio de 
uma pessoa, sentada e conversando calma e friamente. O Close Up, entretanto, revelará os 
dedos que tremem nervosamente, apalpando um pequeno objeto-signo de uma tempestade 
interna (…) Close ups são as imagens que expressam a sensibilidade poética do diretor. 
Mostram as faces das coisas e também as expressões que, nelas, são significantes porque 
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com os quais fomos nos habituando no decorrer do século XX. Como apontava Walter 

Benjamin, é o processo de montagem do filme, a justaposição de imagens que confere à 

película fílmica sentidos que ela não tinha antes (BENJAMIN, 1996a, p. 187). São os sentidos 

construídos por cada produção fílmica que a presente análise busca tencionar.  

Dessa forma, não é a intenção deste trabalho diminuir a importância dos depoimentos 

que são utilizados para mostrar ou corroborar a “verdade” sobre as informações e as versões a 

respeito do que conhecemos como o rapto/sequestro do embaixador americano em setembro 

de 1969, por exemplo. Não se pretende também discutir o que é um fato e se ele existe ou é 

construído. Em um filme o que é dito é acompanhado por imagens, criando, reforçando e 

obscurecendo sentidos que poderiam ou não estar na fala dos entrevistados. Não é apenas o 

que diz o entrevistado ou como é dito, mas o modo que o filme apresenta, em imagens, o que 

foi dito, articulando os elementos do plano, o trabalho de câmera, os depoimentos, bem como 

a dimensão daquilo que não está propriamente nos filmes, mas que pudemos ler nas 

entrelinhas a respeito do esquecimento. O que o nosso trabalho buscou foi destacar a possível 

diversidade de abordagens sobre a memória (e, por que não, também sobre o presente?) a 

partir do momento em que a questão passa a ser explorada pela câmera de cinema. A nossa 

posição enquanto investigadores de Ciências Sociais que assistem ao filme e se propõem a 

analisá-lo se aproxima, aqui, daquilo que Paulo Menezes chamou de “representificação”, que 

seria produto do momento único e singular de uma relação que acontece entre cinema (filme), 

real (realidade) e quem o assiste: “é algo que não apenas torna presente, mas que também nos 

coloca em presença de, relação que busca recuperar o filme em sua relação com o espectador” 

(MENEZES, 2003, p. 94).  

Tomar documentários como objetos fílmicos foi uma opção pertinente para a escolha 

e delimitação do recorte da pesquisa, mas a análise pretendida tem como objetivo se debruçar 

sobre as diferentes formas narrativas e estéticas que levaram cada filme a construir uma 

interpretação particular sobre um passado comum. Ou seja, o nosso trabalho parte das análises 

fílmicas de modo a colocar no centro do debate sociológico o problema da construção da 

memória e as tensões que cada filme deixa ver sobre o presente e a temática do esquecimento.  

Com o objetivo de compreender os elementos narrativos que ajudaram cada um dos 

diretores a construir tanto os filmes que analisamos quanto os significados que cada um deles 

informa, foi importante trazer para as análises os distintos modos de representação definidos 

por Bill Nichols (2005). Segundo este autor,  

são reflexos de expressões do nosso próprio sentimento subconsciente” (BALÁZS, 1983, 
p. 91). 
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Cada documentário tem sua voz distinta. [e] Como toda voz que fala, a voz 

fílmica tem um estilo ou uma “natureza” própria, que funciona como uma 

assinatura ou impressão digital (...) No cinema, as vozes individuais 

prestam-se a uma teoria do autor, ao passo que as vozes compartilhadas, a 

uma teoria do gênero. O estudo dos gêneros leva em consideração os traços 

característicos dos vários grupos de cineastas e filmes. No vídeo e no filme 

documentário, podemos identificar seis modos de representação que 

funcionam como subgêneros do gênero documentário propriamente dito: 

poético, expositivo, participativo, observativo, reflexivo e performático. 

(Nichols, 2005, p. 135 – aspas do autor) 

 

Para Nichols, o filme documentário se caracteriza como uma voz que fala de maneira 

particular e que é diferente, de filmes definidos como pertencentes a outros gêneros, como por 

exemplo, dramático, romântico, de suspense ou de terror. Com o objetivo de esquadrinhar as 

características que uma voz documental apresenta, o autor encontra seis modos de 

representação distintos a partir dos quais um documentário difere em forma e exposição de 

seu conteúdo. Ainda segundo Nichols, “a identificação de um filme com um certo modo não 

precisa ser total. Um documentário reflexivo pode conter porções bem grandes de tomadas 

observativas ou participativas (...)” (Nichols, 2005, p. 136), e isso ocorre pois o que define um 

filme como pertencente a um ou outro modo são as características que o estruturam e não 

momentos isolados na narrativa. Nos filmes que trabalhamos, a importância no uso de 

Nichols ocorre na medida em que a forma de construção escolhida informa sentido sobre cada 

uma das obras e também constrói uma maneira particular de lidar com memória e com o 

esquecimento.  

A nossa proposta é utilizar os modos de representação de Nichols como se fossem 

tipos ideais weberianos,17 ou seja, utilizá-los como recurso metodológico. Não pretendemos 

“engavetar” os filmes como pertencentes a este ou àquele modo de representação, mas pensar 

o conjunto de características de cada modo como maneira de tencionar as diferentes 

possibilidades que os diretores exploraram em suas construções. Como parte desta proposta, 

trabalhamos no interior das análises os aspectos mais importantes de acordo com as 

construções realizadas.  

17 Ver WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento nas Ciências Sociais. In: COHN, 
Gabriel (org.). Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 1982. (Grandes Cientistas 
Sociais). pp. 106 e segs. Ver também versão comentada por Gabriel Cohn. São Paulo: 
Ática, 2007.  
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Para fins analíticos, no que tange a alguns termos utilizados no cinema com relação 

às possibilidade de enquadramento, seguiremos a sugestão de Ismail Xavier, no capítulo “A 

decupagem clássica” de O discurso cinematográfico (1984), quando nos apresenta uma 

classificação que foi bastante útil no correr das análises. Ismail Xavier distingue cinco 

possibilidades de enquadramento (cf. XAVIER, 1984, p. 19): plano geral, que ocorre quando 

se filma cenas exteriores ou em interiores amplos e a câmera mostra a totalidade do espaço da 

ação; plano de conjunto ou plano médio, quando a câmera enfoca o “conjunto de elementos 

envolvidos na ação” (figuras humanas e cenário), mas trata-se de um plano que envolve 

menos elementos que o anterior18 (plano geral); plano americano, quando figuras humanas 

aparecem enfocadas mais ou menos até a cintura, pois neste tipo de plano a câmera está mais 

próxima que nos anteriores; primeiro plano, que também é conhecido como close-up e ocorre 

quando a câmera está bastante próxima da figura humana ou de um objeto e o que enfoca 

ocupa toda a tela (por exemplo, um rosto); e, por fim, primeiríssimo plano (ou super close-

up), que é o plano em que é possível maior detalhamento que em um primeiro plano (como 

exemplo, podemos pensar no enquadramento em um nariz ou um pedaço dos olhos). 

*   *   * 

Pontuamos ainda que este não é um trabalho de análise plano a plano dos filmes 

escolhidos, mas o produto de uma abordagem específica que enfocou cada um dos filmes a 

partir dos aspectos que nos trouxeram luz para a discussão sobre memória (e esquecimento) 

com relação ao período da ditadura.  

Em suma e apenas para retomar a estrutura do trabalho que o leitor já deve ter 

identificado, este trabalho está dividido em cinco partes: a primeira é esta introdução, que 

contou um pouco da trajetória da investigação, propôs uma breve, porém fundamental, 

discussão metodológica e articulou os principais autores que trabalhamos ao pensar a questão 

da memória e do esquecimento. Na sequência, as três análises sobre os filmes de João Batista 

de Andrade (capítulo 2 A elaboração da memória em Vlado: 30 anos depois), de Sílvio Da-

Rin (capítulo 3 Hércules 56: memória sob as lentes do presente) e de Chaim Litewski 

(capítulo 4 Os espinhos do passado em Cidadão Boilesen). Por fim, as considerações finais, 

trazendo algumas possíveis comparações entre os filmes analisados referentes ao modo como 

abordam o tema da memória. Para fins puramente didáticos, a ordem de apresentação das 

análises obedeceu à data de lançamento de cada um dos filmes: 2005, 2007 e 2009. 

18 Xavier pontua, inclusive, que a diferenciação entre plano geral e plano médio é um pouco 
arbitrária, sendo a diferença que no primeiro há maior campo de visão que no segundo tipo 
de plano. 
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Ressaltamos também, a presença de alguns documentos anexos após as referências 

bibliográficas.  

Esperamos que esta Introdução tenha encorajado o leitor a mergulhar nas análises 

que se seguirão, como se fosse um convite para debater conosco ao final da leitura as questões 

por nós levantadas. Às análises, pois.  
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1 A ELABORAÇÃO DO PASSADO EM VLADO: 30 ANOS 

DEPOIS 
 

O filme Vlado: 30 anos depois começa com um letreiro em fundo preto, sem som, 

com as seguintes palavras:  
Em outubro de 1975, morre, em uma prisão militar, o jornalista Vladimir 

Herzog (Vlado). A morte de Vlado gera uma intensa reação na sociedade 

marcando o declínio da ditadura militar instaurada 11 anos antes. Vlado se 

torna, assim, um símbolo da luta democrática no Brasil. 

 

“Mas quem é este jornalista?”, “Por que sua morte é tida como um símbolo?” e “Que 

luta democrática é esta?” são possíveis questões suscitadas logo no início do filme, pois nada 

nos foi dito ainda sobre Vladimir Herzog19 e a mensagem subentendida é a de que o filme se 

encarregará de elucidar melhor estas questões. Em seguida, com ruído de rua, passam-se 

imagens coloridas em frente à Catedral da Sé, em São Paulo, local que – segundo o filme – 

também é simbólico da “luta” contra a ditadura militar no Brasil, em especial com relação a 

Vladimir Herzog, pois foi na Catedral que ocorreu o culto ecumênico de protesto contra seu 

assassinato. 

Ao voltarmos para o início do filme, perceberemos que a câmera abre aos poucos seu 

ângulo de filmagem e, então, aparecem muitas pessoas em frente à Igreja. São pessoas em 

suas vidas cotidianas e dentre elas está um homem um pouco calvo que se aproxima da 

câmera vindo da multidão. Traz uma cadeira desmontada nas mãos, olha para a câmera e diz: 

Este é um filme que eu deveria ter feito há muito tempo. Um filme sobre o 

jornalista Vladimir Herzog, assassinado em uma prisão militar há trinta anos 

atrás no inesquecível 25 de outubro de 1975. Vlado, como era conhecido por 

familiares e amigos, era muito meu amigo e sua morte me chocou 

profundamente. Eu que sempre filmava tudo, chocado e abatido com a morte 

do amigo, não filmei nada. Fiquei sempre com essa sensação de que havia 

uma falha na minha própria carreira, na minha filmografia. É uma falha que 

eu tento corrigir agora nesse filme que eu dedico à memória do meu amigo e 

19 O primeiro nome de Herzog é grafado tanto com “w” quanto com “v”: Wladimir ou 
Vladimir. Neste trabalho, optamos por utilizar a grafia em “v” porque, entre outras razões, 
o título do filme analisado é “Vlado” e não “Wlado”. Na certidão de óbito que está nos 
anexos deste trabalho aparece “Wladimir”, grafado com “w”. 
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onde eu vou falar daqueles anos de chumbo. 

 

Esta personagem, que se apresenta como diretor e narrador, não diz seu nome, mas 

nos explica o objetivo do filme: uma tentativa de reconstruir o período histórico (a ditadura 

militar) a partir de um evento específico que é o assassinato do amigo e companheiro de 

profissão Vladimir Herzog. A cadeira, por sua vez, é desmontável e remete àquelas utilizadas 

por diretores de cinema quando estão gravando, e será usada para que as pessoas possam nela 

sentar e, assim, se sentirem à vontade para falar. Percebemos com a fala de Andrade – o 

diretor e narrador –, certa ênfase na ideia que foi sintetizada com a inscrição explicativa na 

tela: que Vlado é um “símbolo” da luta contra a ditadura militar e que, assim, é importante 

contar sua história. Existem dois tipos de personagens que prestam depoimento no filme: 

personagens anônimas e personagens que estão identificadas como amigos e parentes de 

Herzog.20 Este segundo grupo não é composto por pessoas anônimas, como as que pertencem 

ao outro grupo, são pessoas cujo nome e sobrenome aparecem na tela e que conviveram com 

o jornalista, vivenciando de alguma maneira seu assassinato. E da mesma forma que o diretor 

ressalta sua ligação emocional (de amizade) com Herzog, também diz que há uma ligação 

afetiva entre ele e as outras pessoas – “com nome” – que irão depor no filme.  

O diretor assume, então, a postura de um repórter que introduz um assunto novo e 

discorre sobre a vinda da família Herzog para o Brasil. Neste momento, ao mesmo tempo em 

que ouvimos a voz do diretor, vemos na tela fotografias em preto e branco (p&b) e, ainda que 

20 Durante o filme alguns dos entrevistados ganham outros qualificativos. Por ordem de 
aparição e de acordo com estes qualificativos estas pessoas são: Ruy Otake; Luis Weis, 
jornalista; Fátima Jordão, esposa de Fernando P. Jordão; Ivo Herzog, filho de Vladimir 
Herzog; D. Paulo Evaristo Arns, bispo de São Paulo; Fernando Moraes, jornalista; Rodolfo 
Konder, jornalista; Miguel Urbano Rodrigues, jornalista; Fernando Birri, cineasta e um dos 
fundadores da Escola Latino-Americana de Documentários de Santa Fé, onde Herzog 
estudou; Clarice Herzog, viúva de Vladimir Herzog; Clara Sharf, viúva de Carlos 
Marighella; Anthony Cristo, jornalista; Fernando P. Jordão, jornalista; Georges 
Bourdokan, jornalista; José Mindlin, empresário de orientação política liberal, era 
Secretário de Ciência e Cultura do Estado de São Paulo na época da morte de Herzog, 
sendo responsável pela contratação do jornalista para diretor de jornalismo da TV Cultura; 
Alberto Dines, jornalista; Paulo Markun, jornalista; João Guilherme Vargas, integrante do 
PCB na época da perseguição a membros do partido; Marco Antônio Tavares, integrante 
do PCB na época da perseguição a membros do partido; Frederico Pessoa, jornalista; 
Sérgio Gomes, jornalista; Diléia Frate, esposa de Paulo Markun; Rose Nogueira; Duque 
Estrada, jornalista; Alfredo Moreno Leitão, trabalha no arquivo do Estado de São Paulo, 
onde estão guardadas as fichas de pessoas “vigiadas” pelo governo durante a ditadura 
militar no Brasil; Mino Carta, jornalista; Audálio Dantas, jornalista e presidente do 
Sindicato dos Jornalistas quando da morte de Herzog, foi quem articulou o culto 
ecumênico; Rabino Henry Sobel; João Bosco, músico e compositor; Aldir Blanc, 
compositor e escritor, parceiro de João Bosco na música O bêbado e a equilibrista.  
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não consigamos precisar quem são as pessoas das fotos, as imagens vão ao encontro da 

narração feita pela voz em off. Há um corte e Ruy Otake aparece falando sobre Vlado. É uma 

fala rápida que evoca as lembranças pessoais que o arquiteto guarda de Herzog. Além dele, 

também aparecem na tela outros depoimentos muito breves sobre as lembranças particulares 

que cada entrevistado guarda de Vladimir Herzog. Após o término da fala de Urbano 

Rodrigues, um corte traz, em p&b, o plano de uma mão tocando violão. A câmera está em 

primeiro plano e enfoca os dedos e as cordas. Tem-se assim, som instrumental acompanhado 

de uma melodia, em que ao invés de cantar a letra da música que toca instrumentalmente no 

violão (trata-se de O bêbado e a equilibrista, composição de João Bosco e Aldir Blanc), o 

músico utiliza um artifício que substitui esta letra por sílabas repetidas (ta-ta-ta-ta-ta...). Ao 

cantar estas sílabas em vez da letra da música, ele o faz com a entonação das palavras que 

compõem a letra. É um artifício que não prejudica a sensação que experimentamos ao ouvir a 

música, pois como salienta Merleau-Ponty 
a melodia não é uma soma de notas: cada nota vale apenas pela função que 

exerce no conjunto e, por isso, a melodia não fica sensivelmente modificada 

com uma transposição, isto é, se se mudam todas as notas que a compõe, 

respeitando-se a relação e a estrutura do conjunto. (MERLEAU-PONTY, 

1983, p. 104) 

 

Na música em questão, modificam-se as palavras, mas permanecem a relação e a 

estrutura da melodia em seu conjunto e, portanto, a transmissão de significados não se altera. 

Trata-se de um artifício que pode ser utilizado quando não se quer ou não se pode falar 

claramente cada palavra. No Brasil, durante a ditadura militar, foi utilizado como forma de 

protesto por parte de alguns artistas21 para indicar quando uma música ou um trecho dela 

sofria censura, uma vez que era proibido apenas dizer as palavras, mas não tocar as notas da 

melodia.  

Antes dos dez minutos de filme, ainda com música ao fundo, trazendo imagens em 

p&b, uma nova cena tem início. Trata-se de uma sequência diferente – pelo menos em seu 

formato estético – das que foram construídas até então, pois aparecem imagens em que o 

21 Há um episódio na história da música nacional durante a ditadura militar em que num 
show de Chico Buarque e Gilberto Gil estava censurada a música “Cálice”. Assim, os 
artistas tocaram o instrumental da música e Gilberto Gil proferiu outras palavras ao invés 
da letra. Chico Buarque, no entanto, cantou em segunda voz trechos da música. Neste 
momento, houve um corte no som do microfone de Chico Buarque e ele só voltou a ter 
som quando o artista proferiu outras palavras que não a letra da música. O vídeo pode ser 
visto no site: http://www.youtube.com/watch?v=oXGDlMMOEWg, consultado em 
20/03/2013. 
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diretor encontra as personagens “com nome” que serão entrevistadas no filme. Ele monta a 

“cadeira de diretor” para que elas possam sentar e também as ajuda a se prepararem para a 

filmagem. É um momento em que a fala das personagens é substituída pelo som da música, 

sugerindo, pelos rostos e gestos, que se trata de um momento descontraído e permeado por 

afetividade. Aparecem não só os entrevistados e o entrevistador, mas também alguns 

elementos – como luz e microfone – utilizados para a construção do ambiente onde serão 

gravadas as cenas. Trata-se aqui de estratégia que lembra um making off, ou seja, a construção 

de imagens sobre o que seria o momento de montagem de uma produção audiovisual. Surge 

um novo corte e aparecem na tela o título do filme e o nome do diretor – João Batista de 

Andrade. 

Na nossa proposição de leitura, pode-se pensar em dois momentos que dividem o 

filme: o primeiro, que será nomeado de prólogo, e outro que compreende o que seria o filme 

propriamente dito. No prólogo, o diretor introduz de forma bastante didática a temática que 

será trabalhada e apresenta elementos que nos fazem acreditar que o filme nos ensinará 

alguma coisa importante sobre a história do Brasil. Este momento se assemelha, em parte, à 

introdução de um trabalho acadêmico, quando o aluno apresenta primeiramente o tema para 

depois entrar na discussão propriamente dita. Antes mesmo da aparição do título na tela, 

Andrade se coloca como personagem, diretor e narrador do filme, apresentando “Vlado” 

como alguém que sofreu com os regimes nazifascistas na Europa, viveu no Brasil e, em 

virtude de uma série de acontecimentos que serão mencionados no filme, foi assassinado por 

agentes do regime militar em 1975. Além disso, enfoca a partir da construção narrativa o 

momento em que encontra outras personagens do filme, como se quisesse enfatizar tanto os 

aspectos construtivos do filme quanto a sua ligação pessoal com os entrevistados (neste 

momento, aparece ajudando as pessoas a se arrumarem e abraçando algumas delas). Ao final 

do momento que definimos como prólogo, entramos no segundo momento do filme, que é 

quando a história que se pretende contar tem início.  

Estamos novamente em frente à Catedral da Sé. Andrade passa a abordar pessoas 

comuns na rua e lhes indaga sobre o conhecimento que têm acerca da ditadura militar que 

teve início em 1964 e de Vladimir Herzog. As respostas obtidas são muito vagas, denotando 

pouco conhecimento da questão por parte dos entrevistados. A maioria das pessoas abordadas 

neste momento, todas “anônimas”, responde sem certeza às perguntas de Andrade. Dentre 

elas, destaca-se um passante cujo diálogo com o diretor reproduzimos a seguir:  
Andrade – O que o Sr. sabe do Vladimir Herzog? 

Passante – Não conheço. 
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Andrade – Não? 

Passante – Não. 

Andrade – E da ditadura militar, o que o Sr. sabe?  

Passante – Conheço muito pouco, eu não sou da época, é... mas sei lá... eu 

acho que deveria voltar. 

 

Trata-se de uma resposta que evoca, ao mesmo tempo, desconhecimento e 

saudosismo em relação ao passado, pois a personagem diz que não conhece muito sobre a 

ditadura e que não viveu o período, mas mesmo assim gostaria que voltasse. São entrevistas 

que permitem, ao demonstrar desconhecimento do período por parte da população, que 

Andrade construa no interior da narrativa um argumento importante que norteia o filme: a 

ideia da necessidade, devido ao pouco conhecimento histórico que tem o “povo brasileiro” 

(termo que o diretor utiliza ao se referir às personagens anônimas), de abordar o assunto 

escolhido (o governo militar e sua relação com a morte de Vladimir Herzog). Nesse sentido, 

parece-nos importante examinar a forma de construção do grupo de depoentes “com nome”, 

afinal são eles que, junto à condução narrativa do diretor, “ensinam” o passado para um 

“povo” que conhece pouco a seu respeito.  

Andrade se coloca como narrador jornalístico e também como amigo de Vladimir 

Herzog. Da mesma forma, constrói a imagem de confiança entre ele e os demais entrevistados 

“com nome”. Não há apenas confiança entre eles enquanto grupo, existe uma ligação de 

amizade e companheirismo. Portanto, cabe examinar não apenas o momento ou os diferentes 

momentos em que os entrevistados mencionam Vlado como amigo ou parente, é preciso 

pensar nas formas de construção fílmica que mostram a proximidade entre os entrevistados 

“com nome” e que permitem criar uma imagem destas pessoas, em particular, enquanto 

pessoas que são próximas entre si, que são próximas do diretor e que foram próximas de 

Herzog. Sobre isso, destacam-se três momentos do filme: aquele que traz as cenas do 

casamento de Vlado e Clarice; a do momento em p&b com música de fundo, em que Andrade 

aparece recebendo ou encontrando os entrevistados; e as primeiras entrevistas antes de 

aparecer o título do documentário na tela.   

O primeiro subtítulo do filme é “casamento”. Ele aparece em letras maiúsculas e em 

cor branca e a tela apresenta fundo negro. Temos, então, imagens antigas do que parece ser 

uma festa. Ao mesmo tempo, em voz off, Andrade diz que são imagens do casamento de 

Vladimir e Clarice Herzog e que dentre as pessoas que aparecem na filmagem estão “muitos 

dos amigos que prestam depoimento neste filme” (negritos nossos). Ainda que não 
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consigamos reconhecer nas imagens os rostos dos que prestam depoimento no filme – uma 

vez que não se trata de uma imagem tão nítida e as pessoas eram muito mais jovens – a 

explicação é contundente. Podemos reconhecer nas imagens ao menos João Batista de 

Andrade (bastante jovem) e Clarice Herzog, que aparece ao lado de Vlado (ambos também 

muito jovens), que está segurando uma criança nos ombros. Tem-se início, assim, a 

construção de uma narrativa a partir da imagem de um grupo de pessoas que se conhece há 

bastante tempo. A informação visual de que Vlado também aparece no filme expande esta 

relação, ou seja: há um grupo de pessoas que se conhecem entre si, mas que também 

conheceram Vlado. 

Imediatamente antes desta cena, acontece em p&b o momento de encontro entre 

diretor e entrevistados, quando notamos que algumas personagens arrumam o cabelo e ajeitam 

a roupa, enquanto outras, sorrindo, encontram Andrade, abraçando ou apertando-lhe as mãos. 

Neste momento fica nítido que essas pessoas têm uma relação diferente com Andrade, isto é, 

não se trata de uma relação instrumental com o diretor, no sentido de que este iria 

simplesmente colher um depoimento agendado, mas sim do encontro com pessoas que 

dispõem de informações importantes para o filme que se pretende realizar. Tal construção 

sugere ainda que as pessoas com quem Andrade aparece neste momento já o conhecem e que 

têm com ele uma relação que poderíamos chamar de “afetiva” ou “fraterna”. São pessoas que 

abraçam o diretor, sorriem para ele, deixam que ele as toque etc. Esse é um tipo de atitude que 

não se tem com qualquer pessoa, pois é preciso ter certa proximidade para deixar o outro tocar 

em você. Tais ações sugerem que há uma relação próxima no presente (e entendemos presente 

enquanto o tempo do filme) entre Andrade e os entrevistados. Se, nas palavras de Weber, 

“relação” social tem a ver com o “comportamento reciprocamente referido quanto a seu 

conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes e que se orienta por essa referência”, ela 

se dá na “probabilidade de que se aja socialmente numa forma indicável” (WEBER, 2004, p. 

16 e segs. – itálico do autor). Essa forma, dada a construção da cena que destaca 

comportamentos reciprocamente referidos, assim nos pareceu, é a da amizade. 

Se a ligação entre os entrevistados e o diretor está construída como reciprocamente 

orientada, a existente entre Vlado e as pessoas será delineada nas imagens do casamento com 

Clarice, depois de terem começado a ser construídas nos depoimentos que precedem o 

momento em p&b acima referido. São as lembranças evocadas na primeira aparição das 

personagens Ruy Otake, Luis Weis, Fátima Jordão, Ivo Herzog, D. Paulo Evaristo Arns, 

Fernando Moraes, Rodolfo Konder e Miguel Urbano Rodrigues que constroem um panorama 

geral da imagem de Vladimir Herzog. Tais personagens trazem à narrativa lembranças 
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pessoais e diversas, como se o grupo de entrevistados “com nome” não apenas conhecesse 

Vladimir Herzog, mas que também mantivesse laços de amizade e afetividade com ele. 

Além disso, os locais em que grande parte dos entrevistados depõem revela uma 

certa unidade entre eles. Cada entrevista é filmada em ambientes próprios aos seus 

entrevistados, são lugares que informam particularidades do grupo entrevistado no filme, em 

que os objetos presentes nos ambientes, ainda que peculiares a cada um dos entrevistados, 

revelam que se trata de um ambiente intelectualizado: estantes com livros, capas de revista 

que remetem a um pensamento ligado a preocupações sociais e políticas com relação ao 

Brasil, mesas de escritório desorganizadas e cheias de livros, fotos jornalísticas, entre outros. 

Um exemplo interessante é a figura e o local da entrevista de Fernando Moraes e Georges 

Bourdokan. Fernando Moraes, talvez o mais conhecido dentre os jornalistas entrevistados 

(junto, quem sabe, com Mino Carta), é entrevistado em um ambiente que parece ser o seu 

escritório. As paredes estão repletas de fotos jornalísticas famosas e tais elementos atribuem à 

personagem um olhar politizado para o mundo. A construção de sua imagem se aproxima de 

certo tipo de intelectual de décadas passadas: um senhor de barba longa não muito bem 

aparada, que usa óculos redondos e gesticula muito durante a fala. Georges Bourdokan, por 

sua vez, aparece em frente a uma parede com capas da revista Caros Amigos coladas ao 

fundo. Veste boina, usa óculos e tem na sua fala um tom muito coloquial ao qual, na falta de 

palavra melhor, escolhemos caracterizar como “despojado”. A preferência por temáticas 

ligadas à população pobre, junto a uma forma descontraída de falar e vestir (notemos que os 

signos boina e óculos também nos remetem a certo tipo de “intelectualizados de esquerda”) 

aponta para a construção de uma imagem que mantém afinidade com o que, na nossa 

sociedade, costumamos caracterizar como sendo “pessoas de esquerda” e que, “despojadas”, 

têm preocupações “sociais”. Portanto, a partir da construção estética dos locais de entrevista 

percebemos que há uma proximidade muito grande entre os jornalistas. Rodolfo Konder, 

durante sua entrevista, assim como diversos outros entrevistados, verbaliza o que as imagens 

já haviam construído. Isso ocorre quando se refere ao depoimento que prestou no DOI-CODI 

(“eu tive a impressão de que eu poderia contra-argumentar, entende? E começamos a discutir. 

Eu disse que nós [os jornalistas ao qual Vlado também estava ligado] éramos um grupo de 

jornalistas e intelectuais preocupados em discutir os destinos do Brasil” – os negritos são 

nossos).  

Entre as personagens que depõem no filme, há apenas uma que não aparece 

afetivamente ligada a Vlado e a própria construção de seu local de entrevista destoa dos 

demais entrevistados. Trata-se de José Mindlin. Cabe ressaltar que no momento em p&b em 

 



 
 

33 

que Andrade aparece encontrando as pessoas que serão entrevistadas, é perceptível certo 

cuidado respeitoso entre o diretor e Mindlin, pois Andrade ajuda Mindlin a se sentar na 

“cadeira de diretor”. Não há sorrisos entre eles, mas é perceptível um cuidado que destoa dos 

outros encontros do diretor. Isso não contradiz, entretanto, a ideia acima defendida sobre a 

relação de proximidade entre os entrevistados. Quando passamos às primeiras cenas em que o 

nome de José Mindlin aparece, percebemos uma diferença entre ele e os demais entrevistados. 

Andrade diz, antes de mostrar qualquer excerto de entrevista, que José Mindlin estava 

inserido em um contexto de abertura política, pois é um empresário de orientação política 

liberal e que foi nomeado pelo governador como Secretário de Cultura do Estado de São 

Paulo.22 Mindlin aparece sentado e podemos ver uma estante bastante extensa de livros atrás 

dele. Outros entrevistados, como pontuamos anteriormente, apresentam estantes de livros 

atrás de si e dissemos que isso permitia inferir que se trata de um ambiente intelectualizado. 

Com Mindlin não é diferente na perspectiva do “ambiente intelectualizado”, no entanto, a 

forma de disposição dos livros, bem como os livros em si, diferem muito dos outros 

ambientes: Mindlin tem uma estante organizada atrás de si e os livros que nela aparecem 

possuem, em sua maioria, capa de couro. É um ambiente muito “certinho” para um intelectual 

despojado. Essa percepção é corroborada pelo que Andrade disse anteriormente sobre a 

personagem e sua forma de referir-se a ela, que não é coloquial, como a utilizada com os 

outros jornalistas. O ambiente também não remete a um pensamento “de crítica social e 

política”, o que colabora para que apareça como um intelectual não engajado, portando, 

diferente dos outros. Tal impressão coincide com a apresentação que foi feita de Mindlin, um 

“verdadeiro liberal” e “empresário”, características estas bastante distintas das que se atribui 

aos outros jornalistas que participam do filme. Como último argumento, há a própria fala de 

Mindlin, que diz ter conhecido Vlado apenas quando o contratou para diretor de jornalismo da 

TV Cultura. Ou seja, trata-se de uma personagem especial, que não faz parte do grupo de 

“amigos de Vlado”, mas que é alguém que participou de momentos importantes da vida de 

Herzog, sendo seu chefe quando houve seu assassinato por razões políticas e que ganha, na 

narrativa, lugar de destaque.23  

Neste momento, cabe fazer uma pequena digressão para pensar o posicionamento de 

Andrade frente ao filme que realiza. Isso porque o diretor, desde sua primeira aparição, 

22 A fala exata de Andrade é “Geisel nomeou um político vagamente liberal para o governo 
paulista, Paulo Egydio Martins. Paulo Egydio, por sua vez, nomeia um verdadeiro liberal 
para a Secretaria de Cultura, o empresário José Mindlin”. 

23 Mindlin diz, inclusive, que pede demissão do cargo que ocupava ao saber do assassinato 
de Vlado. 
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posiciona-se como diretor e personagem integrante do processo de produção de significados 

para a obra. De acordo com Bil Nichols (2005), o modo de representação participativa 

abrange um conjunto de filmes que são produto da relação travada entre um diretor que 

também é personagem e outras personagens que participam do filme. No caso do filme de 

Andrade, trata-se de tomar posição no interior da narrativa enquanto personagem e relacionar-

se com os outros por meio de entrevistas. Segundo Nichols, 

Nem todos os documentários participativos enfatizam a experiência ativa e 

aberta do cineasta ou a interação de cineasta e participantes do filme. O 

cineasta pode querer apresentar uma perspectiva mais ampla, frequentemente 

histórica em sua natureza. Como isso pode ser feito? A resposta mais comum 

inclui a entrevista. A entrevista permite que o cineasta se dirija formalmente 

às pessoas que aparecem no filme em vez de dirigir-se ao público por 

comentário com voz-over. No documentário participativo, a entrevista 

representa uma das formas mais comuns de encontro entre cineasta e tema. 

(NICHOLS, 2005, p. 159)  

 

Seria, então, possível dizer que o documentário de Andrade se assemelha ao que 

Nichols chama de modo participativo? Afinal, trata-se de um filme em que o diretor está na 

tela e utiliza o artifício da entrevista para representar o encontro entre ele próprio e o tema de 

seu documentário. Inicialmente, com relação às entrevistas anônimas, pode-se dizer que elas 

servem como pretexto para dar a esse diretor a possibilidade de contar a história de Herzog e, 

nesse sentido, trata-se de um encontro (forçado) por Andrade entre “cineasta e tema”. As 

entrevistas com o outro grupo tratam do encontro, permeado de afeto, entre pessoas que se 

conhecem e partilham algo comum: a memória a respeito de Vladimir Herzog. Esta também é 

uma forma de aproximar “cineasta e tema” e ela enfatiza que o cineasta participa do tema. 

No caso deste filme, Andrade se apresenta como uma personagem que é, ao mesmo 

tempo, diretor e narrador da trama. No entanto, distanciando-se da proposta de Nichols para o 

modo participativo, percebemos que sua voz, que é a condutora da narrativa, produz a ideia de 

“conforto da verdade” – assim chamada por falta de termo mais apropriado. Ou seja, é a partir 

da voz do diretor que as falas das outras personagens (“com nome” ou “anônimas”) adquirem 

determinado sentido no interior da trama. A presença de Andrade ultrapassa a relação entre 

indivíduos, ela constrói essas relações a partir do ponto de vista do diretor. Por exemplo: 

quando Andrade entrevista pessoas “anônimas” na rua, utiliza-se de uma estratégia narrativa 

que lhe permite construir a ideia que “o povo brasileiro” não conhece o período da ditadura 
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militar. Assim, em meio a uma situação de desconhecimento social sobre o passado, aparece 

sua personagem e se posiciona como aquela incumbida de ensinar o passado. Além disso, 

outro artifício que colabora para esta sensação é a perfeita sintonia entre o que é filmado e o 

que é dito, com especial destaque aos momentos em que há a narração de Andrade em off 

junto a imagens de arquivo. 

Este é um filme que encadeia as informações de maneira “linear” e elas são 

conduzidas pelo narrador diante da câmera. Trata-se da exposição de uma ideia e sua 

comprovação via entrevistas e algumas imagens. Uma vez que tais informações não desafiam 

nossa postura enquanto espectadores, dizemos que se trata da recepção passiva de 

informações. Elementos estes que estão presentes em documentários definidos por Nichols 

como pertencentes ao modo expositivo que, segundo o autor, 
agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou 

argumentativa do que estética ou poética (…) dirige-se ao espectador 

diretamente, com legendas ou vozes que propõe uma perspectiva, expõem 

um argumento ou recontam a história. Os filmes desse modo adotam o 

comentário com voz de Deus (o orador é ouvido, mas jamais visto) (…) ou 

utilizam o comentário com voz de autoridade (o orador é ouvido e também 

visto), como nos noticiários televisivos (…). (NICHOLS, 2005, p. 142) 

 

Além destas características de formato, que também aproxima o filme do modo 

expositivo, o diretor de Vlado: 30 anos depois tem características que Nichols chama de “voz 

de autoridade”: aquela que tudo sabe a respeito do tema escolhido, assemelhando-se a um 

saber onipotente e que consegue penetrar, no caso deste filme, inclusive nos pensamentos de 

Herzog no momento de seu assassinato (característica de uma pretensa onisciência), e que só 

não é onipresente porque trata-se de um ser humano que aparece fisicamente em tela e que, 

portanto, é uma personagem e, como tal, apresenta limitações.24  

Com relação ao modo expositivo, temos de enfatizar que o filme em questão 

apresenta também outras de suas características, como a construção de uma lógica 

argumentativa pautada pela fala, com especial ênfase à fala do diretor e que isso reveste as 

imagens, em grande parte dos casos, de importância secundária.  

24 Dizemos que existe um narrador voz de Deus quando é possível perceber na única voz que 
fala no filme as características de onipresença, onisciência e onipotência – normalmente 
atribuídas, aos que creem, ao poder supremo de Deus. A não aparição em tela é 
fundamental para diferenciar o narrador voz de Deus de outro tipo de narrador, pois 
quando sua imagem está em tela trata-se de uma personagem e não mais Daquele que tudo 
sabe, tudo vê e que está em todo lugar.  
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Sustentamos ainda que a construção de sentidos do filme confere grande importância 

ao teor da fala dos entrevistados “com nome”, pois o restante da construção narrativa, como, 

por exemplo, o grupo de entrevistados “sem nome”, os enquadramentos de câmera, a luz das 

cenas e mesmo a construção dos locais de entrevista, ajudam a atribuir veracidade ao que este 

grupo articula enquanto memória do período – destacamos que o diretor participa de forma 

especial deste grupo. Neste sentido, podemos pensar que o filme traz elementos tanto do 

modo participativo – uma vez que as entrevistas inserem informações novas e travam uma 

relação que não é a de mera verificação de algo já dito pelo “diretor personagem” – quanto do 

modo expositivo, destacando-se a figura de Andrade como condutor da narrativa – aquele que 

“tece” a trama, deixando pouco ou nenhum espaço para a dimensão reflexiva sobre a história. 

Da mesma forma, não podemos deixar de ressaltar o uso de elementos que podem ser 

pensados como reflexivos na construção de Andrade. Para Nichols, 

Se, no modo participativo, o mundo histórico provê o ponto de encontro para 

os processos de negociação entre cineasta e participante do filme, no modo 

reflexivo, são os processos de negociação entre cineasta e espectador que se 

tornam o foco de atenção. Em vez de seguir o cineasta em seu 

relacionamento com outros atores sociais, nós agora acompanhamos o 

relacionamento do cineasta conosco, falando não só do mundo histórico 

como também dos problemas e questões da representação (…) O lema 

segundo o qual um documentário só é bom quando seu conteúdo é 

convincente é o que o modo reflexivo do documentário questiona. 

(NICHOLS, 2005, pp. 162-163) 

 

Ora, mas o documentário de Andrade não demonstra, a partir de seus recursos 

narrativos, um conteúdo convincente? Acreditamos que sim. No entanto, há um elemento 

presente nestas construções que abre espaço para a reflexividade: “a cadeira de diretor”, que 

entra em cena nas mãos de Andrade logo na primeira cena do filme e que é desmontada 

também pelo diretor na última cena, quando ele a carrega novamente nas mãos enquanto some 

em meio a multidão de passantes da praça da Sé. Esta cadeira também está presente nas mãos 

de Andrade durante as cenas em que chega ao encontro dos entrevistados “com nome” e 

percebemos que é utilizada, como salientou o diretor no início, para as personagens se 

sentarem durante as entrevistas. Assim, acreditamos que é interessante pensar neste objeto 

(cadeira) como um “código/signo”, que serve tanto para enfatizar o papel de Andrade 

enquanto diretor do filme, como para pensar o cinema enquanto construção parcial da 

realidade. 
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Segundo Jay Ruby, todo filme deveria se mostrar como construção parcial do aspecto 

da realidade que pretende trabalhar, uma vez que qualquer recorte do real se pauta por uma 

forma particular de ver o mundo. Para tanto, segundo o autor, os diretores deveriam deixar 

explícito: 1. que a voz narrativa se trata de uma voz que fala dentre tantas outras que 

poderiam falar (ponto de vista do produtor); 2. quais são as questões que levaram as pessoas 

responsáveis pela produção do filme a trilhar este caminho e não outro para abordar o assunto 

(explicitar o processo); e, por último, 3. que o produto final a que se chegou, que é o próprio 

filme, não deve ser entendido como única verdade possível a respeito do assunto. Para Ruby, 

Ser reflexivo é revelar que os filmes – todos os filmes, sejam eles definidos 

enquanto ficção, documentário ou arte – são criados, e que a forma com que 

o diretor articula estruturalmente a gravação de um filme não é nem 

autêntica, nem verdadeira e nem objetiva. Cedo ou tarde, o documentarista 

terá que encarar a possibilidade de assumir que o seu papel de interpretador 

do mundo diminuirá, não sendo mais considerado como alguém que grava 

objetivamente a realidade.25 (RUBY, 1988, pp. 74-75 – nossa tradução) 

 

Desta forma, a cadeira de Andrade serve para trazer à cena fílmica um elemento que 

remete a quem produz o filme a partir do material coletado em campo, que é o próprio diretor 

e suas parcerias de produção. Normalmente este tipo de cadeira fica fora da cena, juntamente 

com o diretor. Neste filme, ambos estão em cena e isso é uma opção que remete ao ponto de 

vista a partir do qual o filme será montado. A cadeira é um artifício cenográfico que deveria 

provocar estranhamento, uma vez que marca a posição de quem conta a história e, 

concomitantemente, nos momentos em que as pessoas se sentam nela para depor, demonstra 

que é a figura do diretor quem abre esse espaço às personagens. 

Todas estas estratégias utilizadas na construção narrativa do filme enfatizam, em 

última instância, a própria figura do diretor. Andrade cresce em importância no interior do 

filme, pois é ele quem narra e dirige a trama, que “empresta” (via “cadeira de diretor”) a 

palavra às outras personagens e que atribui sentido às informações coletadas no produto final 

do filme. O diretor se coloca como amigo de Herzog e constrói durante a narrativa a ideia de 

que também mantém proximidade com as outras personagens “com nome”. Assim, o filme é, 

em certa medida, sobre a forma como Andrade enxerga o assassinato de Vlado e, para tanto, 

25 “To be reflexive is to reveal that films – all films, whether they are labeled fiction, 
documentary, or art – are created, structured articulations of the filmaker and not authentic, 
truthful, objective records. Sooner or later the documentarian is going to have to face the 
possibility of assuming the socially diminished role of interpreter of the world, of no 
longer being regarded as an objective recorder of reality”.  

 

                                                 



 
 

38 

ele colhe depoimentos de pessoas que tinham contato não só com Vlado, mas com ambos. 

Quanto à construção da imagem de Vladimir Herzog, percebemos que a vida da 

personagem é pautada, na narrativa, pelo viés político. Dizemos isso porque em todos os 

momentos construídos como importantes para a vida de Vlado estão presentes elementos que 

enfatizam a estreita relação entre vida pessoal e questão política, seja ela direta ou indireta. 

Sobre a vida de Vlado, como construída no filme, destacamos sua infância – que é contada a 

partir da necessidade de fugir do nazismo na Iuguslávia e depois a maneira que ele aprende 

italiano para proteger o pai e a família da deportação pelos soldados fascistas –, passando pela 

sua juventude, que é quando desenvolve o gosto pelo cinema e, em particular, por temáticas 

ligadas ao social e à população pobre, o casamento com Clarice Herzog e a mudança para 

Londres – quando se enfatiza que Clarice e Vlado foram para Londres porque estavam 

insatisfeitos com o início da ditadura no Brasil. A construção da trajetória jornalística da 

personagem expõe, por exemplo, a preocupação com os problemas sociais e sua oposição à 

falta de liberdade de expressão. Neste sentido, o combate, pela via escrita e audiovisual, às 

precárias condições de vida da população pobre brasileira (experiência enquanto roteirista e 

cineasta, bem como enquanto jornalista na revista Visão e no programa da TV Cultura 

intitulado A hora da notícia) salientam sua imagem como uma figura singular de contestação 

política no Brasil. Dizemos que é singular pois Vlado não tem a imagem associada a uma 

forma genérica de contestação política: trata-se de se contrapor ao governo pela exposição de 

ideias e não por outros meios, como, por exemplo, a luta armada.  

A produção do filme como um todo intercala diferentes enquadramentos e estilos de 

narrativa, em que predominam dois tipos de câmera: uma que realiza tomadas em plano 

americano e outra – que identificamos estar, em grande parte das vezes, nas mãos de Andrade 

– que filma primeiro e primeiríssimo planos de rosto. Este último tipo de enquadramento é 

sempre incômodo e em alguns momentos está tão próximo dos entrevistados que suas cabeças 

extrapolam o limiar harmônico entre luz e imagem, fazendo com que, como resultado, os 

rostos nem sempre apareçam totalmente dentro do limite do quadro e que fiquem, em maior 

ou menor grau, disformes, desfocados e com partes muito avermelhadas. Da mesma forma, 

colabora para a sensação de incômodo o fato de tratar-se de uma câmera que treme, 

salientando que ela não está em um ponto fixo, mas nas mãos de alguém. O recurso lembra, 

inclusive, estratégia recente em que entrevistas realizadas com técnicos de futebol após os 

jogos não apenas escondem patrocinadores, como possibilitam surpreender, na fala ou nos 

gestos do entrevistado, aspectos que ultrapassam o que aparece verbalizado. 

Os entrevistados de Andrade falam para a câmera e não para o diretor, sendo também 
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possível, em algumas entrevistas, ver o microfone, como no estádio de futebol. No entanto, o 

estar tão próximo da câmera por parte destes entrevistados é diferente do estar próximo da 

câmera nas entrevistas após jogos de futebol. No filme em questão, percebe-se que também 

aqueles que falam estão incomodados com a proximidade da câmera, mas diferentemente do 

que acontece no estádio, são pessoas que não aparentam “ter algo a esconder”. No início do 

filme, Andrade diz que realizar um filme sobre Herzog é tentar corrigir o que o tornou 

impotente frente à morte do jornalista. Por este viés interpretativo, pode-se dizer que o tipo de 

enquadramento escolhido enfatiza uma certa “vontade” de tirar o máximo de informações 

possíveis daqueles que falam no filme. Ou seja, a proximidade dos entrevistados com a 

câmera (que está nas mãos de Andrade) seria um artifício que ajuda na construção de uma 

ideia, que é a de que o diretor se importa com aquilo que as pessoas dizem a respeito de Vlado 

e que não quer perder nenhuma palavra. É um tipo de enquadramento que não enfatiza a 

aparência das personagens e sim o conteúdo do que está sendo dito, pois na medida em que a 

imagem incomoda, resta-nos prestar atenção ao que se ouve.  

 Como dissemos no início deste capítulo, a ênfase do filme Vlado: 30 anos depois 

está naquilo que é dito pelas personagens, sendo que os outros elementos narrativos, como os 

tipos de enquadramento, por exemplo, são utilizados para enfatizar o discurso elaborado pelo 

conjunto de personagens “com nome” e pelo diretor (que é o narrador da trama). Desta 

maneira, interessa-nos também explorar como a questão da memória aparece na fala destas 

personagens. No entanto, tendo em vista a discussão sobre memória da ditadura militar no 

Brasil, cabe pontuar que não se pode falar em “memória oficial” com relação a este período 

por dois motivos principais: o primeiro tem a ver com a recente história política do país, uma 

vez que não houve uma reavaliação do período que se estendeu de 1964 a 1985 de forma 

oficial pelo governo brasileiro (pelo menos até 2005, quando do lançamento do filme), 

tampouco houve punições ou revisão da Lei de Anistia; e, por outro lado, tendo em vista que 

o cinema ao qual nos reportamos não é uma forma oficial de propagar memórias. Nosso 

intuito enquanto pesquisador é trilhar caminhos e levantar hipóteses a partir do que o filme 

traz para a discussão ao retomar o período de forma peculiar. No registro que gostaríamos de 

trabalhar, a maneira que as personagens tratam a memória, bem como o local histórico e 

social em que se encontram se aproxima daquilo que Jeanne Marie Gagnebin chama de 

“história aberta”.  

No entanto, para trabalhar este conceito é necessário retomar a discussão que o 

precede: os textos em que Walter Benjamin discute a impossibilidade da experiência no 

mundo moderno e que se encontram, respectivamente, nos textos “O narrador” (BENJAMIN, 
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1994b, pp. 197-221) e “Sobre alguns temas em Baudelaire” (BENJAMIN, 1989, pp. 103-

149). No primeiro, Benjamin parte da volta dos soldados dos campos de batalha após o fim da 

primeira guerra mundial, isso porque estes soldados voltaram “mudos dos campos de 

batalha”. Este acontecimento leva o autor a pensar as transformações na forma de transmitir a 

experiência, uma vez que o significado de voltar “mudos dos campos de batalha” significou, 

para Benjamin, a impossibilidade de elaborar, em palavras, a experiência da guerra. O autor 

busca, então, entender as mudanças relacionadas a este acontecimento em consonância com as 

mudanças enfrentadas pela narrativa tradicional. No segundo texto, “Sobre alguns temas em 

Baudelaire” nos é colocada como questão a receptividade da poesia lírica na modernidade, 

que não se efetua da mesma forma que nos tempos pré-modernos, uma vez que aparece a 

dificuldade deste tipo de poesia manter contato com a experiência do leitor. Ainda neste texto, 

o autor formula a seguinte hipótese: 

se as condições de receptividade de obras líricas se tornaram menos 

favoráveis é natural supor que a poesia lírica, só excepcionalmente, mantém 

contato com a experiência do leitor. E isto poderia ser atribuído à mudança 

na estrutura dessa experiência. (BENJAMIN, 1989, p. 104 – itálicos meus)  

 

Como se pode notar, em ambos os textos há uma ênfase na ideia de experiência. Na 

nota de nº 12, presente na tradução para o português do texto de Benjamin e escrita por 

Leandro Konder, experiência é uma palavra que pode ter grafias diferentes em alemão – 

Erfahrung e Erlebnis – e embora seja possível tomar uma palavra pela outra no senso comum, 

são palavras que significam coisas distintas,  

Erfahrung é o conhecimento obtido através de uma experiência que se 

acumula, que se prolonga, que se desdobra, como numa viagem, o sujeito 

integrado numa comunidade dispõe de critérios que lhe permitem ir 

sedimentando as coisas com o tempo. Erlebnis é a vivência do indivíduo 

privado, isolado, é a impressão forte, que precisa ser assimilada às pressas, 

que produz efeitos imediatos.  

(KONDER apud BENJAMIN, 1989, p. 146, nota nº 12)  

 

Dito isso, vale retomar a ideia exposta no texto “O narrador”, em que Benjamin parte 

da volta dos soldados dos campos de batalha na primeira guerra mundial. Este acontecimento 

sugere, para Benjamin, um processo que a partir de então só se intensifica: o declínio da 

possibilidade de Erfahrung. A experiência como Erfahrung tem como parte constitutiva a 

ideia de transmitir uma tradição ao longo do tempo. Em seu processo de transmissão, a 
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tradição incorpora outras experiências que passam, então, a fazer parte deste ciclo de 

transmissibilidade da Erfahrung,26 mas também mantêm-se com parte de seus aspectos 

originais. O autor elege a volta dos soldados27 dos campos de batalha após a guerra como 

acontecimento a partir do qual se pôde perceber de forma muito clara o fim desta 

possibilidade, pois ao voltarem mudos, demonstravam que não era mais possível transmitir 

todo tipo de experiência28 como continuidade. A transmissão da experiência precisa tomar 

uma outra forma, pois não tem mais o sentido de Erfahrung acima definido ou, se o tem, 

houve uma mudança substancial na maneira de pensar a Erfahrung. 

Da mesma forma que a experiência como Erfahrung não mais se realiza como antes, 

o autor também percebe que a narrativa tradicional não pode mais existir, uma vez que tem 

como princípio básico a possibilidade de ser transmitida enquanto experiência para aqueles 

que a escutam. Segundo Benjamin, “a experiência [Erfahrung] que passa de pessoa a pessoa é 

a fonte a que recorriam todos os narradores, e, entre as narrativas escritas, as melhores são as 

que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” 

(BENJAMIN, 1994b, p. 198 – itálicos meus). O autor se propõe, portanto, a mostrar a 

impossibilidade que as condições da vida moderna impuseram à existência da narrativa e da 

Erfahrung. A partir disso, Benjamin parece delinear uma outra forma de experiência que, 

segundo Jeanne Marie Gagnebin, surge dos cacos deixados pelo estilhaço da narrativa e da 

Erfahrung.  

A narrativa, que tem como fonte a Erfahrung, também apresenta uma característica 

utilitária e que pode, mas nem sempre aparece assim, se mostrar como uma lição de moral, e 

que tem como essencial o fato de que o narrador é aquele que sabe dar conselhos. Para 

Benjamin, se hoje dar conselhos parece antiquado é porque as experiências (Erfahrung) estão 

deixando de ser comunicáveis. O início do desaparecimento da narrativa pode ser percebido a 

partir dos avanços técnicos no campo da transmissão do conhecimento, quando a fala deixa de 

ser o principal meio de comunicação e a palavra escrita e impressa em papel passa a ter cada 

vez mais importância. Em termos de produções artísticas, o romance é o primeiro a se 

26  Segundo Jeanne Marie Gagnebin, o declínio da possibilidade de Erfahrung significa a 
impossibilidade “de uma tradição [ser] compartilhada por uma comunidade humana, 
tradição [que seria] retomada e transformada, em cada geração, na continuidade de uma 
palavra transmitida de pai para filho” (GAGNEBIN, 2004, p. 84). 

27  Para Benjamin, “no final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do 
campo de batalha, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável” 
(BENJAMIN, 1994b, p. 198). 

28  Nas palavras de Gagnebin, “aquilo que [os soldados] vivenciaram não podia mais ser 
assimilado por palavras” (GAGNEBIN, 2004, p. 85). 
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contrapor à narrativa, uma vez que aquele só faz sentido quando impresso, sendo uma forma 

de contar histórias que não tem a dimensão do contar, que não procede e nem alimenta a 

tradição oral da transmissão de histórias. O romance, aliás, tem por base a história que 

termina, que produz um sentido final, que se conclui. Na narrativa, o narrador retira da 

experiência – da sua própria ou da que ouviu de outros – aquilo que conta, e a esta 

experiência cada narrador incorpora também a dos ouvintes, ou seja, se configura como algo 

em constante transformação; enquanto o romance é uma construção individual e isolada. 

No mundo moderno, no entanto, a principal forma de transmissão de conhecimento 

não é mais o romance e sim a informação, principalmente por meio da imprensa. Na era da 

informação todo conhecimento do que é próximo passa a ter mais importância do que aquele 

que vem de longe, diferindo radicalmente da narrativa, em que o saber que vinha de longe era 

o mais importante, 

O saber que vinha de longe – do longe espacial das terras estranhas ou do 

longe temporal contido na tradição – dispunha de uma autoridade que era 

válida mesmo que não fosse controlável pela experiência. Mas a informação 

aspira a uma verificação imediata (…) Muitas vezes não é mais exata que os 

relatos antigos. Porém, enquanto esses relatos recorriam frequentemente ao 

miraculoso, é indispensável que a informação seja plausível. Nisso ela é 

incompatível com o espírito da narrativa. Se a arte da narrativa é hoje rara, 

a difusão da informação é decisivamente responsável por esse declínio. 

(BENJAMIN, 1994b, pp. 202-203 – itálicos meus)  

 

Na narrativa não havia uma explicação pronta dos acontecimentos como há na 

informação, pois cabia ao próprio ouvinte buscar explicações para entender a história narrada 

e este esclarecimento nem sempre se processava de modo racional, mas mesmo assim tinha 

importância e valor29 no interior de uma comunidade. Com a informação não se tem espaço 

para o pensamento do indivíduo sobre os porquês de determinado acontecimento, pois a 

notícia aparece junto a uma explicação plausível sobre ela. Desta forma, o leitor ou ouvinte 

não precisa se questionar a respeito da veracidade da informação que recebe, ele a aceita, pois 

há uma explicação implícita no interior da notícia. Outra diferença crucial está no fato de que 

a narrativa é um trabalho prolongado que não termina, visto que sempre existem novas 

29  Para o autor, “a narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no 
campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como 
uma informação ou um relatório” (BENJAMIN, 1994b, p. 205). 
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experiências a acrescentar às histórias; na modernidade, com a informação, a ideia de 

eternidade ou conhecimento eterno não faz mais sentido. 

No texto “Memória, História, Testemunho” (2004), Jeanne Marie Gagnebin parte de 

Walter Benjamin para pensar as possibilidades e o compromisso da memória com a realidade. 

Ao mesmo tempo em que a autora retoma a ideia benjaminiana de fim da possibilidade da 

experiência (Erfahrung) e da narrativa tradicional, percebe que no texto “O narrador” 

Benjamin propõe o surgimento de uma nova forma de narrativa, bem como de uma outra 

maneira de se pensar a experiência (Erfahrung). Esta nova forma de narrativa partiria dos 

cacos deixados pelo estilhaço tanto da narrativa quanto da experiência (Erfahrung) em sua 

forma tradicional. A autora enxerga em Benjamin a possibilidade do surgimento de novas 

formas de narrativa e transmissão da experiência e elabora a ideia que intitula de história 

aberta que já estaria presente nos textos de Benjamin. A história aberta, por sua vez, é um 

recurso que pode e foi muito utilizado pelos trabalhos com literatura de testemunho. Na nossa 

interpretação, a história aberta pode ser utilizada para pensar o cinema e, em especial, um 

tipo de cinema que tem por base o trabalho com depoimentos de pessoas que viveram 

acontecimentos traumáticos, como no caso das personagens “com nome” de Vlado: 30 anos 

depois. São personagens que vivenciaram, em maior ou menor grau, o assassinato de Vlado, 

sendo que parte delas também foi perseguida e torturada por agentes do Estado brasileiro da 

época. 

Para Gagnebin, o fim da Segunda Guerra e o horror dos campos de concentração 

nazista impede, de forma muito mais intensa que com o fim da Primeira Guerra, a 

transmissibilidade da experiência. Como consequência, a memória deste período vem sendo 

constantemente elaborada e reelaborada a partir de um processo muito mais fragmentado e 

menos “aparente” de pensar o passado: processo que parte das diversas beiradas existentes no 

“mundo moderno” e que é simbolizado em Benjamin pela “figura do trapeiro, (...) do catador 

de sucata de lixo, esse personagem das grandes cidades modernas que recolhe os cacos, os 

restos, os detritos, movidos pela pobreza, certamente, mas também pelo desejo de não deixar 

nada se perder” (GAGNEBIN, 2004, p. 88). Assim, surge um novo narrador, o narrador 

sucateiro (que na nossa interpretação também pode ser um historiador ou sociólogo sucateiro), 

que é aquele que deve se importar com tudo aquilo que não tem ênfase no discurso, seja o da 

grande imprensa ou o que o Estado prega como oficial. Segundo a autora,  

aquilo que não tem nome, aqueles que não têm nome, o anônimo, aquilo que 

não deixa nenhum rastro, aquilo que foi tão bem apagado que mesmo a 

memória de sua existência não subsiste, aqueles que desapareceram por tão 
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completo que ninguém se lembra de seus nomes. (GAGNEBIN, 2004, p. 88)  

 

Este novo narrador tem o compromisso com a “transmissão do inenarrável” e, como 

o antigo narrador tradicional, deve uma certa “fidelidade ao passado e aos mortos, mesmo – 

principalmente – quando não conhecemos nem seu nome nem seu sentido” (GAGNEBIN, 

2004, p. 89). Neste ponto, vale lembrar que parte das personagens “com nome” do filme de 

Andrade, bem como o próprio diretor, passam por experiências em que transmitir o que 

aconteceu é muito difícil (se assemelhando à ideia de “transmissão do inenarrável”) e isso 

aparece, inclusive, na fala inicial do narrador/diretor, que diz que quando da morte de Vlado 

se sentiu impotente frente ao acontecimento e não pôde filmar nada.  

Portanto, ainda que com muitas ressalvas, podemos comparar o filme de Andrade 

com o esforço de preservar a memória de momentos traumáticos que Gagnebin chama de 

“história aberta”, uma vez que as vozes das personagens que depõem no filme tratam tanto de 

um momento político de exceção no Brasil, como de um evento (assassinato de Vlado) que o 

governo da época não assumiu autoria imediata.30 No filme, aparecem nomeadas personagens 

que buscam elaborar o assassinato de Vlado conjuntamente. No entanto, dada a 

impossibilidade de uma elaboração oficial do passado, o cinema se apresenta como caminho 

possível para elaborar no interior do grupo tanto uma memória para este fato marcante como 

também para pensar acerca das torturas que eles próprios sofreram. 

Não se tratam de personagens marginalizadas socialmente no interior da sociedade e 

nem mesmo de uma situação totalmente desconhecida, visto que o assassinato de Herzog e as 

torturas ocorridas durante o regime apareceram e continuam a aparecer no discurso de pessoas 

ligadas à época. No entanto, o filme mostra que tais discursos se restringem a grupos isolados. 

Sobre isso, percebemos na construção narrativa de Vlado: 30 anos depois o esforço em 

identificar a imagem de Herzog com um “símbolo” de luta importante no interior de um 

período histórico. Trata-se, entretanto, de simbologia e período histórico pouco conhecidos 

pelo que Andrade denomina no filme de “povo brasileiro”. Para construir a imagem do que 

seria o “povo brasileiro”, o diretor utiliza o artifício narrativo das entrevistas com personagens 

anônimas. E estas entrevistas são realizadas, como já foi dito, logo no início do filme e em 

30  Sobre isso, vale destacar que em meados do mês de maio de 2013, o Estado brasileiro 
entregou à família Herzog (portanto, quase 38 anos depois do assassinato de Vlado), um 
novo atestado de óbito, em que consta que Vlado não morreu por enforcamento cometido 
por ele mesmo (suicídio), mas em virtude dos maus tratos que recebeu no DOI-CODI de 
São Paulo. Para fins puramente expositivos, esta nova certidão foi acrescentada como 
documento anexo a este trabalho.  
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frente da Catedral da Sé, onde o narrador passa a abordar pessoas comuns na rua e lhes indaga 

sobre o conhecimento que têm acerca da ditadura militar que teve início em 1964 e de 

Vladimir Herzog. Às perguntas “O que você sabe sobre o nome Vladimir Herzog?” e “Quem 

foi Vladimir Herzog?”, temos respostas como: “nada”; “não sei”; “se não me engano, ele 

morreu na prisão, fizeram uma armação né? Parece que... assassinaram e disseram que ele se 

matou”; “não sei nada, acho que nessa época eu não era nem nascido ainda” entre outros. 

Estas entrevistas rápidas na rua constroem, como apontamos anteriormente, a necessidade de 

contar a história do assassinato de Vladmir Herzog, dado que o “o povo brasileiro”, destacado 

por tais entrevistas, não conhece ou conhece de forma muito superficial um momento 

importante da história política brasileira. Por este aspecto, ao tomar o filme a partir da 

dimensão conceitual da história aberta, abre-se espaço no interior da narrativa para que os 

amigos e parentes de Herzog compartilhem suas experiências e desnudem, pouco a pouco, 

aspectos de uma história que não é de conhecimento público.  

Para complementar a discussão do filme sobre a perspectiva da história aberta, 

parece-nos interessante retomar também a abordagem de Irene Cardoso, que a partir da 

discussão sobre o “presente” ou, mais especificamente, sobre a crítica do “presente”, propõe a 

transformação deste por meio da construção e de interrogações dirigidas ao passado. O 

conceito que possibilita problematizar o passado, para a autora, é o de acontecimento 

histórico,31 uma vez que é a partir dele que se pode recortar o passado a partir do presente e, 

então, retomar esta memória, realizando uma crítica que incide no presente, mas que, ao 

mesmo tempo, modifica passado, presente e futuro. Da perspectiva de Cardoso, o 

acontecimento histórico “quebra” com a continuidade do tempo histórico, composto 

linearmente por presente-passado-futuro, ele é, segundo diz, aquilo “(...) que irrompe uma 

historicidade, o que a recorta, aquilo que constitui a fronteira ou o limite dela. O 

acontecimento, pela sua irrupção revela as diferenças temporais no interior de uma 

historicidade que se apresenta como homogênea” (CARDOSO, 2001, p. 18). 

O acontecimento histórico é, portanto, uma problemática que se escolhe. Ou seja, é o 

fragmento de memória a partir do qual se vai pensar o passado. Desta forma, podemos dizer 

que foi um aspecto do acontecimento histórico “ditadura militar no Brasil” – neste caso, o 

assassinato de Vladimir Herzog, que se constitui como problemática para o filme em questão. 

O grupo de entrevistados “com nome” entra em contato com as lembranças do passado, cada 

um a seu modo, a partir da necessidade/vontade de falar sobre Herzog. Por outro lado, este 

31 Conceito já trabalhado por diferentes autores, mas que Cardoso recupera a partir de 
Foucault.  
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olhar para o passado está embebido em uma especificidade que o distingue da simples 

“lembrança”: cada entrevistado, construído enquanto personagem do filme, retoma o passado 

munido de informações novas sobre ele. Informações que só foram encontradas depois que 

tiveram a oportunidade de refletir sobre as situações passadas. No filme, existem vários 

momentos em que as personagens mobilizam análises realizadas no presente sobre o 

significado do passado vivido, citamos um exemplo: 

realmente foi uma coisa tão violenta que abalou o país e reforçou a ideia de 

abertura que ainda demorou um tempo, mas a meu ver foi [a morte de 

Vlado] o fator decisivo da caminhada para a abertura política. Eu creio que 

isso não é consolo, mas o Vlado não morreu em vão. 

 (excerto do depoimento de José Mindlin) 

 

Não só por este, mas por outros momentos do filme, podemos dizer que a memória 

elaborada em Vlado: 30 anos depois não é o simples relato de determinados eventos passados, 

e sim o esforço coletivo de um grupo específico de personagens, majoritariamente ligadas ao 

meio jornalístico, em criar uma memória sobre este acontecimento histórico. Percebemos que 

há um argumento coeso perpassando a narrativa criada pelo filme: o de Vlado como uma 

vítima “exemplar” do regime que, assim como a maior parte dos jornalistas que são 

personagens da trama, foi presa e torturada. No entanto, diferindo do desfecho das outras 

personagens, Vlado foi assassinado e sua morte faz dele um “símbolo” de protesto contra o 

governo da época – caracterizado pelo cerceamento da liberdade de expressão, a prisão e 

tortura arbitrárias de pessoas, seguidas ou não de assassinatos. A ideia de Vlado como 

“símbolo” de luta contra a ditadura se constrói na medida em que sua morte gera intensa 

comoção social. E essa comoção não tem a ver, necessariamente, com a morte de um 

indivíduo, mas com o significado que a transcende e que é imputado a esta morte. Isso faz da 

morte de Herzog um acontecimento “exemplar”, pois reflete na figura de uma única pessoa 

aquilo que ocorria nos porões da ditadura. Em outros termos, Vlado aparece como “símbolo” 

porque sua morte serve para ressaltar uma questão mais profunda: a da perseguição, tortura, 

desaparecimento e morte por parte do Estado de muitos outros indivíduos. 

Para salientar a ideia de comoção social gerada pela morte de Vlado e intensificar o 

argumento que sua imagem se torna um “símbolo” de luta contra o regime, a narrativa fílmica 

intercala às falas das personagens entrevistadas imagens de arquivo do culto ecumênico na 

Catedral da Sé, imagens do enterro de Herzog e depoimentos de religiosos sobre a situação. O 

culto ecumênico é tido como um ponto forte na trama, pois aparece, dentre outras coisas, a 
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presença de uma multidão silenciosa dentro e fora da Catedral.  

Buscaremos discorrer, então, sobre a construção desta personagem marcante no 

filme. Personagem que aparece no início e no final da narrativa: a Catedral da Sé. A figura da 

Igreja é marcante por iniciar e terminar o filme e também por protagonizar o culto ecumênico 

realizado como forma de protesto contra o assassinato de Vlado. Com relação às cenas inicias 

e finais, em que Andrade aparece junto à Catedral, cabe ressaltar outra imagem que aparece 

sempre atrás de João Batista de Andrade e acima da porta da Catedral: uma cruz com um 

homem crucificado e embaixo dele, ao lado direito, uma mulher – trata-se de Jesus Cristo e da 

Virgem Maria. Ao estar visível, no fundo da tela, a imagem reveste a sequência de uma 

atmosfera solene. Solene, pois está associada ao sofrimento de Jesus. Ao sofrimento de uma 

figura que é um dos maiores, se não o maior, mártir da cultura Ocidental – aquele que, para os 

cristãos, morreu para salvar o povo. Portanto, este artifício cênico intensifica o discurso que se 

constrói no interior da narrativa, principalmente a partir de depoimentos que conferem à 

imagem de Vlado o significado de “símbolo”. “Símbolo” de uma luta contra um regime 

político opressor e que mata. Jesus foi mártir, Vlado também. Obviamente que não se trata 

aqui de colocar Vlado acima ou no mesmo plano de Jesus, no entanto, ao dar ênfase à imagem 

de Jesus, a narrativa apela ao imaginário que rodeia a figura sagrada enquanto símbolo da 

opressão e da violência de um Estado. Um homem bom, que lutou pela justiça social e nunca 

pegou em armas, morto por um Estado repressivo. 

Por outro lado, temos as imagens do culto ecumênico e as falas das personagens de 

D. Paulo Evaristo Arns (arcebispo emérito de São Paulo e figura ativa de combate – não 

armado – ao regime militar da época32), do Rabino Henry Sobel, do jornalista Audálio Dantas 

entre outros. Com relação às imagens de arquivo, podemos dizer que elas enfatizam a 

interpretação de Vlado como mártir e dão esta ênfase evocando a imagem de Jesus e da 

Bíblia. Isso porque, diferentemente das outras imagens de arquivo que aparecem no filme, 

este momento tem início com sons de sino e não há voz em off explicativa de fundo. 

Aparecem imagens de uma multidão que enche a tela e que encheu o exterior e o interior da 

Catedral da Sé, uma das principais igrejas da cidade de São Paulo, e junto a elas ouvimos o 

áudio original das imagens. Ou seja, ao mesmo tempo em que se vê muitas pessoas dentro e 

fora da Catedral, algumas chorando e outras caladas – em que é possível distinguir Clarice 

Herzog com os filhos e junto a uma senhora, que chora compulsivamente, que inferimos ser a 

32 Dom Paulo participou do projeto intitulado “Tortura nunca mais” e é um dos autores do 
livro Brasil: nunca mais (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985), ambos dedicados ao 
estudo, catalogação e denúncia dos abusos com relação aos Direitos Humanos que foram 
realizados pelo Estado brasileiro durante a ditadura.  
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mãe de Vlado –, em que ninguém sorri, ouve-se partes do culto ecumênico realizado na 

época. São falas que clamam por justiça a partir da evocação de passagens bíblicas. Distingui-

se no interior destas falas a de Audálio Dantas, presidente do sindicato dos jornalistas à época, 

que compara Vlado a Cristo na seguinte passagem: “em nome de Deus homem nós pedimos 

paz (…) eu quero fazer um apelo, como a última homenagem, neste momento de dor a todos 

nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto. Ao Deus que está em 

todos os homens (…)”. Trata-se de uma comparação direta entre a personagem objeto da 

narrativa fílmica e Jesus Cristo. Se Vlado não foi até então construído enquanto símbolo, 

ainda que muito tenha se falado desta comparação, a narrativa cria este significado neste 

momento na medida em que Vlado aparece como mártir: enquanto alguém que viveu e 

morreu por um ideal e que, dada a comoção popular gerada por seu assassinato, não morreu 

em vão.  

Tendo por base os sentidos que estas imagens constroem, lembramos que Merleau-

Ponty defende que no cinema, assim como na vida, as relações não são construídas com base 

na inteligência: 
(…) é mediante a percepção que podemos compreender a significação no 

cinema: um filme não é pensado e, sim, percebido. Eis porque a expressão 

humana pode ser tão arrebatadora no cinema: este não nos proporciona os 

pensamentos do homem, como o fez o romance durante muito tempo; dá-nos 

a sua conduta ou o seu comportamento, e nos oferece diretamente esse modo 

peculiar de estar no mundo, de lidar com as coisas e com os seus 

semelhantes, que permanece, para nós, visível nos gestos, no olhar, na 

mímica, definindo com clareza cada pessoa que conhecemos. Se o cinema 

deseja nos mostrar uma personagem tomada de vertigem (…) Sentiremos 

isso bem melhor, apreciando exteriormente, contemplando este corpo 

desequilibrado a se contorcer sobre um penhasco, ou esse andar vacilante, 

tentando adaptar-se na desorientação do espaço. Para o cinema, como para a 

psicologia moderna, a vertigem, o prazer, a dor, o amor, o ódio traduzem 

comportamento. (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 116) 

 

Guardadas as devidas proporções, uma vez que estamos trabalhando com um filme 

de entrevistas, é interessante ressaltar que as imagens de arquivo de Vlado comparado a Cristo 

conferem a ele (Vlado) significado especial no interior da narrativa e isso independentemente 

de a comparação se sustentar argumentativamente em uma discussão teórica. Ou seja, as 

imagens do filme e sua forma – corporal, de entonação vocal, e que foram construídas 
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também nos momentos de enquadramento muito próximo, entre outros – sustentam a 

argumentação que aparece nas falas de algumas destas personagens e que, na imagem do culto 

ecumênico, justificam as fala que dizem que Vlado é um “símbolo” de luta contra a ditadura.  

Ainda nessa vertente interpretativa, tomemos as construções que tratam das prisões e 

torturas sofridas tanto tanto por Vlado como por parte dos que depõem no filme. Sobre elas, 

ressaltamos dois aspectos: o da possibilidade de depreender da construção narrativa a ideia de 

que a experiência da tortura está “elaborada/racionalizada” para as personagens; e, 

conjuntamente, a impossibilidade mesma de se construir na narrativa o entendimento racional 

de algo tão brutal. Em um primeiro momento, pode-se argumentar que o filme passa a 

impressão de que já foi realizada, por parte deste grupo de jornalistas, a retomada coletiva do 

passado, que ficaria mais ou menos evidente – pelos excertos de depoimento e sua articulação 

no interior do discurso narrativo – que a tortura, assim como o momento das prisões, aparece 

“elaborada” na fala das personagens “com nome” e que isso, por sua vez, permite a cada uma 

delas retomar esta memória a partir de um olhar que não está totalmente embebido em 

“emoções” e “traumas”. Colabora para este tipo de interpretação o uso dos primeiríssimos 

planos de Andrade que, desfocando o rosto dos entrevistados e tremendo a câmera, passa a 

sensação de incômodo e nos tira a atenção – ao mesmo tempo que impede dado ao 

enquadramento muito próximo – de outras partes do corpo dos entrevistados. Assim, passa-se 

a impressão de uma memória elaborada enquanto Erlebnis e que ganha, principalmente no 

que diz respeito às prisões e à tortura, uma imagem que permite retomar este passado de 

forma segura: a figura do capuz. Os entrevistados que foram presos, sem exceção, fazem 

menção a um “capuz” quando vão falar sobre tortura e prisão. Parece que este capuz os ajuda 

a pensar nestas lembranças sem entrar em contato com o sofrimento emotivo que a 

experiência significou.  

Uma forma interessante de tratar este aspecto da “imagem” como forma de resgatar 

lembranças aparece na ideia de Epstein sobre a imagem enquanto símbolo da realidade. Sobre 

isso, segundo o autor “na verdade a imagem é um símbolo, mas um símbolo muito próximo 

da realidade sensível que representa. Enquanto isso, a palavra constitui um símbolo indireto, 

elaborado pela razão e, por isso, muito afastado do objeto” (EPSTEIN, 1983, p. 293). Ou seja, 

utilizar a imagem do “capuz” como símbolo, como uma imagem da realidade, faz com que 

este passado reapareça imediatamente. Mas é um passado que retorna a partir de indução 

racional e permeado pela figura do capuz enquanto barreira que impede seu contato com a 

experiência propriamente dita. O “capuz” é uma imagem forte que faz lembrar do passado, 
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mas que não permite que este possa ser revivido em sua dimensão de trauma.33 O “capuz 

preto de pano vagabundo”,34 como é definido por uma das personagens, é importante para se 

lembrar daqueles momentos, mas como é a palavra que evoca a imagem deste capuz, faz com 

que pensar o passado torne-se “seguro”.35 

Da mesma forma que a figura do “capuz”, outros elementos presentes na fala dos 

entrevistados acentuam a ideia de uma memória sedimentada pelos entrevistados que compõe 

o grupo “com nome”. Um exemplo é a fala de Rodolfo Konder sobre a diferença dos tipos de 

“grito” de alguém que está sob tortura, 

Como a sala onde ele [Vlado] estava era ao lado da nossa, nós logo 

começamos a ouvir os gritos dele né... Aí ele começou a levar porrada, 

ouvimos primeiro os gritos dele como quem tá levando socos e tapas etc, 

mas depois os gritos dele se modificaram e eram gritos típicos de quem tá 

levando choques elétricos. Porque os gritos são diferentes. Inclusive quando 

você leva choque, os gritos saem das entranhas, entendeu, ele não vem daqui 

da garganta, ele vem lá de dentro.  

 

Este momento é marcante, uma vez que mostra a sobriedade de alguém ao falar de 

uma experiência relacionada, na maior parte das vezes, ao trauma. Isso enfatiza, mais uma 

vez, a racionalidade da explicação fílmica sobre a história recente do país. A ideia de que 

mesmo uma experiência de choque, como a tortura, pode ser tratada de forma “mais” racional 

salienta que este grupo, em maioria de jornalistas e intelectuais que são amigos entre si e que 

33 Utilizamos a palavra “trauma” no sentido benjaminiano, que será melhor explorado na 
terceira análise (capítulo 4). 

34 Frase proferida por Paulo Markun no seguinte contexto: “era o cheiro desse capuz, que 
alguém descreveu dizendo que era o cheiro do medo, mas era realmente um capuz preto de 
pano vagabundo que ‘tava’ [sic] na cabeça da gente nos momentos mais críticos”. 

35 Vale citar, como outro exemplo, o depoimento de Sérgio Gomes a respeito de como agia o 
grupo de torturadores que matou Vlado, possivelmente o mesmo grupo que torturou 
Gomes (segundo ele próprio diz): “[na cadeira do dragão] se amarravam os braços e as 
pernas com uma trave, com um sarrafo, você ficava completamente imobilizado e a prática 
mais regular era exatamente a de amarrar um fio na orelha e outro no pinto e aí com o 
dínamo dar choque. E com esse capuz, no caso essa equipe que foi a que matou Vlado, 
esse cara tinha essa técnica especial, porque ao mesmo tempo em que se dava choques as 
outras pessoas [presentes na sessão de tortura] gritavam, davam porradas de todo o tipo 
com sarrafos e com socos, e ele então apertava aqui [no pescoço] esse capuz preto e jogava 
amoníaco na altura da testa e esse amoníaco então empapava a trama desse capuz que era 
de uma lonita relativamente grossa. Então dava para empapar bastante de amoníaco e à 
medida que você vai levando esses choques ele produz uma coisa que se você estiver 
expirando você não consegue inspirar e se você estiver inspirando, não consegue expirar, 
então esta máquina faz com que você fique com a respiração completamente convulsa”. 
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foram amigos de Vlado, conseguiu, de forma diferente do “povo brasileiro”, elaborar o 

passado. No entanto, durante este tipo de cena, a estratégia do enquadramento impede, como 

foi dito anteriormente, a visualização de expressões faciais ou de outras partes do corpo que 

salientem algum contato emotivo.  

Existe no filme uma dimensão que se opõe à pretensa racionalidade “total” do 

discurso e salienta o trauma e a impossibilidade de esquecer ou sedimentar racionalmente 

determinada situação e que aparece em cenas que enfocam separadamente Clarice Herzog, 

Diléia Frate e Frederico Pessoa. Sobre Clarice Herzog, percebemos que quando ela se 

emociona o diretor não muda o ângulo da filmagem ou usa de artifícios que intensifiquem a 

emoção da viúva, pelo contrário, a cena logo é cortada e aparece o depoimento de outra 

pessoa. 

A construção fílmica que envolve a gravação de Diléia Frate, por sua vez, acontece 

na rua, a única dentre os entrevistados “com nome” que fala na rua. Está de óculos escuros e 

por esse motivo não conseguimos ver as emoções que, porventura, seus olhos possam 

mostrar. Não se sabe se chora ou não, mas por suas palavras, em alguns momentos, é 

perceptível que está emocionada. Os artifícios da filmagem, no entanto, à semelhança do que 

acontece com Clarice Herzog, fazem questão de atenuar esta emoção, principalmente por 

meio de cortes. Em Frederico Pessoa o momento emotivo é muito curto e acontece durante 

uma fala sobre as marcas deixadas pela tortura em que a personagem relembra que a esposa 

foi torturada em sua frente.36 Quando fala da mulher Frederico abaixa o rosto, se emociona, 

parece que chora por segundos e, em seguida, volta a olhar para a câmera concluindo a frase 

“isso [a tortura de outras pessoas na sua frente] te marca para o resto da vida”, e rapidamente 

entra em quadro outro entrevistado. Assim, embora a construção narrativa apresente 

momentos em que se destaca a impossibilidade racional de tratar temas ligados ao assassinato 

e à tortura, esta não é a ênfase do filme, que constrói a impressão de memórias já elaboradas 

sobre o passado e não a retomada de um passado difícil e não sedimentado no presente.  

Para que possamos concluir esta questão, vale evocar ainda Elizabeth Jelin,  

Mesmo aqueles que viveram o acontecimento devem, para poder transformá-

lo em experiência, encontrar as palavras, colocar-se em um marco cultural 

que faça possível sua comunicação e transmissão (…) Isto é importante 

36 A frase completa proferida por Frederico Pessoa é: “tem momentos em que o sofrimento 
das outras pessoas chega a ser mais forte que o seu próprio sofrimento, então quando você 
vê um amigo ou um companheiro, quer dizer, uma pessoa sendo torturada na sua frente, no 
meu caso a minha mulher”, aqui há uma pausa, Frederico abaixa a cabeça, se emociona e 
segundos depois conclui a frase, “isso te marca para o resto da vida”. 
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porque permite articular os níveis individuais e coletivos da memória e da 

experiência. As memórias são simultaneamente individuais e sociais ou 

coletivas, assim como as palavras e a comunidade do discurso o são, e, da 

mesma forma a experiência também o é.37 (JELIN, 2001, p. 130 – nossa 

tradução). 

 

Desta forma, tortura e assassinato são questões que aparecem, ao mesmo tempo, no 

âmbito individual e social. A imagem do capuz e a coerência discursiva que encontramos no 

discurso engendrado pelo filme nos permitem dizer que, por um lado, trata-se de um 

experiência que pode ser tratada pelo viés coletivo no interior do grupo, mas que isso não 

impede, por outro lado, que se entre em contato com questões que dizem respeito à intimidade 

das personagens. Ou seja, ainda que a construção fílmica elabore um discurso sobre a 

memória de situações traumáticas como sendo próximas ao que Theodor Adorno chama de 

“elaboração do passado”, existe também o outro lado: de um passado que está incrustado de 

tal forma na experiência individual que não é superado.  

Outro aspecto interessante de se analisar diz respeito ao próprio João Batista de 

Andrade, quando constrói no filme uma encenação fictícia de como teria se dado o assassinato 

de Herzog. São imagens fortes e que, junto aos outros elementos, intensificam a construção de 

Vlado como “símbolo” e “mártir”. Nesta explanação do diretor, Vlado é colocado como 

alguém ético, de princípios e que não se rende ao “opressor”. E ainda que a construção 

apareça como totalmente fictícia, informa sensações que se associam à figura desta 

personagem. Andrade constrói sua explanação como uma digressão no interior da narrativa 

em um momento em que busca arquivos do governo militar sobre Herzog no acervo público 

de São Paulo. Em meio a isso, há um corte e ouve-se da voz de Andrade as seguintes palavras,  

Vlado estava morto, agredido violentamente pelo seu torturador. Ele se 

recusava a redigir a confissão com os nomes dos companheiros. Posso 

imaginá-lo naquele momento: em sua cela, debilitado, ferido, exigindo que 

então lhe ditassem a confissão, já que não sabia escrever o que não fosse de 

acordo com sua consciência. Ditam-lhe um texto policialesco, termos como 

aliciar, que Vlado jamais usaria [nesse momento aparece na tela um papel 

37 “Aun aquellos que vivieron el acontecimiento deben, para poder transformalo em 
experiencia, encontrar lãs palavras, ubicarse em um marco cultural que haga posible la 
cominucación y la transmisión (...) Esto resulta importante porque permite articular los 
niveles individual y coletivo de la memória y la experiencia. Las memorias son 
simultáneamente individuales y sociales o colectivas, ya que en la medida en que las 
palabras y la comunidad de discurso son colectivas. La experiencia también lo es”. 
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escrito, é a tal carta, e percebemos que o papel foi rasgado e depois colado]. 

Depois ditam-lhe os nomes. Ao terminar de escrever em um gesto final de 

indignação, rasga a carta e joga seus pedaços ao lado da cadeira escolar em 

que se sentava [neste momento há um primeiro plano em parte de uma foto 

que mostra uma carteira escolar na frente de Vlado e vemos no chão pedaços 

de papel rasgado]. O braço tatuado e forte de seu torturador desce sobre sua 

cabeça numa agressão descontrolada e mortal [então, a câmera enquadra 

melhor a foto anterior e percebemos que Vlado aparece enforcado, é a foto 

oficial da 'simulação de enforcamento’]. Não bastava matar o prisioneiro, era 

preciso livrar-se da responsabilidade por sua morte. Humilhando sua vítima 

encenando a cena do suicídio.  

(excerto da narrativa de João Batista de Andrade). 

 

Neste trecho, João Batista de Andrade constrói dramaticamente o assassinato de 

Vlado e ressalta a dimensão pessoal (e não coletiva ou social) do acontecimento. Ou seja, o 

diretor traz à cena questões ligadas à intimidade do indivíduo Vladimir Herzog – como, por 

exemplo, ao dizer que Vlado rasgou a carta que acabara de escrever como um gesto final de 

sua indignação frente ao que os militares lhe pediram. Torturador e vítima não são 

representadas neste momento como “qualquer torturado” e “Estado brasileiro em geral”. Pelo 

contrário, salienta-se o que há de individual em cada uma das personagens: Vlado e sua 

postura ética e o torturador, caracterizado pela brutalidade de sua ação contra este indivíduo 

particular.  

Em uma dimensão social, vale tecer algumas considerações sobre a figura do Estado 

brasileiro enquanto assassino de Vlado. Em um primeiro momento, a partir da condução de 

Andrade e dos depoimentos, o Estado brasileiro se constrói enquanto máquina repressiva e 

não há espaço para pensar de outra forma. No entanto, com o desenrolar da argumentação 

narrativa e após o aparecimento da figura de Mindlin como Secretário de Ciência e Cultura do 

Estado de São Paulo, há uma informação nova: o Estado que é carrasco pode também ser 

frágil e contrário às arbitrariedades (a figura de Mindlin não é associada à repressão e mostra 

em tela a figura de um senhor bastante frágil que pede demissão de seu cargo ao saber do 

assassinato). Aparecem, portanto, duas formas de Estado: o que prende, tortura e mata; e 

outro, que emprega Vlado e sinaliza uma abertura política. Esta segunda forma de Estado 

também tem duas faces: os militares e os liberais – e essa informação acentua uma possível 

participação conjunta entre militares e civis no governo militar. A imagem dos militares é 

construída como pertencente a um governo ditatorial. Mas o lado liberal, onde só aparece a 
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figura de Mindlin, é composto por pessoas interessadas no funcionamento do Estado e não na 

repressão política. São pessoas que desejam a democracia (como é perceptível nas entrelinhas 

do depoimento de Mindlin), e aceitam ocupar lugares de poder para reforçar, também segundo 

Mindlin, a “abertura política”.  

A presença dos dois grupos de poder no interior do governo militar engendra uma 

luta interna ao Estado e Vlado é assassinado em virtude desta disputa e não por se relacionar 

diretamente com aqueles perseguidos pelo regime da época. Este tipo de construção é 

diferente de outro, em que o Estado aparece como carrasco e os perseguidos políticos apenas 

como vítimas. Vlado é uma vítima particular do regime político brasileiro, uma vez que está 

inserido em um quadro de luta de poder e que, portanto, mostra uma faísca de fragilidade no 

interior do aparelho de Estado repressor. E esta fragilidade, por sua vez, permite que sua 

morte se transforme em um “símbolo” de resistência, uma vez que gera um rebuliço interno à 

ditadura. As falas de Mindlin38 e de Mino Carta39 constroem no interior da narrativa esta 

interpretação, pois as personagens “relatam” a reação que setores do governo (o governador e 

o presidente, respectivamente) tiveram ao saber da morte de Herzog. São reações que 

demonstram, inclusive, esta falta de coesão do/ e no governo.  

*   *   * 

O fim do filme tem início com a figura de Vlado na tela, em imagens de arquivo em 

p&b. Ao fundo, a voz em off de Aldir Blanc e João Bosco falando sobre a personagem. Há 

um corte e aparece, em primeiríssimo plano de rosto, João Bosco e depois Aldir Blanc, mas 

ao invés de falar, eles cantam e tocam no violão a música O bêbado e a equilibrista. Desta 

vez todas as palavras são ditas, diferentemente do artifício usado no começo da trama. Ao 

som da música aparecem rápidas imagens das personagens “com nome” que depuseram no 

filme e, por último, outra foto de Vlado que ocupa toda a tela. É uma cena que passa a 

sensação de saudade, ainda que não possamos explicar racionalmente o porquê desta 

38 Mindlin diz que quando pede demissão do cargo de Secretário de Cultura do Estado, “(...) 
ele [Paulo Egídio, governador do Estado] me diz ‘você está liberado porque essa é a nossa 
combinação, mas se você sair você enfraquece a corrente de resistência contra essa ala 
radical do exército que comanda a repressão. Eles pegaram o Vlado para pegar você. 
Pegariam você para me pegar’, diz o Paulo Egídio, ‘e me pegariam para derrubar o 
presidente’(...)”.  

39 Segundo Mino Carta, “na tarde de domingo eu liguei para o Golberi. Ele acabava, naquele 
minuto... Me disseram ‘ele tá chegando agora’. Esse homem não sabia de nada. Porque ele 
ficava isolado na Granja do Torto. Aí eu disse para ele ‘General, eu o procurei na manhã 
de sábado por causa disso, porque tinha sido… Preso o Vlado Herzog. E olha, ele morreu’. 
E ele começou a gritar no telefone ‘Mataram, mataram, mataram...’. Quer dizer, ele 
percebeu o que isso significava e como a morte do Vlado se inseriu no quadro de uma luta 
de poder instalado lá dentro [da ditadura]”. 
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sensação.  

Por fim, a título de conclusão, gostaríamos de salientar que se, por um lado, o filme 

constrói uma memória e busca, por meio do cinema, expandir esta memória, por outro, 

enfatiza que tal memória não está presente na coletividade, uma vez que segundo argumento 

construído por esta narrativa “o povo brasileiro”, representado pelas personagens anônimas, 

não conhece seu passado. A dimensão de esquecimento está, nesta obra, exatamente na 

construção do esquecimento da população, afinal é só porque há esquecimento que se constrói 

a necessidade de contar a história.  

Em outros termos, o filme enquanto esforço de história aberta dá voz a um grupo de 

pessoas que não está às margens do sistema social no sentido econômico, mas que sente a 

necessidade de contar sua história, pois percebe a falta de conhecimento e debate público 

sobre a questão. No entanto, ao se mostrar como uma tentativa confessa de ensinar ao “povo 

brasileiro” sua memória, o filme perde em complexidade e alcance, pois ao invés de inserir a 

personagem “povo brasileiro” em um debate sobre memória recente, opta por lhe ensinar a 

verdade, que é a “memória” desconhecida pelos brasileiros, de maneira objetiva e escolar, tal 

como se fôssemos crianças nas carteiras da escola: carentes por conhecimento, mas incapazes 

de questionar a autoridade do professor. 
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3  HÉRCULES 56: MEMÓRIA SOB AS LENTES DO PRESENTE 
 

O filme Hércules 56, dirigido por Sílvio Da-Rin e lançado no Brasil em 2006, tem 

início – após o primeiro minuto que exibe a lista de patrocinadores – com um avião 

levantando voo e em imagens em p&b. Quando o avião atinge certa altitude, começa a ficar 

pequeno. Há um corte, a tela fica preta por segundos e uma voz em off lê um texto que tem 

início com a frase “Ao povo brasileiro”. Na tela, imagens de uma explosão (aparentemente de 

bomba atômica) e depois outras imagens – todas em p&b. Dentre elas, manchetes e notícias 

de jornal que versam sobre o conteúdo do texto lido em voz off: 
Grupos revolucionários detiveram hoje o sr. Charles Burke Elbrick, 

embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país, onde o 

mantêm preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros 

atos revolucionários já levados a cabo: assaltos a bancos, nos quais se 

arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros 

tomam do povo e de seus empregados; ocupação de quartéis e delegacias, 

onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura; 

invasões de presídios, quando se libertam revolucionários, para devolvê-los à 

luta do povo; explosões de prédios que simbolizam a opressão; e o 

justiçamento de carrascos e torturadores.40  
 

Segue-se um corte, a tela fica negra e o som muda. Em meio à escuridão, uma voz 

masculina diz “o manifesto do sequestro”. A câmera faz um plano geral do local de onde fala 

esta voz e outras vozes são percebidas. Há uma mesa em que estão sentados alguns homens e 

a luz é escassa. A câmera se aproxima rapidamente, é possível ver que há alguém servindo as 

pessoas que estão à mesa (seria um garçom?), parece uma mesa de bar e as falas remetem ao 

que foi lido em voz off anteriormente. Descobre-se, então, que o texto em questão é um 

manifesto e que as pessoas que estão ali sentadas fizeram parte do rapto/sequestro41 do 

embaixador americano mencionado pela voz off e que aparecia nas fotografias de jornal 

mostradas logo no segundo minuto do filme. Há outro corte e aparecem os créditos iniciais, o 

filme se chama Hércules 56. Novo corte, aparecem cenas em que um vídeo – cujas imagens 

40 Fragmento do manifesto intitulado “Ao povo brasileiro”, documento anexo a este trabalho. 
41 As palavras “rapto” e “sequestro” são grafadas conjuntamente (“rapto/sequestro”) em todo 

o texto, uma vez que a discussão sobre se a ação realizada foi de rapto ou de sequestro 
aparece tematizada no filme. 
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não ficam claras – é mostrado para quatro pessoas, individualmente e em locais diferentes, 

que, por sua vez, comentam o que estão vendo. Pelos comentários, pode-se dizer que viveram 

a situação exibida na pequena tela à sua frente. A passagem com a exibição do vídeo não é 

longa, mas é perceptível que o local onde estas pessoas se encontram não é mais aquele 

mostrado anteriormente, associado à ideia de uma “mesa de bar”, pois na nova tomada as 

pessoas em questão – que também são diferentes das anteriores – estão “bem instaladas”, em 

espaços que remetem a um certo “aconchego” e destoam do ambiente de um bar. 

Sobre o enredo do filme de Silvio Da-Rin, pode-se dizer que Hércules 56 conta – via 

depoimentos e imagens documentais – o acontecimento histórico conhecido como 

rapto/sequestro do embaixador americano Charles Burque Elbrick em setembro de 1969 – 

ocorrido durante as comemorações da Semana da Pátria no Brasil, quando se comemora o 

feriado da Independência do país – por dois grupos de resistência armada ao regime militar, a 

Ação Libertadora Nacional (ALN) e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). 

Nesta ocasião, ALN e MR-842 negociaram com o governo brasileiro, que era presidido por 

uma junta militar, a liberdade do embaixador (com vida) em troca da publicação em todas as 

mídias do país de um manifesto intitulado “Ao povo brasileiro” e da libertação de quinze 

prisioneiros políticos, listados no manifesto, que deveriam ser conduzidos em um avião oficial 

do governo para Argélia, Chile ou México. Desse modo, ao optar por entrevistar e trabalhar 

com parte das pessoas que participaram ativamente do rapto/sequestro do embaixador, bem 

como com aqueles que integravam a lista de prisioneiros políticos a serem trocados pela 

liberdade de Elbrick, o filme de Da-Rin permite que se possa ir além da lembrança de um 

passado vivido, uma vez que este passado é revisitado a partir de uma dupla perspectiva: não 

apenas a do conhecimento que se tem sobre o passado no presente, mas, sobretudo, da 

alteração da correlação de forças entre os dois momentos, dado que alguns entrevistados 

faziam parte, na época da produção e recepção do filme, de cargos importantes no governo 

brasileiro.43 Ou seja, em 1969 tratavam-se de pessoas que eram perseguidas pelo governo, 

42 Não é possível dizer que todos os integrantes da ALN ou do MR-8, na época do 
rapto/sequestro, tinham ciência da ação. Durante o filme, inclusive, é dito que quem foi 
convidado a participar da ação junto ao MR-8 foi a ALN de São Paulo e não a ALN 
nacional. No entanto, o manifesto “Ao povo brasileiro” aparece assinado por “ALN e MR-
8”.  

43 Dentre os participantes do filme, vale destacar pelo menos as figuras de Franklin Martins, 
importante integrante do Partido dos Trabalhadores (PT), que foi comentarista político dos 
jornais de maior audiência no Brasil até 2006, quando foi nomeado para exercer o cargo de 
Ministro de Estado da Comunicação Social da Presidência da República no governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, cargo do qual foi desligado apenas em 2011, com a posse da 
Presidenta Dilma Rousseff; e José Dirceu, também ligado ao PT, que exerceu cargos 
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enquanto no presente fílmico parte destas pessoas tornou-se governo. A este respeito, a 

questão que se coloca é a de pensar se e, em caso positivo, como esta inversão na correlação 

de forças influencia na elaboração do passado. 

Com relação à filmagem, ressaltamos que os planos mais utilizados são o plano 

americano e o primero plano. As sequências aparecem e desaparecem por meio de cortes 

bruscos e intercalam de forma muito rápida o plano americano e o primeiro plano, sendo 

mais constante ainda intercalar um primeiro plano com outro primeiro plano (na maior parte 

dos casos, trata-se de diálogo sincronizado). Também é comum a aparição da câmera, do 

operador de câmera e de fios durante as cenas. Sobre a forma de construção, destacamos três 

tipos diferentes de sequências que se intercalam no correr do filme. A primeira é caracterizada 

pelo uso de imagens de arquivo (documento histórico) na tela, tais como imagens da semana 

da pátria de 1969, da chegada dos quinze ex-prisioneiros políticos ao México, sequências de 

entrevistas realizadas na época, chegada de treze dentre os quinze libertos em Cuba – dos 

quinze que chegaram ao México, dois não vão para Cuba: Flávio Tavares, que fica no México 

a trabalho, e Ricardo Villas, que segue carreira artística em Paris –, chegada de Elbrick na 

embaixada americana após o rapto/sequestro, entre outras imagens do período ou a ele 

associadas. Junto a isso, tem-se a leitura em voz off do manifesto “Ao povo brasileiro”, que é 

reforçada pelas tomadas de trechos da carta/manifesto e de imagens de jornais da época ou de 

arquivo. O segundo tipo de sequência enfoca seis personagens que debatem sobre o 

rapto/sequestro do embaixador e que estão sentadas à uma mesa. As imagens são captadas em 

plano americano, primeiro e primeiríssimo planos, por uma câmera que remete a artifícios de 

suspense ao aproximar-se de uma ou outra personagem em rápido zoom. Por convenção, 

chamaremos este grupo, exceto a personagem do entrevistador, de “mesa” ou primeiro grupo. 

Esta nomeação se deve à forma escolhida pelo diretor para realizar as cenas, dado que a 

discussão no interior deste grupo ocorre com as personagens sentadas em volta de uma mesa 

(que lembra a de um bar, sobre a qual estão servidos bebida não alcoólica e salgadinhos). As 

cinco personagens nos são apresentadas no decorrer do filme como parte das que arquitetaram 

e executaram o rapto/sequestro de Elbrick.44 Vale ressaltar que em alguns momentos as 

políticos importantes desde 1987, quando assumiu o mandato de Deputado Estadual. 
Dirceu foi Deputado Estadual e Federal pelo PT e depois Ministro de Estado Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República entre 2003 e 2005, durante o governo Lula, quando 
deixou o cargo acusado de participação em esquema de corrupção. 

44 Reproduzimos a sequência e as inscrições em tela com nome e grupo revolucionário com 
que os personagens foram apresentados, o que não corresponde ao momento de aparição 
deles no filme: Paulo de Tarso Venceslau, participou da ação pelo grupo denominado 
Aliança Libertadora Nacional – ALN; Daniel Aarão Reis Filho, participou pelo grupo 
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câmeras que constroem o diálogo sincronizado também constroem sensação de 

“proximidade” com as personagens.  

O terceiro tipo de sequência aparece na montagem intercalada com os outros dois 

momentos. Trata-se da apresentação (via fotos e imagens de arquivo) dos quinze prisioneiros 

políticos45 envolvidos na troca com Elbrick em setembro de 1969, e as entrevistas individuais 

com nove deles – dos quinze, somente nove estavam vivos quando da realização de Hércules 

56. São entrevistas filmadas em um primeiro momento, quando da “apresentação” de cada um 

dos nove em plano americano, o que nos permite inclusive visualizar alguns elementos da 

composição dos cenários. Nos momentos que seguem, temos cenas em primeiro e 

primeiríssimo planos de rosto. Enquanto a imagem do grupo “mesa” é construída de forma a 

destacar o seu aspecto coletivo (todos aparecem juntos e interagindo), neste tipo de sequência 

ganham ênfase os momentos individuais das personagens, que aparecem sempre sozinhas ou 

com o entrevistador ao seu lado. Para fins didáticos, chamaremos as personagens que 

integram este grupo – do qual o entrevistador não faz parte – de personagens “isoladas” ou 

segundo grupo. A personagem que chamamos de entrevistador é aquela que media o debate 

travado à “mesa” e que ajuda as personagens “isoladas” a entrar em contato com o passado. 

Trata-se do diretor Silvio Da-Rin e sua forma de aparição no filme difere, por exemplo, do 

papel desempenhado por João Batista de Andrade, em Vlado: 30 anos depois, que escolhe se 

Dissidência da Guanabara (DI-GB) que, a partir da ação, virou Movimento Revolucionário 
8 de Outubro – MR-8; Manuel Cyrillo, ALN; Cláudio Torres, DI-GB/MR-8; e Franklin 
Martins (o primeiro a aparecer e o último a ser apresentado ao público), DI-GB/MR-8. 

45 Pela ordem que nos foram apresentadas as informações no decorrer do filme, os quinze 
“trocados” por Elbrick são: Gregório Bezerra, preso em abril de 1964 com 64 anos, 
militante do Partido Comunista Brasileiro – PCB; Mario Zanconato, preso em abril de 
1969 com 23 anos, militante do PCB; José Ibrahin, preso de fevereiro de 1969 com 23 
anos, militante da Vanguarda Popular Revolucionária – VPR; José Dirceu, preso em 
outubro de 1968 com 22 anos, presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo – 
UEE-SP –, militante da Dissidência Paulista – DI-SP – e do Movimento de Libertação 
Popular – MOLIPO; Luis Travassos, preso em outubro de 1968 com 23 anos, presidente 
da União Nacional dos Estudantes – UNE – e militante da Ação Popular – AP; Ricardo 
Vilas, preso em maio de 1969 com 20 anos, militante da DI-GB/ MR-8; Vladimir 
Palmeira, preso em outubro de 1968 com 24 anos, presidente da União Metropolitana dos 
Estudantes do Rio de Janeiro – UME- RJ –, militante da DI-GB/MR-8; Rolando Frati, 
preso em maio de 1969 com 57 anos, militante do PCB e da ALN; Maria Augusta, presa 
em maio de 1969 com 22 anos, militante da DI-GB/MR-8; Ivens Marchetti, preso em abril 
de 1969 com 39 anos, militante da DI-RJ; Flávio Tavares, preso em agosto de 1969 com 
35 anos, militante do Movimento Nacionalista Revolucionário – MNR – e do Movimento 
Armado Revolucionário – MAR; Agonalto Pacheco, preso em Junho de 1969 com 42 
anos, militante do PCB e da ALN; João Leonardo, preso em Janeiro de 1969 com 30 anos, 
militante da ALN; e Onofre Pinto, preso em março de 1969 com 32 anos, militante do 
MNR e da VPR. 

 

                                                                                                                                                         



 
 

60 

posicionar na tela como diretor e narrador do documentário. 

Recapitulando, identificamos quatro grupos no filme: à mesa, temos reunidos as 

personagens que participaram do rapto/sequestro de Charles Elbrick como organizadores e 

realizadores, qualificando-se como agentes da ação; por outro lado, o grupo de personagens 

definidas como “isoladas” participa da ação na posição de quem foi beneficiada por ela. Os 

dois grupos se distinguem no interior do filme uma vez que podemos pensar no primeiro 

como constituído pelos protagonistas da ação – aqueles que engendraram o rapto/sequestro e 

exigiram a liberdade de companheiros –, frente ao papel de beneficiários dela, desempenhado 

pelas personagens que foram libertas e que pertencem ao segundo grupo. Temos, portanto, um 

ambiente social onde estão presentes protagonistas de uma ação, beneficiários dela, o Estado 

brasileiro da época (que, de forma alusiva, aparece como sujeito contra quem se dirigiu a 

ação) e, por último, a personagem do entrevistador. 

Ainda no que diz respeito aos três tipos de sequência, bem como em relação à 

construção fílmica de Hércules 56, que é permeada por entrevistas e o uso de imagens de 

arquivo, cabe dizer que o modo de representação com a qual o filme mais se aproxima, 

segundo a classificação de Bill Nichols, é o modo participativo, pois o diretor se encontra 

junto às personagens entrevistadas como participante do debate (para o primeiro grupo) e 

como condutor das lembranças (para o segundo). Ele não está imerso em uma voz de 

autoridade como condutora da narrativa (característica de documentários que se aproximam 

do modo expositivo) e o artifício em voz off não aparece como mais importante que as 

imagens e os significados que surgem do contato entre personagens e diretor. É um filme que 

aborda um momento histórico importante para a história recente do Brasil e que, ao invés de 

apresentar esta história, consegue tencioná-la na busca por significações para o passado. 

Segundo Nichols: 
os cineastas que buscam representar seu próprio encontro direto com o 

mundo que os cerca e os cineastas que buscam representar questões sociais 

abrangentes e perspectivas históricas com entrevistas e imagens de arquivo 

constituem dois componentes importantes do modo participativo. 

(NICHOLS, 2005, p. 162)  

 

O filme de Da-Rin parece se identificar em maior ou menor grau com as duas 

perspectivas acima definidas. O diretor, que não nos é apresentado formalmente em momento 

algum do filme, interage com as personagens por meio de sua participação nas cenas de duas 

formas: como participante da discussão realizada pelos integrantes da “mesa” e como único 
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interlocutor de cada uma das personagens “isoladas”. Ele aparece poucas vezes fazendo 

perguntas, mas sua presença não passa despercebida nas imagens. Podemos dizer que esta 

participação é discreta e essencial, pois sem a presença física do diretor em interação com as 

personagens teríamos outro tipo de construção narrativa. Além disso, vale ressaltar que a 

presença de Da-Rin se faz fundamental, uma vez que é o diretor quem traz as lembranças ao 

segundo grupo de personagens, bem como quem está junto a cada uma delas para ouvir o que 

têm a dizer a respeito do passado. Nestes momentos, ele não as induz a um tipo de resposta, 

simplesmente mostra “lembranças”46 e a partir delas questiona os depoentes ou simplesmente 

os deixa falar.  

Quando o diretor aparece se relacionando com as personagens identificadas como 

“mesa”, pode-se dizer que observa a discussão, mas que em poucos momentos aparece 

intervindo com perguntas. Ainda assim, tais momentos – bem como quando pergunta ou 

induz determinadas lembranças às outras personagens – investem sua figura de importância 

na cena fílmica: Da-Rin não é mais um ator social no interior da narrativa, é aquele que tem a 

câmera, que traz as lembranças e que media o debate. Constrói-se um ambiente próprio ao 

modo participativo de documentário de uma maneira sutil, em que a verdade de um encontro 

aparece na esfera macro da questão histórica e também na esfera micro, na relação que 

envolve as particularidades que alguns daqueles atores sociais viveram quando portavam o 

status de “prisioneiros trocados pelo embaixador”. Ou seja, com a primeira parte dos 

entrevistados, o papel de Da-Rin é mediar um debate que acontece no presente sobre questões 

políticas e de conjuntura histórica, mas com os outros abre-se espaço para que os depoentes 

voltem a esta experiência, que tinha uma dimensão política, mas que foi vivida de forma 

pessoal e limitada por cada um deles.  

Um aspecto que poderia fugir do “tom” participativo é a leitura em voz off do 

manifesto, artifício que remete ao uso da voz de Deus em documentários expositivos. A voz 

daquele que lê o manifesto aparece como condutora da narrativa nestes momentos do filme, 

subordinando as imagens ao que está sendo dito. No entanto, esta voz não conduz a narrativa 

como um todo e, pelo contrário, aparece identificada com uma voz que fala do passado e, 

portanto, dependente das discussões que estão ocorrendo no presente fílmico para que se 

contextualize. Assim, não domina o curso da narrativa, mas apenas um determinado momento 

no interior dos três tipos diferentes de sequência. São os dois grupos de personagens – junto 

do entrevistador – que conduzem a argumentação fílmica e elaboram questões. Fora este 

46 E para tanto faz uso das imagens de arquivo e fotos do período em que aparecem aqueles 
que foram trocados pelo embaixador americano. 
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momento de aproximação com o modo expositivo, o filme não apresenta aproximações com 

os outros modos definidos por Nichols. Isso não significa, contudo, que posa ser 

“engavetado” pura e simplesmente como “documentário participativo”, dado que tais 

definições atuam como tipos ideais e nos auxiliam a entender o papel de Da-Rin ao se 

relacionar com as personagens, bem como a mostrar que em alguns momentos outras 

estratégias – como a voz off – são utilizadas para dar sentido à narrativa e aos elementos que 

ela mobiliza. 

 Outro autor interessado em interrogar as possibilidades pelas quais um filme se 

apresenta, Roger Odin, opõe-se a abordagem de Bill Nichols ao não adotar a discussão sobre 

os gêneros fílmicos como ponto de partida. No texto “Film documentaire, lecture 

documentarisante” (2012, p. 10-30), Odin defende que as relações que perpassam cinema e 

realidade não podem ser simplificadas em uma forma de análise que define o filme 

documentário em oposição ao filme de ficção, cujo primeiro retrataria a realidade objetiva do 

mundo, enquanto o segundo não. Ele caracteriza sua abordagem na seguinte passagem: 

(...) Notando a existência, no espaço de leitura dos filmes, de uma leitura 

documentária ou, mais exatamente (perdoem a indignidade do neologismo), 

de uma leitura documentarizante – quer dizer, de uma leitura capaz de tratar 

todo filme como documento –, nós tentaremos, em um primeiro tempo, 

caracterizar essa leitura e, depois, efetuaremos um certo número de 

considerações sobre seu funcionamento, para chegarmos, enfim, aos critérios 

distintivos dos próprios filmes documentários, porque nós insistimos em 

pensar que existe um conjunto de filmes que se exibe, que se mostra como 

documentário (todo o problema consiste precisamente em estudar como se 

efetua essa exibição). (ODIN, 2012, p. 13) 

 

Desta forma, Odin propõe a existência de diferentes maneiras de leitura de um filme 

e dentre elas se destacaria a leitura documentarizante, que é aquela segundo a qual todo o 

filme é tratado enquanto documento. Isso acontece porque existe um conjunto de filmes que 

se mostra como documentário – como documento –, ainda que não se caracterize como filme 

de gênero documental. Com relação à leitura documentarizante, Odin ainda pontua que:  
(...) o único critério que, nos parece, deve ser mantido para caracterizar 

aquilo que advém na hora de executar a leitura documentarizante é que o 

leitor constrói a imagem do Enunciador,47 pressupondo a realidade desse 

47 Odin define “Enunciador” como “(...) aquele que é observado na origem da comunicação 
fílmica” (ODIN, 2012, p. 14). A passagem entre aspas dentro da citação de Odin é uma 
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Enunciador. 

Uma tal especificação da leitura documentarizante permite compreender 

porque mesmo “um objeto irreal não prejudica o caráter de realidade do 

enunciado” (...); por que um leitor, mesmo consciente do caráter mais ou 

menos fantasioso das reconstituições e antecipações de J. Painlevé em 

Voyage dans le ciel e em Notre planète la terre, não deixa de considerar 

esses dois filmes, até então, como “filmes científicos” – “filmes científicos” 

questionáveis cientificamente falando, mas ainda assim filmes científicos (= 

filmes que pertencem ao “gênero” científico) –”. (ODIN, 2012, p. 18 – 

itálicos e aspas do autor) 

 

O tipo de leitura que se opõe, no interior da análise, ao que Odin busca caracterizar 

como “leitura documentrizante” diz respeito a filmes que, ao contrário de Voyage dans Le ciel 

e Notre planète la terre (ambos com direção de Jean Painlevé, lançados respectivamente em 

1937 e 1947), por exemplo, não se apresentam para o leitor como filmes em que se pode 

construir a “imagem do Enunciador”. Assim, o par da leitura documentarizante é a leitura 

fictivizante, que seria aquela em que o leitor se recusa a construir um “eu-origem” para o que 

vê. Ou seja, não relaciona o que vê no filme a uma realidade pressuposta fora dele.   

A discussão de Odin parte do pressuposto que todo filme enquanto produto acabado 

assegura uma pré-disposição interpretativa, ou seja, uma forma de leitura da obra. Ela é 

fictivizante quando não há construção de um “eu-origem” por parte do leitor e 

documentarizante quando o leitor “constrói um enunciador pressuposto real” (ODIN, 2012, p. 

18). Em ambos os casos, a proposição de leitura independe de sua classificação enquanto 

filme “documentário” ou filme de “ficção”. 

Desta forma, acreditamos que em Hércules 56 opera-se a construção de uma leitura 

documentarizante, pois se tomarmos os três tipos de sequência por nós definidos temos, no 

primeiro, logo na imagem inicial do filme, um avião levantando voo que aparece em preto e 

branco com baixa qualidade de filmagem, artifício que remete a “imagem de arquivo”, ou 

seja, remete à ideia da imagem enquanto documento48 de um fato histórico. Há um corte e 

citação de Pierre Bange. 
48 Podemos fazer esta comparação, uma vez que o nosso hábito visual enquanto espectadores 

de cinema e, portanto, “leitores” de filmes na acepção de Odin, foi construído 
gradualmente durante o século XX associando determinados tipos de imagens a 
determinadas significações. Neste caso, o artifício do p&b em baixa qualidade de imagem 
remete a registros para a televisão ou vídeo – caracterizando-se como imagens “de 
arquivo” – e que são constantemente associadas a imagens gravadas durante os 
acontecimentos ou que trariam um registro mais próximo “da realidade”, como se nos 
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com o início da leitura do manifesto aparecem notícias de jornais que confirmam a 

pressuposição inicial de que as imagens fazem parte de um momento histórico do Brasil, 

aparece inclusive o manifesto impresso no jornal e as demais imagens em p&b, durante esta 

leitura, são imagens que “ilustram” a leitura da carta. Portanto, este fragmento inicial é o 

primeiro indício de que a leitura proposta para o filme deve se realizar na chave 

documentarizante, uma vez que toda a construção remete a artifícios que atestam o “status” 

de acontecimento histórico.  

No início do segundo tipo de sequência há um corte, e então ouvimos, na escuridão 

da tela, uma voz que relaciona a cena anterior com a seguinte pelos dizeres “o manifesto do 

sequestro”. Com isso, a justaposição de planos constrói uma relação entre o que ouvimos no 

escuro com o que foi lido antes na tela. Esta nova cena adquire cores e de posse desta 

informação é possível pensar nos recursos de montagem utilizados no filme, ou seja, pode-se 

pensar a respeito do artifício de intercalar imagens em p&b com imagens em colorido e assim 

distinguir duas chaves temporais diferentes em que se realiza a ação fílmica. É muito comum 

relacionar a imagem em p&b a um acontecimento onírico, ou passado, ou lembrança, ou irreal 

etc. e o colorido a uma ação presente, mais próxima temporalmente que a imagem em p&b. 

Neste caso, em Hércules 56, o artifício separa passado (p&b) de presente (imagens coloridas), 

dando à narrativa duas temporalidades. O concerto fílmico se configura, desta forma, em uma 

chave documentarizante, em que artifícios são utilizados para que seja possível pressupor a 

“realidade do enunciador”.  

Se nos voltarmos para a primeira tomada do grupo “mesa”, percebemos que as 

imagens são coloridas e a câmera filma o local em plano aberto. Vemos uma sala com 

pessoas em volta de uma mesa, a câmera é instável e se aproxima rapidamente. A mudança de 

ângulos é rápida e a câmera se aproxima mais ainda das pessoas que conversam. A 

iluminação do local é precária, mas existiu uma ligação sonora entre o plano atual e os 

anteriores. Trata-se aqui simplesmente da continuidade narrativa. Vale ressaltar a importância 

do som para a passagem da primeira para a segunda sequência, pois com a supressão do som, 

as imagens não teriam coerência narrativa, uma vez que a forma de construção da imagem 

dessas pessoas à mesa “quebra” com a forma proposta pelo filme anteriormente, mas o 

conteúdo da conversa destas pessoas impede a quebra entre a cena imediatamente anterior, 

pois o que se diz é complementar ao que se viu e ouviu antes. 

Após a aparição dos créditos iniciais tem-se, então, imagens do terceiro tipo de 

colocássemos diante das coisas que aconteceram no passado.  
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sequência que integra a narrativa e se havia dúvidas quanto à leitura documentarizante, a 

aparição da câmera e da tela de computador, que exibe “imagens de arquivo” para 

personagens sentadas, termina de construir a “pressuposição de realidade do Enunciador” e 

não há dúvidas que o filme se mostre como algo que “trata do real”.  

É interessante analisar o tipo de interação e de construção discursiva que diferencia e 

aproxima o primeiro e o segundo grupo de personagens, destacando-se que os integrantes da 

“mesa” falam a partir de uma posição distinta daquela ocupada pelos outros: a “mesa” não é 

um grupo coeso apenas no aspecto cênico da montagem do filme, pois também apresenta 

coesão em sua forma de encarar as memórias. O segundo grupo, por sua vez, não está 

organizado enquanto grupo em um mesmo local, trata-se de personagens que aparecem dando 

suas opiniões e resgatando lembranças de um ponto de vista individual, pois cada uma delas 

tem momentos individuais com o entrevistador e é na interação com ele e com as imagens do 

passado que suas memórias são significadas. Sobre as diferenças internas do segundo grupo, é 

significativa a fala da personagem Ricardo Zaratinni “(...) era cada cabeça uma sentença e até 

hoje é...”.  

Para Erving Goffman a ideia de interação social é formadora da conduta humana a 

partir de diversas situações e é por meio dela – no momento em que os indivíduos assumem 

papéis e se relacionam –, que são definidos os significados das coisas. Estes significados já 

existem, mas se definem e redefinem constantemente na interação, pois que ela própria 

manipula, com consciência ou não dos atores, estes significados. Em A representação do eu 

na vida cotidiana (1975), o autor define interação como  

a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando 

em presença física imediata. Uma interação pode ser definida como toda a 

interação que ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de 

indivíduos uns se encontram na presença imediata de outros. (...) Quando um 

indivíduo ou ator desempenha o mesmo movimento para o mesmo público 

em diferentes ocasiões há probabilidade de surgir um relacionamento social. 

Definindo “papel social” como a promulgação de direitos e deveres ligados a 

uma determinada situação social, podemos dizer que um papel social 

envolverá um ou mais movimentos, e que cada um destes pode ser 

representado pelo ator numa série de oportunidades para o mesmo tipo de 

público ou para um público formado pelas mesmas pessoas. (GOFFMAN, 

1975a, p. 24 – itálicos meus e aspas do autor) 

 

 Para ele, a ação se desenvolve a partir da interação entre personagens que estão em 
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presença real de outras – interação face a face. Os grupos “mesa” e de personagens “isoladas” 

partem de tipos distintos de interação, uma vez que na “mesa” trata-se da interação face a face 

de seis pessoas dentre as quais cinco estiveram ligadas a uma situação social (rapto/sequestro) 

cujos papéis podem ser resgatados e repensados na nova interação proporcionada pelo filme. 

A oportunidade de reunirem-se novamente para discutir um papel social desempenhado no 

passado faz com que sua interação reavive, de alguma forma, o que Goffman chama de 

“modus vivendi interacional” e “modus operandi”, que são, respectivamente, um certo 

consenso não dito entre os participantes de uma interação que estabelece os limites aos quais 

os indivíduos não ultrapassam em nome da possibilidade de interação e as regras que a 

pautaram. Assim, passado e presente se qualificam como representações distintas, mas é a 

interação que aconteceu no passado e os papéis ocupados pelas personagens no presente que 

orientam a forma de se portar e agir nesta nova interação, sendo a presença face a face um 

facilitador no que diz respeito à possibilidade de interpretar o passado e criar uma versão dele.  

As personagens “isoladas”, por sua vez, não realizam entre si uma interação face a 

face, tal como foi por elas vivenciada no passado quando estiveram juntas no interior do avião 

Hércules 56 e nos acontecimentos que se desdobraram.49 No filme, a interação que ocorreu no 

passado vem à tona a partir das imagens projetadas em um computador pela personagem do 

entrevistador – personagem esta que não esteve presente durante as ações no período. Trata-

se, pois, de uma interação totalmente nova, cujos termos se constroem no momento fílmico 

em que se realizam e acontecem entre cada uma das personagens “isoladas” e Da-Rin. Esta 

estratégia faz com que o passado apareça de forma singular e individualizada, uma vez que 

não existe a interação que outrora existiu entre o grupo. Se, por um lado, estas distintas 

interações permitem maior liberdade para pensar o passado, por outro, enfatiza o presente e as 

opiniões que emergem nesta nova relação. Ocorre aqui o inverso da interação (que é coletiva) 

experimentada pelo grupo “mesa”, em que as personagens que interagiram no passado o 

fazem novamente no presente, o que as permite debater conjuntamente os significados da 

ação passada. 

Cabe, então, explorar alguns elementos da interação, caracterizados a partir das 

ideias de “coletivo” e “individual”, a fim de melhor entender os aspectos envolvidos na 

interação presente em cada um dos grupos. O primeiro grupo atuou junto no passado e, 

segundo o que pudemos depreender da narrativa, esta ação teve como objetivo a realização de 

uma ação em conjunto (o rapto/sequestro do embaixador americano), que possibilitou 

49 Desembarque no México, onde realizaram reuniões de grupo e entrevistas coletivas com 
jornalistas e, para a maioria deles, a experiência em Cuba. 
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pressionar o governo e libertar companheiros. No segundo grupo, temos personagens que não 

escolheram agir conjuntamente no passado e cuja interação foi forçada, em grande medida, 

pelas ações do primeiro grupo (que elaborou a lista dos prisioneiros políticos que deveriam 

ser “trocados” pelo embaixador americano). Desta forma, a maioria das personagens 

“isoladas” se conheceram e começaram a interagir quando chegaram ao México, sendo o 

único elemento de coesão entre elas a ideia da necessidade de lutarem contra a ditadura 

militar. Nas palavras de José Dirceu, um dos entrevistados que pertence a este grupo, “(...) eu 

acredito que não havia ali entre nós unidade política, de visão [de mundo], [de] caminhos [a 

seguir] (...)”. Trata-se, pois, de formas interacionais que partem de interesses distintos, cujo 

primeiro grupo aparece como coeso, estruturado e com afinidades construídas ao longo do 

tempo, ao passo que o segundo grupo está unido pela situação instaurada pela posição que 

ocupam politicamente: foram presos políticos e são contra a ditadura. 

Na construção narrativa do filme, existem elementos que remetem ora à “mesa”, ora 

às personagens “isoladas”, e o título do filme em si é uma imagem signo que deve ser tratada 

por nós com especial atenção, uma vez que Hércules 56 é o tipo (Hércules) e o número (56) 

do avião militar que transportou os quinze prisioneiros políticos trocados pela liberdade do 

embaixador americano em setembro de 1969. Ainda que a imagem do avião Hércules 56 se 

configure como o ponto de partida para pensar a respeito do passado, uma vez que remete aos 

prisioneiros “trocados” pelo embaixador americano, acreditamos que dizer isto é dizer uma 

meia verdade, uma vez que o avião se faz como evento significativo para um dos grupos que 

atua no filme, mas não para o outro. Quem parte da lembrança do Hércules 56 (avião) para 

retomar um lugar especial de memória são as personagens50 que foram de fato trocadas por 

Elbrick na ocasião, mas esta imagem como signo não condiz com a construção das outras 

personagens (“mesa”). Note-se que estas nem mesmo mencionam o avião durante os 

momentos em que analisaram ou rememoram os acontecimentos. Todavia, ao analisar o 

primeiro minuto do filme percebemos que existem dois momentos marcantes: o avião 

levantando voo e o início da leitura do manifesto, que assim como o avião tem grande ênfase 

na narrativa, sendo pertinente dizer que também a imagem do manifesto foi montada como 

signo dentro do filme, pois é ela que abre aos outros entrevistados a possibilidade de pensar 

criticamente o passado.  

50 Como pontuamos no início do caítulo, dentre os quinze trocados pelo embaixador, apenas 
nove continuam vivos. Todos prestam depoimento no filme, são eles: Agonalto Pacheco, 
Flávio Tavares, José Dirceu, José Ibrahin, Maria Augusta Carneiro Ribeiro, Mário Roberto 
Zanconato, Ricardo Vilas, Ricardo Zarattini e Vladimir Palmeira.  
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Trata-se aqui de um mesmo evento que tem faces distintas de acordo com as pessoas 

que dele se aproximam. Isso porque tanto o manifesto quanto o avião dizem respeito ao 

rapto/sequestro do embaixador americano, mas o acesso a ele ocorre de formas diversas e por 

pontos de partida distintos: quem realiza a ação não toma contato com o avião, pois o mais 

importante para eles era o sucesso da ação, ou seja, realizar a “troca” do embaixador pela 

liberdade dos presos políticos e a publicação do manifesto pela imprensa. Já aqueles sobre 

quem a ação incide, participam dela como parte de uma etapa necessária a seu sucesso, etapa 

que se materializa no avião que os conduz ao México. E o fato deste segundo grupo de 

personagens não realizar fora das imagens documentais uma interação face a face nos faz 

retomar o Hércules 56 de maneira especial, pois uma das únicas – se não a única – imagens 

em que aparecem os quinze personagens juntos é exatamente quando chegam ao México e 

saem do avião. O signo “avião” é o que permite a construção “física” destes personagens 

enquanto grupo. O tipo de construção da “mesa”, por sua vez, é diferente na medida em que a 

imagem do manifesto alude à ação do rapto/sequestro – realizada em conjunto –, mas não 

permite pessoalizar este grupo, como ocorre, por exemplo, na imagem dos “quinze” saindo do 

avião ao chegar no México. É a construção das personagens em torno da mesa que os agrupa, 

mas os diálogos travados aludem a um agrupamento e coesão anteriores (ou seja, quando da 

ação).  

Pode nos ajudar neste momento a apropriação da discussão sobre memória que 

Marcel Proust realiza a partir da teoria bergsoniana, quando divide a memória em voluntária e 

involuntária, sendo esta a que torna possível certa retomada do passado a partir da 

apropriação de sua própria experiência. Para Proust 
se um cheiro, um sabor encontrados em algumas circunstâncias totalmente 

diferentes, despertam em nós, à nossa revelia, o passado, passamos a sentir o 

quanto este passado era diferente daquilo que acreditávamos lembrar, e que 

nossa memória voluntária pintava, como os maus pintores, com cores sem 

realidade. (PROUST, 2009, p. 511 – itálicos meus)  

 

Este encontro com o passado, por sua vez, só pode acontecer por acaso, quando um 

objeto material qualquer, fora do âmbito da nossa inteligência, proporcioná-lo. E por depender 

do acaso, não são todas as pessoas que conseguem experimentar a memória involuntária 

durante a vida. 

Já a memória voluntária, pouco apreciada nas descrições de Proust, é um tipo de 

memória diferente daquela que permite o encontro entre indivíduo e passado, trata-se 
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propriamente da lembrança que temos sobre as coisas passadas. É uma memória que, segundo 

Proust, como uma fotografia que traz em imagens alguns indícios do passado, o indivíduo 

guarda dele (passado) aspectos pelos quais pode lembrá-lo por um esforço de pensamento. 

Não se trata do passado que de fato ocorreu – e que podemos encontrar com nuances de cor, 

som e cheiro quando acessamos a memória involuntária– , mas sim dos contornos que o 

passado deixou para o presente, “a memória voluntária, que é sobretudo uma memória da 

inteligência e dos olhos” (PROUST, 2009, p. 511 – itálicos meus). Vale ainda ressaltar que 

qualquer pessoa está em condições de vivenciar a memória voluntária, o que nos parece 

proveitoso quando se tem por horizonte a dimensão social da memória.  

Desta forma, podemos esmiuçar uma peculiaridade na construção do avião e do 

manifesto enquanto signos, pois ambos são percebidos como documentos históricos. O 

manifesto é lido em voz off e aparece impresso em jornais da época, tendo inclusive pedaços 

grifados para mostrar a continuidade entre imagem (o texto na tela) e som (a voz off que o lê). 

A montagem apresenta também diversas imagens históricas do avião Hércules 56 – em 

algumas delas os prisioneiros trocados pelo embaixador aparecem, mas há aquelas em que o 

avião está levantando vôo, como, por exemplo, na imagem inicial do filme. A construção 

narrativa, portanto, permite-nos considerar as memórias que o filme constrói como memórias 

ligadas à lembrança, ao invés de mobilizar uma memória sensitiva que permitiria às 

personagens estarem novamente no passado. Temos no grupo que realiza entrevistas 

“isoladas” um aspecto mais profundo da memória como lembrança na medida em que o 

entrevistador mobiliza as memórias de cada uma das personagens a partir de fotos e filmagens 

que servem como “ponta pé inicial” para que comecem a falar de suas experiências. 

Ressaltamos também que ainda que existam momentos em que as personagens “isoladas” 

entram em contato com experiências emotivas, trata-se do passado mobilizado pela memória 

voluntária que, como em uma fotografia do tempo, permite o contato com o passado a partir 

do olhar51 – que está embebido de presente – de quem hoje vê. Se, por um lado, podemos 

pensar nas memórias das personagens “isoladas” por este viés interpretativo, por outro lado, a 

ideia de “discurso racional” (que relacionamos às personagens da “mesa”) não se associa nem 

à memória voluntária e nem à involuntária, trata-se apenas de formas distintas de tomar 

contato com as experiências.  

No capítulo anterior, mobilizamos a discussão de Walter Benjamin sobre experiência 

51 Com isso, não pretendemos dizer, entretanto, que uma fotografia não possa mobilizar 
memórias involuntárias, pois as fotografias podem tanto mostrar indícios do passado (e 
assim se relacionar à memória voluntária) quanto despertar algo no indivíduo que lhe 
permita entrar em contato com suas memórias involuntárias.  
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para tratar da ideia de história aberta. Neste capítulo, também é interessante retomar a 

discussão de Benjamin para aprofundar a ideia que tentamos desenvolver com a discussão de 

Proust, pois o autor, no texto “Sobre alguns temas em Baudelaire” (BENJAMIN, 1989), 

retoma a ideia do declínio da experiência (Erfahrung) a partir da dificuldade de recepção da 

poesia lírica no capitalismo. Para tanto, Benjamin parte da ideia de duração (dureé) de 

Bergson e da apropriação da discussão sobre memória, que Proust faz a partir da teoria 

bergsoniana. Em sua leitura de Proust, Benjamin percebe que no mundo moderno é 

praticamente impossível realizar o encontro do indivíduo com o passado, ou seja, que 

dificilmente alguém conseguirá acessar suas memórias involuntárias, isso porque as chances 

dos fatos exteriores se integrarem à experiência (entendida como Erfahrung), abrindo assim 

portas para a memória involuntária, são ínfimas.  

Para tanto os acontecimentos precisariam estar integrados à Erfahrung e tanto a 

narrativa quanto a Erfahrung estão em extinção no mundo moderno, sendo formas de 

conhecimento ligadas à tradição e que precisam de tempo para se sedimentar no pensamento. 

O narrador, por exemplo, tinha a necessidade de integrar os acontecimentos que buscava 

transmitir à sua vida e, então, narrava aos ouvintes como experiência própria. Existia um 

movimento de integrar o exterior ao interior que com a imprensa, na era da informação, fica 

cada vez mais restrito: a informação não tem como objetivo deixar as marcas de quem a 

transmite gravadas de alguma forma, seu objetivo é a pura e simples transmissão dos 

acontecimentos, de forma impessoal e em grande escala, sem, portanto, evocar a tradição. Da 

mesma forma, o leitor moderno não se apropria do acontecimento como próprio. Lê e 

esquece. Torna-se quase impossível, neste sentido, segundo o autor, incorporar algo do 

mundo exterior e material como Erfahrung.  

A Erfahrung, ao contrário da Erlebnis (que na leitura benjaminiana de Proust se 

identifica com a ideia de memória voluntária), necessita para sua existência que o indivíduo 

não use o tempo de forma mecânica e cronometrada por relógios, como no mundo moderno. 

Para experimentar o tempo e, portanto, entrar em contato com a memória involuntária, um 

indivíduo precisa vivenciar o tempo como duração, ou seja, como tempo não cronometrado, 

como tempo que passa de acordo com a experiência: um tempo que não passa quando se está 

diante de um momento de tédio e que parece “voar” quando se está fazendo algo muito 

interessante. Só então, segundo Benjamin, seria possível ao indivíduo experimentar 

(Erfahrung) o tempo. No entanto, as condições da vida moderna impossibilitam o acesso a 

este tipo de experiência, uma vez que o tempo é marcado pelo ritmo do trabalho racional 

típico das sociedades capitalistas. Com isso, o autor não quer dizer que só existe vivência 
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(Erlebnis), mas que a vivência é preponderante no mundo moderno. 

A ideia de História Aberta, por seu turno, que abordamos no capítulo anterior e que é 

explorada por Gagnebin para trabalhar os textos de Benjamin que discutem o fim da 

experiência em seus moldes tradicionais, possibilita o surgimento de um outro tipo de 

Erfahrung (experiência) que não está mais ligada à ideia tradicional da narrativa e da 

transmissão de experiência e que, ao mesmo tempo, não se confunde com a vivência 

(Erlebnis). Este conceito trata da possibilidade de transmissão da experiência a partir dos 

estilhaços do tradicional, em que aparecem memórias diferentes sobre um mesmo 

acontecimento e que devem ser pensadas como experiências traumáticas que precisam chegar 

ao social de uma forma diferente da que a narrativa tradicional se utilizava. Em Hércules 56, 

podemos dizer que o acesso às memórias é “encaminhado” pela lembrança – a partir do uso 

de artifícios como fotografia e imagens de arquivo – mas também está presente a ideia de 

experiência como transmissão do passado pelo presente a partir de locais de memória – da 

memória militante – pouco explorados no contexto social, pois são experiências cujo registro 

está ligado ao modo traumático como foram vividas: tortura, prisões arbitrárias e necessidade 

de viver na clandestinidade e de combater o governo por meio armado. Este filme trata de 

memórias de um período de exceção no Brasil do ponto de vista dos que foram, à época, 

considerados inimigos do Estado e, portanto, perseguidos pelo governo. As elaborações que 

se fazem sobre estas experiências são memórias que trazem questões para pensar o presente, 

afinal ainda nele as personagens questionam o passado e se perguntam sobre ele. 

Nesse sentido, é importante que identifiquemos como marcantes os acontecimentos 

que são tratados no filme e que estão ligados à lembrança da ditadura militar no Brasil. Outro 

autor que trabalha este aspecto e que está associado à escola de Frankfurt é Theodor Adorno. 

O autor trata da problemática da memória ligada a acontecimentos traumáticos e explora a 

memória como necessidade permanente de rememoração quando se depara com a dificuldade 

do povo alemão em pensar o nazismo e o holocausto. Adorno acredita que para impedir que 

situações como aquela se repitam é importante conservar a dimensão crítica da memória do 

período em questão. O autor expõe seu ponto de vista em pelo menos dois textos” “O que 

significa reelaborar o passado” e “Educação após Auschwitz” (ADORNO, 2003a e 

ADORNO, 2003b, respectivamente), momentos em que defende a necessidade de um 

trabalho pedagógico de educação crítica da memória. Nesses textos Adorno discorre sobre a 

necessidade de esclarecer o passado a partir de um esforço coletivo de rememoração para, 
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então, despertar uma “consciência social”52 a respeito dos mecanismos psíquicos que 

tornaram possíveis determinados acontecimentos históricos – em particular aqueles que se 

utilizaram primordialmente da violência. Para o autor, é necessário, construir um significado 

no presente para os acontecimentos passados e assim “esclarecer” as pessoas a respeito do que 

aconteceu de forma a se ter certeza que o passado não se repetirá.53 O sentido pedagógico do 

trabalho com a memória está em revelar aos indivíduos54 o mecanismo do que aconteceu, um 

esclarecimento que deve contrapor-se ao esquecimento e à facilidade de justificar o passado, 
é preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de 

cometer tais atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, 

procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na 

medida em que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos 

(...) culpados são unicamente os que, desprovidos de consciência, voltaram 

contra aqueles seu ódio e fúria agressiva. É necessário contrapor-se a uma tal 

ausência de consciência, é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os 

lados sem refletir a respeito de si próprias. (ADORNO, 2003a, p. 121) 
 

O processo de educação crítica da memória deve “despertar” uma “consciência 

geral” do passado de modo a impedir que tais atos (que configuram o que Adorno qualifica de 

52 “Consciência social” aparece entre aspas pois não se trata de um conceito previamente 
elaborado. A expressão é aqui utilizada no sentido de educar com a intenção de levar as 
pessoas de uma sociedade a compreender racionalmente uma questão, tanto no nível 
individual quanto coletivo.  

53 Sucesso recente de bilheteria, o filme alemão A onda (Die Welle), lançado em 2008 
(refilmagem do homônimo filme americano The Wave, de 1981), retrata a história fictícia 
de um professor, que tenta mostrar aos seus alunos que ainda é possível o surgimento de 
movimentos totalitários como o nazista. Para isso, autodenomina-se líder do grupo de 
estudantes e cria, com a ajuda dos alunos, códigos de conduta próprios. O grupo demonstra 
a partir de práticas internas seu poder superior frente aos outros alunos da escola ao excluir 
aqueles que não querem seguir as regras por eles propostas e torna-se, desta forma, 
coercitivo e intolerante com o diferente. Portanto, o objetivo do professor foi satisfeito e os 
alunos entendem que ainda que se repudie o nazismo não é possível dizer que exista uma 
conscientização acerca dos mecanismos que levaram à sua ascensão. O que Adorno propõe 
é exatamente um processo educativo no qual sejam desnudados não os ideais particulares 
ao nazismo, mas os mecanismos intrínsecos a movimentos totalitários e coercitivos com o 
objetivo de impedir o surgimento de outros semelhantes, independente de quais sejam seus 
objetivos particulares.   

54 O trabalho de educação crítica da memória, segundo Adorno, deve “despertar” (palavra do 
autor) todas as sociedades (não só a alemã, ainda que o autor trate desta em especial) para 
os mecanismos psíquicos que levaram à barbárie nazista. Sendo assim, este é um trabalho 
que deve acontecer de forma coletiva e individual: cada indivíduo, assim como toda a 
sociedade, tem de ser capaz de entender os mecanismos psíquicos que possibilitaram o 
surgimento do nazismo para que nada parecido, ainda que travestido em outra forma de 
ódio, possa voltar a acontecer.  
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barbárie55) se repitam e, ao mesmo tempo, para que seja possível ir além do revanchismo que 

tais situações geram naqueles que foram objeto da “fúria agressiva” de outros. Para Adorno 

“no fundo, tudo dependerá do modo pelo qual o passado será referido no presente; se 

permaneceremos no simples remorso ou se resistiremos ao horror com base na força de 

compreender até mesmo o incompreensível” (ADORNO, 2003b, p. 46). O sentimento de 

remorso é oposto ao que se espera com a “educação crítica” da memória, uma vez que o 

remorso leva à vingança e à necessidade de se fazer justiça pelas próprias mãos, não 

transcendendo, assim, o que o autor chama de barbárie. É preciso não só educar para que as 

pessoas conheçam o que Auschwitz representa, mas para que seja possível impedir o 

florescimento de acontecimentos que levem a outras situações limite como esta (visto que não 

se trata de vingança, pois isso significaria regressão).  

Se, para Adorno é necessário uma educação individual da memória, em que a 

elaboração do passado serve para que ele (passado) não volte como um fantasma e se 

transforme em violência de outras maneiras, esta educação deve ser não apenas individual, 

mas coletiva. Ou seja, ainda que cada um reelabore as memórias de uma forma particular de 

modo a não “esquecer o que aconteceu”, só é possível impedir o retorno “de um fantasma” na 

medida em que todos tenham estas memórias elaboradas. Há um esforço coletivo e individual 

atuando de forma simultânea em Hércules 56: o do esforço coletivo é representado pela 

unidade discursiva das personagens que realizam uma interação face a face, e o do esforço 

individual, quando o entrevistador busca colher depoimentos individuais sobre o passado e 

assim aparece a dificuldade de encontrar coesão ao retomar as memórias deste período.  

Identificamos no interior do grupo “mesa” a presença de uma unidade discursiva 

com relação ao passado, cujos movimentos de câmera ajudam a construir aquilo que 

chamaríamos de sensação de pertencimento a um grupo: há um vai e vem (plano médio e 

primeiro plano) da câmera no rosto daqueles que falam ou fazem algum gesto durante a fala 

do outro, reforçando a impressão original de que participam de uma descontraída conversa. O 

concerto destes movimentos de câmera nos faz crer que o que está sendo dito se dirige não 

apenas aos participantes da “mesa”, é como se esta interpretação tomasse as faces de uma 

verdade absoluta. Quando, no meio da fala de alguém, outra pessoa intervém com um barulho 

55 O termo “barbárie” é utilizado pelo autor em “Educação após Auschwitz” no sentido de 
regressão da humanidade. A existência de lugares como o campo de concentração de 
Auschwitz é o símbolo da monstruosidade humana para Adorno. Nas palavras do autor, 
“fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois 
Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que 
tem de fundamental as condições que geram esta regressão” (ADORNO, 2003a, p. 120). 
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ou um gesto brusco, a câmera muda rapidamente de foco para ela e depois volta a quem fala. 

Todos estes artifícios estão voltados para aproximar-nos da ação, colocando-nos como 

participantes especiais dela. Com relação aos indivíduos isolados que agrupamos socialmente, 

encontramos discursos diferentes e discordantes. As personagens concordam em termos muito 

gerais, como, por exemplo, ao qualificar a ditadura militar como um regime opressor. No 

entanto, quando pensam na “ação” que culminou com a liberdade de cada uma delas, não há 

uma coesão discursiva que nos permita pensar em uma valoração histórica da “ação”. 

Identificamos neste último grupo a problematização do passado na medida em que elencam o 

que consideram positivo, o que poderia ter sido diferente e o que não foi bom na forma por 

eles escolhida para combater a ditadura militar: o meio armado. Por outro lado, o grupo 

“mesa” engendra um discurso coeso sobre o passado, em que sobressai a ideia sintetizada na 

frase de Franklin Martins. Segundo ele os acontecimentos passados foram decisivos para criar 

um presente melhor, “não importa se foi bom ou ruim, o importante é que lutamos” e a 

impressão que temos é que o complemento imediato da frase seja “e vencemos”. 

No grupo mesa, trata-se de uma forma coletiva e, acima de tudo, muito bem 

construída em seus aspecto cênico, de retomar o passado. Por exemplo, quando Franklin 

Martins diz não saber ao certo qual era o número de casas que o governo da época suspeitava 

que pudesse ser o cativeiro do embaixador, Paulo de Tarso Venceslau completa a informação 

faltante (“eram duzentos”) de uma forma tão perfeita que lembra seriados policiais 

americanos. Em Law&Order (Lei e ordem), CSI (Criminal Sciece Investigation) ou Criminal 

Minds (Mentes Criminais), por exemplo, sempre que algum obstáculo dificulta a investigação, 

surge alguém com uma informação nova que permite encaminhar o desvendamento do 

mistério, seja ele qual for. Guardadas as devidas proporções, é isso que acontece com a 

coerência com que os fatos se encaixam na interpretação do passado dos cinco homens que 

compõe a “mesa”. Neste momento, trata-se menos de um processo de discussão e elaboração 

do passado e mais de um ajuste das lembranças de cada uma das personagens deste grupo. É 

como se a história passasse por um processo de “enxugamento” para se construir 

filmicamente. Tal enxugamento localiza com tal precisão quem participou ou não desse 

evento que é como se ele tivesse sido vivido apenas pelos membros do grupo e não fizesse 

parte da história do país e das pessoas que assistem ao filme. A hiper elaboração não 

problematiza o passado, mas ajusta-o e nos permite conhecê-lo tal como seus protagonistas o 

concebem. Não seria o caso de dizer, por exemplo, que esta forma de construção poderia levar 

a uma autoglorificação do passado? Glorificação esta que teria méritos ao mostrar que a 

realização do rapto/sequestro atingiu seus objetivos na medida em que as personagens 

 



 
 

75 

“lutaram” por um país melhor, configurando-se como atores especiais da história? 

Mas para além desta dimensão de memória coesa há, no entanto, uma dimensão de 

esquecimento que nos incomoda enquanto analistas: ao mesmo tempo em que os 

componentes da “mesa” se esforçam em demonstrar sua coesão de ideias com relação ao 

passado, cometem um esquecimento sintomático ao deixar de lado a personagem histórica de 

Fernando Gabeira. Gabeira não aparece no filme e sua participação no rapto/sequestro do 

embaixador é mencionada apenas de forma passageira. Porém, este episódio ganha maior 

conhecimento popular no Brasil muito antes do lançamento de Hércules 56, em 2007, com o 

livro O que é isso companheiro?, de autoria de Fernando Gabeira e lançado em 1979, e 

posteriormente com a adaptação para o cinema em 1997 (direção de Bruno Barreto), em que 

Gabeira narra, em primeira pessoa, sua versão deste acontecimento. Dada a importância para 

a forma (livro) como chega a conhecimento público o episódio, esquecê-lo é fazer juízo de 

valor sobre o passado e, assim, se posicionar frente ao presente (cf. REIS FILHO, 1997, pp. 

31-45), pois, uma vez que Gabeira não se enquadra na significação que o grupo constrói para 

o período, não convém que apareça à “mesa” e nem mesmo que seja nomeado. 

Nesse sentido, cabe fazer uma digressão sobre como a memória da ditadura militar 

vem se elaborando no Brasil a partir de textos e filmes daqueles que viveram e/ou 

pesquisaram o período. Nos textos “Um passado imprevisível” (REIS FILHO, 1997, pp. 31-

50) e “Versões e ficções: a luta pela apropriação da memória” (REIS FILHO, 1997, pp. 101-

106), o autor Daniel Aarão Reis Filho – que é uma das personagens da “mesa” – defende a 

existência de uma luta ainda em curso entre as partes envolvidas com a resistência durante a 

ditadura militar (militantes e militares) com o intuito de determinar qual delas conseguirá se 

apropriar da memória relacionada ao período militar no Brasil, uma vez que se apropriar do 

passado significa, entre outras coisas, garantir certo controle sobre qual versão da história será 

difundida no futuro. Para o autor, algumas dentre as possibilidades levantadas pelas 

esquerdas56 podem ser aludidas da seguinte forma:  
Primeira: meninos alucinados ou a conciliação de uma sociedade cordial, 

cansada das lutas que não travou [identificada pelos livros de Fernando 

Gabeira, de 1979, e de Zuenir Ventura, 1968]. Segunda: resistentes heroicos 

ou a denúncia de uma ditadura com a qual a sociedade não se comprometeu 

[que aparece nos livros de Jacob Gorender, 1987, e Marcelo Ridenti, 1993]. 

Terceira: revolucionários que se apresentam como contra-elite ou a 

desconfiança de uma vanguarda iluminada no contexto de uma sociedade 

56 A palavra “esquerdas” é utilizada pelo autor. 
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que não se revoltou contra a sua ditadura [atribuída a ele próprio no livro A 

revolução faltou ao encontro, de 1991]. E, finalmente, uma versão apenas 

tateante, que refere o processo à construção de uma determinada ética, um 

conjunto de valores, sem a compreensão dos quais nunca será possível 

entender esses estranhos anos, quando ainda era possível amar a revolução 

[abordagem que se insere nos trabalhos de Herbert Daniel, 1992, e Vera 

Sílvia Magalhães, 1994]. (REIS FILHO, 1997, pp. 44-45) 

 

Tratam-se de versões que não se pode agrupar, pois representam visões diferentes 

tanto com relação à ditadura quanto com relação à forma de construir este capítulo na história 

do Brasil. A primeira versão é a considerada vencedora da luta, que ainda está em curso (e 

que pode, portanto, se modificar), de apropriação do passado no presente, uma vez que o livro 

O que é isso companheiro?, de Fernando Gabeira, foi, de longe, o mais vendido entre todas as 

obras que tratam do período (e seu sucesso, segundo Reis Filho, pode ser comparado ao de 

um best seller). Uma das explicações deste sucesso defende que o livro de Gabeira aponta a 

necessidade de “reconciliar” o país após a ditadura sem, no entanto, se ater a revanchismos – 

o que aparece também na Lei de Anistia e na proposta de abertura “lenta, gradual e segura”. É 

uma proposta que, segundo Reis Filho, permite a reconstrução do passado de uma maneira 

que este passado não traga ao presente a necessidade de rever os acontecimentos. Nas 

palavras do autor,  

[a versão de Gabeira] apresenta os movimentos revolucionários dos anos 60 

como uma grande aventura, no limite da irresponsabilidade: ações 

tresloucadas. Uma fulguração, cheia de luz e de alegria, contrapontos 

trágicos, muita ingenuidade, vontades, desejos, ilusões. Diante do 

profissionalismo da ditadura, o que restava àqueles jovens? Ferraram-se. 

Mas demos todos boas risadas. Afinal, o importante é manter o bom humor. 

(REIS FILHO, 1997, p. 102 – itálicos do autor) 

 

Ou seja, é uma versão para a história que impede a própria elaboração do passado. 

Em outros termos, impede-nos de “acertar as contas com o passado” na medida em que 

dificulta a elaboração – social – de uma visão crítica do que aconteceu. No texto 

Esquecimento das Memórias (2002), a autora Denise Rellemberg retoma esta interpretação a 

partir da ideia, presente nos discurso de militares, que o passado é representado e discutido 

atualmente com base na memória elaborada por aqueles que foram vencidos pela ditadura, 

que seriam as esquerdas, e não a partir de pontos de vista elaborados pelos vencedores, eles 
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próprios. Para a autora, a argumentação propagada pelos militares deve ser considerada 

verdadeira apenas em parte, pois se é verdade que o discurso elaborado por uma parte 

daqueles que se consideravam esquerdas contrárias à ditadura é aceito como memória 

coletiva, não é verdadeira, por sua vez, a interpretação que diz que esta foi a única versão 

elaborada no interior do pensamento militante de esquerda contrário à ditadura – como foi 

visto, inclusive, pelo texto de Daniel Aarão Reis Filho. 

Para elaborar seu argumento, Rollemberg se pergunta em determinado momento do 

texto quais seriam os porquês de livros escritos por militantes terem alcançado sucesso de 

vendas em um país que não se engajou completamente na luta armada. A justificativa 

encontrada por ela é, à semelhança de Reis Filho, que a versão de Gabeira concilia história e 

sociedade, permitindo que a sociedade que apoiou a ditadura não precise remexer na ferida e 

possa, então, seguir em frente, adentrando novamente em um regime democrático, mas sem 

culpa. Nesse sentido, Rollemberg propõe um deslocamento na forma de os próprios militantes 

pensarem o passado, desviando seu olhar – centrado em perguntas que questionam o Estado e 

sua postura de perseguição e tortura institucionalizadas – para outra, que se debruce no 

parentesco entre “Estado” e “sociedade”, uma vez que esta esteve majoritariamente calada 

com relação ao regime – e este ponto de vista remete ao argumento defendido pela visão 

histórica sustentada por Reis Filho (A revolução faltou ao encontro, 1991). Para a autora,  
Inseridos em uma determinada cultura política (BERSTEIN, 1992), era 

difícil ver a aceitação do regime, compreendê-lo como produto da sociedade, 

que não lhe era estranho, que havia ali laços de identidade (...) A luta armada 

e a sociedade, dois mundos paralelos, desconhecidos um do outro; a 

vanguarda querendo transformar o que desconhecia, indiferente aos valores, 

às aspirações que moviam os indiferentes na direção oposta. 

(ROLLEMBERG, 2006, p. 88 – itálicos da autora) 

 

Assim, a proposta de Rollemberg tem por base não o esquecimento da obra de 

Gabeira ou das de outras pessoas que se debruçaram sobre o assunto, mas propõe uma nova 

maneira de investigar o passado: enfocar as relações sociais que permitiram a instauração e 

manutenção do regime em vez de centrar-se na “culpabilização” do Estado. 

Nesse sentido, O que é isso companheiro? e Hércules 56 trazem nas memórias que 

elaboram do passado – cada um à sua maneira – uma dimensão importante de esquecimento: 

tanto uma obra quanto a outra apagam determinados elementos de uma história que é comum 

a ambas. Ou seja, se Gabeira esquece os companheiros e, ao mesmo tempo, descreve-lhes 
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como pessoas imaturas, despreparadas e inconsequentes – tresloucadas, segundo a palavra 

utilizada por Reis Filho –, o mesmo se pode dizer do grupo “mesa” (presente em Hércules 

56), que pura e simplesmente ignora que Gabeira tenha exercido algum tipo de participação 

relevante na ação por eles engendrada. E em cada uma destas dimensões de esquecimento 

aparece, como já apontamos, uma forma de pensar o presente. No grupo “mesa”, momento do 

filme em que há maior coesão na elaboração da memória, trata-se de pensar ditadura e 

sociedade como coisas opostas, cuja luta armada seria a maneira de libertar uma sociedade da 

opressão da ditadura, afinal “o Brasil está melhor [hoje] porque lutamos”, como exemplifica a 

frase proferida por Franklin Martins no fim do filme. Não houve, por parte deste grupo, o 

deslocamento de sua interpretação para o entendimento da relação entre Estado e sociedade, o 

que fizeram foi marcar, com o filme, sua oposição à memória propagada por Fernando 

Gabeira em O que é isso companheiro?. 

Seria, então, o caso de pensarmos em uma dimensão do esquecimento (e, portanto, 

da memória), em que os atores sociais presentes em Hércules 56 se opõe, a partir do 

esquecimento físico de uma personagem, à memória propagada por O que é isso 

companheiro?? Acreditamos que sim. Em última instância, trata-se mesmo de uma luta pelos 

sentidos da memória, em que lembrar pessoas como Gabeira significaria também lembrar os 

significados que estas pessoas imprimiram a determinados eventos. Assim, não faz sentido 

falar em Gabeira na medida em que a forma que ele propôs de pensar o passado não é 

compartilhada pelos integrantes da “mesa”. Ao tratar do esquecimento, Paul Ricoeur enfatiza 

que o manejo da memória oficial por meio de construções narrativas retira dos atores sociais 

“seu poder originário de narrarem a si mesmos” (RICOEUR, 2007, p. 455). A opção do grupo 

“mesa” nos parece, por este viés interpretativo, uma resposta ao tipo de memória que lhes 

impediu durante determinado tempo de “narrarem a si mesmos”. 

Se, como já pontuamos, o discurso presente no interior do grupo “mesa” não trata 

abertamente do parentesco entre Estado e sociedade com relação à ditadura, é preciso 

ressaltar, no entanto, que existe ao menos uma contradição com relação a este tema:  

Eu acho uma das respostas mais importantes que nós demos, nós o povo, às 

arbitrariedades, que o Estado americano representa.  

(proferida por Manuel Cyrillo)  

 

(...) foi a maior ação da época. Agora, a sociedade não estava a fim de 

acompanhar a uma ofensiva revolucionária que implicasse ações daquele 

tipo. Se houvesse um grande apoio, se houvesse uma guerra revolucionária 
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em curso e uma sustentação ampla na sociedade, os desdobramentos seriam 

outros.  

(proferida por Daniel Aarão Reis Filho) 

 

Na primeira fala emerge uma opinião que pensa no parentesco entre sociedade e luta 

armada como algo certo e o rapto/sequestro de Elbrick como uma resposta a um governo 

autoritário, o brasileiro, que teria parentesco não com a sociedade, mas com o governo dos 

Estados Unidos, que é simbolizado na figura de Elbrick. Neste discurso, a ditadura aparece 

como uma opção que não é só brasileira, mas também americana e que oprimiu a sociedade. 

Esta, por sua vez, foi defendida pela luta armada. Assim, a ditadura e a repressão estão 

inseridas em um contexto político em que aparece a figura de dois outros Estados: Estados 

Unidos, que se une ao governo brasileiro e auxilia na repressão; e Cuba, que oferece 

treinamento àqueles que querem combater o governo para que instaurem a luta armada e 

assim salvar o povo da opressão.57 Por um caminho diferente, a resposta de Reis Filho, aponta 

para a falta de interesse da sociedade pela luta armada. Trata-se de pontuar uma separação 

entre sociedade e grupos armados contrários à ditadura e, embora isto não tematize um 

parentesco entre sociedade e Estado, pelo menos menciona a falta de apoio sofrida por 

“aqueles que lutaram” contra a ditadura. São opiniões radicalmente opostas com relação ao 

passado e ao presente e que destoam no interior de um discurso que foi construído com 

tamanha “coesão”. Este é um momento muito rápido do filme e que não consegue desmontar 

a coesão argumentativa que foi construída até então, mas nos oferece uma pista importante na 

análise a que estamos nos propondo: ainda que as personagens do grupo “mesa” acreditem 

que o Brasil é melhor hoje do que durante a ditadura, ainda assim existem questões pouco 

elaboradas com relação a este período e que, portanto, precisam ser novamente examinadas 

(ainda que eles acreditem, conforme vimos anteriormente, que a luta que travaram obteve 

sucesso).  

Seguindo a mesma lógica, ressaltamos que a memória elaborada por alguns 

integrantes do grupo de personagens “isoladas” pontua questões relativas à opção pela luta 

armada. Tomemos três das respostas dadas à seguinte pergunta, feita por Da-Rin, “O senhor 

acha que a opção pela luta armada foi uma opção correta?”: 
Correta, claro. Agora, o problema é conduzir nesta direção... Porque o 

57 Cabe pontuar que esta é uma interpretação coerente com o contexto histórico político da 
década de 1970, quando ainda estava em curso a chamada “Guerra Fria”, em que Cuba 
representava a opção pelo comunismo na América, território que deveria estar apenas sob a 
égide de influência dos Estados Unidos (portanto, capitalista). 
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objetivo da luta armada é criar condições para que toda a sociedade 

compreenda a importância dela.  

(excerto do depoimento de Agonalto Pacheco) 

 

Não, eu acho que foi um desastre. Nós fomos derrotados em toda a linha, 

não deu certo praticamente em nada né? Se fosse uma resistência armada 

combinada com uma luta político-social, político-institucional, eu acredito 

que seria mais correto. Mas na medida em que nós negamos, de certa 

maneira, a luta institucional, as eleições, o campo político (…)   

(excerto do depoimento de José Dirceu) 

 

Mas nós estávamos dando, era o que de melhor nós tínhamos. Nós não 

fomos para debaixo da cama (…) Então o gesto da luta armada ainda que 

equivocado, ainda que errado, ainda que instrumentalizado de uma forma 

equivocada, pelo menos não a melhor, mas foi um gesto generoso. Nós 

estávamos dando e demos, e dezenas deram, o que de melhor nós tínhamos: 

a vida.  

(excerto do depoimento de Flávio Tavares)  

 

 

Cada uma das falas salienta um aspecto que separa luta armada e sociedade: na de 

Agonalto Pacheco, a luta armada sobressai como a melhor solução a se buscar, mas que 

enfrentou problemas em ser compreendida pela sociedade. Ou seja, há uma separação entre 

ambas e esta separação impede seu sucesso. Para Dirceu, por sua vez, a luta armada 

representa o fracasso total da resistência à ditadura na guerra travada contra o Estado. Aparece 

nesta fala uma das versões que Reis Filho elenca em seu texto, em que a luta armada tem 

estrito parentesco com a sociedade, lutando para libertá-la de uma ditadura feroz e opressiva. 

Ainda que a personagem perceba hoje (no presente fílmico) que esta opção fracassou, não 

aparece em seu discurso menção à sociedade como contrária à luta armada. Flávio Tavares 

separa em sua fala, assim como Agonalto Pacheco, luta armada e sociedade na medida em que 

ressalta que “eles” (que lutaram contra a ditadura) não foram para debaixo do tapete, enquanto 

outros foram. Eles lutaram e como escolheram esta opção – ainda que pelas tintas do presente 

ela não apareça mais como a melhor a se seguir – deram aquilo que de melhor tinham, que era 

a própria vida. Em outros termos, são pessoas que deram suas vidas por aquilo que 

acreditavam que era certo (algumas morreram, outras não), mas há a consciência, por parte da 
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personagem, de que nesta luta eles estavam sozinhos e não amparados por uma sociedade que 

ansiava por salvação.   

Ainda que percebamos proximidades no primeiro e no terceiro discursos, há uma 

diferença na maneira como estas personagens tomam juízo de valor frente ao presente: 

enquanto Pacheco crê na luta armada como mecanismo válido, Tavares não acredita que este 

tenha sido um bom caminho (da mesma forma que Dirceu). A diferença entre Dirceu e 

Tavares, entretanto, está na forma como pensam o passado: um acredita na afinidade entre 

sociedade e luta armada e outro em sua separação.  

Em última instância, ainda que o grupo “mesa” elabore de forma um pouco mais 

coesa as memórias do passado, o que difere da multiplicidade de interpretações para um 

mesmo passado presente no interior do grupo de personagens “isoladas”, não se pode dizer 

que alguma destas memórias emerge enquanto memória coletiva. Segundo Maurice 

Halbwachs, estudar a memória como algo individual e/ou dependente da experiência interna 

vivida por cada um de nós levaria ao engano de supor que existem tantas memórias como 

indivíduos. Halbwachs acredita que um determinado evento só pode ser lembrado por um 

indivíduo quando está associado a um grupo específico – ainda que pressuponha o indivíduo 

sozinho – uma vez que a memória está ligada à sociedade e aos grupos que se formam dentro 

dela. Assim, a memória não é a objetivação de tudo o que se viveu, mas apenas uma pequena 

parte desta vivência que se tornou marcante para o grupo e que por este será valorizada a 

partir de pontos de vista específicos. Para o autor, “(...) é de seu ponto de vista [dos grupos 

que faço parte] que penso no passado... É preciso que minhas lembranças se renovem e se 

completem, à medida que me sinto mais envolvido nesses grupos e participo mais 

estreitamente de sua memória” (HALBWACHS, 2006, pp. 94-95). 

Ou seja, memória é a repercussão de uma parte do que aconteceu e pode ser 

elaborada a partir de pontos de vista diferentes que variam de acordo com o grupo em que se 

insere. No entanto, deve-se tomar cuidado para não dizer que é o indivíduo sozinho quem 

seleciona as partes marcantes da experiência e as elabora como memória, pois, ainda segundo 

o ponto de vista de Halbwachs, toda memória é memória coletiva: não há elaboração 

individual da experiência, pois a elaboração da memória só se dá no interior de um grupo. 

“Grupo” que é aqui entendido como uma ordem de ideias, de interesses e preocupações 

particulares que refletem, em certa medida, as personalidades de seus membros, mas que não 

são pessoalizáveis, uma vez que se trata de um conjunto de ideias e não do pertencimento 

físico de determinados indivíduos. A abordagem de Halbwachs, ao realçar a ideia de memória 

coletiva como algo exterior, parece associar a sua concepção de memória à de memória 
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reconhecida no interior de determinada sociedade ou grupo. É o que diz, por exemplo, 

Michael Pollak (1989) quando aponta, de modo crítico, que a memória coletiva de Halbwachs 

está muito próxima da memória institucionalizada dentro de uma sociedade, ou seja, a uma 

memória “criada” como verdadeira, que tem caráter oficial. Desta forma, não podemos 

pensar, como dissemos acima, nos grupos que compõe o filme de Da-Rin como uma memória 

coletiva sobre o passado, trata-se mais de formas individuais de pensar o passado que têm, 

principalmente para os integrantes da “mesa”, certa coesão interna, mas que não extrapolam 

os limites de alguns grupos.58 

No que diz respeito à elaboração social das memórias do passado no presente, existe 

ao menos um aspecto interessante a se observar na escolha das personagens do filme, pois 

algumas delas (ressaltemos as figuras de Franklin Martins e José Dirceu) aparecem como 

protagonistas da histórica política do país no presente. Portanto, são pessoas que foram 

marginalizadas no passado, mas que ocupam ou ocuparam cargos importantes no governo 

brasileiro no período de pós-redemocratização. E, se isso não significa dizer que se construiu, 

como pudemos perceber no filme, uma memória coletiva para o passado, ao menos sinaliza 

uma mudança importante na correlação de forças do passado para o presente, que significou a 

possibilidade de se discutir publicamente diferentes interpretações sobre o passado. O que elas 

vão legar pra o futuro, ao futuro pertence, mas a frase de Franklin Martins, segundo a qual “o 

importante é que lutamos”, continua a fazer sentido na luta pela interpretação de um passado 

que não é reconhecido oficialmente como memória, mas que está latente.  

*   *   * 

Como último ponto a se observar no filme, gostaríamos de destacar a construção das 

cenas da chegada à Cuba. Trata-se de um momento em que a maior parte dos protagonistas 

“isolados” chega à Cuba por convite de Fidel Castro e recebem asilo político e a possibilidade 

de participarem de treinamentos militares. A cena tem início ao som de música cubana (Hasta 

Siempre, de Carlos Puebla), com imagens em p&b – que são captadas inicialmente no interior 

de um avião –, e podemos ver a praia e algumas construções à beira-mar. Há um corte e um 

plano aéreo da cidade, tal como se esse avião estivesse a sobrevoar Havana em baixa altitude, 

levando-nos às imagens da chegada oficial – por meio de imagens de arquivo – dos agora ex-

prisioneiros políticos à Cuba. É uma passagem alegre, em que vemos os treze saindo do avião 

e depois em conversa com Fidel Castro. Nesta passagem, a alegria presente na sonoridade da 

58 O filme de Da-Rin é de 2007, anterior ao início dos trabalhos da Comissão Nacional da 
Verdade (2012) e, portanto, no presente fílmico não se pode falar em memória oficial 
sobre o período.   

 

                                                 



 
 

83 

melodia contrasta com o clima de tensão construída pelas outras imagens de arquivo e 

sugerem que estar em Cuba é estar em território amigo, onde se pode aprender e voltar 

fortalecido para a luta contra o regime militar – ainda que nas falas atuais das personagens 

nem sempre a ideia se sustente. A imagem de Cuba é construída como um ponto positivo de 

memória, onde os militantes encontram um “berço acolhedor” para se fortalecer e voltar à 

luta. Assim, temos não um saudosismo frente ao passado, mas uma forma particular de pensar 

a memória de um período “em que era possível amar a revolução” (cf. REIS FILHO, 1997, p. 

45). 
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4  OS ESPINHOS DO PASSADO EM CIDADÃO BOILESEN 
  

Era um estigma, esse homem [Boilesen] era o mau. E talvez do outro lado 

achassem que ele era o bem. 

(excerto da fala de Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil) 

 

Formamos um grupo de empresários para poder, então, estruturar a reação da 

implantação da República Socialista do seu Jango Goulart (...) Começou-se 

aí o contato, por meu intermédio, do Civil com o Militar. 

(excerto da fala de Paulo Egydio Martins, ex-governador do Estado de São Paulo) 

 

Kane ajudou a mudar o mundo, mas o mundo de Kane agora é passado. O 

grande jornalista-marrom entrou para a história... mas já não tinha poder de 

influenciá-la (...) Em vão ele tentara influenciar o destino de uma nação que 

deixara de ouvi-lo, deixara de confiar nele (...) Era um homem que quase foi 

presidente, que foi mais amado, odiado e falado que qualquer outro...”  

(excertos do filme Cidadão Kane, dirigido por Orson Welles, 1941) 

 

No texto “A guerra da memória: a ditadura militar nos depoimentos de militantes e 

militares” (MARTINS FILHO, 2002), João Roberto Martins Filho identifica a existência de 

uma disputa pela memória a partir da análise de textos escritos por ex-militantes e por 

militares.59 O autor divide esta disputa em dois momentos, o primeiro se refere aos períodos 

imediatamente anterior e posterior à anistia (que é de 1979), e o segundo, a produção 

realizada após 1990. Um dos argumentos que o autor identifica como recorrentes diz respeito 

à necessidade de lembrar o passado por parte dos ex-militantes e, da parte dos militares, da 

vontade de esquecê-lo. Os textos de ex-militantes tratam, pois, neste primeiro momento, da 

denúncia sobre a existência de tortura enquanto prática generalizada nos porões do regime. 

Nas palavras do autor, “independente da própria intenção dos autores, é impossível negar o 

lugar dramático central que ocupa nos dois livros [trata-se de O que é isso companheiro?, de 

Fernando Gabeira, 1979, e Em câmara lenta, de Renato Tapajós, 1977, que são identificados 

como as principais produções de ex-militantes sobre o primeiro período] o tema da tortura” 

59 Tomamos emprestado de João Roberto Martins Filho o termo genérico “militantes” e o 
utilizamos para agrupar personagens que se apresentaram como combatentes contra o 
regime. 
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(MARTINS FILHO, 2002, p. 185). No mesmo período, os escritos de militares apontam a não 

existência de tortura ou, caso tenha havido, relacionada a ocorrências específicas, não sendo 

sua prática constitutiva do mecanismo de funcionamento dos DOI-CODI. Martins Filho 

identifica ainda que a partir da década de 1990 os textos de militares não estão mais tão 

focados em negar a existência da tortura, mas tampouco a assumem como prática 

generalizada, como mostra o depoimento concedido pelo ex-presidente Ernesto Geisel após a 

abertura, em que reitera que a tortura existiu como exceção e não como regra.60 Assim, o 

autor conclui que “a ideia de que a subversão explica a tortura e de que esta se constitui num 

fenômeno excepcional e não sistemático e organizado, aparece com frequência na visão 

militar” (MARTINS FILHO, 2002, p. 190). Quanto aos depoimentos dos ex-militantes, 

Martins Filho destaca que neste segundo momento – denominado por ele de segundo round 

da “guerra da memória” – os escritos de ex-militantes versam sobre suas experiências 

pessoais frente à perseguição e à tortura. Para ele, 
(...) não se tratava mais de revelar segredos ansiosamente guardados ou 

continuar por outros meios a luta contra uma ditadura militar ainda vigente. 

A verdade parece ser que, apesar das expectativas dos militares que 

gostariam de esquecer o assunto, em nome de um projeto institucional 

voltado para o futuro, o tempo de cicatrização das feridas não pode ser 

estabelecido por decreto. O acerto de contas pessoal com o próprio passado é 

evidentemente uma questão de foro íntimo e, enquanto houver 

sobreviventes, o tempo da lembrança pertence a cada um. (MARTINS 

FILHO, 2002, p. 15) 

 

Os problemas gerados pelo descompasso entre a “expectativa dos militares” e o 

“tempo de cicatrização” dos “sobreviventes” no seio da guerra pela memória referente ao 

passado recente do país tem trazido à tona, contudo, outras dimensões, como se esse passado 

que custa a passar expusesse, pouco a pouco, aspectos ainda pouco explorados do período. 

Dentre tais aspectos, pode-se destacar um particular: a participação dos civis nos 

60 O excerto do depoimento de Ernesto Geisel a qual Martins Filho recorre diz o seguinte: 
“Acusam muito o governo pela tortura. Não sei se houve, mas é provável que tenha 
existido, principalmente em São Paulo. É muito difícil para alguém como eu, que não 
participou nem viveu diretamente essas ações, fazer um julgamento do que foi realizado. 
Por outro lado, parece-me que, quando se está envolvido diretamente no problema da 
subversão, em plena luta, não se consegue, na generalidade dos casos, limitar a própria 
ação” (GEISEL para D’ARAÚJO, 1997, p. 223) e “Não justifico a tortura, mas acho que 
há circunstâncias em que o indivíduo é impelido a praticar a tortura, para obter 
determinadas confissões e, assim, evitar um mal maior!” (GEISEL para D’ARAÚJO, 
1997, p. 225). 
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acontecimentos de 1964, que não aparecem nos textos resgatados por Martins Filho. Em 

outros termos, é como se ela ganhasse contornos com a passagem do tempo, problematizando 

a separação entre militares de um lado e civis do outro, e apontando para presença de apoio 

organizado de grupos civis ao regime militar.  

É sobre esta temática que versa o texto “O golpe de 1964 e o regime militar 

brasileiro” em que o autor, Marcos Napolitano (2011) salienta que em 31/03/1964 houve um 

levante militar apoiado por forças civis e que durante o regime militar – além das mudanças 

de generais no poder, que constituíram governos com particularidades próprias – a única 

coesão encontrada entre estes governos estava pautava pelo que o autor chamou de “o 

anticomunismo e a rejeição à política de massas, ou seja, a incorporação das massas ao jogo 

político e eleitoral” (NAPOLITANO, 2011, p. 210). Napolitano aponta, entretanto, que a 

literatura produzida sobre o golpe e o regime militar – seja do lado militar ou do lado 

militante – não enfatiza a proximidade entre grupos civis com o regime, o que acaba por 

polarizar o debate e constituir uma dualidade de polos: na literatura militante, principalmente, 

trata-se de pensar na totalidade da população como oprimida versus um governo opressor. 

Assim, o autor ressalta a necessidade da historiografia em compreender o que chama de 

“batalhas da memória” a partir da revisão dos discursos construídos por ex-militantes e 

militares. Segundo ele,  
Finalmente, o grande tema ao qual a historiografia tem contribuído é a 

chamada “batalhas da memória”, que faz com que os herdeiros ideológicos 

de militares, liberais, comunistas, nova esquerda revisem os discursos 

construídos pelos protagonistas, ora para reiterá-los, ora para destrui-los. Em 

que pesem as revisões que começam a tomar conta dos debates acadêmicos, 

ainda predominam, sobretudo na mídia e nos atores político-sociais, as 

visões dicotômicas que analisam o regime como um jogo desigual entre 

heróis e vítimas, sociedade contra Estado, militares contra civis. 

(NAPOLITANO, 2011, p. 216, aspas do autor) 

 

As batalhas da memória, pois, abrem espaço para que esses novos aspectos61 

ganhem força no interior da sociedade, pautando, ainda que timidamente, o debate no interior 

de certos grupos. É o caso, por exemplo, do filme Cidadão Boilesen, dirigido por Chaim 

61 Ressaltamos que no capítulo anterior (análise de Hércules 56) havíamos explorado, a partir 
dos textos de Denise Rolemberg (2006) e Daniel Aarão Reis Filho (1997), a existência de 
apoio silencioso da sociedade civil aos governos militares, mas não tratamos – como agora 
– da possibilidade de uma participação organizada e direta. 

 

                                                 



 
 

87 

Litewski e que passaremos a analisar.  

*   *   * 

Cidadão Boilesen foi lançado no Brasil em 2009 e aborda, entre outros aspectos, a 

proximidade entre setores organizados da sociedade civil, com especial atenção a um grupo 

de empresários pertencentes à FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), com 

os governos militares. Uma das frases que serve como epígrafe do capítulo, atribuída a Paulo 

Egydio Martins diz duas coisas importantes: em primeiro lugar, que um grupo de empresários 

se organizou para resistir ao governo de João Goulart por medo que este instaurasse no Brasil 

uma “República Socialista”; dito isso, Martins completa sua frase dizendo que neste 

momento, por seu intermédio, iniciou-se uma aproximação entre os setores civil e militar. Em 

outros termos, trata-se aqui da aproximação entre um grupo de empresários civis com os 

militares que estiveram à frente do golpe em 31/03/1964. O filme parte do pressuposto – tanto 

por conta deste depoimento quanto de outros que atestam a veracidade da fala de Martins – 

que houve uma aliança entre um setor altamente organizado na sociedade civil – os 

empresários da FIESP – com grupos militares e assim levanta questões que não estiveram 

presentes nas análises anteriores, permitindo-nos enfocar novos aspectos sobre a relação entre 

memória e esquecimento.  

Podemos dizer, com o intuito de fazer um panorama da obra, que este filme busca 

compreender as questões que levaram ao assassinato de Henning Albert Boilesen – então 

presidente da Ultragaz –, em 15/04/1971, por grupos de resistência armada à ditadura militar. 

Para tanto, a construção da narrativa fílmica acontece a partir de entrevistas, uso de imagens 

de arquivo, leitura de documentos oficiais brasileiros, americanos e dinamarqueses, exibição 

de trechos de filmes lançados no Brasil e nos EUA sobre esta época, momentos da leitura 

dramática da peça de teatro Sonata Tropical62 e o uso de animações, que lembram recursos de 

histórias em quadrinho (HQs). O argumento central é a construção da figura de Boilesen e dos 

acontecimentos que levaram ao seu assassinato e, para tanto, o filme se apoia em ampla 

pesquisa realizada por Litewski tanto sobre este acontecimento quanto, paralelamente, sobre a 

chamada Operação Bandeirantes (OBAN), embrião do DOI-CODI de São Paulo e à qual se 

acredita que Boilesen esteve ligado. Integram a narrativa diferentes pontos de vista sobre o 

passado recente do Brasil, pois o diretor entrevista pessoas que tiveram diversos tipos de 

ligação com Boilesen, bem como pessoas que participam/participaram de alguma maneira 

62 A peça é de autoria de Roberto Elisabetsky – que depõe no filme – e trata da participação 
de um grupo de empresários brasileiros, chefiados por Henning Albert Boilesen, na 
chamada Operação Bandeirantes.  
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deste período.  

Tais recursos na construção da narrativa trouxeram dificuldades adicionais para a 

análise de Cidadão Boilesen como, por exemplo, no que diz respeito ao agrupamento de 

personagens, recurso que utilizamos nos filmes anteriores. Em vista disso, neste momento 

inicial efetuaremos apenas uma separação didática em oito grupos de personagens: 1) 

entrevistas com pessoas que compuseram o governo militar – sendo algumas delas ligadas 

diretamente à OBAN e outras não,63 há também o caso de Paulo Egydio Martins, que não é 

militar, mas que exerceu o cargo de governador do Estado de São Paulo durante a ditadura –; 

2) familiares e pessoas descritas como amigos de Boilesen, que chamaremos, 

provisoriamente, de pessoas de seu convívio íntimo;64 3) entrevistas com personagens que 

conhecem a história de Boilesen, tendo ou não contato pessoal com ele durante a vida, mas 

que não se declaram como suas amigas;65 4) integrantes – no presente ou no passado – do 

corpo diplomático dos Estados Unidos no Brasil;66 5) funcionários de arquivos públicos na 

Dinamarca,67 país natal de Boilesen; 6) pessoas que combateram o regime militar68 – tanto 

aquelas ligadas diretamente com o assassinato de Boilesen quanto aquelas publicamente 

contrárias ao regime na época –; 7) personagens que tiveram algum tipo de contato com a 

63 Por ordem de apresentação no filme, temos: Dirceu Antonio, ex-agente da OBAN; Coronel 
Erasmo Dias, militar reformado; Paulo Egydio Martins, ex-governador de São Paulo; 
Coronel Jarbas Passarinho, ex-ministro; Coronel Tarcísio Nunes Ferreira, militar 
reformado; Paulo Bonchristiano, ex-delegado do DOPS/SP; Coronel Geraldo Cavagnari, 
historiador militar; Coronel Carlos Alberto Brilhante Ulstra, ex-comandante do DOI-
CODI/SP; e General Octavio Costa, ex-acessor do presidente Médici.   

64 Por ordem de aparição no filme, temos: voz de Hellen Boilesen, mãe de Boilesen; Henning 
Albert Boilesen Jr, filho de Boilesen; Grethe Asmussem, amiga de Henning Boilesen; 
Willy Asmussem, amigo de Henning Boilesen; e Villy Lehmann, empresário e amigo de 
Boilesen. 

65 Per Johns, escritor; Jannik Pagh, pintor; Ebbe Rosengaard, psicólogo; Roberto Elisabetsky, 
escritor e produtor cultural; Helio Beltrão, ex-diretor da Petrobras; José Papa Júnior, 
empresário; Per Simonsen, ex-secretário da câmara de comércio Dinamarca-Brasil; José 
Mindlin, empresário; Henrik Kruger, jornalista, autor do livro Likvider Boilesen; Silvio 
Ferraz, jornalista; e Roberto Farias, diretor de Pra frente Brasil, que não conheceu 
Boilesen, mas inspirou-se nele para a facção do filme; 

66 Peter de Voz, oficial do consulado dos EUA em São Paulo; Steve Low, embaixador 
adjunto dos EUA em Brasília; Robert Corrigan, ex-cônsul dos EUA em São Paulo; e 
General Arthur Moura, ex-adido militar dos EUA no Brasil (há apenas o áudio da 
entrevista). 

67 Henning Bro, diretor do arquivo municipal de Frederiksberg; Helga Mohr, arquivista no 
arquivo municipal de Frederiksberg; e Poul Erik Olsen, conselheiro-chefe do arquivo 
nacional da Dinamarca.  

68 Carlos Eugênio da Paz, professor, ex-guerrilheiro da ALN; Rafael de Falco, empresário, 
ex-militante da ALN; Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil; Jacob 
Gorender, ex-dirigente do partido comunista brasileiro; Daniel Aarão Reis Filho, 
historiador e ex-militante do MR-8; Cleuzer de Barros, ex-presa política; Antônio Carlos 
Fon, jornalista e ex-guerrilheiro; e Dom Paulo Evaristo Arns, ex-bispo de SP.  
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história do regime militar no Brasil, mas que não falam especificamente da figura de 

Boilsen;69 e 8) moradores da Rua Henning Boilesen, que não se identificaram. 

Trata-se de um filme que reúne, por um lado, protagonistas da história do Brasil 

durante a ditadura militar e, por outro, protagonistas do momento conhecido como de 

redemocratização do país. Exceto os funcionários dos arquivos históricos dinamarqueses, 

todas as personagens vivenciaram, em maior ou menor grau e com maior ou menor 

intensidade, a história política brasileira da época. Consequentemente aparecem nas falas 

destas personagens diferentes “visões de mundo”. Ou seja, ainda que não possamos agrupar 

ideologicamente um general militar que foi assessor do ex-presidente Médici e um 

funcionário da câmera de comércio Dinamarca-Brasil, ainda assim é possível entender 

aproximações e distanciamentos em seus discursos, o que não é possível no caso de outras 

personagens que não têm nenhum tipo de ligação evidente. Nesse sentido, nossa proposta de 

análise é compreender como se constrói a figura de Boilesen e, concomitantemente, quais são 

as questões e tensões que o filme suscita no que diz respeito não tanto a seu assassinato, mas 

sobre as formas de lembrar este acontecimento, tendo em vista a atual configuração de poder 

no país.  

O filme tem início com imagens aéreas, antigas e em p&b, do centro histórico de São 

Paulo. Tais imagens “modernizam-se”, ganhando cor e mostrando o deslocamento de pessoas, 

carros e ônibus na avenida Paulista. Em um novo plano vemos uma rua pouco movimentada, 

com um terreno baldio nos fundos, o que, de imediato, nos coloca bem distante da avenida 

Paulista e da agitação que a ela é associada. O lugar pacato tem nome: rua Henning Boilesen. 

Algumas pessoas – que vivem ou passam por ali – são questionadas sobre quem foi a 

“personalidade” cujo nome aparece na placa, mas nenhuma delas sabe mais do que já está 

grafado: “Administrador de Empresas, 1916-1971”. Aparece na tela um documento oficial de 

1973, que instituiu a mudança do nome da “rua C”, sua antiga denominação, para “Rua 

Henning Boilesen”. Há um corte e vemos outro documento. Desta vez trata-se de uma carta 

confidencial remetida em 15/04/1971 pelo consulado dos Estados Unidos em São Paulo para 

o secretário de Estado em Washington. Segundo este documento: 
Henning Boilesen, que foi metralhado hoje pela manhã, em uma rua próxima 

à sua casa, era bem conhecido pelo Consulado. Ele era um dinamarquês 

69 Carlos Fico, historiador; Hélio Contreiras, jornalista; Percival de Souza, jornalista; Antônio 
Expedito Pereira, foi exilado político durante a repressão; Frei Tito de Alencar Lima, foi 
exilado político durante a ditadura militar e foi encontrado enforcado em 1974 sob suspeita 
de suicídio; Jean Marc Von der Weid, foi exilado político durante a ditadura militar; Hélio 
Bicudo, jurista; e Celso Amorin, ministro das relações exteriores. 
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naturalizado brasileiro, importante executivo do Grupo Ultra, presidente da 

Ultragaz, dirigido por Peri Igel com quem trabalhou em atividades que 

resultaram na revolução de 64. Ele era muito próximo de militares graduados 

e disse ao redator desta, várias vezes, que há dois anos, que ele colaborava 

com os militares em ações antiterroristas, principalmente na Operação 

Bandeirantes.  

 

No início, a carta é lida pela voz masculina em off de uma personagem anônima. 

Durante esta leitura aparecem fotos de Boilesen morto, caído junto ao “meio-fio”, com 

manchetes e notícias de jornais de 1971 que versam sobre o assassinato, bem como imagens 

de arquivo de seu velório e enterro. Após ouvirmos as palavras “revolução de 1964”, temos, 

em plano médio, a personagem de um senhor que usa óculos e está sentada em uma poltrona, 

segurando alguns papéis. Junto à sua aparição, percebemos uma mudança na voz que lê a 

carta: não se trata mais de narração em voz off, pois a leitura é agora realizada por este senhor 

que aparece na tela. Ao terminar a leitura da carta, o senhor é questionado por outra voz em 

off (diferente daquela que iniciou a leitura da carta) sobre quem a teria escrito – a pergunta é 

“embaixador, quem escreveu isso?” –, ao que a personagem responde “Eu mesmo”. Novo 

corte e aparecem outra vez manchetes de jornal sobre o assassinato. Em uma delas lemos as 

palavras “quem matou” e, então, aparece o título do filme (Cidadão Boilesen), uma foto de 

Boilesen e a entrada dos créditos para a direção e a produção. Vale ressaltar ainda que durante 

o início da leitura da carta, ainda em voz off, integra a construção fílmica a presença de 

música de fundo – instrumental e com mixagem digital – que acrescenta ritmo irônico e, ao 

mesmo tempo, descontraído à narrativa.70 Esta música é interrompida durante a leitura da 

personagem identificada como embaixador e volta a tocar quando da aparição dos créditos 

iniciais. 

A carta apresenta importantes informações sobre quem foi Boilesen e sua 

participação no cenário político nacional da época, informações estas que lhe dão um lugar 

privilegiado na história recente do país – sobretudo por destacar que ele ajudou a organizar, 

com outro empresário – Pery Igel – ações que resultaram na “Revolução de 1964”, sendo uma 

70 Em entrevista sobre o filme, o editor Pedro Asberg relata que “o pessoal da trilha [sonora] 
teve papel igualmente importante. Eles trouxeram um molho irônico, uma abordagem que 
fica entre o retrô, com musicas de iê-iê-iê e o ‘não podemos nos levar tão a sério’. Apesar 
de controversa (algumas pessoas criticaram muito esse caminho menos óbvio), acho que a 
trilha funcionou muito bem e ajuda muito ao filme” (entrevista disponível em: 
http://oglobo.globo.com/blogs/cineclube/posts/2009/04/16/cidadao-boilesen-177774.asp, 
consultada em 17/03/2013). 
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das figuras principais de uma organização de empresários brasileiros que colaboravam 

financeira e ideologicamente para a captura, prisão e tortura de “terroristas”, na chamada 

OBAN, que unia o setor do empresariado civil aos militares de forma sistemática e 

organizada. Há referência explícita aos empresários que compunham a FIESP, mas dentre os 

empresários nominalmente citados estão Pery Igel, Amador Aguiar e Sebastião Camargo. Os 

nomes de Antônio Ermírio de Moraes e de José Mindlin também são mencionados, mas 

aparecem como empresários que se recusaram a participar do esquema.  

Como dissemos anteriormente, Boilesen, nome da personagem principal deste filme, 

permite-nos tratar de uma questão pouco explorada em relação à ditadura militar no Brasil: a 

da participação ativa de um grupo organizado de empresários civis em um período da história 

que na maioria das vezes é associado apenas aos “militares”.  

Em posse destas informações, ressaltamos que o ponto de partida do filme após a 

exibição dos créditos inicias é um documento reproduzido na tela que traz dados de formação 

e experiência profissional da personagem – trata-se de seu curriculum vitae, com informações 

como: nome, data de nascimento, graduação, especialização e experiência profissional, 

enfatizando sua carreira no “Grupo Ultra”, da qual faz parte a “Ultragaz”, empresa em que 

ocupou diversos cargos e tornou-se presidente. Tais dados aparecem intercalados com os 

outros artifícios narrativos, como imagens de arquivo, fotografias (algumas delas animadas, 

lembrando recursos gráficos de HQs) e trechos de filmes realizados sobre o período. Há, no 

entanto, uma divisão interna com relação ao “ritmo” narrativo propriamente dito, uma vez que 

desde o início do filme são intercaladas informações divergentes ou, no mínimo, contrastantes 

sobre a personagem. Em um primeiro momento, que se estende mais ou menos até trinta 

minutos de filme, são intercalados, de maneira bastante dinâmica, excertos de entrevistas em 

que são feitas referências positivas a Boilesen, com momentos em que aparecem imagens de 

arquivo e trechos de filmes sobre o período militar. Em muitos deles, as imagens de arquivo 

estão ligadas à narração, via voz off, do ponto de vista militar sobre o golpe de 1964 e dos 

acontecimentos subsequentes. Os trechos de filmes selecionados até então mostram cenas 

violentas ligadas ao combate entre esquerda armada e representantes ou simpatizantes do 

regime militar. Ainda assim, aparece em quase todos os depoimentos deste primeiro momento 

a figura de Boilesen como uma pessoa querida, competente, interessante e cujo convívio 

social era prazeroso.71 Entretanto, logo depois que um dos narradores em voz off aproxima 

71 Segundo Dirceu Antonio, ex-agente da OBAN, Boilesen tinha uma “simpatia 
extraordinária”; para Ebbe Rosengaard, psicólogo, ele deixava boas impressões desde o 
primeiro contato, a contar pela aparência física; José Papa Júnior, por sua vez, o define 
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Boilesen e Peri Igel – então diretor geral do grupo Ultra – ouve-se o som de um tiro. A 

entrada abrupta do som associado a um tiro de arma de fogo quando na tela aparecia uma foto 

inocente de dois empresários instaura uma atmosfera de tensão na narrativa, ainda que esta 

construção, na montagem, esteja intercalada com a música alta e descontraída que serve de 

som de fundo em diferentes ocasiões da montagem.  

Passados trinta minutos, tais momentos de tensão narrativa se intensificam ainda 

mais, dado que parte daqueles entrevistados que descreviam Boilesen como uma pessoa 

agradável passam a salientar novos aspectos da vida da personagem. Tais aspectos, que Ebbe 

Rosengaard, por exemplo, chama de “rumores que rondavam a imagem de Boilesen”, jogam 

luz sobre a proximidade que ele mantinha tanto com o delegado Sérgio Paranhos Fleury72 – 

nome associado ao Esquadrão da Morte, do qual teria sido o “comandante”, e à tortura de 

prisioneiros – quanto com o Capitão Albernaz – nome também associado à prática de tortura 

contra prisioneiros políticos.73 A imagem de Boilesen ganha novos contornos – 

desconstruindo a imagem de bom moço do primeiro bloco –, aproximando-o da figura de um 

carrasco. A sensação é a de que a imagem inicialmente positiva sobre a personagem principal 

do filme se modifica na acepção de algumas pessoas que, à primeira vista, o estimavam. 

Na sociologia, um dos autores que trabalha a questão da interação é Erving Goffman. 

Sobre este conceito, o de interação social – que foi trabalhado por nós na análise do filme 

Hércules 56, no capítulo anterior –, cabe trazer alguns de seus aspectos para este texto, uma 

vez que as personagens que depõem no filme participaram de diferentes experiências de 

como alguém muito “gostoso” de se conviver. 
72 A titulo de curiosidade, gostaríamos de apontar que durante uma das sessões da Comissão 

Nacional da Verdade em São Paulo (realizada entre 22 e 25 de abril de 2013), foi 
denunciado por Cláudio Guerra (ex-delegado da Polícia Civil) tanto a proximidade entre 
Octávio Frias de Oliveira – fundador do jornal Folha de São Paulo – e Sérgio Fleury, como 
o fato deste empresário e jornalista frequentar um outro centro de tortura em São Paulo, o 
DOPS (Departamento de Ordem Social e Política) – notícia acessada em 25/04/2013 em 
http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/99819/Bomba-na-Comiss%C3%A3o-da-
Verdade-Frias-visitava-o-Dops.htm . Vale ressaltar também que Claúdio Guerra é autor do 
livro Memórias de uma Guerra Suja (GUERRA, 2012), onde confessa ter participado da 
repressão e assassinado cerca de 200 pessoas. A denúncia sobre a participação do grupo 
Folha com a repressão, por seu turno, foi realizada anteriormente e com maiores detalhes 
por Beatriz Kushnir em Cães de Guarda (KUSHNIR, 2004). Sobre o livro e a Comissão 
Nacional da Verdade vale assistir ao programa: 
http://www.viomundo.com.br/denuncias/alipio-freire-e-beatriz-kushnir-a-folha-e-a-
ditadura.html , acessado em 27/01/2013. 

73 Quanto a proximidade de Boilesen com o Capitão Albernaz, vale transcrever um excerto 
do depoimento do Coronel Geraldo Cavagnari, historiador militar. Segundo ele, “o 
Albernaz, ele se dava muito bem com Boilesen. Além disso, ele frequentava a OBAN e 
como frequentava, sempre que [Boilesen] ia a OBAN passava na casa do Albernaz e iam 
juntos”. 

 

                                                                                                                                                         

http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/99819/Bomba-na-Comiss%C3%91o-da-Verdade-Frias-visitava-o-Dops.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/midiatech/99819/Bomba-na-Comiss%C3%91o-da-Verdade-Frias-visitava-o-Dops.htm
http://www.viomundo.com.br/denuncias/alipio-freire-e-beatriz-kushnir-a-folha-e-a-ditadura.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/alipio-freire-e-beatriz-kushnir-a-folha-e-a-ditadura.html


 
 

93 

interação com Boilesen e é a maneira como se lembram destas interações que definem, em 

maior ou menor grau, as formas pelas quais se referem a ele hoje. Ao discorrer sobre as 

informações que os indivíduos buscam em outros para definir tanto a “imagem” deste outro 

quanto o tipo de interação social possível em uma relação, Goffman diz que  

a informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando 

os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o 

que dele podem esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira 

de agir para dele obter uma resposta desejada. (GOFFMAN, 1975a, p. 11) 

 

Com isso, o autor argumenta que a interação social é, de certa forma, um jogo em 

que os indivíduos adotam formas de ação (premeditadas ou não) e são elas que acabam por 

definir os termos da interação, sendo os elementos da relação que permitem colher 

informações sobre o outro, bem como estabelecer seus limites e regras. No que diz respeito à 

figura de Boilesen, como já dissemos, temos representadas no filme o produto de diferentes 

formas de interação, que dependem da posição social de quem fala: os depoimentos apontam 

como aqueles personagens que apoiaram o regime militar tinham estima por Boilesen, 

enquanto os que lutaram contra ele o enxergavam como alguém que, dada a sua posição no 

mundo empresarial, influenciava pessoas para que colaborassem na repressão aos opositores 

(como indica a sua participação na OBAN). Além disso, muitos daqueles personagens que 

aparentam simpatia pela figura de Boilesen – e que, portanto, não se enquadram como 

apoiadores ou combatentes do regime – percebem a existência de pelo menos duas faces da 

personagem: a do empresário simpático e cuja convivência é definida por José Papa Júnior 

como “gostosa”, e a do homem que era próximo de militares e que acompanhava Fleury e 

Albernaz à Rua Tutoia, onde funcionava a delegacia identificada como um dos “porões” de 

tortura do regime militar. É interessante jogar luz sobre as diferentes facetas de Boilesen, pois 

não se trata de simplificar esta personagem como alguém ligada ou ao bem ou ao mal, mas 

sim entender as diferentes relações que os depoimentos revelam, identificando-a de um lado 

como um homem exemplar e que agiu de acordo com suas convicções políticas e, por outro, 

como alguém inescrupuloso e sem princípios cujo nome batiza, conforme mostra o filme, um 

instrumento de tortura: a pianola Boilesen.  

Nesse sentido, temos de ressaltar um mecanismo narrativo constante durante o filme, 

em que são intercaladas imagens de arquivo veiculadas pela mídia nacional sobre Boilesen e 

excertos de entrevistas com funcionários de arquivos públicos da Dinamarca, onde Litewski 

buscou informações sobre a família Boilesen. As reportagens veiculadas pela imprensa 
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brasileira – a partir da exibição de trechos de imagens de arquivo e de manchetes e notícias de 

jornais, bem como de uma reportagem da Revista Veja da época sobre a vida de Boilesen – 

que inclui um trecho lido em voz off feminina no filme, atribuída à mãe da personagem, 

contrastam com as informações adquiridas via entrevistas com funcionários dos arquivos 

públicos na Dinamarca. Isso porque nas reportagens brasileiras Boilesen é tratado como um 

homem de origem humilde que sempre teve excelente desempenho acadêmico e que em 

virtude de sua competência fez fortuna no Brasil. Segundo o depoimento atribuído à sua mãe, 

o filho foi uma criança muito boa e preocupada com os outros a ponto de doar suas roupas 

para aqueles que passavam frio na rua. Por outro lado, as informações coletadas no arquivo de 

Frederiksberg (Dinamarca) retratam uma criança de péssimo desempenho escolar e há um 

episódio em especial que demonstra o contrário do que fora apontado pela mãe: trata-se do 

envolvimento de Boilesen em um incidente que preocupou os professores na época e que 

ocorreu quando alguns de seus colegas de sala foram punidos pela professora, pois percebeu-

se que Boilesen se divertia ao observar tal situação. No filme, a presença destas informações 

contrastantes sobre a personagem contribuem para acentuar a existência de duas facetas do 

protagonista. 

O tipo de lembrança que os depoentes têm de Boilesen enfatiza que a personagem é 

vista de formas diferentes. E há um aspecto bastante interessante para nossa discussão em 

relação ao que alguns personagens salientam sobre seu assassinato. No depoimento dos 

militares, a questão que deve ser aprofundada trata este acontecimento fora do campo da 

injustiça, mas como se fosse um ato anunciado, já esperado e, de algum modo, justificado. 

Notemos os seguintes excertos de depoimentos:  
a reação do Boilesen [ao não aceitar escolta] foi, no meu entender individual, 

espontânea. E foi a reação de um esportista que está enfrentando seu 

adversário. Um comunista para ele era o adversário, então eu vou enfrentar 

para matar ou para morrer. Ele matou e morreu (…) [sobre a morte de 

Boilesen] Foi um espanto, mas ao mesmo tempo sem surpresa (…) Eu acho 

que o Boilesen foi um utópico, foi um idealista e que, pela sua natureza 

humana altamente extrovertida, aberta, foi uma vítima de si mesmo.  

(excertos da fala de Paulo Egydio Martins) 

 

Todo mundo só fala no Boilesen porque ele foi assassinado, escolheram ele 

para dar um exemplo para os outros, mas eu citaria uns dez outros aqui, mas 

não vou citar porque…  

(excerto da fala do Coronel Erasmo Dias)   
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Mais do que discutir se os militares e seus simpatizantes perceberam Boilesen como 

herói – o que não acontece na maioria dos depoimentos –, é interessante notar em que medida 

estes depoimentos servem como a elaboração de uma justificativa do assassinato (e que será 

chamado de “justiçamento” por um dos membros da operação de execução). Na fala de Paulo 

Egydio Martins, por exemplo, esta dimensão é enfatizada na fórmula “matou e morreu”, como 

se para Boilesen, por estar envolvido em casos de assassinato de “comunista”, fizesse parte do 

jogo “morrer”. Daí a colocação do ex-governador, para quem a morte foi “um espanto”, mas 

“sem surpresa”, vítima não do destino, mas de si mesmo (“foi uma vítima de si mesmo”). 

“Utópico” e “idealista” – conforme o ex-governador se refere a Boilsen –, este teria caído 

pelas mãos de quem combatia, isto é, dos também utópicos e idealistas (como normalmente 

são definidos) “comunistas”. Da mesma forma, o depoimento do Coronel Erasmo Dias diz 

claramente que Boilesen não foi o único a fazer o que dizem que ele fez, mas que foi 

assassinado de forma exemplar. Em outros termos, trata-se não apenas de oferecer uma 

espécie de justificativa para o fato, como se a notícia da morte de Boilesen comprovasse a tese 

de que ele estava no caminho de uma morte anunciada, mas também para que os entrevistados 

citados pudessem se eximir de qualquer culpa correlata, como se Boilesen tivesse assumido os 

riscos de morrer em uma atividade individual que demandava destreza e esportividade, como 

se o caráter sociológico e político do momento, em que uma operação de prática de tortura 

sistemática e que acontecia em endereço conhecido (o prédio da Rua Tutoia) fosse, na 

verdade, um acerto de contas entre partes isoladas, afinal, como vimos anteriormente, parte 

dos discursos de militares sobre o período diz justamente que a tortura ocorria de forma 

isolada, tratando-se de casos particulares de abuso de poder.  

No que diz respeito aos depoimentos dos militantes, as lembranças apontam para 

percepções diferentes sobre o acontecimento, ainda que elas também passem pela ideia de 

assassinato justificado. Vejamos dois exemplos: 
(…) as pessoas ficaram felizes sim com a morte dele [de Boilesen], não dá 

para negar. Dito hoje parece chocante que você fique feliz com a morte de 

alguém, mas só quem viveu aquela época, só quem sabe o sofrimento que 

era ter os companheiros assassinados, o tipo de sofrimento que o Boilesen 

causava às pessoas, pode entender como e porque as pessoas se alegraram 

com a morte dele.  

(excerto da fala de Antônio Carlos Fon) 

 

 



 
 

96 

(…) naquela época era assim, ou está do meu lado ou está contra mim, 

[Boilesen] estava contra, então... ninguém de boa formação vai ficar feliz 

que outro foi assassinado, mas enfim, é um a menos né? Do outro lado.  

(excerto da fala de Fernando Henrique Cardoso) 

 

As duas falas apontam pontos positivos no assassinato de Boilesen. No entanto, se a 

de Fernando Henrique Cardoso faz a ressalva de que não é socialmente aceitável “ficar feliz” 

com o assassinato de alguém, o mesmo não ocorre com o depoimento de Carlos Fon, que usa 

a expressão “as pessoas ficaram felizes” e “as pessoas se alegraram com a morte dele” para se 

referir ao momento em que recebe a notícia do assassinato. Depreende-se do discurso de Fon 

que trata-se da morte de um algoz, de alguém que merecia morrer porque fazia mal a outras 

pessoas, não a de um adversário. No de Cardoso, por sua vez, Boilesen era um “estigma” e 

sua morte está justificada pela conjuntura política do país. Vemos que a posição de ambos 

aponta para uma justificativa diferente do ocorrido. Note-se ainda que o lugar que cada uma 

destas personagens ocupa caracteriza a maneira como se referem à morte de Boilesen. No 

caso de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da república e não ficou conhecido 

por “pegar em armas”, os escrúpulos são mais notados do que na fala de Antônio Carlos Fon, 

que foi preso e torturado por agentes da OBAN,74 e sobressai certa comemoração em virtude 

do assassinato, que por ele é chamado de justiçamento. 

Durante a fala de Fon percebemos ainda um descompasso entre som e imagem que 

acontece quando ouvimos a personagem – em voz off – falar sobre a felicidade com que 

recebeu a notícia do assassinato. Mas na tela, contrastando com este depoimento, temos 

imagens do velório, procissão e enterro do industrial, em que as pessoas estão aparentemente 

abatidas, algumas chorando, longe, portanto, de sugerir a ideia de felicidade. O uso deste tipo 

de recurso é recorrente na trama e acentua, como já dissemos, a existência de diferentes 

formas de pensar a imagem da personagem. 

A figura de Boilesen apresenta, portanto, distintas construções, que exploram tanto a 

ideia de cidadão exemplar quanto a de alguém que carrega um lado “sombrio”. Tais 

construções evidenciam as diferentes formas de interação entre os depoentes e o objeto dos 

depoimentos, possibilitando que Boilesen possa ser visto de maneiras diversas, no limite, 

opostas. No entanto, neste caso específico, ainda há outro ingrediente: a infância de Boilesen 

74 Para aqueles interessados em conhecer a passagem de FON pela OBAN, tem-se: 
http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-visita-do-jornalista-antonio-carlos-fon-ao-doi-
codi, acessado em 26/03/2013. 
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na Dinamarca torna-se o terreno no qual indícios são disputados. Seja para comprovar tratar-

se de um adulto talhado para a pujança empresarial, seja para caracterizar alguém marcado 

desde cedo por traços “sombrios”, que jogam luz sobre seus atos do presente. Tais aspectos 

dão significativa importância à frase proferida por Fernando Henrique Cardoso e que serve 

como epígrafe deste capítulo: “[Boilesen] era um estigma, esse homem era o mal. E talvez do 

outro lado achassem que ele era o bem”. O uso que Fernando Henrique Cardoso faz dos 

termos “bem”, “mal” e “estigma”, aproximando-os, chama a atenção. Afinal, segundo 

Goffman, que trabalhou com o conceito, “o termo (…) será usado em referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e 

não de atributos” (GOFFMAN, 1975b, p. 13). Ou seja, para Goffman, quando uma pessoa 

participa – independente se por vontade própria ou não – de uma relação em que um dos 

indivíduos é depreciável pelo grupo, este alguém depreciável possui estigma. A 

estigmatização acontece na relação entre indivíduos, uma vez que só a sociedade estabelece 

aquilo que considera “normal” – e é a partir do normal que podemos identificar o que se 

associa ao não normal, aquilo que foge da regra. Consequentemente, o que foge ao normal 

pode virar estigma se considerado como característica que leva a algum tipo de depreciação 

do indivíduo. Ainda segundo Goffman,  
enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 

tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 

categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos 

desejável (...). Assim deixamos de considerá-la criatura comum e total, 

reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é 

estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande 

(...). (GOFFMAN, 1975b, p. 12 – itálicos meus) 

 

Na passagem acima, Goffman demonstra uma possibilidade de uso para o conceito 

de estigma e segundo ele a pessoa considerada estigmatizada possui uma identidade real e 

outra virtual, em que a primeira é um conjunto de elementos que pauta a relação que a pessoa 

prova possuir; enquanto a identidade virtual se caracteriza como aquilo que aos outros 

aparece, ainda que sem comprovação real, estranho. Goffman identifica três tipos de estigma: 

com relação a abominações do corpo (deformidades físicas); a culpas de caráter individual, 

como desonestidade, falsas crenças e falta de força de vontade; e o que é definido como 

estigma tribal, que está relacionado com a raça, a nação e a religião (cf. GOFFMAN, 1975b, 

p. 14). Sendo que em todas estas categorias encontra-se a mesma característica, qual seja, 
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existe estigma quando um individuo que seria facilmente recebido em uma relação social 

demonstra possuir um traço – físico, moral, de caráter ou de outro teor – que o afasta daqueles 

que lhe estão próximos, impossibilitando que as pessoas atentem a outras formas de relação 

que não a que pressupõe o estigma. 

Quando Fernando Henrique Cardoso identifica Boilesen a um estigma, identifica a 

imagem desta personagem a algo ruim, depreciativo e que impede que ela seja vista como 

uma pessoa comum no interior de determinado grupo social. No filme, há um grupo que 

“estigmatiza” a figura de Boilesen: aquele constituído pelos ex-militantes políticos e pessoas 

que partilham de suas opiniões sobre o regime militar e a OBAN. O estigma de Boilesen não 

seria físico, mas “moral”, pois ele não apenas angariava doações para a OBAN, como também 

participava de sessões de tortura e era amigo de figuras associadas à tortura. Boilesen não era 

o adversário contra o qual se luta, mas um estigma, alguém que possui um “atributo 

profundamente depreciativo”, como dizia Goffman, ainda que de ordem moral. Com isso, 

qualquer pessoa ligada à luta contra a ditadura – em qualquer um de seus níveis – e que 

tomasse conhecimento de Boilesen buscaria estar o mais longe possível dele.Ainda sobre a 

noção de estigma, vale trazer a ideia de processo de estigmatização de Norbert Elias. Para 

este autor não é possível falar em indivíduo separado da sociedade e nem de seu oposto, pois 

tudo ocorre em um contexto relacional, sendo as estruturas sociais produto de relações sociais 

que foram historicamente criadas. Nesse sentido, a criação de um estigma também é o 

resultado de um processo sócio-histórico em que, em determinado momento, é possível que 

pessoas que tenham maior prestígio/poder no interior de um grupo social consigam 

estigmatizar outras, tornando-as outsiders. Elias trabalha com o par conceitual estabelecidos 

(do inglês, established) e outsiders (do inglês, sem tradução para o português), em que os 

estabelecidos são uma parte do grupo social que consegue, a partir de um processo de 

estigmatização, inferiorizar a imagem de outro membro ou grupo de membros, que passam a 

ser considerados inferiores ou, nas palavras do autor, 
O contato mais íntimo com eles, portanto, é sentido como desagradável. Eles 

põem em risco as defesas profundamente arraigadas do grupo estabelecido 

contra o desrespeito às normas e tabus coletivos, de cuja observância 

dependem o status de cada um dos seus semelhantes no grupo estabelecido e 

seu respeito próprio, seu orgulho e sua identidade como membro do grupo 

superior. (ELIAS, 2000, p. 26) 

 

Para que um grupo tenha poder sobre outro é necessário, entretanto, que os 
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indivíduos que o compõe estejam muito coesos e que o sentimento de pertencimento ao grupo 

dominante esteja arraigado ao pensamento e conduta individuais de cada um. Segundo Elias, 

há um preço a se pagar por pertencer ao grupo estabelecido, e “(…) esse preço tem que ser 

individualmente pago por cada um de seus membros, através da sujeição de sua conduta a 

padrões específicos de controle de afetos” (ELIAS, 2000, p. 26). Para o autor, o que mantém o 

poder do grupo estabelecido sobre os outsiders é, em última instância, a crença em uma 

humanidade superior, qual seja, de que o grupo estabelecido é mais humano que os outsiders 

– que não são tratados como um grupo coeso, mas sim como a junção de indivíduos de uma 

forma genérica. Em Cidadão Boilesen, percebemos que a relação entre estabelecidos e 

outsiders pode ser protagonista de dois momentos distintos da história: em um primeiro 

momento, quando do assassinato de Boilesen, tratava-se de um tipo de relação em que o 

protagonista se identificava com o grupo estabelecido no campo político-institucional (a 

ditadura que, como apontou Napolitano, é civil-militar). Neste período, os outsiders – ou seja, 

aqueles que sofriam um processo de estigmatização – eram identificados como “terroristas” e 

“inimigos do estado”75 que aceitaram – pelo menos parte significativa aceitou – viver na 

clandestinidade ou no exílio em prol da liberdade de pensamento. Portanto, não é possível 

identificar Boilesen deste momento histórico como um outsider e nem mesmo dizer que ele 

sofreu um processo de estigmatização no campo social, pois esteve alinhado ao poder militar.  

Entretanto, no lançamento do filme, em 2009, a correlação de forças no campo 

político-institucional havia se modificado bastante. O grupo estabelecido no poder era, em 

parte, aquele estigmatizado outrora. Nesta nova configuração de forças – e que caracteriza o 

momento em que o filme foi lançado –, Boilesen aparece como outsider e tem justificado este 

lugar a partir de sua participação em grupos de financiamento à tortura. Portanto, pode-se 

dizer que Boilesen é estigmatizado – tanto na acepção de Goffman quanto na de Elias – no 

interior de um grupo e de uma situação política específicos. Ou seja, trata-se de um processo 

de estigmatização que existiu durante a ditadura militar em meios bastante restritos e que não 

tiveram acesso – ou que tiveram, mas por pouco tempo76 – à imprensa e aos meios de 

comunicação regularizados pelo regime – como jornais, revistas, redes de televisão e cinema. 

75 Note-se que apesar da existência de certa coesão no interior dos grupos que lutavam contra 
a ditadura, o governo sempre se referia publicamente a eles como “terroristas” ou 
“comunistas”, imputando-lhes um caráter tão abrangente de classificação grupal que, de 
certa maneira, descaracterizava-os. Tornando-os, em última instância, uma grande junção 
de indivíduos particulares ou simplesmente outsiders.  

76 Um exemplo é o caso de Pra frente Brasil (direção de Roberto Farias, 1982), filme 
censurado com um dia de exibição nos cinemas e que tratava exatamente da ligação entre 
empresários e aparelho repressivo de Estado. 
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Entretanto, podemos pensar num processo de estigmatização que surge no pós-anistia com a 

abertura política, quando aqueles atores sociais que foram “silenciados” durante o regime 

puderam se utilizar da nova situação política para se organizar e denunciar conjuntamente, 

enquanto grupo um pouco mais coeso, os abusos cometidos pelo governo anterior. Assim, no 

momento de lançamento do filme a figura de Boilesen é outra, e será explorada também a 

partir dos tais aspectos “sombrios” de sua personalidade, como indica a sua participação ativa 

junto à prisão e tortura de presos políticos que eram por ele entendidos como “comunistas” e 

“terroristas”. Nesse aspecto, a presença da música que remete à jovem guarda e os recursos 

gráficos das HQs causam certo estranhamento no interior do filme, pois o tom festivo e 

“engraçado” sugerido pelos recursos se chocam com os aspectos “depreciáveis”, no sentido 

dado por Goffman, de Boilesen, como se a sua figura estivesse construída, por Chaim 

Litewski, no trânsito, na passagem obscura entre a vida de empresário e a de apreciador das 

sessões de tortura. Lugar este indefinido, bem como é indefinido o lugar na história dos 

empresários que colaboraram com o aparato repressivo do regime militar. 

No que diz respeito à mudança na correlação de forças políticas por nós mencionada, 

notemos a participação de algumas personagens do filme na história político-institucional 

brasileira: do período de redemocratização, após 1985, participam da trama como detentores 

de cargos políticos um ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso,77 e um ministro de Estado, 

Celso Amorim.78 Do governo militar, temos ao menos um ex-acessor do presidente Médici, 

General Octávio Costa,79 um ex-governador do Estado de São Paulo (1975-79), Paulo Egydio 

Martins, um ex-ministro de Estado, Jarbas Passarinho,80 e um militar reconhecido por presos 

77 Fernando Henrique Cardoso é considerado um importante sociólogo brasileiro. Enveredou 
pela carreira política, ocupando diversos cargos eletivos desde 1983, quando assumiu 
cadeira no Senado pelo estado de São Paulo, até ser eleito presidente do Brasil, cargo que 
ocupou de 1995 a 2002. Em 2009, quando da produção e lançamento do filme, não 
ocupava cargos políticos. 

78 Celso Amorim é um diplomata brasileiro que ocupou vários cargos públicos, inclusive 
durante o governo militar, quando foi presidente da Embrafilme (1979-1982). Seus cargos 
mais importantes foram como Ministro das Relações Exteriores (1993-1995 e 2003-2010) 
e como Ministro da Defesa (2011-atual). 

79 General Octávio Costa é um militar de carreira que foi responsável pelo discurso de posse 
do presidente Médici, sendo assessor de Relações Públicas de seu governo. Há um 
depoimento do General sobre o regime militar no livro: D'ARAUJO, Maria Celina; 
SOARES, Gláucio Ary Dillon; CASTRO, Celso. Visões do golpe: A memória militar 
sobre 1964. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

80 Jarbas Passarinho foi tenente-coronel do exército e desde o golpe militar, em 1964, se 
dedicou à carreira política, tendo ocupado cargos importantes na política nacional. Durante 
o período militar foi Governador do Pará, Senador, Deputado Federal, Ministro do 
Trabalho e da Previdência Social e Ministro da Educação. Após a redemocratização, foi 
Ministro da Justiça no governo de Fernando Collor de Melo. Em 1994, concorreu a 
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políticos como torturador, caso de Carlos Alberto Brilhante Ulstra.81 No entanto, ainda que 

poucos dos depoentes tenham ocupado cargos públicos de destaque no período de 

redemocratização do Brasil, cabe pontuar que muitas das personagens se engajaram e ainda se 

engajam em lutas no campo político. A própria profissão de jornalista aparece com especial 

destaque na história do Brasil, principalmente após a anistia, quando parte de ex-militantes 

publicou e discutiu publicamente questões relacionadas com o regime militar, como, por 

exemplo, com relação à censura e às tortura vivenciadas.  

No início desta análise partimos dos textos de João Roberto Martins Filho e Marcos 

Napolitano que tratavam tanto da produção relacionada à memória do regime militar no Brasil 

quanto da falta de depoimentos e trabalhos acadêmicos que tratem da participação de setores 

civis no governo militar. O que Martins Filho chama de “segundo round” da produção 

militante sobre a ditadura versa a respeito da lembrança que o regime deixou para aqueles que 

por ela foram perseguidos, para aqueles que vivenciaram de alguma forma a “fúria agressiva” 

de outrem, como diz Theodor Adorno no texto “Educação após Auschwitz” (ADORNO, 

2003a, p. 121). 

Do ponto de vista sociológico, vale destacar a abordagem que Irene Cardoso realiza 

sobre a memória (e o esquecimento) em relação ao período, sobretudo pensando a partir dos 

acontecimentos de 1968. Segundo a autora, 
(...) a questão do esquecimento e da memória constitui-se como problemática 

central dos acontecimentos de 68, na medida em que se coloca em três 

registros principais: o de um passado que não se torna passado – a 

dificuldade de sua simbolização ou representação; o da interdição mesma do 

Governador do Pará, mas ficou em segundo lugar nas eleições.  
81 Carlos Alberto Brilhante Ulstra é um militar reformado do Exército Brasileiro, foi chefe do 

DOI-CODI de São Paulo, cujo embrião é a OBAN. Seu nome é associado à tortura por ser 
reconhecido por pessoas torturadas. Além disso, Ulstra é o primeiro militar brasileiro 
responsabilizado civilmente como torturador. Segundo notícia publicada no site da Revista 
Veja, em 14/08/2012: “O Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta terça-feira, por 
unanimidade, recurso do coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra, que tentava 
derrubar a sentença em que foi reconhecido como torturador no regime militar (…) É a 
primeira vez na história do país que um torturador é condenado civilmente e que uma ação 
de responsabilidade civil é julgada contra um torturador. Segundo a decisão do TJ, Ustra 
foi reconhecido como responsável pelas torturas contra a família Teles enquanto 
comandou o Destacamento de Operações de Informações-Centro de Operações de Defesa 
Interna (Doi-Codi)”. Conteúdo disponível no site: 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/justica-de-sao-paulo-reconhece-ustra-como-
torturador-durante-regime-militar, acessado em 27/03/2013. Também é digno de nota que 
Ulstra é autor do livro A verdade sufocada (2010), sobre o período da ditadura militar e 
reitera mais de uma vez a não existência de tortura como prática durante os interrogatórios 
de “subversivos”. 
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passado – a anistia proposta a partir da restrição da exumação do passado e a 

prática da normalização da sociedade e da política que daí decorre; o do 

esquecimento como método mesmo de sobrevivência social e individual nos 

“tempos de violência”. (CARDOSO, 2001, p. 149)  

 

Irene Cardoso nomeia como “acontecimentos de 68” um grande número de situações 

ligadas à ditadura militar e que vão muito além do ano de 1968, perpassando inclusive a 

anistia82 (1979) e todo processo de abertura política (1974-1988) – que seria “lenta, gradual e 

segura”, segundo o então presidente Ernesto Geisel (1974), e que só tem fim, no campo 

institucional, com a promulgação da Constituição em 1988. O ano de 1968 serve, então, como 

símbolo para o que ocorreu no Brasil durante o período militar e, paralelamente, como 

contraponto ao que chamamos de Maio de 1968 na França e Primavera dos Povos em outros 

países da Europa, eventos estes que estiveram ligados à possibilidade de mudanças sociais e 

políticas e também foram combatidos com violência. Do mesmo modo, e talvez de forma 

mais acentuada, 1968 no Brasil significou o início dos chamados “tempos de violência”, que 

tem no Ato Institucional número cinco (AI-5) a sua apresentação mais palpável, uma vez que 

foi com o AI-5 que houve a institucionalização e intensificação da perseguição e tortura 

daqueles que se opunham ao regime.83 Nesse sentido, a redemocratização traz ao país, de 

acordo com a autora, um grande espaço de esquecimento, na medida em que tanto a Lei de 

Anistia quanto o longo período de redemocratização e a atmosfera de “terror” evidenciam 

diferentes graus desta dimensão. 

Ao pensarmos de forma cronológica, a primeira dimensão do esquecimento – e 

talvez a mais profunda delas – seja a atmosfera de “terror”, em que, em decorrência da 

perseguição e da tortura, o passado se apresenta enquanto espaço interditado. Este é um 

aspecto que leva necessariamente ao silêncio sobre o que ocorreu e ao trauma – algo que foi 

esquecido, mas que persiste enquanto ferida aberta. Sobre esta questão, podemos pensar na 

apropriação que Walter Benjamin (1989) faz da teoria psicanalítica sobre o choque. Citando 

Freud, lê-se em Benjamin,  

82 Cabe pontuar que não foi com a Lei de Anistia que os prisioneiros políticos foram libertos 
das cadeias, isso acontece também em 1979 com a reformulação da Lei de Segurança 
Nacional (LSN). 

83 O AI-5 concedia plenos poderes ao presidente da república, permitiu o fechamento do 
congresso nacional, a intervenção do governo federal nos estados, institucionalizou a 
censura prévia à imprensa e suspendeu o habeas corpus em casos de crimes políticos. Em 
anexo, reproduzimos o texto na íntegra. 
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A teoria psicanalítica procura “entender...”84 a natureza do choque 

traumático “...a partir do rompimento da proteção contra o estímulo”. 

Segundo esta teoria, o sobressalto tem “seu significado” na “falta de 

predisposição para a angústia”. (BENJAMIN, 1989, p. 109) 

 

O choque não traumático é aquele que de algum modo o indivíduo consegue 

assimilar, é a possibilidade de explicação consciente a um acontecimento, que faz com que o 

indivíduo possa viver de forma a aproveitar os frutos desta experiência. No entanto, quando 

não é possível assimilar o que foi vivido, o choque entra no âmbito da experiência enquanto 

trauma, que acontece quando o choque deixa marcas no indivíduo que nem ele mesmo 

percebe ou sabe explicar. A experiência do choque, nesta perspectiva, é impossível e o 

indivíduo carrega o peso de não se “livrar” daquilo que passou. Aspecto este reforçado pela 

impossibilidade social de construção de significados e que faz do vivido o material de um 

passado que não passa. É algo tão profundo que, de todo modo, estará sempre com ele, mas 

que poderia ser atenuado com a construção social de significados. Em outros termos, a 

experiência não será superada no sentido de a entendermos como algo que não aconteceu, mas 

pode ser superada na medida em que se tem espaço (entendido enquanto espaço social e 

público) para sua discussão.85  

Assim, o processo que permite que uma experiência traumática que tem por base o 

terror de determinadas práticas – como a tortura – não se constitua apenas como prisão para o 

indivíduo exige o entendimento desta experiência. Em última instância, a experiência precisa 

ser construída e significada socialmente para que as interpretações ganhem diferentes 

significados e assim permitam ao indivíduo superar o trauma, não no sentido de esquecê-lo, 

mas no sentido de compartilhar a experiência traumática de modo a conseguir, em virtude 

disso, tocar em questões socialmente importantes.  

A estratégia da instauração do “terror” e, consequentemente, do silenciamento das 

84 As aspas indicam os momentos em que Benjamin cita Freud. 
85 Sobre a dificuldade de pensar a experiência individual da tortura e da perseguição política 

no imediato pós anistia, vale tomar as questões colocadas pelo filme Que bom te ver viva, 
de Lúcia Murat, lançado em 1989. Neste filme, aparece como maior dificuldade o 
problema de falar sobre a tortura e, em um primeiro momento isso só é discutido com o 
psicanalista das vítimas. Na fala do marido de uma das depoentes do filme, que é 
psicanalista, há a tentativa de explicar porque a dificuldade de falar enfrenta um duplo 
obstáculo. A dificuldade de viver perseguido pela lembrança da tortura justificaria o 
esquecimento, não no sentido de que se vai efetivamente conseguir esquecer a experiência, 
mas é isso que dá a elas a possibilidade de conseguir viver sem precisar enfrentar a 
experiência no âmbito social. O social aparece, no filme, como o refúgio para se esconder 
da violação da intimidade causada pela tortura (cf. PETERS, 2010).  
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vítimas pelo medo se relaciona com um tipo de experiência que só pôde, por muito tempo, ser 

acessada a partir de seu lado traumático. Somado a isso, tem-se a impossibilidade de tratar 

abertamente do assunto em virtude do longo processo de abertura política e da anistia.  

No filme de Litewski, por sua vez, Boilesen é construído como a personagem “forte” 

da OBAN, ou seja, como aquele que tem mais visibilidade e que articula, junto a outros 

empresários – que, no entanto, não se manifestam publicamente – um esquema de 

financiamento privado para combater os “comunistas”, que no filme são identificados como 

aqueles que faziam oposição ao regime político da época. Na linha interpretativa de Irene 

Cardoso, a OBAN é sinônimo de tortura e falar em tortura é tocar na questão da produção do 

“terror”. “Terror” que se mantém dadas as características do inimigo: “onipotente” e 

“onipresente”, representado pelo “medo”. Medo tanto da tortura quanto do silenciamento 

definitivo de companheiros, decorrentes do assassinato e do desaparecimento sumário de seus 

corpos. Sobre isso diz a autora: 
A estratégia da implantação do terror configura, na linha interpretativa que 

vem sendo construída, uma “situação extrema” de difícil elaboração pela 

memória, dada a dificuldade – e, no limite, a impossibilidade mesma do 

enfrentamento de um luto absoluto e onipotente – o Terror. O terror político 

[que] assume a forma de uma técnica de produção do silêncio, desde a 

censura, passando pelo silenciamento da sociedade através do medo, até o 

limite máximo de sua expressão, quando “mata a própria morte”, no 

procedimento do desaparecimento – desaparecimento de pessoas, de seus 

corpos, de seus nomes, de sua existência jurídica. (CARDOSO, 2001, p. 

156) 

 

Dentro desse registro, talvez seja possível pensar o “justiçamento” de Boilesen como 

o uso do terror contra o terror, pois se por um lado trata-se de desnudar este processo ainda 

durante o regime, ao tirar a vida de um daqueles considerados intocáveis pela ditadura, toca-

se na fragilidade do regime, desnudando e fragilizando o “inimigo onipotente e absoluto”. 

Não se trata de vingança, da eliminação estratégica de um inimigo ou do uso tático de uma 

arma contra o regime, mas da instauração do “terror”. Seria algo ligado à fala de Carlos 

Eugênio da Paz, quando argumenta que se decidiu pelo justiçamento de Boilesen porque era 

necessário mostrar que os militantes também tinham alguma força política e podiam enfrentar 

o “inimigo” de “igual para igual”, ainda que, na prática, a ação não tenha permitido um 

enfrentamento deste tipo.  

A interpretação da autora com relação aos acontecimentos de 1968, por sua vez, 
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enfatiza de modo particular a dimensão do “terror” e, consequentemente, o silenciamento pelo 

medo e pela perspectiva da morte. A OBAN é citada por Cardoso como precursora dos DOI-

CODI, locais que serviram para instaurar o medo a partir da violência da tortura. Não há, 

entretanto, alusão a Boilesen ou a grupos organizados dentro da sociedade civil que apoiavam, 

financeira ou moralmente, o regime militar. O teor do texto permanece na ótica ressaltada por 

Napolitano, em que a sociedade é vítima e o Estado algoz. 

Sobre as outras duas dimensões do esquecimento apontadas por Irene Cardoso 

(referentes tanto ao longo processo de abertura quanto à anistia), vale pensar também em Paul 

Ricoeur (2007), que trata de dois tipos de esquecimento relacionados à vida em sociedade: 

esquecimento manifesto e perdão (anistia). O esquecimento manifesto pressupõe tanto a 

tensão entre memória e esquecimento quanto as múltiplas tensões entre memória, história e 

política. Segundo o autor, são as memórias da coletividade,86 também entendidas como 

elaboração de uma identidade social, que ganham destaque quando se trata do esquecimento 

manifesto, principalmente no que diz respeito ao manejo da memória (dita) oficial. Isso 

porque, para que qualquer memória possa ser articulada de forma oficial no interior de uma 

sociedade, o autor identifica a necessidade da função mediadora da narrativa, pois é a 

narrativa que aparece como forma da memória oficial. Em vista disso, apresenta-se um 

problema na medida em que toda narrativa é seletiva e parcial (toda narrativa parte de alguns 

pontos de vista específicos). Este caráter, que é seletivo e parcial, coloca-nos diante de 

problemas como aqueles que envolvem a manipulação ideológica das memórias, afinal, 

conforme aponta o autor, “tudo o que constitui a fragilidade da identidade se revela assim 

oportunidade de manipulação da memória principalmente por via ideológica” (RICOEUR, 

2007, p. 455). 

Assim, aquilo que aparece no texto de Irene Cardoso como obrigatoriedade do 

esquecimento a partir do processo de abertura política e, de certa forma, o perdão via anistia, 

é a maneira que foi encontrada pelo governo da época de lidar com memória e esquecimento 

(Ricoeur utiliza a palavra “manipular”). Ou seja, há um abuso do uso do esquecimento na 

medida em que se anistia tudo e todos, perdendo-se uma dimensão essencial do passado, que é 

o processo social que levaria à possibilidade de perdão. É como se o nosso passado estivesse 

preso ao que já foi, ao que não passa. Em outras palavras, um passado que não pode ser 

esquecido, pois a ele não é permitido tornar-se presente em uma narrativa ou atualizar-se em 

86 Preferimos não utilizar a expressão memória coletiva, utilizada por Ricoeur em seu texto, 
para evitar confusão com a conceito de memória coletiva cunhado por (e muito associado 
a) Maurice Halbwachs.  
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novas interpretações. 

Paul Ricoeur trata especificamente a questão da anistia no texto “O perdão difícil”, 

capítulo final do livro A memória, a história, o esquecimento (RICOEUR, 2007, pp. 463-

512). O problema que ele coloca é se é possível e em quais situações (políticas e sociais) a 

existência do perdão. Para tanto, o autor parte de um duplo pressuposto: em primeiro lugar, o 

de que não pode existir perdão sem existir um culpado, uma vez que só se pode perdoar 

alguém quando é público que a ação desse alguém foi errada e não deveria ter acontecido, “de 

fato, não pode haver perdão a não ser que se possa acusar alguém, presumi-lo ou declará-lo 

culpado” (RICOEUR, 2007, p. 467); mas, ao mesmo tempo, perdoar no sentido jurídico do 

termo e no interior de um Estado de Direito, segundo argumenta o autor, significa ir contra a 

punição justa que todo Estado prescreve em suas leis, é ir contra as próprias regras 

democráticas, por meio das quais os crimes devem ser julgados. Todo julgamento deve ter um 

veredito e cada veredito deve ser cumprido com o objetivo de que se efetive a justiça. 

Portanto, deve-se tomar cuidado para que o perdão não leve à impunidade e à injustiça, pois 

nessa dimensão social, só se pode perdoar quando se pode punir; e deve-se 

punir quando há infração a regras comuns (...) Se o perdão fosse possível 

nesse nível, ele consistiria em retirar a sanção punitiva, em não punir quando 

se pode e se deve punir. Isso é impossível diretamente, pois o perdão cria 

impunidade, que é uma grande injustiça. (RICOEUR, 2007, p. 476 – itálicos 

meus) 

 

O que Ricoeur acaba por delinear é que o perdão só pode ser pleiteado quando há um 

culpado de algo, mas que, ao mesmo tempo, para que seja justo, o perdão não é algo que pode 

acontecer numa situação de normalidade jurídica dentro de um Estado. O autor percebe, 

entretanto, que existem situações tão graves e profundas que nem as próprias leis podem lidar 

com elas, são situações que nenhuma sociedade está preparada para enfrentar e que, portanto, 

constituem situações de exceção social, das quais os processos de transição após o fim das 

ditaduras na América Latina, incluindo o caso brasileiro, servem como exemplo.  

A tortura e o desaparecimento sumário de cadáveres constituem casos de crimes 

contra a humanidade e, então, abre-se espaço, dentro da argumentação de Ricoeur, para se 

pleitear o perdão. O autor argumenta que também nestas situações não é possível 

simplesmente perdoar, pois perdoar evoca características do perdão divino que, por sua vez, 

tem por base o amor divino, que é completo e incondicional; o que não seria possível entre os 

homens. Para Ricoeur, é preciso pleitear uma outra forma de perdão, a reconciliação, em que 
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não há amor incondicional: é necessário que se julgue o criminoso por seus crimes, que a 

estes seja atribuído culpa e uma pena a ser cumprida. Esta pena pode ser perdoada, mas para 

tanto deve-se negociar os termos do perdão. Ricoeur acredita na possibilidade de negociação 

para que uma sociedade se reconcilie com ela mesma e possa, então, começar de novo, sem 

que o peso da culpa e do revanchismo impeçam um novo florescimento. O exemplo que 

sintetiza o que o autor entende por perdão negociado é um fragmento de Sophie Pons sobre a 

Comissão de Verdade e Roconciliação da África do Sul no pós-Apartheid:  
a maior inovação dos sul-africanos se deveu a um princípio, o de uma anistia 

individual e condicional, inversa das anistias gerais outorgadas na América 

Latina sob a pressão dos militares. Não se tratava de apagar, mas de revelar, 

não de encobrir os crimes, mas pelo contrário, de descobri-los. Os antigos 

criminosos tiveram de participar da reescrita da história nacional para serem 

perdoados: a imunidade se merece, ela implica o reconhecimento público de 

seus crimes e a aceitação das novas regras democráticas (...) Desde a noite 

dos tempos, diz-se que todo crime merece castigo. Foi nos confins da África, 

pela iniciativa de um antigo prisioneiro político e sob a direção de um 

homem de Igreja, que um país explorou uma nova via, a do perdão aos que 

reconhecem suas ofensas.  

(PONS apud RICOEUR, 2007, p. 453)  

 

A África do Sul, segundo interpretação que Ricoeur faz de Sophie Pons, contrapõe 

perdão incondicional e perdão negociado, gerando a possibilidade de uma troca, de uma 

reconciliação social. Reconciliação esta que é social e não faz sentido no nível individual: 

muito provavelmente as famílias das vítimas do Apartheid não vão passar a tomar cafezinho 

com aqueles que mataram ou perseguiram seus entes queridos e também não foi este o 

objetivo da Comissão da Verdade e Reconciliação. A reconciliação se deu no nível social, em 

que ambas as partes, violador87 e vítima ou seus representantes, aceitaram se submeter às 

novas regras democráticas88 do país sob algumas condições, como exposto no fragmento de 

87 A palavra violador está ligada ao arcabouço lexical usado em direitos humanos, em que 
violador é sempre aquele que viola os direitos fundamentais de qualquer indivíduo. O 
indivíduo que tem seus direitos violados é a vítima, enquanto o violador é sempre 
considerado culpado.  

88 A democracia não é o objetivo almejado por todos os países que julgam crimes contra a 
humanidade, no entanto, nos direitos humanos esta é entendida como a melhor via para a 
garantia dos direitos fundamentais propagados pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (ONU, 1948).  
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Pons. No entanto, vale dizer89 que tanto na África do Sul, no pós Segunda Guerra Mundial, 

quanto em boa parte dos países que passam por períodos em que se faz necessário aplicar 

mecanismos de transição política com o intuito de reconciliar a população, o objetivo destas 

medidas não é o de esquecer o período de exceção após o processo de reconciliação: não basta 

julgar os culpados, condenar e perdoar ou não suas penas, é necessário que exista um trabalho 

mais profundo que vise preservar a memória deste período para que as vítimas tenham sua 

situação reconhecida na história e, da mesma forma, para que se configure aquilo que Adorno 

chama de trabalho de “educação crítica” da memória (ADORNO, 2003a, p. 121).  

No Brasil, a lei de anistia contribui para a obrigatoriedade do esquecimento do 

período de exceção sem entrar na dimensão necessária de um processo social que leve à 

possibilidade de perdão. Trata-se da indução ao esquecimento, sem, no entanto, exorcizar o 

passado. No caso do longo processo de abertura, a autora percebe a possibilidade de uma 

possível exorcização do passado, na medida em que o distanciamento dos “tempos de 

violência” permitiria uma aproximação parcial (mais objetiva) dos acontecimentos passados, 

o que poderia ajudar em sua sedimentação. 

Cidadão Boilesen toca de forma especial neste aspecto, pois a proximidade entre 

governo militar e um grupo organizado da sociedade civil é colocada como possibilidade para 

o questionamento de algo que interessa que lembremos. Da mesma forma, demonstra como 

não ocorreu entre nós um processo de reconciliação com o período militar, pois o que o filme 

traz à tona é uma ferida aberta e “esquecida”. Se, por um lado, seguindo a trilha de Irene 

Cardoso quando diz que “o lugar dessa crítica [histórica] é o presente, mas não enquanto o 

imediatamente dado, e sim um presente construído tanto na sua relação com o passado quanto 

pelo distanciamento diante da percepção imediata” (CARDOSO, 2001, p. 235), podemos 

dizer que o distanciamento do passado a partir do uso de técnicas de silenciamento e 

interdição deste colaboraram para postergar a possibilidade social de sedimentar o que 

aconteceu. Por outro lado, não há como saber se este tempo de “esquecimento” servirá para 

exorcizar o passado de forma mais contundente.   

No que diz respeito tanto ao passado (e sua dimensão ou não de reconciliação futura) 

quanto ao filme de Litewski, é importante salientar como os recursos narrativos utilizados 

suscitam (ou não) questões a esse respeito. Trata-se de um filme que, como já apontamos, 

utiliza entrevistas e imagens de arquivo, recursos considerados bastante protocolares para um 

documentário, e os interpõem com o uso de animações e músicas em primeiro plano. Estes 

89 Aqui nos afastamos novamente da argumentação de Paul Ricoeur.  
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últimos são artifícios que não fazem parte, necessariamente, de recursos utilizados em 

produções que têm por base “entrevistas”. 

Como apontamos no início do capítulo, a construção estética das entrevistas é 

bastante protocolar: trata-se de uma câmera fixa – que se move pouco e não “treme” nunca – 

que enquadra as personagens em primeiro plano de rosto ou em um tímido plano americano. 

A maioria dos entrevistados fala para a câmera, mas a figura do “entrevistador” não aparece 

no quadro – a única exceção a essa regra acontece durante a entrevista com o embaixador 

americano. Não se trata aqui de uma câmera invasiva e quase obscena como a de João Batista 

de Andrade, em Vlado: 30 anos depois. O enquadramento é muito nítido e nos permite 

perceber os cenários que aparecem como pano de fundo, próprios ao universo de cada 

entrevistado. Com relação a estas informações, tratam-se, na maioria dos casos, de elementos 

que compõem o ambiente de um escritório (como estantes com livros) ou de sala de estar 

(como quadros e obras de arte; uma cristaleira no caso de Bohncristiano e um abajur no de 

Ebbe Roseengard). De forma geral, as entrevistas são construídas sem grandes inovações de 

filmagem e montagem. O que é diferente é a heterogeneidade dos personagens entrevistados e 

a forma de intercalar certos elementos na montagem da narrativa. 

Com relação especificamente à construção de uma das entrevistas, chama-nos 

atenção o desconforto causado pelo depoimento dado por Carlos Alberto Brilhante Ulstra, 

personagem que aparece diversas vezes na tela. A câmera filma o coronel, sempre em 

primeiro plano, em um local cujo fundo é escuro e dos quais não conseguimos distinguir 

muitos detalhes. Ulstra interage com seu entrevistador invisível a partir da leitura mecânica de 

papéis que aparecem em suas mãos. Trata-se, no entanto, de uma leitura mecânica, com 

pausas “ensaiadas” e olhares “marcados”, em que a personagem não demonstra qualquer 

interesse no que faz. O que nos chama atenção em Ulstra não é a opção pela leitura de 

“excertos” de documentos produzidos na época do assassinato de Boilesen, mas sim a 

percepção, quase segundo a segundo, de que a personagem realiza esta ação com muita 

artificialidade e desprazer. São cenas que transmitem incômodo e a opção pela leitura é 

também a opção de “ignorar” a existência de seu interlocutor e da câmera. Outros 

personagens também aparecem lendo documentos ou artigos de jornais, mas somente Ulstra 

utiliza este artifício em todas as cenas que protagoniza. Também é o único que “ignora” seu 

interlocutor. No entanto, alguns momentos do teor de seu depoimento contrastam, por 

oposição, com aspectos históricos já levantados pela narrativa. 

Da mesma forma, podemos dizer que o uso da música durante o filme funciona como 

um recurso de desconstrução de significados antes construídos. Em muitos momentos, por 
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exemplo, aparece o som de um excerto de depoimento (com imagens ou não do entrevistado) 

juntamente com um trecho de música. Nesses momentos, o elemento música traz novas 

informações para as imagens, informações contrastantes que caso a escolha musical fosse 

outra não estariam presentes na trama. Nesse sentido, temos de ressaltar que a música é 

bastante utilizada como recurso que dota a imagem de sentido irônico, pois não 

necessariamente a informação oral combina com o ritmo das músicas. Da mesma forma, são 

poucas as vezes em que a letra de uma música ou mesmo aquilo que é dito por uma voz off 

corresponde ao teor das imagens que aparecem na tela. Há uma música, em especial, que 

merece destaque: 
Ontem, hoje e sempre minha pátria continente, / eu te amo demais. / Vou 

seguindo em frente tão feliz / e tão contente nessa ilha de paz. / Ninguém 

segura essa nação. / Ame ou deixe meu país alvissareiro / Diz o milagre da 

divina criação, / majestosa inspiração porque Deus é brasileiro. / Pra frente 

meu Brasil, pra frente / eu te amo e com você sou mais feliz. / Pra sempre 

meu Brasil, pra sempre /não me canso de exaltar o meu país. 

(transcrição da letra como aparece no filme)90 

 

Cantada em ritmo alegre, mas tranquilo, a letra da música, em si, utiliza diversos 

“chavões” atribuídos à propaganda do regime militar e, concomitantemente, traz à tona a 

tônica ufanista utilizada durante todo o regime, mas que teve maior apelo quando da Copa do 

Mundo de Futebol, em 1970.91 O que chama a atenção nos momentos em que o som desta 

90  Não há menção e também não encontramos o compositor desta música. A informação 
fornecida pelo filme é sobre as músicas, em geral, que são de responsabilidade dos 
músicos Lucas Marcier e Rodrigo Marçal – que produzem trilhas musicais para cinema, 
teatro e publicidade. 

91 Vale ressaltar que um dos “lemas” desta época foi “Brasil: Ame ou Deixe-o” e a música 
mais emblemática, o hino “Pra Frente Brasil”, cantado em copas do mundo. A música mais 
emblemática deste período é “Eu Te Amo, Meu Brasil”, de Dom e Ravel, que fez grande 
sucesso com o conjunto “Os incríveis”, cuja letra traz muitos elementos utilizados pela 
música do filme ("Escola.../Marche.../As praias do brasil ensolaradas Lá lá lá lá.../ O chão 
onde país se elevou / A mão de Deus abençoou / Mulher que nasce aqui / Tem muito mais 
amor / O Céu do meu Brasil tem mais estrelas / O sol do meu país, mais esplendor / A mão 
de Deus abençoou / Em terras brasileiras vou plantar amor / Eu te amo, meu Brasil, eu te 
amo / Meu coração é verde, amarelo, branco, azul-anil / Eu te amo, meu Brasil, eu te amo / 
Ninguém segura a juventude do Brasil / As tardes do Brasil são mais douradas / Mulatas 
brotam cheias de calor / A mão de Deus abençoou / Eu vou ficar aqui, porque existe amor / 
No carnaval, os gringos querem vê-las / Num colossal desfile multicor / A mão de Deus / 
abençoou / Em terras brasileiras vou plantar amor / Adoro meu Brasil de madrugada, lá, lá, 
lá, lá. / Nas horas que eu estou com meu amor, lá,lá,lá,lá. / A mão de Deus abençoou. / A 
minha amada vai comigo aonde eu for. / As noites do Brasil têm mais beleza, lá, lá, lá, lá. / 
A hora chora de tristeza e dor, lá, lá, lá, lá. / Porque a natureza sopra e ela vai-se embora 
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música está em tela é que sua letra e ritmo se contrapõe às imagens, que aparecem diferentes 

fotos e imagens de arquivo de pessoas protestando contra a ditadura, bem como de policiais 

prendendo/reprimindo os integrantes destas manifestações. Durante um destes momentos – 

considerado o mais marcante deles – utiliza-se um artifício de montagem em que as fotos – 

que estão em movimento e aparecem em p&b – são manchadas por pingos vermelhos, 

simbolizando gotas de sangue.  

A cena que trata do “justiçamento de Boilesen” não é pautada pela ironia, mas se 

realiza a partir do uso intercalado de depoimentos de pessoas que vivenciaram de alguma 

forma este acontecimento, animações, imagens de arquivo sobre a época, imagens atuais e 

músicas. O período tem início com a frase “foi encurralado em uma esquina em seu próprio 

carro e assassinado à luz do dia”, proferida por uma das atrizes que participa da leitura 

dramática da peça Sonata Tropical. Em seguida, ao som de música de ação, aparecem 

imagens de arquivo do trânsito da época – depreendemos que trata-se do caminho feito por 

Boilesen no dia de sua morte. Temos, então, momentos do filme Pra frente Brasil, 

imediatamente anteriores ao assassinato da personagem Geraldo Braulen (interpretada por 

Paulo Porto e livremente inspirada em Boilesen). Em off, uma voz relata o percurso de 

Boilesen e que seu carro foi fechado por outros dois, enquanto na tela vemos um esquema 

desenhado desta narrativa, seguido de uma animação que, em virtude do traçado e das cores 

fortes remete aos desenhos de revistas em quadrinho (HQs). Roberto Elisabetsky fala de uma 

feira livre que teria impedido Boilesen de seguir o caminho que fazia habitualmente e 

imagens atuais de uma feira também aparecem em tela. Durante todo o relato da ação estes 

artifícios se intercalam e a voz de outros personagens, bem como excertos de seus 

depoimentos, entram na trama. O que mais nos chama a atenção é o artifício da animação, 

pois é a partir das HQs animadas que a ação de assassinato acontece. Há uma mistura de fotos 

tiradas no dia – inclusive de Boilesen caído morto na sarjeta –, imagens atuais do local e 

cenas de Pra frente Brasil, que mostram o assassinato de Braulen e a perseguição ao 

protagonista. Outro artifício narrativo são as manchetes de jornal que trazem o assassinato na 

primeira página. A cena se sustenta graças aos diferentes artifícios empregados em sua facção 

e tem como elemento de ligação a animação do assassinato. As imagens são, neste momento, 

mais importantes que as entrevistas, que passam ao segundo plano (ou seja, a construção da 

cena do justiçamento se destaca pelo uso dos recursos narrativos).  

enquanto eu planto amor. / Eu te amo meu Brasil, eu te amo. / Meu coração é verde, 
amarelo, branco, azul anil. / Eu te amo meu Brasil, eu te amo. / Ninguém segura a 
juventude do Brasil”). 
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Vale ressaltar ainda, que as imagens de arquivo e as fotografias de Boilesen 

veiculadas durante todo o filme não apresentam nada de incomum ou de excepcional que 

demonstre que este homem era diferente ou “pior”, “mais maldoso” que outros. Desta forma, 

se no início do filme Boilesen aparece na rua, em frente a construções antigas, concedendo 

entrevista a um repórter de televisão e, nesse momento, não temos nada contra esta figura, ao 

final da trama, quando a personagem aparece finalizando a entrevista concedida, sem ter dito 

nada de comprometedor, a imagem que temos dela é diferente, pois a narrativa fílmica 

“descontruiu” a imagem de Boilesen como “bom rapaz” e agora, pouco antes do fim do filme, 

temos algo contra ele. Uma tomada interessante a este respeito é, já no fim do filme, quando a 

câmera enfoca um caule cheio de espinhos. Trata-se de um frágil caule de flor que, 

inicialmente, aparece em primeiríssimo plano. Na medida em que a câmera abre seu angulo 

de captação, também “sobe” em direção à flor que acreditamos existir na ponta deste caule. 

Não chegamos a ver a flor, mas percebemos que a imagem é feita em um cemitério e que este 

caule está sobre o túmulo de Boilesen. São tomadas rápidas, mas muito bonitas, em que a 

imagem do protagonista parece ter sido comparada à de um caule espinhento e sem flor, como 

se a figura de Boilesen pudesse ser representada por esta imagem que mostra a fragilidade de 

uma flor que, ao mesmo tempo, pode machucar com seus espinhos.  

Com relação aos significados que os elementos estéticos e narrativos presentes em 

Cidadão Boilesen dão ao filme, vale a pena destacar uma passagem de Bill Nichols, no livro 

Introdução ao documentário (2005), quando se refere aos filmes que se definem como 

documentários e às relações neles construídas entre som, imagem e o mundo histórico:  

[em filmes que se definem como documentário] A seleção e o arranjo de 

som e imagens são sensuais e reais; proporcionam uma forma imediata de 

experiência auditiva e visual, mas também se tornam, por intermédio da 

organização num todo maior, uma representação metafórica do que seja uma 

determinada coisa no mundo histórico. (NICHOLS, 2005, p. 108) 

 

Em última instância, o uso dos recursos narrativos, ainda que interessantes do ponto 

de vista estético, têm como finalidade pensar o mundo histórico. No nosso caso, a figura de 

Boilesen e sua participação na OBAN. Para Nichols, é possível perceber elementos que 

diferenciam a forma de representação de um documentário. Dentre elas, podemos aproximar 

Cidadão Boilesen de dois modos de representação: o participativo e o reflexivo.  

Antes de entrar nesta discussão, no entanto, pode-se perguntar a razão de não 

aproximarmos o filme do modo expositivo, que, segundo Nichols, é aquele que trata de 
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questões do mundo histórico de forma direta e que possui uma voz condutora da narrativa. 

Não seria Cidadão Boilesen um filme com características do modo expositivo? Afinal, o filme 

trata de questões do mundo histórico e é permeado por narrativa em voz off. Entretanto, é 

exatamente a forma de uso da narração em off o que mais distancia Cidadão Boilesen de um 

filme expositivo: trata-se aqui de diversas vozes em off, que demonstram a existência de 

diferentes narradores e distintos pontos de vista sobre a história que contam. Não se trata de 

uma aula explicativa de história, que fala sobre acontecimentos do mundo histórico a partir da 

“voz do conhecimento” (voz de Deus). Pelo contrário, o filme se utiliza de entrevistas e de 

uma série de outros artifícios para compor um discurso que está a todo momento se 

construindo e desconstruindo. Isso ocorre na medida em que a narrativa se utiliza da ironia, 

em que aparecem elementos estéticos verbais, visuais ou sonoros que negam ou desconstroem 

significados. Assim, a questão sustentada por Nichols de que um filme expositivo não desafia 

as categorias que organizam o conhecimento adquirido com o filme, não se aplica neste caso, 

pois o filme joga luz sobre uma dimensão pouco debatida no campo sócio-histórico brasileiro: 

a da participação intensa e substancial de grupos civis, principalmente na repressão, aos 

opositores do regime. Esta nova informação (participação de empresários na repressão) tanto 

nos desafia a pensar como subverte a imagem de que a ditadura fez-se apenas pelo lado 

militar e submeteu toda a sociedade civil. E, mais ainda, permite-nos rever a questão da 

tortura e de sua prática nos porões do regime. Afinal, a participação de Boilesen nessas 

práticas questiona a afirmação de que a tortura esteve restrita aos porões do regime, pois seu 

envolvimento revela um mecanismo que expõe a sociedade civil, em particular os setores 

empresariais, no apoio material e político à repressão. 

O modo participativo, por sua vez, pressupõe o uso de entrevistas e imagens de 

arquivo para propor reflexões históricas. No entanto, pressupõe também a participação do 

diretor na trama, o que não acontece de forma imagética no filme de Litewski. Pudemos 

perceber, inclusive, as vozes de diferentes narradores em off. Trata-se de um filme que usa 

entrevistas e outros recursos narrativos – que aparecem, em alguns momentos, para se 

contrapor de forma substancial ao que é dito nestas entrevistas – , mas que não têm algo 

essencial para a definição de Nichols: a presença do diretor em uma perspectiva relacional, 

pois segundo ele 
[é] a sensação da presença em carne e osso, em vez da ausência [que] coloca 

o cinesasta “na cena” (…) Podemos ver e ouvir o cineasta agir e reagir 

imediatamente, na mesma arena histórica em que estão aqueles que 

representam o tema do filme. Surgem as possibilidades de servir de mentor, 
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crítico, interrogador, colaborador ou provocador. (NICHOLS, 2005, p. 155) 

Ainda que o filme interrogue, critique e provoque o passado, bem como a amplitude 

da pesquisa de Litewski – enfatizada pelas entrevistas que são heterogêneas e pelas 

informações que foram buscadas em outros países – demonstre que ele tem conhecimento de 

causa e que esteve em relação com diversos atores sócio-históricos, não se pode dizer que ele 

aparece junto às personagens – o que configuraria um outro tipo de interação, que poderia ou 

não influenciar na dinâmica do filme.  

O modo reflexivo está ligado ao relacionamento entre cineasta e espectador, para 

Nichols isso significa que “em vez de seguir o cineasta em seu relacionamento com outros 

atores sociais, nós agora acompanhamos o relacionamento do cineasta conosco, falando não 

só do mundo histórico como também dos problemas e questões da representação” 

(NICHOLS, 2005, p. 162). Em sentido estrito, não há ligação evidente entre cineasta e 

espectador (ele não aparece no filme), mas a trama coloca reflexões importantes sobre o 

mundo histórico que nos leva a refletir sobre nossas suposições e expectativas em relação a 

esta realidade. A figura de Boilesen, claro, não é simples, e ainda que o filme traga muita 

informação, não é possível formar uma opinião sobre a personagem. O filme aguça nossa 

curiosidade de buscar saber se Boilesen foi mesmo o que dizem que ele foi e sobre as 

questões políticas que envolvem o regime militar no Brasil.  

No contexto em que o filme foi lançado, vale pensar ainda em uma situação 

particular, que nos ajudar a ponderar a questão da reflexividade proposta por Nichols. Afinal, 

estamos diante de um momento em que, pela primeira vez, o Brasil elegeu para presidente 

alguém que não só se contrapunha ao regime militar e lutou contra ele, mas que foi presa e 

torturada por agentes da OBAN. A figura que representa hoje o governo brasileiro foi 

torturada em uma organização financiada pelo capital financeiro daqueles que detêm o poder 

no país. O filme contribui, então, para lançar mais esta reflexão. Por outro lado, no campo 

estético, a reflexividade se dá pela ironia, pelo descompasso de sentido entre imagens e sons 

que ocorrem em diversos momentos. 

Deste modo, o filme nos permite pensar não só na disputa pela memória (batalhas da 

memória), mas também na disputa pelo esquecimento: a quem interessa politicamente e na 

atual configuração de forças discutir a participação de grupos organizados, notadamente os 

empresariais, e que ainda têm representação na FIESP, com a perseguição e a tortura de 

opositores ao regime, quando uma de suas vítimas é a presidenta do país?  

*   *   * 

Por último, antes de encerrar o capítulo, gostaríamos de fazer uma pequena incursão 
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sobre o título do filme: Cidadão Boilesen. A palavra “cidadão”, segundo definição do 

dicionário Michaellis, remete a todo aquele que habita uma cidade e que goza de direitos civis 

e políticos dentro de um Estado. Nesse sentido, Boilesen foi tão cidadão como o somos cada 

um de nós. Vale ressaltar, no entanto, que a ideia de cidadão remete às Cidades-Estado 

gregas, onde somente o detentor do título de cidadão poderia participar da vida pública da 

cidade – lembrando que nesta época, vida pública e participação política se fundiam em um 

único todo. Ser um cidadão grego significava, ainda, estar em posição de visibilidade no 

interior do grupo, pois significa, em última instância, poder fazer parte das decisões sobre os 

rumos da cidade, coisa que não era permitida a mulheres e escravos, por exemplo, que 

compunham parte da população. 

Longe do dicionário e perto do cinema, a palavra “cidadão” tem uma história como 

título de filme. Se por um lado não se pode afirmar que a palavra “cidadão” tenha aparecido 

repetidas vezes em título de filmes, por outro ela é muito marcada e imediatamente 

identificada ao filme Cidadão Kane (Orson Welles, 1941). A importância de Cidadão Kane 

não se deve somente à história de seu protagonista, mas principalmente às inovações 

realizadas por Orson Welles quando da filmagem e montagem da obra, consideradas 

inovadoras para os padrões da época. Em virtude disso, o filme é mundialmente conhecido e 

figura quase sempre como parte de listas sobre os melhores filmes de todos os tempos. O 

filme conta a história do americano Charles Foster Kane, personagem fictícia, que durante o 

fim do século XIX e a primeira metade do século XX construiu e perdeu um grande império 

na área da comunicação, proprietário que era de um dos maiores jornais americanos e com 

grande influência na história política do país. A ideia de cidadão no título da obra de Welles, 

pois, refere-se menos àquele que, como todos que habitam a cidade, goza de direitos civis, 

políticos e sociais, e mais como aquele que dentre estes habitantes se diferencia ou que sobre 

eles exerce influência.  

Nessa linha, a rede BBC de Londres realiza um documentário chamado Muito além 

do Cidadão Kane (Simon Hartog, 1993), que versa sobre o poder da Rede Globo de televisão, 

do jornalista Roberto Marinho – dono da emissora – e sua influência política e ideológica no 

Brasil. Um dos argumentos do documentário da BBC é que Roberto Marinho seria uma 

espécie de “Stálin das comunicações no Brasil” – frase proferida por Leonel Brizola – com o 

poder de impedir o crescimento de pequenas emissoras locais de televisão e direcionar o 

debate político a partir de interpretação parcial dos acontecimentos. Neste filme é analisado, 

por exemplo, a grande influência de Marinho na primeira eleição direta para presidente após 

1964, quando vence Fernando Collor de Melo. Embora este documentário não tenha sido 
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exibido nos cinemas nacionais, isso não o impediu de ter se tornado uma espécie de “filme 

obrigatório” em alguns meios, sobretudo acadêmicos, sobre os grupos que detém o poder na 

mídia nacional, sendo a família Marinho o maior deles. Nesse sentido, a palavra “cidadão” de 

Muito além de Cidadão Kane faz referência ao filme de Welles, destacando o poder da mídia. 

No entanto, entre os dois cidadãos, Kane e Marinho, além da identidade fictícia e real que os 

separa encontramos também diferenças em outro aspecto: a personagem de Kane expôs-se em 

uma campanha para a presidência dos Estados Unidos, ao passo que a atuação de Marinho 

seria pautada pela mínima exposição pública. Charles Foster Kane e Roberto Marinho são 

construídos como homens especiais dentro de seus países, como se a palavra cidadão seguida 

de um sobrenome servisse como um código para separá-los da grande maioria dos cidadãos 

comuns.  

Tal ressonância advinda da aproximação da palavra cidadão com um sobrenome, que 

é particularmente forte na história do cinema, chamou-nos a atenção no título do filme 

Cidadão Boilesen. Não pela discussão do poder da mídia, mas pelo traço que o distancia do 

cidadão comum,92 isto é, por ter um sobrenome e por, de algum modo, exercer influência 

sobre os demais ao lançar mão de poderes cujo uso deveria estar regrado, institucionalizado e 

ser de conhecimento público.  

Boilesen, assim como Kane, não busca se distanciar de aparições públicas. Pelo 

contrário, de acordo com os argumentos sustentados pelo filme, o protagonista não se limitava 

a participar da OBAN por meio de apoio financeiro e moral, participava presencialmente, 

comparecendo à sua sede e, segundo alguns, presenciando sessões de tortura.  

Esta personagem, cidadão especial que foi, invade os porões do regime militar e 

redimensiona a prática da tortura: na medida em que um civil frequenta, participa e se envolve 

diretamente em algo considerado pelos militares como situação de exceção, o que era exceção 

pede para ser visto como regra. Em última instância, Cidadão Boilesen, assim como Kane e 

outros, traz à tona o problema da participação política de grupos da sociedade civil ao largo da 

lei. E o que nos instiga com relação ao que o Cidadão em tela diz respeito é justamente a 

pouca discussão sobre a participação dos setores empresarias na política nacional do período.  

92 No brasileiro, há que se ressaltar ainda outro aspecto: devemos lembrar que durante o 
regime militar, mas não apenas, foi bastante comum (e ainda é) utilizar a palavra “cidadão” 
para referir-se a pessoas que de algum modo estão fora da lei.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como tivemos a oportunidade de estudar, os três filmes têm protagonistas diferentes, 

mas é importante ressaltar como cada uma das construções, ao escolher um tipo de 

protagonista, informa e constrói sentidos sobre a memória (e o esquecimento) de nosso 

passado recente. João Batista de Andrade e Chaim Litewski tomam personagens históricas 

como protagonistas dos filmes que realizam, trata-se respectivamente de Vladimir Herzog (à 

época, diretor de jornalismo da TV Cultura) e Henning Boilesen (à época, diretor executivo 

da Ultragaz). Silvio Da-Rin, por seu turno, também parte de um evento histórico e seus 

desdobramentos, o rapto/sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, mas não tem 

essa personagem como protagonista da trama, sendo que seu nome é poucas vezes 

mencionado no desenrolar de Hércules 56. A personagem que desempenha papel de 

protagonista do filme de Da-Rin, cujo nome serve de título, é o avião militar que transportou 

os prisioneiros políticos que foram trocados pelo embaixador até o México, país que lhes 

concedeu asilo político. Vale pontuar que de modo diferente das personagens de Hércules 56 

e de parte do grupo ligado ao combate à ditadura que aparece em Cidadão Boilesen, Vladimir 

Herzog e a maior parte das personagens do filme de Andrade não se associam a luta armada. 

Henning Boilesen, por outro lado, é descrito por Paulo Egydio Martins como alguém que 

entrou na luta contra o “comunismo” para matar e para morrer. Foi um dos empresários que 

participou ativamente da OBAN e morreu pelas mãos daqueles que “combatia”. Temos, 

então, três figuras que representam aspectos diferentes com relação ao passado e ao lugar 

político que ocuparam nele. 

Cabe pontuar que Vlado e Boilesen foram assassinados, mas que apenas o primeiro é 

tido como símbolo exemplar (de combate) relacionado ao regime militar e às práticas de 

perseguição e tortura daqueles que a este se opunham. Boilesen, por seu turno, está associado 

justamente a esse governo. No filme de Andrade, de modo particular, percebemos que a 

referência ao governo é feita de duas maneiras distintas: de um lado, o que prende, tortura e 

mata; de outro, o que emprega Vlado e sinaliza uma abertura política. Essa segunda dimensão 

do governo é caracterizada, também, por contar com o auxílio de empresários civis de 

orientação política liberal. No entanto, e isso deve ser ressaltado, a terceira análise traz outro 

aspecto da participação de empresários civis no governo, a sua cooperação na repressão a 

partir de uma organização como a OBAN.  
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Assim, quisemos mostrar no interior das duas análises que cada um dos filmes 

aponta para uma forma de pensar a ligação entre grupo organizado de empresários e governo 

da época. Em Vlado: 30 anos depois, Ernesto Geisel, Paulo Egydio Martins e José Mindlin  

(que é o único dentre os três que está no filme) aparecem como figuras comprometidas com a 

abertura política e intolerantes com a tortura e a morte de Vlado – vale lembrar que a reação 

de Mindlin ao saber do assassinato de Vlado é pedir demissão do cargo. Trata-se de um 

contexto diverso daquele em que está inserido Boilesen, empresário que não ocupou cargos 

políticos, mas que teve importância política no período por sua participação na OBAN, sendo 

mencionado por várias das personagens entrevistadas como figura frequente no DOI-CODI de 

São Paulo, em companhia de Sérgio Fleury e do Capitão Albernaz, ambos ligados às práticas 

de perseguição, tortura e (por vezes) assassinato de “comunistas”. Ainda no filme de 

Litewski, a reação dos militares ao falar de Boilesen prenunciava a iminência da sua morte. 

Contudo, nenhum deles assume “estar com Boilesen” ou, em outros termos, partilhar do 

mesmo “gosto” que ele. O protagonista de Cidadão Boilesen transforma-se em estigma e não 

em símbolo de luta (como ocorre com Vlado). Desta forma, enquanto a construção narrativa 

de Vlado: 30 anos depois indica, como tentamos mostrar, para uma espécie de elucidação da 

população brasileira “ensinando” quem foi Herzog e o que foi a ditadura militar, a de 

Litewski parece tanto desencavar (e talvez denunciar) a colaboração de empresários com os 

órgãos repressivos da ditadura quanto investigar e apontar qual foi a participação de Boilesen 

no governo da época.  

Em ambos os filmes, Vlado e Boilesen são personagens e protagonistas importantes 

para a construção da memória do passado no presente, o primeiro por morrer vítima de um 

regime opressor e o segundo por simbolizar tanto o lado não militar desse governo 

(mostrando a forte participação civil), como por apontar para a tortura não como prática de 

exceção ocorrida nos porões do regime, mas como procedimento acessível a cidadãos 

especiais, com sobrenome, como Boilesen. Essas personagens apontam para uma dimensão 

pouco explorada e por vezes “esquecida” da história da ditadura, aspecto que exploramos na 

análise do filme de Litewski, mas que também indicamos no filme de Da-Rin: de um lado, a 

participação silenciosa da sociedade civil, que por não lutar contra o regime prefere aceitar 

uma versão “conciliatória” da história (cf. REIS FILHO, 1997). De outro, tampouco se 

investiga a participação de grupos organizados da sociedade civil no governo militar, como o 

caso de Boilesen, que é construído por parte das personagens como alguém ligado ao “mal”. 

Entretanto, há que se tomar cuidado para que construir uma memória sobre Boilesen e sua 

participação na OBAN não se limite a ajustá-lo a categorias de “mal” ou “bem”, pois a 
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questão levantada pelo filme de Litewski aponta para algo maior que Boilesen, que é a 

participação ativa de civis no governo militar. Ou seja, o filme parece abrir a porta para que 

pensemos não em Boilesen como a única figura civil da OBAN, mas como uma dentre outras.  

Durante as análises, foi importante mostrar como cada um dos filmes lidou com a 

produção de memórias e a produção de esquecimentos. Em Da-Rin, esta questão foi 

trabalhada a partir das memórias produzidas no interior dos dois grupos (ambos compostos 

por personagens que foram perseguidas durante o regime), sendo que a construção da 

memória sobre o passado é mais coesa no interior do grupo que denominamos “mesa”, 

enquanto no outro grupo percebemos o resgate de diversas lembranças sobre esse passado. 

Trata-se em todos os casos, pelo menos até o ano do lançamento de Hercules 56 (2007), da 

produção de memórias subterrâneas sobre um mesmo acontecimento passado. Ou seja, de 

memórias que não estão presentes no discurso oficial. Neste filme, inclusive, podemos notar a 

dimensão do esquecimento em outro aspecto muito interessante, com relação a ausência de 

Fernando Gabeira, que foi quem primeiro propôs uma interpretação sobre o evento histórico 

conhecido como “sequestro do embaixador americano”. Com esta omissão, Da-Rin e as 

outras personagens de seu filme tomam posição frente ao presente ao esquecer Gabeira e sua 

maneira de contar o passado. Em Hércules 56, o embaixador americano, personagem de 

destaque em O que é isso companheiro?, não aparece como figura central para essa 

elaboração. A grandeza do avião militar Hércules 56 e as lembranças destacadas pelas 

personagens “isoladas”, juntamente com a elaboração coesa realizada pelo grupo mesa 

apontam para uma outra forma de pensar a memória do período: ainda que as personagens do 

filme de Da-Rin tenham interpretações distintas para o passado, constroem o evento como 

algo sério e representativo no interior da história da ditadura militar. Tais pessoas, 

parafraseando a personagem de Flávio Tavares, deram nessa empreitada o que de melhor elas 

tinham, suas próprias vidas. Mas este, no entanto, não é um tipo de olhar compartilhado 

socialmente sobre o passado e a importância sociológica da construção deste tipo de memória 

(que se opõe a uma formulação prévia e difundida dos fatos, a de Gabeira) está em seu 

aspecto questionador, pois constrói-se uma memória que questiona por meio do esquecimento 

interpretações já realizadas sobre o passado.  

Tendo por base esse tipo de discussão, vale a pena apontar também, como tentamos 

ressaltar durante todo o trabalho, o modo como memória e esquecimento são construídos na 

narrativa fílmica. Notemos que cada um dos filmes adota diferentes construções narrativas. 

Em Hércules 56 e em Cidadão Boilesen não se trata, como em Vlado: 30 anos depois, de 

opções que enfatizam a necessidade de informar a população, ou seja, de ministrar (por meio 
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do audiovisual) uma aula expositiva sobre a história da ditadura militar no Brasil, mas sim de 

uma discussão, na tela, a respeito de acontecimentos passados e sua repercussão no presente. 

As estratégias narrativas utilizadas tanto por Da-Rin, como por Litewski enfatizam mais as 

personagens que eles mesmos, os diretores. Em Andrade, por sua vez, ocorre o oposto, pois o 

diretor parte de um argumento construído por ele próprio no interior da narrativa para 

justificar a importância de seu filme. Este argumento tem por base a ideia que o “povo 

brasileiro” não conhece seu passado e que, então, cabe a ele, diretor, que vivenciou “os anos 

de chumbo” ensiná-lo ao “povo”, ou seja, aos espectadores. Esse tipo de construção narrativa 

nos convida a conhecer a história do Brasil, sendo a memória do passado simplesmente 

transmitida  ao “povo” ao invés de ser construída no interior da narrativa e debatida por meio 

do filme. Em Hércules 56, por seu turno, as personagens trazem diferentes questionamentos 

sobre o presente ao enfocar os acontecimentos passados. Com isso, se constrói na narrativa 

uma certa “glorificação” daquelas personagens que escolheram “lutar” contra a ditadura, 

proporcionando um debate sobre a história com quem dela participou (seus protagonistas). 

Certamente esse debate não envolve a sociedade, mas o recurso de colocar um grupo 

discutindo o assunto em uma mesa de bar funciona como um convite para que dele se possa 

participar... uma participação particular, claro, dado que essa mesa está protegida pela tela.  

Ainda a este respeito, temos que ressaltar que nas duas primeiras análises as 

construções fílmicas enfatizam apenas um tipo de personagem ligada ao passado: aquelas que 

lutaram contra a ditadura. Sem dúvida, como buscamos pontuar por meio das análises, são 

posturas diferentes frente a essa “luta”. Entretanto, em Litewski somos convidados a outro 

debate, desta vez com um grupo de personagens que é mais heterogêneo: aparecem tanto 

aquelas que se posicionaram contra o governo militar, como personagens que participaram 

dele – para usarmos as palavras de João Roberto Martins Filho, aparecem tanto militantes 

como militares93. Assim, o filme permite que se questione a ideia presente em certo “senso 

comum” sobre a ditadura como um regime apenas militar, pois apresenta argumentos pouco 

trabalhados nos filmes anteriores: da participação organizada de um grupo específico da 

sociedade civil no governo da época, composta por grande parte dos empresários da FIESP e 

sua colaboração à OBAN. 

A produção de memórias leva, em cada um dos filmes, a escolha de um viés 

interpretativo a partir do qual o passado deve ser trazido à tona. Andrade nos ensina o 

passado, Da-Rin questiona um passado difundido e propõe um novo debate a respeito deste e 

93 Como buscamos pontuar na análise, é digno de nota que Cidadão Boilesen conta também 
com personagens que não se identificam como militantes ou como militares.  
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Litewski, por seu turno, apresenta novos aspectos do passado, aspectos que precisam ser 

melhor explorados caso se tenha real interesse em compreender o que aconteceu durante a 

ditadura. Quanto a dimensão do esquecimento, existe ao menos uma coisa importantes a 

dizer: a da possibilidade de produzir esquecimentos, ou seja, em adotar uma maneira de 

pensar o passado que implica, necessariamente, na negação de outras. No filme de Da-Rin, 

por exemplo, esta opção aparece no “esquecimento” de Gabeira. 

Como pudemos pensar, então, a memória da ditadura militar a partir do nosso 

“material privilegiado de pesquisa”? É possível concluir alguma coisa? O título de nosso 

trabalho – Boilesen, Hércules e Vlado: cinema e fragmentos de memória – enfoca cada um 

dos protagonistas dos filmes escolhidos, pois percebemos que foi a partir deles que cada filme 

nos propiciou discutir os aspectos que nos pareceram relevantes para se pensar um debate 

sobre memória (que é, por seu turno, também um debate sobre esquecimento). Mas não se 

trata de pensar a produção de uma memória nacional ou de uma memória total sobre uma 

época, mas de fragmentos de memória. Ou seja, de aspectos do passado que aparecem 

elaborados como memória em cada uma das construções narrativas analisadas. No entanto, 

são memórias fragmentadas sobre o passado, memórias que elaboram, no interior de alguns 

grupos aquilo que aconteceu, que demonstram o esforço por parte de alguns em pensar o 

passado (e inclusive a ânsia por ensinar o passado no caso de Andrade), mas não se tratam de 

discussões em que aparece a apropriação pública de informação, ou seja, não aparece a 

apropriação da história por aqueles que não a vivenciaram ou não trabalham com o período. 

Esses filmes, em especial, se constituem como fragmentos que mostram como determinados 

grupos no interior da sociedade brasileira têm tentado colocar em questão aspectos de seu 

passado. 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
 

I Ato Institucional Número 5 – AI594 

 

ATO INSTITUCIONAL Nº 5, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ouvido o Conselho de 

Segurança Nacional, e 

 

CONSIDERANDO que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, 

conforme decorre dos Atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que 

visavam a dar ao País um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e 

político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à 

dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições 

de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, "os. meios indispensáveis à 

obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder 

enfrentar, de modo direito e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a 

restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria" (Preâmbulo do Ato 

Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964); 

CONSIDERANDO que o Governo da República, responsável pela execução 

daqueles objetivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas 

ou grupos anti-revolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar 

faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, bem como porque o Poder 

Revolucionário, ao editar o Ato Institucional nº 2, afirmou, categoricamente, que "não se disse 

que a Revolução foi, mas que é e continuará" e, portanto, o processo revolucionário em 

desenvolvimento não pode ser detido; 

CONSIDERANDO que esse mesmo Poder Revolucionário, exercido pelo Presidente 

da República, ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar a nova 

Constituição, estabeleceu que esta, além de representar "a institucionalização dos ideais e 

94  Retirado de http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislacao_6.htm. 
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princípios da Revolução", deveria "assegurar a continuidade da obra revolucionária" (Ato 

Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966); 

CONSIDERANDO, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais 

distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a 

Revolução vitoriosa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu 

povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la; 

CONSIDERANDO que, assim, se torna imperiosa a adoção de medidas que 

impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a 

segurança, a tranqüilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e 

social do País comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária; 

CONSIDERANDO que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos 

ideais e à consolidação do Movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se 

responsabilizaram e juraram defendê-lo, a adotarem as providências necessárias, que evitem 

sua destruição, 

Resolve editar o seguinte 

 

ATO INSTITUCIONAL 

Art. 1º - São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições 

estaduais, com as modificações constantes deste Ato Institucional. 

Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso 

Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato 

Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando 

convocados pelo Presidente da República. 

§ 1º - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica 

autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições 

ou na Lei Orgânica dos Municípios. 

§ 2º - Durante o período de recesso, os Senadores, os Deputados federais, estaduais e 

os Vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. 

§ 3º - Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e 

orçamentária dos Municípios que não possuam Tribunal de Contas, será exercida pelo do 

respectivo Estado, estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos 

administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. 

Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a 

intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição. 
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Parágrafo único - Os interventores nos Estados e Municípios serão nomeados pelo 

Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam, 

respectivamente, aos Governadores ou Prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimentos e 

vantagens fixados em lei. 

Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o 

Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá 

suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos 

eletivos federais, estaduais e municipais. 

Parágrafo único - Aos membros dos Legislativos federal, estaduais e municipais, que 

tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quorum 

parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. 

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 

simultaneamente, em: 

I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 

II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 

III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; 

IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 

a) liberdade vigiada; 

b) proibição de freqüentar determinados lugares; 

c) domicílio determinado, 

§ 1º - O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou 

proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. 

§ 2º - As medidas de segurança de que trata o item IV deste artigo serão aplicadas 

pelo Ministro de Estado da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. 

Art. 6º - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: vitaliciedade, 

mamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. 

§ 1º - O Presidente da República poderá mediante decreto, demitir, remover, 

aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, 

assim como empregado de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 

demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, 

assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de 

serviço. 

§ 2º - O disposto neste artigo e seu § 1º aplica-se, também, nos Estados, Municípios, 

Distrito Federal e Territórios. 
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Art. 7º - O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na 

Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. 

Art. 8º - O Presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de 

bens de todos quantos tenham enriquecido, ilicitamente, no exercício de cargo ou função 

pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Parágrafo único - Provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se-á sua 

restituição. 

Art. 9º - O Presidente da República poderá baixar Atos Complementares para a 

execução deste Ato Institucional, bem como adotar, se necessário à defesa da Revolução, as 

medidas previstas nas alíneas d e e do § 2º do art. 152 da Constituição. 

Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, 

contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 

Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de 

acordo com este Ato institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos 

efeitos. 

Art. 12 - O presente Ato Institucional entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

Brasília, 13 de dezembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grünewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antônio Delfim Netto 

Mário David Andreazza 

Ivo Arzua Pereira 

Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Márcio de Souza e Mello 

Leonel Miranda 

José Costa Cavalcanti 

Edmundo de Macedo Soares 

Hélio Beltrão 
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Afonso A. Lima 

Carlos F. de Simas 

 

II Lei de Anistia95 

 

  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

LEI Nº6.683, de 28 de Agosto de 1979  

 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro 

de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes 

eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração 

Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 

fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza 

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 

§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes 

de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 

§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato 

Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se 

ao montepio militar, obedecidas as exigências do art. 3º. 

Art. 2º (Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002) 

Art. 3º O retorno ou a reversão ao serviço ativo somente deferido para o mesmo cargo ou 

emprego, posto ou graduação que o servidor, civil ou militar, ocupava na data de seu 

afastamento, condicionado, necessariamente, à existência de vaga e ao interesse da 

Administração. 

§ 1º - Os requerimentos serão processados e instituídos por comissões especialmente 

designadas pela autoridade a qual caiba a apreciá-los. 

§ 2º - O despacho decisório será proferido nos centos e oitenta dias seguintes ao recebimento 

do pedido. 

§ 3º - No caso de deferimento, o servidor civil será incluído em Quadro Suplementar e o 

95 Retirado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6683.htm. 

 

                                                 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep267-L6683-79.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10559.htm%23art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6683.htm
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Militar de acordo com o que estabelecer o Decreto a que se refere o art. 13 desta Lei. 

§ 4º - O retorno e a reversão ao serviço ativo não serão permitidos se o afastamento tiver sido 

motivado por improbabilidade do servidor. 

§ 5º (Revogado pela Lei nº 10.559, de 2002) 

Arts. 4º e 5º(Revogados pela Lei nº 10.559, de 2002) 

Art. 6º O cônjuge, qualquer parente, ou afim, na linha reta, ou na colateral, ou o Ministro 

Público, poderá requerer a declaração de ausência de pessoa que, envolvida em atividades 

políticas, esteja, até a data de vigência desta Lei, desaparecida do seu domicílio, sem que dela 

haja notícias por mais de 1 (um) ano 

§ 1º - Na petição, o requerente, exibindo a prova de sua legitimidade, oferecerá rol de, no 

mínimo, 3 (três) testemunhas e os documentos relativos ao desaparecimento, se existentes. 

§ 2º - O juiz designará audiência, que, na presença do órgão do Ministério Público, será 

realizada nos 10 (dez) dias seguintes ao da apresentação do requerente e proferirá, tanto que 

concluída a instrução, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sentença, da qual, se concessiva do 

pedido, não caberá recurso. 

§ 3º - Se os documentos apresentados pelo requerente constituirem prova suficiente do 

desaparecimento, o juiz, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, proferirá, 

no prazo de 5 (cinco) dias e independentemente de audiência, sentença, da qual, se 

concessiva, não caberá recurso. 

§ 4º - Depois de averbada no registro civil, a sentença que declarar a ausência gera a 

presunção de morte do desaparecido, para os fins de dissolução do casamento e de abertura de 

sucessão definitiva. 

Art. 7º A conhecida anistia aos empregados das empresas privadas que, por motivo de 

participação em grave ou em quaisquer movimentos reivindicatórios ou de reclamação de 

direitos regidos pela legislação social, haja sido despedidos do trabalho, ou destituídos de 

cargos administrativos ou de representação sindical. 

Art. 8º Os anistiados, em relação as infrações e penalidades decorrentes do não cumprimento 

das obrigações do serviço militar, os que à época do recrutamento, se encontravam, por 

motivos políticos, exilados ou impossibilitados de se apresentarem. 

Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos dependentes do anistiado. 

Art. 9º Terão os benefícios da anistia os dirigentes e representantes sindicais punidos pelos 

Atos a que se refere o art. 1º, ou que tenham sofrido punições disciplinares incorrido em faltas 

ao serviço naquele período, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias, bem como os 

estudantes. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10559.htm%23art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10559.htm%23art22
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Art. 10.Os servidores civis e militares reaproveitados, nos termos do art. 2º, será contado o 

tempo de afastamento do serviço ativo, respeitado o disposto no art. 11. 

Art. 11.Esta Lei, além dos direitos nela expressos, não gera quaisquer outros, inclusive 

aqueles relativos a vencimentos, saldos, salários, proventos, restituições, atrasados, 

indenizações, promoções ou ressarcimentos. 

Art. 12.Os anistiados que se inscreveram em partido político legalmente constituído poderão 

voltar e ser votados nas convenções partidárias a se realizarem no prazo de 1 (um) ano a partir 

da vigência desta Lei. 

Art. 13.O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias, baixará decreto regulamentando esta 

Lei. 

Art. 14.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15.Revogam-se as disposições em contrário. 

 Brasília, 28 de agosto de 1979; 158º da Independência e 91º da República. 
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III Quantidade de filmes brasileiros lançados por gênero96 

  

 

96 Tabela “Filmes brasileiros por gênero – 1995 a 2012”, retirada do site da ANCINE: 
http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2104.pdf, consultado em 03/03/2013. 

 

                                                 

http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/DadosMercado/2104.pdf
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IV Certidão atualizada de óbito de Wladimir Herzog97 

 

97 Trata-se de documento entregue para a família Herzog no ano de 2013 como consequência 
dos trabalhos da Comissão Nacional da  Verdade, criada em 2011 e instituía em Maio de 
2012 para apurar (sem o poder de julgar) os crimes cometidos durante o período militar. 
Informações retiradas de http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/familia-de-
vladimir-herzog-recebe-novo-atestado-de-obito.html, em 15/03/2013. 

 

                                                 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/familia-de-vladimir-herzog-recebe-novo-atestado-de-obito.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/03/familia-de-vladimir-herzog-recebe-novo-atestado-de-obito.html
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V Manifesto ao povo Brasileiro98 

 

Grupos revolucionários detiveram hoje o sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos 

Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país, onde o mantêm preso. Este ato não é um 

episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo: assaltos a 

bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os 

banqueiros tomam do povo e de seus empregados; ocupação de quartéis e delegacias, onde se 

conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura; invasões de presídios, 

quando se libertam revolucionários, para devolvê-los à luta do povo; explosões de prédios que 

simbolizam a opressão; e o justiçamento de carrascos e torturadores. 

Na verdade, o rapto do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária, 

que avança a cada dia e que ainda este ano iniciará sua etapa de guerrilha rural. 

Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a 

exploração, se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos 

espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para 

os exploradores, a esperança e a certeza da vitória para o meio dos explorados. 

O sr. Burke Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que, 

aliados aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, 

mantêm o regime de opressão e exploração. 

Os interesses desses consórcios de se enriquecerem cada vez mais criaram e mantêm 

o arrocho salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Portanto, o rapto 

do embaixador é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso e a 

todo momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta. Saibam todos que esta é uma luta 

sem tréguas, uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou outro general no 

poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores e com a constituição 

de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. 

Estamos na Semana da Independência. O povo e a ditadura comemoram de maneiras 

diferentes. A ditadura promove festas, paradas e desfiles, solta fogos de artifício e prega 

cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma; quer jogar areia nos olhos dos 

explorados, instalando uma falsa alegria com o objetivo de esconder a vida de miséria, 

98 Retirado de http://franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=manifesto-do-

sequestro-do-embaixador-americano-rio-1969. 

 

 

                                                 

http://franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=manifesto-do-sequestro-do-embaixador-americano-rio-1969
http://franklinmartins.com.br/estacao_historia_artigo.php?titulo=manifesto-do-sequestro-do-embaixador-americano-rio-1969
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exploração e repressão em que vivemos. Pode-se tapar o sol com a peneira? Pode-se esconder 

do povo a sua miséria, quando ele a sente na carne? 

Na Semana da Independência, há duas comemorações: a da elite e a do povo, a dos 

que promovem paradas e a dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração. A vida e a 

morte do sr. embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o sr. 

Burke Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça 

revolucionária. Nossas duas exigências são: 

a) A libertação de quinze prisioneiros políticos. São quinze revolucionários entre os 

milhares que sofrem as torturas nas prisões-quartéis de todo o país, que são espancados, 

seviciados, e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o 

impossível. Não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados 

nas prisões. Esses não serão libertados, é lógico. Serão vingados, um dia. Exigimos apenas a 

libertação desses quinze homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale cem 

embaixadores, do ponto de vista do povo. Mas um embaixador dos Estados Unidos também 

vale muito, do ponto de vista da ditadura e da exploração. 

b) A publicação e leitura desta mensagem, na íntegra, nos principais jornais, rádios e 

televisões de todo o país. 

Os quinze prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país 

determinado – Argélia, Chile ou México –, onde lhes seja concedido asilo político. Contra 

eles não devem ser tentadas quaisquer represálias, sob pena de retaliação. 

A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita nossa 

proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos quinze líderes revolucionários e 

esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa, ou se 

não houver resposta nesse prazo, o sr. Burke Elbrick será justiçado. Os quinze companheiros 

devem ser libertados, estejam ou não condenados: esta é uma “situação excepcional". Nas 

"situações excepcionais", os juristas da ditadura sempre arranjam uma fórmula para resolver 

as coisas, como se viu recentemente, na subida da junta militar. 

As conversações só serão iniciadas a partir de declarações públicas e oficiais da 

ditadura de que atenderá às exigências.  

O método será sempre público por parte das autoridades e sempre imprevisto por 

nossa parte. 

Queremos lembrar que os prazos são improrrogáveis e que não vacilaremos em 

cumprir nossas promessas. 

Finalmente, queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos 
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companheiros: não vamos aceitar a continuação dessa prática odiosa. Estamos dando o último 

aviso. Quem prosseguir torturando, espancando e matando ponha as barbas de molho. Agora é 

olho por olho, dente por dente. 

 

Ação Libertadora Nacional (ALN) 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8)  

 

 


	arquivo1-elementospretextuais
	arquivo2-dissertaçãorevisado
	SUMÁRIO
	1  INTRODUÇÃO
	1.1 Memória e esquecimento: o cinema brasileiro em questão
	1.2 Procedimentos metodológicos

	1 A ELABORAÇÃO DO PASSADO EM VLADO: 30 ANOS DEPOIS
	3  HÉRCULES 56: MEMÓRIA SOB AS LENTES DO PRESENTE
	4  OS ESPINHOS DO PASSADO EM CIDADÃO BOILESEN
	5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
	6  BIBLIOGRAFIA
	6.1 Bibliografia principal
	6.2 Bibliografia complementar
	6.3  Filmografia Principal e Citada
	6.4 Sites Consultados

	DOCUMENTOS ANEXOS
	I Ato Institucional Número 5 – AI593F
	II Lei de Anistia94F
	III Quantidade de filmes brasileiros lançados por gênero95F
	IV Certidão atualizada de óbito de Wladimir Herzog96F
	V Manifesto ao povo Brasileiro97F



