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RESUMO

O melodrama histórico O que é isso, companheiro? (Bruno Barreto, 1997) e o
documentário Hércules 56 (Silvio Da-Rin, 2006) adotam gêneros cinematográficos distintos
para representar uma das mais importantes ações da luta armada durante o regime autoritário
no Brasil (1964-1985): o sequestro do embaixador dos EUA, Charles Elbrick, promovido por
MR-8 e ALN em 1969. Produzidos em tempos democráticos, os filmes têm o testemunho
como matriz de suas imagens, e a tensão entre os gêneros já sugere, em si, uma disputa em
torno da fidedignidade da memória. Adaptação do relato pessoal homônimo de Fernando
Gabeira publicado em 1979, O que é isso, companheiro? mobiliza o modo melodramático
hollywoodiano em uma encenação do acontecimento que vilaniza a guerrilha, distribui
inocências aos sujeitos sociais e redime os torturadores. Nessa imagem desculpadora da
memória, o passado é moralmente julgado como um lapso aberrante superado na década de
1990, quando governava a ordem (neo)liberal. Em resposta, Hércules 56 reúne os
protagonistas da ação e os presos políticos libertados em troca do diplomata em uma
montagem de entrevistas e imagens de arquivo cuja coesão tende a instituir a totalidade
narrativa do sequestro e a unidade teleológica da luta armada em geral. Inclinado ao tom da
celebração, o documentário realinha os sentidos dos atos passados, enquadrando-os na trilha
do longo percurso rumo ao triunfo democrático-institucional do PT nos anos 2000. Presta,
assim, justíssima homenagem à militância pretérita, mas acaba neutralizando o dissenso
crítico e transformando a luta incisiva em relíquia de um tempo extinto. Embora
essencialmente antagônicas em termos estéticos e ideológicos, a memória desculpação e a
memória monumentalizante elegem de forma paralela as respectivas conjunturas de produção
dos filmes como ápices do devir histórico, sem discordar significativamente acerca das bases
concretas da “conciliação” democrática brasileira. “Encerrada” aquela história, o embate fica
circunscrito ao âmbito das representações cinematográficas da memória, restando intocada a
real permanência da impunidade das violações dos direitos humanos no Brasil.

Palavras-chave: Luta armada, cinema, memória, melodrama, documentário.

ABSTRACT

The historical melodrama Four days in September (Bruno Barreto, 1997) and the
documentary Hércules 56 (Silvio Da-Rin, 2006) adopt different film genres to represent one
of the most important actions of the guerrilla warfare throughout the authoritarian regime led
by the military in Brazil (1964-1985): the kidnapping of the U.S. ambassador Charles Elbrick,
carried out by MR-8 and ALN revolutionary organizations in 1969. Produced during
democratic times, the underlying imagery and tension between genres of both films suggest,
in themselves, a battle over the reliability of memory. Based on the 1979 memoir of Fernando
Gabeira, Four days in September uses a melodramatic style to stage the event in a way that
vilifies the left-wing guerrillas, confers innocence upon the social actors and redeems the
torturers. In this apologist version of the memory, the past is morally judged as an abhorrent
lapse that was totally overcome in the 1990’s when the neoliberal order was in charge of the
country. Reacting against this vision, the editing of Hércules 56 presents the kidnapping
protagonists and the political prisoners freed in exchange for Mr. Elbrick in such a coherent
way that both the interviews and the archive footage establish the full story of the episode
along with the teleological unity of the entire political struggle opposed to the regime.
Preferring to celebrate the accomplishment, the documentary realigns the meanings of these
past acts, as if they had only set the stage for the electoral triumph of PT (Workers’ Party) at
the turn of the century. In doing so, the film pays homage to past militancy but the final
outcome neutralizes critical controversy and turns the incisive uprising into a relic of a
bygone era. Although aesthetically and ideologically opposed, the exculpatory and the
monumentalizing memories run in parallel in each film, assuming their respective political
junctures as the culmination of history and with no significant disagreements over the
concrete foundations of the Brazilian democratic “conciliation”. In bringing this history to a
close, the conflict stays enclosed inside the scope of the representations of memory on films,
leaving behind the legacy of impunity for human rights violations in Brazil.

Keywords: Guerrilla, cinema, memory, melodrama, documentary.
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INTRODUÇÃO

Leituras cinematográficas da história: imagens de memória

Os filmes aqui analisados mobilizam muitas das tensões estéticas entre ficção e
documentário no embate que travam em torno da memória da luta armada no Brasil. Em O
que é isso, companheiro? (Bruno Barreto, 1997) e Hércules 56 (Silvio Da-Rin, 2006), o
mesmo acontecimento histórico é retratado, respectivamente, pelas lentes do melodrama de
matriz hollywoodiana e de certa vertente do documentarismo de entrevista contemporâneo. O
sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick – ação guerrilheira realizada
pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e pela Ação Libertadora Nacional
(ALN), em setembro de 1969, com o objetivo de libertar presos políticos e romper a censura
imposta pelos militares – é o fato passado que está no cerne da disputa de memória entre os
gêneros cinematográficos. Distanciados em quase uma década, os filmes propõem visões do
evento que, para além das diferenças formais, ancoravam-se em conjunturas relativamente
distintas.
Adaptação para as telas do best-seller testemunhal homônimo de Fernando Gabeira
publicado em 1979, O que é isso, companheiro? era filme com ambições comerciais,
produzido pela LCBarreto Produções e lançado nos cinemas brasileiros em maio de 1997, em
pleno momento da cinematografia nacional que se convencionou chamar de “Retomada”. A
realização contava com um elenco ilustre, composto tanto por atores ligados à teledramaturgia
brasileira quanto por intérpretes estrangeiros com certo trânsito em Hollywood. Com
linguagem vinculada aos cânones do cinema industrial norte-americano, a película obteve
significativo sucesso de público, tendo, porém, arregimentado uma legião de detratores,
principalmente entre aqueles que viveram mais ou menos de perto a experiência encenada em
suas imagens. Em 1998, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
Hércules 56, exibido pela primeira vez no encerramento do Festival de Brasília, em
novembro de 2006, e lançado nos cinemas em maio de 2007, foi acolhido por grande parte da
crítica como a devida resposta documental às polêmicas ficcionalizações da história de O que
é isso, companheiro?. Suas imagens traziam inscritos os rostos e as vozes das próprias
testemunhas, seja no debate coletivo dos cinco dirigentes ainda vivos de MR-8 e ALN que
tomaram parte no comando do sequestro, de um lado, seja, de outro, nas entrevistas
individuais com os nove remanescentes dentre os quinze libertados em troca de Elbrick. Além

10

de agregar as vozes testemunhais, o documentário de Silvio Da-Rin revelava um rico material
de arquivo, exibindo muitas imagens de época até então inéditas no Brasil.
Talvez seja inútil reiterar ainda uma vez a validade do cinema como documento para
os historiadores. Já nos anos 1970, os filmes estavam incorporados entre os “novos objetos”
da disciplina histórica, em grande parte graças ao pioneirismo de Marc Ferro.1 Hoje é vasto o
campo historiográfico dedicado aos estudos do audiovisual, em suas mais variadas facetas, no
Brasil e alhures. Mais do que realizar um debate amplo sobre as possíveis relações entre
história e cinema, esta introdução limita-se a indicar ao leitor as diretrizes metodológicas que
norteiam as análises fílmicas presentes neste trabalho.2
Antes de mais nada, cabe afirmar que a imagem cinematográfica tem aqui a primazia
como documento. Ela não é vista como fonte traiçoeira a ser acareada com a suposta
integridade das fontes escritas, tampouco como matriz insuficiente a ser complementada por
outros discursos. Neste trabalho, os filmes serão analisados como documentos em si,
completos e abertos em suas significações e contradições intrínsecas. Já a estrutura da
dissertação e a forma da redação dos capítulos manifestam um esforço nesse sentido: em uma
e outra, ocorre um movimento que parte da descrição do material audiovisual para chegar, no
fim, a possíveis conclusões historiográficas. Entretanto, afirmar que as fontes escritas serão
secundárias não significa dizer que sejam negligenciáveis. Na verdade, e o leitor o perceberá,
haverá, sim, o cotejamento com outras modalidades discursivas, mas apenas na medida em
que contribua para a elucidação dos sentidos das imagens fílmicas. A crítica cinematográfica,
o testemunho escrito e a historiografia sem dúvida informaram as análises, mas foram sempre
mobilizados em função daquilo que é visto na tela.
A prioridade das imagens como fonte indica uma outra diretriz metodológica: os
filmes são aqui considerados como algo mais do que documentos. De fato, o material
audiovisual não é uma substância disponível ao garimpo abalizado do profissional da história
em busca de vestígios autênticos. Principalmente no caso do filme histórico, trata-se já de um
discurso mais ou menos independente sobre o passado, que deve ser compreendido em sua
integralidade.3 Mesmo aí, o que está em jogo não é tanto a fidelidade da representação
audiovisual em relação ao que de fato ocorreu, mas sim os nexos entre a representação e
1

MORETTIN, Eduardo. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. In: CAPELATO, Maria Helena
et al. História e cinema. São Paulo: Alameda, 2007. p. 39; FERRO, Marc. Cinema e História. 2 ed. São Paulo:
Paz e Terra, 2010. p. 09.
2
Para um debate propriamente metodológico sobre o tema, cf. RAMOS, Alcides Freire. Canibalismo dos fracos.
Bauru: Edusc, 2002. p. 15-48; NAPOLITANO, Marcos. A História depois do papel In: PINSKY, Carla
Bassanezi (org.), Fontes históricas, 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 235-289.
3
Sobre o tema da integralidade do documento fílmico, cf. RAMOS, A. F., op. cit., p. 27-43; MORETTIN, op.
cit., p. 61-64; NAPOLITANO, op. cit., p. 236-237.
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aquilo que está para além dela. Interessa sobretudo distinguir aquilo que a estruturação do
discurso sobre o passado em imagens e sons pode indicar sobre a conjuntura na qual emergiu.
Porque, se é fato que o cinema tem o poder de captar o imponderável, registrando “lapsos”
reveladores do “não visível através do visível” que fogem ao controle do diretor, 4 é verdade
também que há uma outra dimensão que, em geral, se sobrepõe àquilo que as imagens têm de
“testemunho involuntário”, justamente o “testemunho voluntário”5 manifesto no esforço de
estabelecimento de uma coerência unívoca das representações.6 Há, sem dúvida, significados
a serem “extorquidos” das tomadas, mas existe igualmente algo que elas declaram
espontaneamente, e a conjugação analítica entre sentidos extraídos e projetados talvez leve a
uma compreensão um pouco menos lacunar da história. Em suma: a obra fílmica que se
dedica a retratar o passado carrega – para resgatar a noção cunhada pelo próprio Ferro – uma
“leitura cinematográfica da história”.7
É por essa razão que se optou por uma análise pormenorizada dos elementos ligados à
forma estética e ao teor narrativo presentes em O que é isso, companheiro? e Hércules 56. As
reflexões derivadas das imagens e dos sons são frutos da atenção às minúcias, aos brevíssimos
signos, contemplando tanto aquilo que têm de inadvertido quanto a sua inserção simbólica na
composição dos sentidos programáticos da obra. No campo do visível, não foram ignoradas as
possibilidades significantes do enquadramento, dos ângulos, dos pontos de vista, dos
movimentos de câmera, da iluminação, da coloração ou sua ausência, das associações
figurativas ou alegóricas, das justaposições de planos, das inserções, das trucagens, da
gestualidade, do figurino, da espacialidade e dos objetos cênicos. Na ambiência sonora, para
além do conteúdo verbal, houve o empenho de uma escuta cuidadosa das trilhas incidentais,
dos temas musicais, da sincronia e da sonoplastia. Buscou-se, em síntese, uma assistência
“indiciária” do material audiovisual, em seus “pormenores mais negligenciáveis”, suas “pistas
infinitesimais”,8 procurando a coesão enunciativa intrínseca à obra fílmica naquilo que ela
tem de visível e invisível. Tal decupagem analítica partiu da premissa de que tudo era
autêntico e relevante na lógica geral interna de cada um dos discursos cinematográficos.
Neste ponto, cabe já uma justificativa que é, ao mesmo tempo, um pedido de
desculpas ao leitor. A perspectiva da preeminência audiovisual em suas minúcias levou à
4

FERRO, Marc. O filme: uma contra-análise da sociedade? In: ______, 2010, p. 33.
BLOCH, Marc. Apologia da história: ou, o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p. 7681.
6
Não se ignora aqui o fato de que as representações podem rejeitar programaticamente a univocidade. Esse,
porém, não é o caso dos filmes analisados neste trabalho.
7
FERRO, Marc. Coordenadas para uma pesquisa. In: ______, op. cit., p. 21.
8
GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: ______. Mitos, emblemas, sinais:
morfologia e história. São Paulo: Cia. das Letras, 2007. p. 144 e 151.
5
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opção pela descrição textual detalhada de certos planos, momentos em que a escrita corre o
risco de tornar-se, pelo impulso exaustivo, um tanto enfadonha. Duas razões básicas levaram
a essa escolha, uma de ordem prática, outra de ordem metodológica. Em primeiro lugar,
considerou-se que risco maior seria contar com a memória do leitor em relação às imagens
dos filmes. A alusão genérica a uma cena apagada da lembrança, cujos detalhes fundamentam
as conclusões da análise, acabaria prejudicando a própria argumentação. Além disso, contou
também a convicção de que o texto analítico deve ser, na medida do possível, autossuficiente,
fornecendo uma versão, mesmo que reduzida a palavras, dos elementos audiovisuais
submetidos à reflexão. O Anexo traz fotogramas selecionados dos dois filmes, sempre
referenciados nas passagens em que a ênfase está na configuração das imagens. Aos leitores
mais diligentes, os tempos fílmicos de cada trecho mencionado vão indicados em notas de
rodapé para eventual verificação. Fora do campo prático, a descrição verbal das imagens
possui também uma motivação metodológica, afinal, ela é já a seleção dos elementos
cinematográficos destacados para análise.
As análises fílmicas realizadas adiante não adentraram no terreno da recepção, tendo,
antes, selecionado como foco os impulsos9 programáticos das obras e suas conotações para a
memória. Isso não quer dizer, contudo, que a dimensão espectatorial tenha sido ignorada no
horizonte das considerações.
Até aqui, as ponderações acerca do cinema como documento se deram em termos
genéricos, sem se aprofundarem nas distinções entre os gêneros fílmicos implicados. Isso não
quer dizer, porém, que a aproximação historiográfica proposta as desconsidere. Pelo contrário,
a diferença entre uma versão melodramática ficcionalizante e uma versão documentária do
mesmo acontecimento passado é um dos grandes focos de interesse do trabalho. Mas não se
trata de estipular uma valoração de O que é isso, companheiro? e Hércules 56 pautada pela
medida da manipulação da ficção ou da autenticidade do documentário. A fronteira que os
separa não está exatamente em um suposto grau maior ou menor de “distorção”. As relações
entre representação e referente que os diferenciam são muito mais intrincadas, e tal
complexidade só pode ser vislumbrada caso se abandone a premissa da aferição da fidelidade
em benefício da tomada da própria distinção entre os gêneros e suas tensões como objetos de
reflexão.

9

O termo “impulso” será utilizado em muitas passagens das análises fílmicas neste trabalho. Em geral, seu
emprego quer designar algo que não necessariamente se concretiza, pois, tratando-se de cinema (e das demais
artes), tudo depende da recepção. Os impulsos descritos, portanto, são programáticos, estão inscritos nas
imagens, mas sua realização efetiva no campo espectatorial é algo difícil de determinar.

13

É com tal impulso que a problematização do arcabouço estético específico a cada um
dos gêneros tocará as questões de ordem historiográfica. A análise cinematográfica será, antes
de tudo, a crítica das imbricações entre o que está enquadrado na tela e aquilo que está para
além do quadro. De antemão, cabe um alerta: muitos dos nexos sugeridos entre os signos
estéticos e a história serão fundamentalmente conjeturais, frutos muito mais da indução do
que da prova. Mas não é a história exatamente um saber conjetural e indutivo em sua
essência, submetida sempre ao conhecimento do passado mediado por vestígios, sinais10 e,
por que não dizer, signos cinematográficos? Isso, entretanto, não franqueia uma liberdade
total ao exame das imagens, e houve todo um esforço de prevenção contra eventuais abusos
da interpretação, mantendo-se em vista a necessidade do estabelecimento de certa firmeza das
mediações entre as inferências analíticas e as possibilidades de significação extrafílmicas –
firmeza essa sempre sujeita a questionamento,11 é verdade, dado o caráter flexível
“ineliminável” do rigor do saber historiográfico.12
Em suma, a proposta metodológica de base deste trabalho é, parafraseando Marc
Ferro, a realização de uma leitura historiográfica das “leituras cinematográficas da história”.
O objetivo fundamental é lançar uma mirada crítica para o cinema a partir da perspectiva
específica da disciplina histórica, encarando os filmes selecionados como obras estéticas que
dão forma a certas visões do passado mais ou menos difundidas socialmente. O que é isso,
companheiro? e Hércules 56 seriam, sob esse prisma, imagens de memória, manifestações
cinematográficas de duas das principais modalidades de lembrança sobre o passado da luta
armada. Em tal abordagem, o cinema torna-se uma espécie de documento da própria
memória, sendo esta última o verdadeiro objeto das investigações.

A presença do passado ausente: cinema, testemunho, memória e história

As considerações sobre as diretrizes metodológicas não chegaram a tocar a questão
teórica que orienta este trabalho: a tensão inerente à ausência do passado no presente de sua
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representação.13 Na essência, cinema, testemunho, memória e historiografia são formas de
visibilidade de um tempo que não é mais, compartilhando, assim, a aporia da presentificação
discursiva do referente decorrido. Cada um em sua modalidade enunciativa, eles possuiriam
certa vocação de imposição da autonomia da linguagem sobre o real passado, algo que traz
desdobramentos significativos no campo ideológico.14 As notas seguintes em torno desse
impulso comum de constituição de um discurso autossuficiente que tende a preencher o hiato
da ausência referencial do pretérito levarão em conta três dimensões básicas: a indicialidade,
a retórica e o horizonte da recepção.
André

Bazin

já

destacou

o

“poder

de

credibilidade”

da

imagem

fotográfica/cinematográfica, cuja “gênese automática” teria como desdobramento uma
“objetividade essencial”. Para o autor, tal característica básica faz com que todos sejam
“obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente re-presentado, quer dizer,
tornado presente no tempo e no espaço. A fotografia se beneficia de uma transferência da
realidade da coisa para a sua reprodução.”15 Nesse âmbito “ontológico”, seguindo suas
considerações, ocorreria a imposição do traço de indicialidade resultante da “impressão
luminosa” do objeto na película.16 Afora isso, a linguagem cinematográfica clássica, derivada
da matriz hegemônica hollywoodiana, desenvolveu historicamente todo um arsenal retórico
voltado ao estabelecimento da invisibilidade dos cortes e das justaposições dos planos, em um
esforço de reprodução de certa lógica espaço-temporal voltado a tornar imperceptíveis a
montagem e a descontinuidade elementar do cinema.17 O campo documentário também não
deixou de ter a sua escola clássica, cujos parâmetros estéticos incluíam, grosso modo, a
enunciação de um saber superior corroborado pelas imagens.18 Associadas, a indicialidade da
tomada e a eloquência (oculta ou transcendente) da própria linguagem fílmica acabariam
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induzindo o espectador a ver na tela a presença da própria realidade – e, nos casos em que o
objeto do cinema é a história, do próprio passado.19
O discurso testemunhal, matriz de ambos os filmes aqui estudados, possuiria
características análogas no que tange à indicialidade, à retórica e às solicitações implicadas
em sua recepção. Admitindo-se uma aproximação metafórica, não é de todo descabido sugerir
que o trauma está na origem da enunciação em primeira pessoa como uma espécie de “marca”
indicial do vivido que se inscreve no relato. Refletindo sobre as narrativas das vítimas do
terror de Estado perpetrado durante as ditaduras latino-americanas, Beatriz Sarlo problematiza
a suposição de uma aderência imediata entre sujeito e experiência, algo que ela identifica
como o cerne da “guinada subjetiva” que elevou o discurso pessoal à categoria de ícone da
verdade.20 Em uma problematização que não deixa de ter seus riscos, a autora argentina chega
mesmo a questionar a transposição da “qualidade inabordável” aos “testemunhos
contemporâneos que não surgem de fatos comparáveis com aqueles que tornaram intocáveis
os testemunhos do Holocausto”.21 A afirmação é contundente porque sugere a impossibilidade
da narrativa da Shoah ser tomada como paradigma testemunhal. As isenções que lhe tocam
não seriam extensíveis ao relato de nenhuma outra experiência histórica, ou seja, não haveria
sofrimento outro que justificasse a atribuição de um caráter absoluto à deferência que
interditasse a crítica. A audaciosa conclusão pela condição abordável dos testemunhos das
vítimas das ditaduras latino-americanas leva Beatriz Sarlo a esmiuçar suas operações
retóricas, que incluiriam “tanto a atribuição de um sentido único à história como a
acumulação de detalhes [que] produzem um modo realista-romântico em que o sujeito que
narra atribui sentidos a todo detalhe pelo próprio fato de que ele o incluiu em seu relato”.
Assim, continua a autora, “o primado do detalhe é um modo realista-romântico de
fortalecimento da credibilidade do narrador e da veracidade de sua narração”.22 Recorrendo a
formas narrativas que se apoiam em um princípio de coesão, estilização e simplificação da
representação do passado, o testemunho, segundo Sarlo, elege uma linha forte de
argumentação, estruturada em função de uma teleologia que evita qualquer dispersão do
sentido.23 Dada a profusão de detalhes verossímeis, ela desenvolve, gera-se a impressão de
19
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que a experiência passada total ficou capturada no discurso, como se todas as fendas da
intriga estivessem fechadas.24 No limite, a deferência à autoridade “indicial” das vítimas do
trauma e a utopia retórica da completude testemunhal levariam a uma recepção disposta a ver
no relato a experiência concreta. Goste-se ou não das posturas de Sarlo, não há como ignorálas.
Se o testemunho está na raiz de O que é isso, companheiro? e Hércules 56, a memória
é a matéria de suas imagens. Recorrendo-se a uma metáfora análoga à utilizada no caso do
trauma testemunhal, pode-se sugerir que a gênese indicial da memória estaria, seguindo o
raciocínio de Paul Ricœur, na “impressão enquanto afecção que resulta do choque de um
acontecimento, que podemos qualificar como notável, marcante”.25 Para além desse aspecto
cognitivo, Ricœur se debruça sobre o caráter pragmático da memória, ligado a um exercício
de rememoração sempre sujeito às vicissitudes do uso e do abuso. Dentre os tipos de “abusos
da memória” elencados pelo teórico francês, as análises fílmicas seguintes irão se aproximar
sobretudo dos problemas e riscos da “memória manipulada” e da “memória obrigada”. A
primeira é caracterizada pelo autor como a “memória instrumentalizada”, cujos abusos, “no
sentido forte do termo”, “resultam de uma manipulação concertada da memória e do
esquecimento pelos detentores do poder”.26 No caso da segunda, a memória obrigada, o
dilema ocorre quando o dever de memória abusa do legítimo dever de justiça e cai em uma
espécie de “obsessão comemorativa” que ameaça a história em sua visada crítica para o
passado.27 (No contexto brasileiro, como se verá, o abuso do dever de justiça se dá pela falta,
e não pelo excesso.) É patente a operação ideológica que toca uma e outra modalidade, e o
próprio Ricœur as caracteriza como sintomas da “vulnerabilidade fundamental da memória”,
resultante das tensões entre a ausência do lembrado e a presença da representação.28
O discurso historiográfico possuiria também, ao menos potencialmente, certa
familiaridade com as modalidades enunciativas de presentificação do passado acima
mencionadas. A fundamentação em vestígios documentais constituiria o aspecto indicial
necessário a tal discurso. No campo retórico, muito já se disse sobre as possibilidades de
variação interpretativa em função das escolhas tropológicas e de direcionamento do enredo. 29
Sendo oriunda da instituição acadêmica, a narrativa historiográfica acabaria também se
24
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colocando para o receptor sob a chancela da objetividade científica. Além disso, quando se
debruça sobre os outros discursos de presentificação (cinema, testemunho ou memória), a
historiografia corre o risco de se deixar seduzir pela hubris, pela pretensão desmedida de
reduzi-los à categoria de meros objetos,30 como que reivindicando uma espécie de monopólio
profissional da exatidão da narração do passado, como se estivesse acima das disputas
presentes em torno do decorrido.
Todavia, nada disso anula a especificidade do discurso historiográfico perante as
outras formas de presentificação enunciativa. Afinal, seu objetivo não é tornar presente um
passado ausente por meio de uma representação autônoma que prescinda, no limite, da própria
referencialidade. Ao contrário, todo o esforço da narrativa historiográfica se dá em função de
um impulso referencial que não se contenta com o enclausuramento nas raias da linguagem.
Ciente de sua condição discursiva, é com tal pulsão que a historiografia segue adiante em sua
busca por tocar, mesmo que de leve, algo que possa nomear como real. 31 Neste ponto, fica
manifesta a distinção fundamental entre a presentificação do passado em imagens, cara ao
cinema, e a crítica das imagens do passado no presente: a primeira tende a encapsular o
decorrido no campo das representações, isolando as imagens da própria referencialidade; a
segunda busca cindir a representação por meio da visada crítica referencial dirigida ao
passado e ao presente.
Todas as reflexões deste trabalho estarão orientadas por esse sentido extralinguístico,
por essa procura daquilo que está para além das imagens – ou seja, na história. Não se trata,
porém, de professar aqui uma epistemologia ingênua de tom positivista, demasiadamente
crédula em suas potencialidades. Sabe-se da abrangência quase inescapável das fronteiras das
representações, e é justamente aí, nas representações cinematográficas, que serão buscados os
indícios que permitam algum acesso à referencialidade. Seguindo as ideias de Carlo
Ginzburg,32 cabe estabelecer a partir de agora a peculiaridade do tratamento que o discurso
historiográfico dispensa à indicialidade: não se trata de mobilizá-la em prol da certificação
indicial da representação (como ocorre, em geral, nas demais presentificações), mas, antes, de
empreender uma investigação indiciária dos signos voltada à referencialidade. Neste trabalho,
as análises do cinema pela historiografia têm como premissa a distinção entre a indicialidade
da imagem e os indícios nas imagens. Entre este par existe uma diferença significativa, afinal,
são opostas as operações de dedução da verdade baseada no caráter indicial da tomada e de
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indução sobre a realidade pautada na decifração dos indícios nas imagens. A variação aqui se
dá, em suma, entre uma postura de credulidade e uma postura crítica.
Isso implica que as investigações seguintes não se resignarão diante de uma suposta
intangibilidade do real. A leitura indiciária das representações do melodrama e do
documentário se opõe com veemência à paradoxal reificação da ficção, tendência que já
esteve muito em voga nos meios teóricos do cinema e da história. Todas as análises realizadas
neste trabalho partem do pressentimento de que há alguma coisa para além das imagens, algo
nada ficcional que constantemente desafia a crítica historiográfica. Porque a ausência do
passado não anula a sua anterioridade referencial em relação ao presente,33 tampouco elimina
a atualidade referencial das (re)presentações.34 De modo mais direto, isso equivale a dizer
que a ausência do passado e a vocação discursiva de preenchimento desse vazio não são
suficientes para banir do horizonte o real (sem aspas).
Nessa defesa de uma espécie de realismo crítico historiográfico, 35 a representação
cinematográfica é vista como o elo entre duas concretudes mais ou menos distantes no tempo.
As análises estarão focadas nos modos como essas realidades do passado e do presente se
tocam, tendo como mediação as imagens de O que é isso, companheiro? e Hércules 56.
Imagens consideradas não como falsidade, mera fábula, mas como a via de mão dupla
indiciária entre as referencialidades de ontem e hoje. A consideração historiográfica assim
conduzida talvez seja apta a perceber, em um sentido dessa via, aquilo do passado ausente que
o olhar atual deseja tornar presente e, no contrafluxo, o fato de outrora que se impõe
invisivelmente como remanescência. A atestação desse realismo historiográfico se dá,
portanto, pela crítica indissociável da imagem do passado e do presente da imagem.

Melodrama e reflexividade

Após a passagem pelas considerações de ordem metodológica e teórica, chega o
momento em que devem ser apontadas as principais noções estético-narrativas que servirão de
guia às análises propriamente fílmicas. Isso insere as reflexões sobre a mobilização
cinematográfica dos signos/indícios dentro de parâmetros estéticos sugeridos pelas próprias
obras selecionadas. Uma primeira aproximação entre O que é isso, companheiro? e Hércules
56 sugere a oposição, já clássica nos estudos cinematográficos, entre o melodrama comercial
33
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e o cinema reflexivamente crítico. Nesta seção, essas duas vertentes serão descritas em linhas
muito gerais, ficando as definições mais específicas para os momentos da análise em que
poderão ser entrelaçadas às imagens.
Como o leitor poderá perceber, o livro de Peter Brooks teve grande peso nas reflexões
sobre as manifestações do modo melodramático em O que é isso, companheiro?.36 Nele, o
autor busca as raízes históricas de uma “imaginação melodramática” perene, cujos cânones
estéticos remontariam ao teatro popular francês do início do século XIX. 37 Na definição de
Brooks, o “melodrama é a forma de uma era pós-sagrada na qual a polarização e a
hiperdramatização de forças em conflito representam a necessidade de situar e tornar
evidentes, legíveis e operativas as escolhas abrangentes ligadas aos modos de ser […]”.38
Nota-se que a dimensão moral – ou, antes, a visibilidade de uma “moral oculta” – é
fundamental nessa descrição.39 Tendo como foco as aproximações entre o teatro
melodramático canônico e o romance do século XIX, Brooks concluía sua obra com a
afirmação da importância da compreensão do “modo melodramático” para a elucidação da
consciência contemporânea (o livro foi publicado originalmente em 1976). Em prefácio à
edição mais recente do trabalho, o autor chega mesmo a confessar certa supresa com a grande
repercussão de suas teses no campo dos estudos do cinema, uma vez que ele mesmo apenas
mencionara de passagem alguns dos possíveis nexos entre a “poética” melodramática e as
manifestações audiovisuais da cultura de massa.40 A despeito de certas generalizações
históricas e conceituais de sua argumentação, o elenco dos principais artifícios
melodramáticos elaborado por Brooks mostrou-se fecundo para a decifração das imagens de
O que é isso, companheiro?.
No âmbito dos estudos cinematográficos brasileiros, as reflexões de Ismail Xavier
sobre o melodrama foram também grande fonte de inspiração para as análises do filme de
Bruno Barreto. Em uma das sínteses que propõe, o autor avalia que o melodrama:
[…] tem sido, por meio do teatro (século XIX), do cinema (século XX) e da TV (desde 1950), a
manifestação mais contundente de uma busca de expressividade (psicológica, moral) em que
tudo se quer ver estampado na superfície do mundo, na ênfase do gesto, no trejeito do rosto, na
eloqüência da voz. Apanágio do exagero e do excesso, o melodrama é o gênero afim às grandes
revelações, às encenações do acesso a uma verdade que se desvenda após um sem-número de
mistérios, equívocos, pistas falsas, vilanias. Intenso nas ações e sentimentos, carrega nas
36
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reviravoltas, ansioso pelo efeito e a comunicação, envolvendo toda uma pedagogia em que
nosso olhar é convidado a apreender formas mais imediatas de reconhecimento da virtude e do
pecado.41

Constantemente

reciclado

pela

indústria

hollywoodiana,

o

melodrama

vai

promovendo, nas palavras de Ismail Xavier, “as reduções de quem não suporta ambigüidades
nem a carga de ironia contida na experiência social”.42 No fim, ele sustenta, o gênero oferece
“matrizes aparentemente sólidas de avaliação da experiência num mundo tremendamente
instável”.43 As conexões entre a versão da memória proposta por O que é isso, companheiro?
e esse impulso melodramático de redução e estabilização do social pelo viés moral serão
fundamentais às conclusões deste trabalho.
Por outro lado, a noção de reflexividade, sugerida pela exposição do dispositivo
cinematográfico nas imagens de Hércules 56, serviu como ponto de partida das análises desse
documentário. No campo cinematográfico, tal temática remonta aos escritos de Dziga Vertov
e, sobretudo, ao seu filme O homem com a câmera, de 1929.44 Para os fins deste trabalho,
adotou-se como guia as apreciações feitas por Robert Stam em livro dedicado ao tema,
publicado originalmente em 1985.45 O autor identifica nas artes em geral, mas com foco na
literatura e no cinema, uma “tensão perene” entre certa tradição ligada ao ilusionismo e outra
vinculada à reflexividade.46 Este último termo é definido por ele “como o processo pelo qual
os textos, sejam literários ou fílmicos, colocam em primeiro plano sua própria produção, sua
autoria, suas influências intertextuais, sua recepção ou enunciação.”47 No cinema, Stam
menciona, tal opacidade discursiva pode ser gerada por alguns artifícios específicos, “tais
como o olhar ou a palavra dirigidos diretamente para a câmera, intertítulos reflexivos, o
quadro dentro do quadro, o filme dentro do filme, imagens subjetivas e a exibição do
aparato”.48 Recusando a transparência na arte, a problematização das relações entre
representação e referente empreendida pela estética reflexiva49 toca o cerne da questão teórica
da presença e da ausência.
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Cabe mencionar ainda o impacto que a série de vídeos Histoire(s) du cinéma, de JeanLuc Godard, realizada entre 1988 e 1998,50 causou nas análises subsequentes, revelando toda
a potência de uma reflexividade radical em que se entrecruzam o cinema, a memória e a
história. Em cada um de seus episódios, é fortíssima a presença do enunciador: Godard lê na
biblioteca, redige à máquina de escrever, fala. Junto à sua figura e voz vão surgindo,
sucessivamente, simultaneamente, repetidamente, os vestígios das imagens do cinema do
século XX, as citações de autores, letreiros, músicas, ruídos, falas de filmes. A impressão é de
que se está assistindo ao processo de elaboração da série, como se o produto final fosse a
própria formulação mental da obra, como se fosse possível visualizar o fluxo intrincado da
imaginação e da memória do enunciador no momento exato em que ocorre. 51 O que mais
chamou a atenção nesses vídeos foi a possibilidade de o audiovisual representar o passado de
modo essencialmente reflexivo, sem estar preso às fronteiras de uma presentificação
imagética enclausurada, na qual todos os sentidos estejam dados e encerrados. Tal exemplo de
potência remete desde já às tensões entre a reflexividade aparente em Hércules 56 e as
convenções de certa vertente do documentarismo contemporâneo.
Em resumo, duas são as ideias básicas suscitadas pelas noções de melodrama e
reflexividade que por ora merecem destaque. Primeiramente, a operação de enquadramento da
complexidade histórica na grade maniqueísta da moral melodramática; em segundo lugar, o
potencial crítico da suspeição inerente à reflexividade, apta a deixar os sentidos do passado
em aberto. Resta agora às análises demonstrar a pertinência da evocação de tais parâmetros
estéticos e narrativos, sem ignorar as tensões entre eles e o material fílmico selecionado.

Uma história da memória: da imagem do passado ao presente da imagem

Por fim, é oportuna uma descrição sumária da organização e do percurso do texto. O
trabalho está dividido em quatro capítulos estruturados de acordo com a identificação de
aspectos gerais comuns aos dois filmes. Todos os capítulos estão subdivididos em duas partes
dedicadas às análises específicas das obras, sendo sempre a parte A) relativa a O que é isso,
companheiro? e a parte B), a Hércules 56. As partes mantêm certa independência entre si,
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mas não se afastam do eixo temático compartilhado. A opção pela indicação de um tema geral
do capítulo, por um lado, e pela realização de análises específicas em partes separadas, por
outro, teve como objetivo manter o equilíbrio entre a perspectiva comparativa e a atenção à
coerência interna de cada obra.
No Capítulo I, o eixo são as estratégias cinematográficas de certificação das imagens.
As análises específicas identificam duas modalidades estéticas de autenticação: em O que é
isso, companheiro?, trata-se das instruções documentarizantes (Parte A); em Hércules 56, da
operação de diluição da reflexividade (Parte B).
O Capítulo II está dedicado às formas da narração dos eventos, apontando como tema
geral o estabelecimento dos antagonismos que servem de esteio à configuração das histórias.
As análises específicas de O que é isso, companheiro? e Hércules 56 buscam,
respectivamente, os sentidos do antagonismo melodramático entre os personagens Henrique e
Jonas (Parte A) e do confronto mais ou menos velado entre a totalidade documental e a
impertinência da versão de Fernando Gabeira (Parte B).
O Capítulo III volta-se para o balanço do passado manifesto em cada um dos filmes,
tomando o tema do desencontro entre a vanguarda armada e o povo como guia das reflexões.
As análises específicas se debruçam sobre o estabelecimento das inocências em O que é isso,
companheiro? (Parte A) e a montagem da unidade da resistência democrática em Hércules 56
(Parte B).
O Capítulo IV busca os possíveis nexos entre as imagens de memória e as conjunturas
de sua produção, pautando-se pela ideia geral das modalidades estéticas de encerramento do
passado. As análises específicas dedicam-se às relações entre a moral melodramática e o
revisionismo negacionista de O que é isso, companheiro? (Parte A) e às armadilhas da
monumentalização documental da resistência em Hércules 56 (Parte B).
É possível notar que a trajetória da argumentação faz um movimento que parte do
exame mais aproximado do específico cinematográfico até chegar, no fim do trabalho, à
reflexão mais generalizante sobre as mediações entre as versões da memória manifestas nos
filmes e a atualidade em que se constituíram. A terminologia que atravessa as análises
também possui uma coerência. No caso de O que é isso, companheiro?, os parâmetros
moralizantes do maniqueísmo melodramático sugeriram um percurso que vai do mal ao bem,
passando pelas inocências. No Capítulo I, o filme ainda não é analisado na chave do
melodrama; no Capítulo II, as considerações dedicam-se ao mal e suas gradações; no Capítulo
III, o tema são as inocências; no Capítulo IV, o signo do bem é descrito. Quanto a Hércules
56, a metáfora que segue sua análise cumpre um caminho que vai da diluição à solidez. O
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movimento dos quatro capítulos sugere que a diluição da reflexividade (Capítulo I) soma-se à
totalidade narrativa (Capítulo II) e à unidade teleológica (Capítulo III) na construção da
concretude do monumento à resistência (Capítulo IV).
Vale ainda registrar uma justificativa a respeito do que pode parecer um desequilíbrio
entre os números de páginas das partes A) e B), variável em cada capítulo. O recorte temático
que estrutura o trabalho não deixou de ter em perspectiva o fato de que os filmes abordam as
mesmas questões de modos distintos. Isso levou a uma visível desproporção na extensão dos
segmentos dedicados a O que é isso, companheiro? e Hércules 56, o que acabou
determinando uma desigualdade na extensão dos quatro capítulos. Tal “desequilíbrio”
quantitativo foi mantido porque ele respeita as necessidades de maior ou menor explanação
sobre os modos de aproximação específicos das obras em relação aos eixos temáticos.
Chegou-se à conclusão de que impor uma equivalência artificial entre o número de páginas
das partes ou dos capítulos resultaria em uma redução das análises. No fundo, mais do que
uma desproporção, trata-se da adequação da redação do texto às particularidades das imagens
de cada filme.
Por fim, ficam desde já indicadas as conclusões presentes no término deste percurso.
O que é isso, companheiro? e Hércules 56 são obras explicitamente divergentes, situando-se
em campos estéticos, narrativos, de memória e políticos absolutamente opostos. Todavia, caso
se avance a reflexão para além da patente discordância entre as imagens, percebe-se que, por
meios antagônicos, é verdade, o melodrama histórico e o documentário aparentemente
reflexivo acabam construindo versões que instituem o encerramento do passado no presente
democrático. Ou seja, os atritos visíveis não chegam a atingir a “conciliação” forjada
historicamente no Brasil. Desse modo, o dissenso fica encapsulado no âmbito das
representações cinematográficas da memória, restando intocada a referencialidade atual, cuja
maior concretude é o fato da impunidade dos responsáveis pelo terror de Estado.
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CAPÍTULO I

ARTIFÍCIOS CINEMATOGRÁFICOS:
CERTIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DOCUMENTARIZANTES E REFLEXIVIDADE

Este primeiro capítulo está voltado à análise dos artifícios cinematográficos que
exploram as tensões entre ficção, documentário, representação e referente em cada um dos
filmes. A reflexão sobre aquilo que é específico ao cinema precede, portanto, a descrição das
divergências das obras em torno da mesma experiência histórica. A hipótese é que os sentidos
antagônicos da memória professados por cada um dos filmes ancoram-se em estratégias
estéticas distintas de certificação das imagens do passado, o que revelaria, para além das
diferenças, um impulso comum de autenticação do discurso fílmico.
Na primeira parte, a análise busca a identificação das instruções documentarizantes
agenciadas nas imagens de O que é isso, companheiro?, sugerindo que seriam elas, em grande
medida, a fonte das polêmicas em torno das manipulações históricas realizadas pelo filme de
Bruno Barreto. A segunda parte, dedicada a Hércules 56, sustenta que a visibilidade dos
artifícios reflexivos em suas imagens não leva a uma postura espectatorial de suspeição; pelo
contrário, a diluição da potência reflexiva teria como resultado a atestação do discurso pelo
livre engajar-se da câmera na situação de rememoração.

A) INSTRUÇÕES DOCUMENTARIZANTES NO FILME O QUE É ISSO, COMPANHEIRO?

Ficção e História
De acordo com Jean-Claude Carrière, “gostando disso ou não, aceitando-o ou não,
nossa visão do passado e talvez até nosso sentido de História nos chegam agora,
principalmente, através do cinema.”52 Seja qual for o juízo que se tenha do filme O que é isso,
companheiro?, o fato é que, para a geração que não viveu os anos de chumbo, as imagens de
Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Abreu, Selton Mello,
Matheus Nachtergaele e Caio Junqueira encarnando as utopias dos anos 1960 acabaram
impondo-se à memória do sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick e,
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por extensão, à memória da luta armada e do passado ditatorial no Brasil. Não por acaso,
trata-se do filme sobre o tema de maior apelo comercial e êxito de público. Baseado no livro
homônimo de Fernando Gabeira, testemunho publicado em 1979, a obra transforma em
imagens a ação levada a cabo em 1969 por MR-8 e ALN.
Coroado comercialmente com a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o
filme de Barreto suscitou inúmeras polêmicas à época de seu lançamento e, desde então,
muito já foi dito e escrito a seu respeito.53 Algumas publicações servem como amostras das
reações imediatas ao filme, lançadas ainda no calor de sua estreia, ocorrida em maio de 1997.
O número 10 da Revista Adusp, de junho daquele ano, trazia Encarte Especial intitulado “Que
filme é esse? Que história é essa?”.54 Na apresentação do volume, afirma-se que “[…] o filme
tem causado imenso debate por mesclar ficção e realidade […]”, o que levou a revista à
publicação do suplemento trazendo entrevistas com Cláudio Torres, comandante político do
MR-8 no sequestro, Bruno Barreto, diretor do filme, além de análises de Renato Tapajós e
Izaías Almada.
Em julho de 1997, as mesmas críticas de Tapajós e Almada seriam publicadas
novamente em Versões e ficções: o seqüestro da história55, coletânea que incluía muitos
outros artigos e entrevistas difundidos em jornais e revistas de grande circulação à época do
lançamento do filme, além de alguns textos escritos especialmente para o livro. Estão aí
compiladas as manifestações daqueles56 que “vêm a público para demonstrar suas
discordâncias e os erros, manipulações e deturpações que algumas interpretações trazem
consigo.”57 No conjunto, os autores rebatem com veemência as versões de Fernando Gabeira
e Bruno Barreto.
Outro livro publicado em 1997, O seqüestro dia a dia, de Alberto Berquó, vinha
envolvido em cinta publicitária que estampava a seguinte frase: “A verdadeira história do
seqüestro mostrado no filme O que é isso, companheiro?”. Nele, o autor faz um levantamento
minucioso dos fatos ocorridos em cada dia da operação, no intuito de oferecer ao leitor, pela
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exposição de seus pormenores, “uma visão de dentro do evento, objetiva, tal como as coisas
aconteceram.”58
Em termos gerais, os argumentos que embasam as críticas ao filme realizadas já em
1997 têm como horizonte a denúncia das “distorções” ficcionais em relação à história
“verdadeira” do sequestro. Embora reconheça a necessidade e a legitimidade de tais
intervenções no debate público, a análise aqui proposta não está pautada por um cotejamento
corretivo entre fato e ficção. As relações entre a referencialidade e os sentidos internos de O
que é isso, companheiro? permitem considerações de outra ordem, havendo espaço para um
movimento analítico dedicado a fornecer novos subsídios à apreciação dos embates de
memória em torno do filme. Com esse intuito, as reflexões terão como enfoque as instruções
de leitura inscritas em determinadas opções estéticas e narrativas dedicadas justamente a
explorar as tensões entre ficção e história, ficção e documentário, cinema e memória. A
hipótese é que, ao lançar mão de recursos estilísticos característicos da tradição documental
(na verdade, tradições), o melodrama cinematográfico histórico O que é isso, companheiro?
induz o espectador a uma leitura de matiz documentarizante. Com tal artifício, o filme
revigora as controvérsias em torno da versão de Fernando Gabeira escrita em 1979 ao mesmo
tempo em que fixa, já nos anos 1990, um sentido não menos controverso para a memória da
luta armada e da própria ditadura no Brasil.

Ficção e Documentário

Os embates em torno da versão de O que é isso, companheiro? serão aqui tomados
como sintomas do dilema que toca todo o discurso sobre o passado, tenha ele a forma do
filme melodramático histórico, do documentário, do testemunho ou da historiografia. Ficou
sumariamente descrita na Introdução a aporia da representação presente do passado ausente,
algo que dá margem a tensões e confusões entre imaginação e memória.59 Vale aqui reiterar a
advertência: no horizonte desta análise não está a confluência de cinema documentário e
ficcional em uma (in)definição indistinta que negue, no limite, a própria possibilidade de
conhecer o passado. Trata-se, isso sim, de um exercício historiográfico de problematização
que, se por um lado professa que há algo do passado a se conhecer por meio do cinema, por
outro, não ignora as estratégias propriamente cinematográficas de diluição das fronteiras entre

58

BERQUÓ, Alberto. O seqüestro dia a dia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. [O trecho citado encontra-se
na “orelha” do livro.]
59
Cf. RICŒUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

27

os gêneros e seus efeitos sobre os modos de enxergar, no presente, o passado. Evitando
embrenhar-se no enorme labirinto de referências epistemológicas pertinentes ao tema, a
análise apenas repassará alguns debates teóricos dedicados à “localização” daquilo que
distinguiria o documentário do filme ficcional para, em seguida, pensar em que medida seriam
úteis à compreensão da obra em questão.
Antes, é interessante mencionar uma declaração do próprio Bruno Barreto: “O que é
isso, companheiro? é um filme de ficção como todos que fiz, alguns mais realistas do que
outros. Embora seja inspirado na realidade, o filme não é um documentário, mas uma
interpretação ficcional da realidade.”60 No campo teórico, e tendo em perspectiva Hércules
56, Fernão Ramos utiliza argumento similar: “Se Hércules 56 é, sem dúvida, um
documentário, e se O que é isso, companheiro? por certo não o é, devemos, em primeiro
lugar, aceitar a evidência dessa distinção.”61 Tais afirmações, que convergem no
esclarecimento de que O que é isso, companheiro? não é um documentário, foram elaboradas
em situações muito distintas. Bruno Barreto necessitava afirmar o caráter ficcional da obra já
no calor do momento de seu lançamento, o que no fundo era uma defesa contra as críticas que
o filme suscitava. Fernão Ramos, por seu turno, escreve anos depois, utilizando os filmes
citados como exemplos de sua proposta de distinção entre ficção e documentário. Se, afinal, é
evidente que O que é isso, companheiro? não é um documentário – e, quanto a isso, é
impossível discordar –, resta indagar as razões da necessidade de se asseverar em distintos
contextos algo tão patente. Fica a pergunta: se o filme fosse recebido pela audiência como
mera ficção, teria causado tantas polêmicas e mesmo uma espécie de contrafilme, Hércules
56?
Nesse ponto, faz-se necessário rever os argumentos de Fernão Ramos com maior
atenção. Para o autor – e como que desenvolvendo teoricamente a autodefesa de Bruno
Barreto –, O que é isso, companheiro? é uma ficção baseada em fatos históricos, o que o
caracterizaria como um “docudrama”. Como tal, utiliza-se das estruturas narrativas do cinema
hollywoodiano e é “fruído pelo espectador no modo ficcional de entreter-se, a partir de uma
trama, dentro do universo do faz-de-conta, embora aqui a realidade histórica module o faz-deconta.”62 Assim, ele escreve, “o docudrama pertence integralmente à tradição da narrativa
clássica ficcional, tanto em seu aspecto formal quanto em seu modo de fruição.” 63 Ramos
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reconhece, porém, certa peculiaridade do docudrama em relação à ficção “pura”: “Como a
trama do docudrama é histórica, a estrutura do faz-de-conta no qual se baseia o universo
ficcional encontra-se um pouco deslocada.”64 Para o autor, esse deslocamento deriva do fato
de que os eventos históricos não ocorrem, no real, em função de uma narrativa e, por
conseguinte, necessitam ser “retorcidos” na “fôrma da trama” de modo a adquirir um sentido
dramático. Uma vez moldada pelo docudrama, livre do imponderável, a matéria-prima
histórica seria então fruída pelo espectador na chave do “faz-de-conta”, característica da
ficção, e não da busca de asserções sobre o mundo, modo de fruição ligado ao documentário.
A conclusão implícita nesses argumentos é de que a adoção de uma narrativa e de um estilo
característicos da ficção no momento da produção leva necessariamente à fruição pautada
pelo “faz-de-conta”.
Ao pressupor uma vinculação direta e necessária entre forma e fruição ficcionais,
Fernão Ramos desconsidera os efeitos que o “deslocamento” entre história e trama, que ele
mesmo identifica, pode gerar na experiência espectatorial. Se, como escreve o autor, “o
docudrama toma a realidade histórica enquanto matéria básica e a retorce para que caiba
dentro da estrutura narrativa, conforme delineada pelo classicismo hollywoodiano”65, tal
“torção” não elimina do horizonte da fruição a ancoragem dessa narrativa no real histórico.
Pelo contrário, esse vínculo é reforçado justamente no momento em que o real é “retorcido”
em função do naturalismo clássico cinematográfico, o que pode induzir o espectador a ver o
docudrama como a imagem transparente e objetiva do passado. Enfim – e com perdão pelo
jogo de palavras –, a “torção” formal inerente ao docudrama tem grande potencial de gerar
uma “distorção” reificante na fruição. Mas Fernão Ramos propõe que se evitem os “adjetivos
verdade/objetividade” nesse debate, que deve se ater, segundo ele, ao diferencial estilístico e à
indexação, eliminando-se, assim, “a confusão que o conceito de verdade”66 traz na definição
das especificidades do documentário em relação à ficção. Entretanto, a simples supressão do
“adjetivo” objetividade do debate teórico não faz com que desapareçam as demandas por
verdade que surgem na prática do debate público, das quais as controvérsias em torno de O
que é isso, companheiro? são apenas um exemplo. De fato, é justamente a “confusão” que o
conceito de verdade traz que interessa a uma reflexão que busque compreender por que,
embora evidentemente distintos em termos formais, docudrama ficcional e documentário
podem levar a experiências de fruição entrecruzadas.
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Nesse sentido, o conceito de leitura documentarizante, proposto por Roger Odin, traz
aportes elucidativos à análise das confusões em torno de O que é isso, companheiro?. Para
Odin, a definição do campo documentário se dá no nível espectatorial e depende da imagem
que o leitor constrói do enunciador. A pressuposição da realidade deste último conformaria
uma leitura de modo documentarizante passível de ser dirigida a qualquer filme, mesmo os de
ficção.67 Na obra De la fiction,68 o autor desenvolve essas ideias ao propor um modelo
semiopragmático que considera o processo de produção textual tanto no espaço da realização
como no espaço da leitura. Para Odin, as formas de construção de um texto poderiam ser
descritas por um número limitado de modos de produção do sentido, entre os quais o modo
documentarizante.69 A gênese da leitura documentarizante de um filme estaria na construção,
pelo espectador, de um enunciador real que partilha com ele um mesmo mundo e que faz
enunciados reais. Nessa perspectiva, a definição de um enunciado como real não se
fundamenta na realidade do objeto, mas no status real atribuído ao enunciador, o que
permitiria compreender a possibilidade de alguém ler como verdadeiros enunciados que falam
de coisas ou personagens cuja existência não é atestada. A construção da realidade do
enunciador ocorreria em função das questões que o espectador lhe coloca, sendo a principal
delas a interpelação quanto à verdade daquilo que se enuncia. Não se trata, porém, meramente
de constatar a genuinidade do enunciado, mas, antes, de sentir-se autorizado a fazer
questionamentos sobre a verdade ou falsidade do que é dado a ver. A verificação da falsidade
de uma afirmação, portanto, não levaria ao modo ficcionalizante; pelo contrário, a leitura
documentarizante é mobilizada no exato momento em que o espectador repara nas mentiras e
verdades de um texto.
Existe ainda a possibilidade de a enunciação documentarizante articular-se à
enunciação ficcionalizante, mescla enunciativa que, sempre segundo Odin, é frequente nos
filmes históricos. Nestes, ele exemplifica, o espectador não espera ver os verdadeiros
personagens históricos na tela, e sim atores, em um processo de construção de um enunciador
fictício ao nível da representação dos personagens. Ao mesmo tempo, o espectador espera que
lhe seja contada a verdadeira história desses personagens, em um processo de construção do
enunciador real documentarizante da história. Isso não significa, porém, que o filme de fato
conte a verdadeira história dos personagens, mas sim que o espectador levanta questões nesse
sentido. O autor observa ainda que o grau dessa interrogação varia de acordo com a audiência:
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um historiador, por exemplo, conduzirá suas questões de modo muito mais sistemático do que
alguém que possui apenas vagas memórias escolares sobre a história narrada. Seja como for,
enfim, tal é o processo que Odin considera obrigatório, o núcleo do modo documentarizante: a
construção de um enunciador real interrogável em termos de verdade.70
Tais ideias trazem novos elementos à compreensão das polêmicas e confusões em
torno de O que é isso, companheiro?, sendo operacionais à análise do tom geral das críticas
feitas ao filme à época de seu lançamento. Helena Salem, por exemplo, em texto
significativamente intitulado “Filme fica em débito com a verdade histórica.”, escreveu:
Pode-se argumentar que o filme é obra de ficção, apenas uma adaptação livre da obra e, como
tal, tem toda a liberdade de inventar. Mas, por outro lado, quando se utiliza os nomes
verdadeiros de alguns personagens – de Jonas, do velho militante Toledo (Nélson Dantas) e do
próprio Fernando Gabeira (procurando-se inclusive semelhança física com ele) –, quando se
localiza e data o fato histórico ocorrido, o argumento da ficção se esvazia. Essas pessoas e
acontecimentos assim nomeados existiram, logo algum compromisso com a verdade histórica
deve haver.71

Franklin Martins, um dos dirigentes da ação e alguém que, anos depois,
desempenharia papel fundamental entre as testemunhas presentes em Hércules 56, escreveu à
época: “Não vale tirar o corpo fora, alegando que se trata de uma obra de ficção, sem
preocupação de correspondência com a realidade. […] Trata-se de uma escolha: o filme quis
ter a liberdade da ficção, mas sem abrir mão do lastro da realidade.”72 Ou, nas palavras de
Izaías Almada:
Os defensores de O que é isso, companheiro? alegam que se trata de uma adaptação livre de um
momento, de um fato, da história contemporânea brasileira. Ficção, embora muito em cima da
realidade, mas ainda assim, ficção… E aqui chegamos, quanto a mim, no miolo da questão: a
hipocrisia.73

Renato Tapajós, por sua vez, coloca a crítica nos seguintes termos:
[…] quais são as responsabilidades que um filme dito de ficção tem ao recriar uma época real e
personagens reais? É evidente que a ficção tem enorme liberdade, senão ela limitaria o
imaginário dos criadores ao espaço do documentário. O autor de ficção cria – ou elimina –
personagens, altera fatos, inventa outros. […] Mas, ao aplicar essa imensa liberdade, a ficção
tem responsabilidades.74

Ao exigirem do filme uma responsabilidade com o real, um compromisso com a
verdade histórica, acusando, ao mesmo tempo, suas infidelidades, distorções e mentiras, esses
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críticos aplicam à obra o modo de leitura documentarizante, nos termos de Roger Odin. Não
basta, portanto, Bruno Barreto alegar tratar-se de ficção. Nos argumentos citados, o
enunciador faz parte do mundo histórico real (no caso, a história recente do Brasil) e, assim,
pode ser cobrado quanto aos compromissos com a verdade histórica. Ao contrário do que
sugere Fernão Ramos, a vinculação a uma tradição estilística ficcional não impede tais
questionamentos.
Resta inquirir sobre os elementos propriamente fílmicos que teriam levado esses
críticos à construção do enunciador real. O argumento de Paulo Moreira Leite oferece pistas
nesse sentido:
Com personagens que usam nomes e codinomes reais, textos explicando grandes
acontecimentos, cenas em preto-e-branco como se fossem saídas do arquivo, o filme tenta, o
tempo inteiro, dar a impressão de que é um relato de fatos reais, com uma ou outra alteração
apenas para facilitar as opções dramáticas.75

Tal consideração remete à imanência da obra, destacando algumas das opções
narrativas e estéticas que induzem à impressão de realidade. Mais uma vez, é um conceito de
Roger Odin que servirá à reflexão. Quando detalha o funcionamento da leitura
documentarizante, o autor evoca a ideia de instruções documentarizantes, elementos
integrados explicitamente à estrutura da obra e que orientam o espectador a colocar em ação a
leitura documentarizante. Tais instruções manifestam-se, o autor exemplifica, nos créditos do
filme ou em figuras estilísticas específicas, podendo ser também externas à obra.76

Instruções documentarizantes

Chega afinal o momento de voltar a análise para as imagens e os sons de O que é isso,
companheiro?, em uma espécie de busca das instruções documentarizantes imanentes que
estariam na origem das polêmicas em torno do filme. Não se trata, neste ponto do trabalho, de
realizar uma análise exaustiva, plano a plano, e sim da identificação daqueles elementos que
podem levar a uma leitura documentarizante. A ideia de fundo é que são essas instruções que
alimentam as demandas por verdade explícitas nas críticas ao filme. Por ora, o foco estará nos
artifícios estilísticos presentes na visibilidade das imagens, ficando a reflexão sobre os
sentidos da memória da luta armada e da ditadura propostos pelo filme para os capítulos
seguintes.
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Já nos primeiros minutos de O que é isso, companheiro?, na sequência que funciona
como uma espécie de prólogo, vê-se a fusão de uma série de fotografias em preto e branco: de
início, a praia lotada, o dia ensolarado, imagem sobreposta pelo letreiro “Rio de Janeiro –
início dos anos 60”. Seguem as imagens fixas de pessoas tomando sol, banho de mar, nas
ruas, nos bares, em festas, no carnaval, no estádio de futebol, todos felizes, celebrando. Em
algumas fotografias, é possível reconhecer celebridades da época. A trilha sonora é Garota de
Ipanema, interpretada por Tom Jobim. Nesse rápido segmento, fica representada a ideia do
Brasil Bossa Nova, dos Anos Dourados interrompidos pelos intertítulos que, em sequência,
fazem referência ao golpe de 1964 e ao AI-5. No som, ocorre a transição da voz de Tom
Jobim para as vozes das multidões gritando palavras de ordem contra o regime. Saem os
intertítulos, entram as tomadas de arquivo, em P&B, de manifestações do período ocorridas
no Rio de Janeiro. Entre as tomadas de época, inserem-se planos, também em P&B, dos
protagonistas do filme encenando a participação no protesto. Surge o título, O que é isso,
companheiro?, que, o espectador minimamente informado sabe, é o mesmo do testemunho
escrito por Fernando Gabeira. As imagens de arquivo mostram a chegada da repressão; jovens
reagem, atiram pedras nos militares, fogem. No plano seguinte, veem-se os atores Pedro
Cardoso, Cláudia Abreu e Selton Mello atirando pedras e fugindo.77 De arquivo ou encenadas,
as imagens dessa sequência são sempre em P&B, tremidas, tomadas com câmera na mão, em
um jogo de emulação estilística e justaposição de planos que elimina a distinção entre
tomadas documentais e ficcionais. A inserção de imagens fixas e o recurso a intertítulos de
contextualização são já figuras de estilo caras ao documentário, mas a força dessa sequênciaprólogo deriva da apropriação de uma estilística documentária específica, aquela forjada na
tradição conhecida como Cinema Direto.78 Os elementos que, nesse tipo de cinema e nas
imagens de arquivo inseridas, são indícios da situação de tomada – imagens fora de foco,
granuladas, tremidas, travellings aos solavancos, golpes de zoom, bruscas rupturas entre os
planos, ruídos –, nos planos encenados assumem a função de figuras estilísticas mobilizadas
de modo a conotarem a mesma presença física no evento, incluindo-se aí os riscos da ocasião.
Para Roger Odin, os filmes de ficção que se apropriam de tais marcas buscam produzir um
“efeito reportagem” que gere a ilusão do engajamento da câmera no real e, assim, da realidade
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do enunciador.79 Em O que é isso, companheiro?, a imediata justaposição, em uma espécie de
campo e contracampo, entre os planos de “efeito reportagem” e as tomadas reais de arquivo
confere ainda mais força ao recurso. (Ver ANEXO, Figuras 1-4.)
Se, entretanto, nos planos encenados é possível reconhecer os atores profissionais (na
verdade, tal reconhecimento é o único fator que permite a afirmação de que são encenados), o
que poderia abrir uma brecha para a leitura ficcionalizante, é interessante notar que os créditos
iniciais não incluem os nomes dos que compõem o elenco do filme. Talvez isso fosse mesmo
desnecessário, afinal, poucos anos antes, alguns dos atores vistos nessas imagens –
especificamente Cláudia Abreu e Pedro Cardoso – participaram da série televisiva Anos
Rebeldes,80 o que facilitaria ao espectador a associação das figuras reconhecidas àquele
período histórico. A omissão dos nomes e a familiaridade entre elenco e período retratado
acabam reforçando o efeito buscado pela emulação da imagem de arquivo.
De fato, há apenas uma única ocorrência de crédito de abertura, aquela que informa o
título do filme.81 Quanto a isso, vale dizer que a manutenção do nome do testemunho de
Fernando Gabeira na adaptação cinematográfica não era algo necessário ou mesmo natural. A
opção pela homonimia manifesta uma instrução de associação direta entre o testemunho
escrito e sua versão fílmica, o que tem implicações significativas no âmbito da recepção. Já
ficou mencionada na Introdução a reflexão de Beatriz Sarlo sobre as prerrogativas adquiridas
pelo relato testemunhal das vítimas da violência de Estado desde o fim das ditaduras militares
na América do Sul. Sem questionar os usos jurídicos e sociais de tais relatos, a autora pondera
que a deferência ao sofrimento acaba por colocar esses discursos em uma espécie de zona
isenta da crítica e dos princípios da dúvida metodológica.82 Sobre a questão, Márcio
Seligmann-Silva escreveu que “o sobrevivente, aquele que passou por um ‘evento’ e viu a
morte de perto, desperta uma modalidade de recepção nos seus leitores que mobiliza a
empatia na mesma medida em que desarma a incredulidade.”83 Apresentado como único
crédito de abertura, o título do filme de Barreto, sendo idêntico ao do testemunho de Gabeira,
vincula desde o início a fruição do filme à realidade testemunhal de um enunciador que, mais
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do que real, merece deferência pelo sofrimento por que passou. Estando o letreiro sobreposto
a um plano de arquivo, a autoridade testemunhal que evoca ganha ainda o reforço da
indicialidade histórica da imagem.
Terminada a sequência-prólogo, a cena seguinte, não mais filmada na chave do “efeito
reportagem”, inicia-se com o enquadramento de uma televisão que exibe imagens da chegada
do homem à Lua. Apenas no plano seguinte, mais aberto, surgem os personagens que
assistem a essas imagens. Espectador e personagens veem na tela da TV as tomadas de
arquivo reais do episódio, em uma identificação que envia seus olhares à evidência daquele
evento histórico marcante, imediatamente associado ao tempo da ação que se desenvolverá no
filme. A temporalidade é apresentada ainda por outros elementos cênicos, como o figurino
dos atores e um pôster de Che Guevara pendurado na parede, mas é o uso da imagem de
arquivo que sugere com maior força a vinculação àquele período histórico.84
Em outro momento, essa ligação ocorre por recurso distinto. Na apresentação do
primeiro dos letreiros com as datas da ação – que, sobrepostos a grandes planos gerais da
paisagem da “Cidade Maravilhosa”, pontuarão a narrativa –, ouve-se uma locução de rádio
referindo-se a episódios da Guerra do Vietnã.85 Aqui, é o noticiário radiofônico que conduz
àquele passado.
Em outra cena, os guerrilheiros, após a captura do embaixador, encontram-se no
cativeiro. Soa, oriunda da televisão, uma canção que subitamente é interrompida pela vinheta
de abertura do Repórter Esso. Todos se juntam à frente da TV e assistem à notícia do
sequestro seguida da leitura do manifesto, ambas enunciadas pelo âncora ali interpretado pelo
ator Luiz Armando Queiroz. Na televisão, a imagem é em P&B; nessa ocorrência, não sendo
a figura de Queiroz de amplo conhecimento do público, pode-se facilmente imaginar que se
trata também de uma imagem de época, algo que fica induzido pela referência ao programa
noticiário então existente, além da remissão à cena dos jovens assistindo à chegada do homem
à Lua. Em montagem paralela, o anúncio do âncora entrelaça os distintos núcleos narrativos:
o mesmo programa é assistido, em seus respectivos espaços cênicos, pelos guerrilheiros, pela
embaixatriz e por Henrique, o agente da repressão interpretado por Marco Ricca. Ao fim da
leitura do manifesto, ouve-se a vinheta característica do noticiário e, em seguida, uma voz
anuncia a retomada do programa anterior, que, revela-se agora, era o Festival da Música
Popular Brasileira.86
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Mais adiante, na cena em que os agentes da repressão estão reunidos para discutir os
encaminhamentos da investigação do sequestro, Henrique tem em mãos fotografias de
suspeitos. A câmera simula seu ponto de vista: ele observa, uma a uma, as fotos com as
figuras de Pedro Cardoso, no papel de Fernando, de Fernanda Torres, interpretando Maria e,
significativamente, uma última fotografia em que se reconhece a figura real de Vladimir
Palmeira, um dos principais líderes estudantis do período.87 Nesse momento, na evidência da
imagem fotográfica, os personagens “ficcionais” do filme embaralham-se com o personagem
histórico real, em estratégia análoga à utilizada na sequência-prólogo. (Ver ANEXO, Figuras
5-7.)
Em outra ocasião, Fernando e Maria, tensos, discutem as perspectivas trágicas diante
do silêncio da ditadura, até ali, quanto à libertação dos presos. Há nessa cena a inserção do
plano de uma edição do jornal O Globo sobre a mesa, na qual é possível ler a manchete sobre
o sequestro, artifício esse que lembra um recurso narrativo largamente utilizado pelo
documentário.88 Além disso, tal imagem completa a série de referências à objetividade
jornalística, manifesta pelo atrelamento dos eventos narrados ao noticiário televisivo,
radiofônico e, agora, impresso.
O segmento que representa a manhã de 07 de setembro de 1969, dia da libertação do
embaixador, inicia-se com uma sequência de imagens de arquivo, em P&B, na qual o
espectador vê paradas militares alusivas à data. Ouve-se uma marcha militar. No cativeiro,
Jonas, o comandante da ação interpretado por Matheus Nachtergaele, assiste na TV a essas
mesmas imagens: espectador e personagem partilham a experiência temporal. Uma vez mais,
o programa é interrompido pela vinheta de abertura do Repórter Esso. Repete-se a ação: todos
se juntam para assistir ao noticiário. O âncora anuncia a chegada ao México dos militantes
libertados em troca do embaixador, informação que é comprovada por uma radiofoto, ele diz,
enviada pela agência Reuters. Em inserção, observa-se que a radiofoto é na verdade uma
fotomontagem na qual, ao centro, pode-se reconhecer a figura do ator Selton Mello (no papel
de Oswaldo, companheiro preso na ação de expropriação bancária) cercado por libertos reais,
entre os quais é possível distinguir José Dirceu, João Leonardo Rocha, Agonalto Pacheco,
Ricardo Zarattini, Onofre Pinto, Rolando Frati e Ivens Marchetti.89 Aí, a mescla entre sujeitos
reais e personagem fictício é apresentada de uma vez, sendo a ficção inserida, pela
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manipulação da imagem, na mesma indicialidade do espaço-tempo histórico registrado pela
fotografia. (Ver ANEXO, Figura 8.)
Momentos antes da libertação de Elbrick, há uma nova inserção de imagens de
arquivo, dessa vez coloridas, de um jogo entre Flamengo e Vasco no estádio do Maracanã.
Em seguida, no rádio da Kombi que servirá à ação, os guerrilheiros ouvem a narração da
partida: com tal recurso, unem-se os espaços da imagem de arquivo e da ação dramática.90
Encerrado o sequestro, Fernando vai visitar Maria em um bairro periférico.
Caminhando pela rua, ele vê cartazes com fotografias dos “Terroristas Procurados” colados
no muro. A câmera enquadra um dos cartazes e é possível reconhecer alguns dos personagens
do filme. Um zoom destaca o retrato de Pedro Cardoso, abaixo do qual se lê: “Fernando
Gabeira (Paulo)”. Há então um corte para o contracampo, que exibe o rosto do personagem
Fernando em close.91 Nessa justaposição, fica reiterada no fim da trama a reivindicação
testemunhal indicada no crédito de abertura. A fotografia é, uma vez mais, o artifício utilizado
para fundir personagem ficcional e testemunha real. (Ver ANEXO, Figura 9.)
Não por acaso, O que é isso, companheiro? termina com a potente referência a uma
última fotografia. Na cena final, realiza-se uma espécie de reconstituição da famosa imagem
dos presos libertados em troca de Elbrick prestes a embarcar no avião Hércules 56.
Naturalmente, na ficção essa cena representa outra libertação, a que se deu em troca do
embaixador alemão (como o reafirma a voz over de Maria), mas a referência imagética
claramente remete à fotografia dos presos soltos em permuta pelo embaixador norteamericano. Maria, em cadeira de rodas, é conduzida para junto dos outros companheiros
libertos, comovidos ao vê-la naquela situação. O fotógrafo prepara-se para tirar a foto, o que
remete ao momento exato de sua tomada. No contracampo, ocorre um movimento de câmera
que destaca cada um dos protagonistas. Em seguida, um plano de conjunto enquadra todos os
libertos; nesse momento, a imagem congela e torna-se P&B; a música é melodramática.92
(Ver ANEXO, Figura 10.)
A reconstituição ficcional dessa “imagem canônica”93 da luta armada, com a qual boa
parte dos espectadores estaria familiarizada, é a expressão mais elaborada no filme do uso da
imagem de arquivo (fixa ou em movimento) como instrução documentarizante. Recorrente no
desenrolar de toda a narrativa, tal uso se manifesta, no mais das vezes, em rápidas inserções.
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Nesse desfecho, ao contrário, a cena desenvolve-se lentamente, de modo a preparar o
espectador para o reconhecimento inequívoco da imagem real na imagem do filme. Os dramas
e as venturas dos protagonistas são sintetizados, congelados, enfim, na reconstituição do
documento histórico. A “ficção” fílmica torna-se, portanto, a própria evidência imagética do
passado. Sobre essa imagem, agora desfocada, surgem os intertítulos que informam os
destinos para além do tempo da narrativa. O primeiro deles faz referência à “anistia geral para
todas as pessoas envolvidas em crimes políticos”. Em seguida, informa-se a trajetória
individual de Elbrick após a experiência. Um terceiro e significativo letreiro encerra O que é
isso, companheiro?: “Em 1989, eleições livres se realizam e a democracia volta ao Brasil.”
***
A partir deste ponto, cabe um esforço de sistematização das instruções
documentarizantes identificadas na obra. Do que ficou exposto, é possível pensar na
existência de instruções de três naturezas: 1) instruções documentarizantes estilísticas; 2)
instruções documentarizantes “intertextuais”; 3) instruções documentarizantes temporais.
Essas categorias não são estanques e um mesmo artifício narrativo pode estar vinculado a
mais de uma delas.
As instruções estilísticas estão presentes com maior força na sequência-prólogo inicial
e na cena final acima descrita. Como já foi dito, nesses momentos ocorre a articulação entre
intertítulos e imagens em P&B – sejam fixas ou em movimento, de arquivo ou encenadas.
Tais elementos remetem diretamente a um conjunto de figuras estilísticas historicamente
vinculadas às mais diversas tradições documentárias, induzindo o espectador à atribuição de
um caráter documental às imagens assim compostas e agenciadas. O jogo entre tomadas de
época e planos encenados realizado na montagem desses segmentos lembra uma ideia
esboçada por Noël Carroll, a do “cinema de traço pressuposto”. Segundo o autor:
Considerar as imagens como traços históricos, por sua vez, envolve entreter no pensamento,
como sendo uma asserção, que as imagens do filme originaram-se, fotograficamente,
exatamente da fonte de onde o filme alega ou implica que se originaram. Porém, esses são
chamados “filmes do traço pressuposto”, uma vez que o cineasta, evidentemente, pode estar
dissimulando.94

Nos planos encenados do protesto, logo na abertura do filme, ocorre, de fato, a
dissimulação do “traço” histórico, derivada da emulação estilística. Roger Odin chamara tal
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estratégia de “efeito reportagem”, pela qual a própria câmera ilude ao se apresentar como
enunciador real presente na circunstância da tomada. Na imagem final do embarque dos
libertos, forja-se o “traço” pela encenação do momento do registro da fotografia canônica da
história.
As instruções documentarizantes “intertextuais” seriam aquelas que remetem a
discursos externos ao filme, nele referenciados de modo a certificar a realidade de seu próprio
discurso. A alusão óbvia é ao testemunho de Fernando Gabeira, o que, seguindo as ideias de
Beatriz Sarlo, tenderia a conferir à recepção do filme uma aura de autoridade similar àquela
que cerca o relato em primeira pessoa das vítimas da violência de Estado. Desse tipo seriam
também as referências fotográficas e a “objetividade essencial” que sugerem ao espectador,95
notadamente naqueles casos em que as imagens contêm inscritas as figuras de personagens
reais. A associação entre a cena final e a imagem canônica é menos direta, a fotografia é
encenada e, portanto, a indicialidade histórica é construída, mas a função conclusiva que
assume na narrativa lhe confere grande potência enquanto instrução “intertextual”. A
evocação dos discursos jornalísticos televisivo, radiofônico e impresso pode também ser lida
nessa chave.
A terceira e última categoria é a das instruções documentarizantes temporais. Entre
estas, mais do que as ocorrências estritamente imagéticas (o plano da chegada do homem à
Lua, por exemplo), são os intertítulos e as legendas que ganham destaque. Como ficou
descrito, já nos primeiros segundos do filme, surge a inscrição: “Rio de Janeiro – início dos
anos 60”. Ainda na sequência de abertura, sucedem-se os intertítulos que, justapostos,
referem-se ao golpe de 1964 e ao AI-5, em 1968. O tempo da narrativa do filme desenvolvese pontuado por letreiros que datam cada dia da ação.96 Rematando o enredo, voltam os
intertítulos, que, em sequência, aludem à “anistia geral”, em 1979, ao destino de Elbrick e, por
fim, uma última cartela menciona as eleições livres e o retorno à democracia, em 1989. Com
esse recurso, O que é isso, companheiro? apresenta marcos temporais anteriores e posteriores
ao período de decorrência dos eventos que narra, o que sugere que sua temporalidade não se
encerra naquela da ação representada. O tempo diegético torna-se uma fração inserida na
dimensão temporal histórica de longo prazo, iniciada nos dourados anos 1960 e encerrada no
retorno à democracia, em 1989. A experiência autoritária torna-se, nessa perspectiva, apenas
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um lapso, o intervalo do “mundo de cabeça para baixo” entre períodos históricos
democráticos.97
No fundo, as três categorias de instruções documentarizantes realizam operação
similar: sugerem ao espectador a aderência do espaço-tempo da narrativa fílmica ao espaçotempo real passado. Elas ancoram o diegético no histórico, orientando a audiência a construir
um enunciador concreto que partilha com ela o mundo. E, assim, as imagens de um típico
filme “hollywoodiano” de aventura ficam lastreadas nas evidências que induzem à
documentarização. O télos da ficção mescla-se ao télos histórico, o público mergulha na
transparência do cinema e vê o passado “real”. Sente-se, portanto, autorizado a dirigir àquele
que enuncia questionamentos sobre a verdade ou a mentira de seu enunciado.98
A mobilização de artifícios de autenticação está longe de ser uma originalidade de O
que é isso, companheiro?. O nascimento de uma nação (Griffith, 1915), filme que consolida a
linguagem cinematográfica clássica, já incluía em sua narrativa melodramática do passado
referências historiográficas, pictográficas e documentais.99 Para citar um exemplo cuja
temática é bem próxima à da película de Barreto, Buongiorno, notte (Marco Bellocchio, 2003)
também lança mão de inserções de tomadas de arquivo na representação do sequestro de Aldo
Moro pelas Brigadas Vermelhas, ocorrido na Itália em 1978. Não se trata aqui de sugerir
qualquer ineditismo no emprego de mecanismos de atestação em O que é isso, companheiro?,
mas de buscar na noção de instrução documentarizante uma chave para a compreensão da
origem das polêmicas em torno do filme e de por que, não sendo um documentário, também
não foi recebido como mera ficção.
Chega, porém, o momento em que devem ser apontados os limites do próprio recorte
de leitura acima proposto. A crítica que Renato Tapajós faz a O que é isso, companheiro? já
os indicavam: “A pergunta é: qual o efeito dessa liberdade ficcional? A resposta é simples:
deixam de ser ‘apenas’ obras de ficção e se transformam em instrumentos de propaganda
ideológica.”100 Na perspectiva por ora adotada, há que se deslocar a interrogação de Tapajós,
visto que a grande potência ideológica até aqui colocada em foco não é tanto aquela resultante
da liberdade ficcional, mas sim a que provém da mobilização das instruções
documentarizantes em sua contribuição para que o discurso fílmico apresente-se como real.
Nos termos de Marilena Chauí:
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O campo da ideologia é o campo do imaginário, não no sentido de irrealidade ou fantasia, mas
no sentido de conjunto coerente e sistemático de imagens ou representações tidas como capazes
de explicar e justificar a realidade concreta. Em suma: o aparecer social é tomado como o ser do
social.101

O tópico da ideologia leva à problematização da apropriação das ideias de Roger Odin
na análise de O que é isso, companheiro?. Se, para o autor, “o modo documentarizante […] é
um agregado de processos em torno de um processo obrigatório: a construção de um
enunciador real interrogável em termos de verdade”102, fica aí pressuposto um regime de
suspeição necessário e inerente a toda leitura documentarizante. Colocado nesses termos, o
modo documentarizante de recepção é essencialmente reflexivo, no sentido em que implica
sempre a consciência da origem do discurso e o questionamento de sua produção.103 Isso pode
ser válido para as leituras críticas analisadas até o momento, feitas por indivíduos que não só
testemunharam, como também tomaram parte nos conflitos daquele período. Mas pode não o
ser para aqueles espectadores cuja experiência de fruição não possua qualquer vinculação
pessoal com o passado representado no filme. Na crítica que escreveu sobre O que é isso,
companheiro?, Ismail Xavier já chamara a atenção para a “deliberada empostação de
autenticidade e a procura de um atestado de boa reconstituição dos fatos, desse tipo feito para
gerar admiração, bastante compreensível, num público que quer se divertir com o suspense
mas aumenta seu frisson com a chancela do ‘fato real’ na origem”.104 Na verdade, a obra
dirige-se principalmente aos espectadores jovens, das gerações que não viveram os anos de
chumbo, e a narrativa hollywoodiana adotada é um sinal disso.
Essa ressalva aproxima as reflexões da abordagem semiopragmática professada pelo
próprio Odin, levando em conta não apenas o contexto imediato de fruição, mas também a
forma como a experiência histórica de um grupo rege a produção de sentido.105 O regime de
suspeição inerente ao conceito de leitura documentarizante adéqua-se, portanto, à explicação
da origem das críticas daqueles espectadores que efetivamente partilharam no passado a
realidade do mundo histórico enunciado. Mas pode ser que tal suspeição não seja obrigatória
na recepção de espectadores que não testemunharam a experiência histórica da luta armada e
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que, para eles, as instruções documentarizantes sirvam como artifícios de certificação que
levam à reificação ideológica do passado. Nesse caso, o debate sobre a verdade não se dá nos
termos de questionamentos das distorções e mentiras de um enunciado sobre o passado, mas
sim dos modos como esse enunciado institui-se a si próprio como verdade. Tal perspectiva
fornece pistas para a compreensão da tenacidade de certos sentidos da representação de O que
é isso, companheiro? na memória social, astuciosamente sintetizados no desfecho em que a
imagem do passado autoritário está congelada.

B) A REFLEXIVIDADE DILUÍDA EM HÉRCULES 56.

Documentário e história

Em texto de 1997 incluído na coletânea Versões e ficções: o seqüestro da história,
Marcelo Ridenti, após afirmar que nenhuma película brasileira sobre a ditadura militar teve “o
mesmo investimento e apelo comercial do filme de [Bruno] Barreto”, vaticina: “esperemos
que outros venham por aí, inclusive documentários […].”106 Passada uma década do
lançamento da adaptação de O que é isso, companheiro? para as telas, surge Hércules 56,
documentário que narra a ação do sequestro de Charles Burke Elbrick paralelamente à
libertação dos quinze presos políticos trocados pelo diplomata. A obra traz, de um lado, a
rememoração coletiva de cinco dos dirigentes de MR-8 e ALN que conduziram a operação107
e, de outro, os testemunhos individuais de nove dos quinze presos políticos libertos, à época
pertencentes às mais diversas correntes políticas.108
Se O que é isso, companheiro? fora execrado por boa parte da crítica, a recepção de
Hércules 56 foi diametralmente oposta. A impressão que surge da leitura dos textos que
comentam sua estreia no circuito comercial, em maio de 2007, é de que o documentário teria
satisfeito a uma demanda difusa, já expressa por Ridenti, de resposta à ficção de Bruno
Barreto. Nesse sentido, é interessante notar que, por mais que o documentário de Silvio DaRin tenha sido elusivo com relação às versões de O que é isso, companheiro?, livro ou filme,
a anterioridade desses discursos surge como uma sombra a influenciar sua acolhida. O caráter
de antiversão marca Hércules 56 mesmo antes de sua produção e, apesar de não enunciados
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diretamente no documentário, a tensão e o diálogo com essas instâncias discursivas anteriores
(livro de Gabeira, filme de Barreto, críticas) são patentes.
A leitura do filme, portanto, é marcada por essa dinâmica “transtextual”, o que pode
ser percebido nos trechos de críticas citados a seguir. Celso Sabadin, em artigo publicado na
Revista de Cinema de maio de 2007, escrevia:
É como se fosse o filme “O que é isso, companheiro?”, só que de verdade. Assim pode ser –
simploriamente – definido o documentário “Hércules 56”, estréia na direção de longas de Silvio
Da-Rin. O filme documenta os fatos que envolveram o seqüestro do embaixador americano no
Brasil, Charles Elbrick, […] de forma criteriosa e minuciosa pelas pessoas que melhor podem
falar sobre o tema: os próprios participantes. […] Assim, o cineasta montou um painel
testemunhal que conta com, no mínimo, dois grandes méritos: credibilidade e distanciamento
crítico.109

Ou, nas palavras de Marcelo Lyra:
Para quem conhecia a história do seqüestro do embaixador americano e sua posterior troca por
15 presos políticos […] apenas pelo filme de Barreto, o documentário de Da-Rin é uma
proveitosa luz na escuridão. A começar por colocar o deputado Fernando Gabeira, autor do belo
(e oportuno à época) livro que inspirou o filme, em seu devido lugar: um mero coadjuvante do
seqüestro, ao ponto de nem participar do filme. […] Brilhante como forma e conteúdo,
“Hércules 56” entra para a galeria de grandes documentários brasileiros em lugar de destaque.110

Mauro Ventura, por seu turno, na crítica que escreve para O Globo, em 14 de maio de
2007, cita a declaração de um dos participantes do filme:
– Se a gente fizer uma minúscula comparação entre os dois, vai ver que “O que é isso,
companheiro?” é uma brincadeira. O Barreto pegou o seqüestro como um gancho para vender o
filme aos americanos e tentar ganhar um prêmio lá na Academia (o Oscar). Ele tem qualidades,
mas descaracteriza completamente o episódio – critica Cláudio Torres, um dos idealizadores da
ação. – Já “Hércules 56” é uma grata surpresa. Fiquei muito bem impressionado.111

A crítica de Toni Venturi segue o mesmo tom:
A relevância do filme de Da-Rin transcende a cuidadosa reconstituição documental das
peripécias do seqüestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick porque faz jus à
história ao perpetrar um contraponto à mais popular das fitas sobre a ditadura militar, o
equivocado e caricato O que é isso, companheiro?.112

Cristóvão Feil escreve o que segue:
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O filme-documentário Hércules 56, neste sentido, é um sopro de oxigênio na atmosfera
estagnada de nossa memória recente. […] Ainda bem que o desbundado Gabeira não foi
convidado para depor no filme. A seleção de depoimentos acaba convergindo para um ponto
sensato de reflexão política – sempre pela esquerda, embora se notem, aqui e ali, saudáveis
divergências […]. O resultado é um documento fílmico que olha o passado com olhos inquietos,
sem heroísmos míticos […].113

Apenas Amir Labaki, em coluna publicada no Valor Econômico de 11 de maio de
2007, ressente-se da falta de Gabeira no filme:
Uma ausência entre os debatedores salta aos olhos e resulta na grande interrogação irrespondida
em torno de “Hércules 56”: cadê Fernando Gabeira? Da-Rin argumenta que, tendo Gabeira
cumprido um papel secundário na ação, o fato de ele ter posteriormente apresentado o primeiro
relato do seqüestro, sobretudo no já clássico “O que é isso, companheiro?”, “não justificaria sua
presença no encontro”. […] O cineasta tem toda a razão em afirmar que menos é mais naquele
encontro, evitando a confusão que “uma espécie de assembléia” poderia acarretar, prejudicando
a discussão. Mas se há uma contribuição que poderia fazer diferença, em favor do corajoso e
inédito confronto de versões factuais e posições políticas catalisado pela câmera de Da-Rin, esta
seria a do autocrítico Gabeira.114

Alguns textos privilegiam o elogio ao documentário por suas qualidades intrínsecas, e
não apenas em relação às versões de Barreto e Gabeira. Em geral, celebra-se o modo como o
filme expõe a autocrítica das esquerdas, incluindo avaliações divergentes e, ao mesmo tempo,
fornecendo um painel completo do episódio e mesmo da experiência da luta armada. O
próprio Labaki releva a ausência de Gabeira em benefício dos atributos da obra:
A dialética construção do filme evita a tentação de estabelecer uma visão única, romântica e
heróica em torno do seqüestro e da liberação dos militantes. Ao contrário, roteiro e edição
acentuam a contradição de pontos de vista, tanto entre as entrevistas dos exilados quanto
durante o papo do quinteto estimulado por Da-Rin.115

Na crítica que escreve para O Estado de S. Paulo de 11 de maio de 2007, Luiz Zanin
Oricchio faz comentário semelhante: “Os balanços de participação também parecem
contraditórios (e como seriam unânimes?). […] Não é um balanço amargo. Nem triunfalista.
Parece sereno.”116 Ao incluir vozes divergentes, o documentário construiria uma versão mais
completa do acontecimento. Nas palavras de Marcelo Miranda:
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É uma bela jogada, que o cineasta consegue dosar lindamente. Intercala a fala dos exguerrilheiros aos traumas dos ex-presos. Nisso, vai reconstruindo toda uma época, um
acontecimento, toda a complexidade de um evento explosivo que não podia acabar bem – o
regime recrudesceu após o incidente. Antigas rixas vêm à tona, revelações são postas à mesa,
ouvem-se os pensamentos de todos ali dispostos sem que a montagem (e todo o poder de moldar
discursos) se interponha aos entrevistados.117

No conjunto das críticas, a equação entre os predicados de Hércules 56 –
credibilidade, distanciamento crítico, minuciosa reconstituição documental, brilhantismo,
construção dialética, coragem, ineditismo, serenidade, sensatez – e os deméritos de O que é
isso, companheiro? – equivocado, caricato, comercial, “desbundado” – leva a um passo da
constatação feita por Luiz Carlos Merten, publicada no Estado de S. Paulo, segundo a qual “a
maioria das ficções que aborda o período termina por criar um déficit de verossimilhança”
superado pela “verossimilhança e fidedignidade que o espectador encontra nos depoimentos e
no tratamento conferido à imagem em Hércules 56”.118 Para este crítico, que saudava o novo
filme lembrando-se do anterior, era fácil concluir ser o gênero documentário mais apropriado
à representação histórica do que a ficção.
A inclusão do talvez demasiado longo rol de citações de trechos de críticas não
significa

que

as

apreciações

seguirão

uma

perspectiva

pragmática

ou

mesmo

semiopragmática, voltada à recepção.119 Trata-se, isso sim, de partir das impressões de
espectadores especializados para problematizá-las à luz de uma análise imanente da obra. Se
os comentários escritos são também documentos históricos, apenas o retorno à matéria fílmica
permite a consideração sobre certos problemas existentes justamente nos aspectos que
suscitaram tantos elogios. Propõe-se aqui uma mirada a contrapelo para a mobilização dos
artifícios da estética documentária em Hércules 56, atenta às contradições implícitas nos
louvores da crítica e nas próprias noções que lhes servem de base: objetividade documental,
distanciamento crítico, diversidade de pontos de vista, completude da narrativa, ausência de
heroísmos, triunfalismos e mistificações. Em termos gerais, as diversas manifestações da
acolhida do filme de Da-Rin gravitam em torno da noção de que o documentário é o gênero
cinematográfico mais apropriado à representação da história, e a comparação com a ficção de
O que é isso, companheiro? seria uma amostra patente disso. Sem ignorar as especificidades
dos gêneros, as considerações a seguir partem da desconfiança em relação ao pressuposto de
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uma maior propriedade do cinema documental na representação do passado. Tal proposta de
“contra-análise” não significa oposição ou detração ao filme de Da-Rin, tampouco elogio
similar àquele feito pela crítica. Mais do que aderir a uma versão da história, a um gênero
cinematográfico ou a uma vertente da memória, é pertinente assumir os riscos de
problematizá-los em suas especificidades e em seus nexos com o presente.120

Instruções reflexivas?

De início, a análise terá como objeto uma opção estética do documentarista Silvio DaRin visível em todas as imagens do debate entre os cinco dirigentes da ação e, emoldurando o
filme, nas sequências que fazem as vezes de “prólogo” e “epílogo” dos relatos dos presos
libertados em troca do diplomata. Para facilitar a exposição, os dois núcleos narrativos
testemunhais do filme serão a partir de agora denominados núcleo dos dirigentes e núcleo dos
libertos: no primeiro, ocorre uma rememoração coletiva; no segundo, há entrevistas
individuais. Em um movimento inicial, o foco das considerações será a sequência de abertura
que introduz os distintos núcleos.
Logo no começo do filme, após a enunciação em voz over do primeiro trecho do
manifesto do sequestro sobreposta a imagens de arquivo,121 ainda antes da vinheta de abertura
com os créditos iniciais, com a imagem escura, ouve-se a voz de Franklin Martins referindose ao documento. Em um movimento de câmera, surge a imagem na qual se veem, ainda de
longe, os dirigentes conversando sobre o conceito de sequestro ao redor de uma mesa. O
plano é oscilante, a câmera treme, quem a opera caminha em direção à ação. Um garçom
passa; microfones são vistos. Sucedendo essa imagem de câmera na mão, um outro plano,
médio e com câmera fixa, revela toda a situação da tomada da “conversa” dos dirigentes,
estando o aparato cinematográfico no quadro. Um golpe de zoom fecha a imagem nos
debatedores. Em uma espécie de apresentação individual das antigas lideranças, alternam-se
planos de câmera na mão e fixa, com microfones onipresentes. A imagem escurece, entra a
vinheta de abertura, a música é sóbria.122 (Ver ANEXO, Figura 11.)
Findos os créditos, inicia-se uma segunda parte da sequência de apresentação, agora
introduzindo os libertos. No primeiro plano, médio, o diretor Silvio Da-Rin, de pé, prepara e
em seguida mostra a Flávio Tavares, sentado, um monitor portátil; uma câmera e seu operador
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podem ser vistos no canto inferior esquerdo do quadro. A exclamação de Tavares (“Ah, isso é
no México!”) sugere que as imagens que ele vê naquela tela evocam sua memória; um golpe
de zoom fecha o quadro em seu rosto. A estrutura é a mesma no segmento subsequente, no
qual se vê, primeiramente em close, o olhar atento de Mario Zanconato acompanhado de uma
interjeição alusiva à memória que vem à tona. Em outro plano, Da-Rin está a seu lado
mostrando-lhe o mesmo monitor portátil; é possível ver o holofote que ilumina o ambiente;
um novo golpe de zoom preenche a tela com o rosto de Zanconato. A dinâmica do diretor que
exibe a suas testemunhas as imagens gatilho da memória repete-se ainda nos planos com
Maria Augusta Carneiro Ribeiro e José Dirceu.123 (Ver ANEXO, Figuras 12-14.)
Os primeiros minutos de Hércules 56 já sugerem o tema da reflexividade. Os artifícios
formais utilizados nessas imagens de abertura vinculam-se a uma certa tradição do
documentarismo reflexivo. A exposição do aparato cinematográfico (câmeras, microfones,
luzes, equipe técnica), a presença do diretor, as imagens tremidas, captadas com câmera na
mão, os golpes de zoom, todos esses seriam dispositivos aptos a gerar uma quebra da
transparência do filme, chamando a atenção do espectador para o processo de produção do
discurso. Na esquematização que faz dos modos do documentário, Bill Nichols descreve o
modo reflexivo como aquele no qual o cineasta se engaja em um metadiscurso que fala menos
sobre o “real” em si do que sobre o processo de sua representação. Para o autor, “enquanto a
produção documentária preocupa-se preponderantemente em falar sobre o mundo histórico, o
modo reflexivo dedica-se à questão de como falamos sobre o mundo histórico.”124 Ao atrair o
olhar para os próprios mecanismos discursivos, defende Nichols, o documentário reflexivo
joga luzes sobre os pressupostos e convenções que sustentam a “tradição documentária”.
Nessa modalidade, ele conclui, o espectador experimenta a presença do “texto”, torna-se
consciente dessa experiência e, portanto, da mediação discursiva.
Naturalmente, o tema da reflexividade não se restringe ao campo documentário.
Robert Stam remonta o conceito à tradição filosófica e psicológica segundo a qual o termo se
refere à capacidade da mente de ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de si mesma. Quanto à
arte, o autor sustenta a existência de uma duradoura tensão entre as representações que se
colocam como realidade (ligadas ao ilusionismo) e as que admitem seu estatuto de
representação, mostram sua própria máscara e convidam o público a examinar sua forma e
textura (associadas à reflexividade). No livro Reflexivity in film and literature: from Dom
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Quixote to Jean-Luc Godard,125 Stam traça um vastíssimo panorama de manifestações da
reflexividade, partindo de Cervantes, passando por Brecht, pela “guinada linguística”, por
Hayden White, Machado de Assis, Macunaíma até chegar a Godard – além de inumeráveis
outras referências a obras e realizadores que o autor considera vinculados ao que denomina
“tradição da reflexividade”. Malgrado certas generalizações e perenidades de sua
argumentação, importa aqui reter a definição de reflexividade cinematográfica, ainda que
ampla, elaborada pelo autor, descrita como o processo pelo qual os filmes trazem para o
primeiro plano sua própria produção, sua autoria, seus procedimentos textuais, suas
influências intertextuais ou sua recepção.126 Nas palavras de Stam, ao chamar a atenção para a
mediação fílmica, a “reflexividade subverte o pressuposto de que a arte pode ser um meio
transparente de comunicação, uma janela para o mundo”.127
Interessa ainda a problematização que Stam faz das relações entre reflexividade e
política. Segundo o autor, a teoria do cinema dos anos 1970, de matriz althusseriana,
identificava imediatamente reflexividade e subversão, de um lado, realismo e ideologia, de
outro. O risco dessa visão dicotômica, ele argumenta, estaria no estabelecimento de uma
oposição simplificadora entre um cinema ilusionista essencialmente conservador e um cinema
reflexivo de natureza forçosamente revolucionária. Para Stam, realismo e reflexividade não
são termos necessariamente antitéticos, o que o leva a optar pela ideia de “coeficiente” de
reflexividade ou de mimesis em cada obra.128 Importa aqui destacar a conclusão do autor
derivada dessa problematização, qual seja, a de que a reflexividade não é dotada de um valor
político a priori, sendo seus artifícios passíveis de usos “conservadores” ou “ilusionistas”.129
Vale dizer que a função dos parágrafos acima não é corroborar certa categorização do
documentário em modos mais ou menos estanques, tampouco ratificar definições estéticas ahistóricas. O movimento realizado foi o de colocar no horizonte de análise de Hércules 56
certas noções ligadas ao tema da reflexividade, tópico esse introduzido por suas próprias
imagens. Resta testar nas páginas seguintes a operacionalidade de tais noções na análise desse
documentário específico em sua historicidade.
Antes, porém, é oportuno remeter a análise ainda uma vez às críticas escritas sobre
Hércules 56, apontando o relativo silêncio a respeito da questão da reflexividade. No universo
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de artigos consultados, apenas um crítico, Marcelo Lyra, menciona o tema ao descrever o
núcleo dos dirigentes: “Os mentores do seqüestro contam suas versões na mesa de bar, com o
processo de filmagem escancarado. Os microfones invadem despudoradamente a cena e o
próprio Silvio aparece ao lado dos depoentes, fazendo poucas intervenções.” Mas, em outro
momento de seu texto, o mesmo crítico que faz alusão à exposição do aparato
cinematográfico e à presença do diretor conclui:
Ao reunir os mentores do seqüestro numa mesa de bar (aparentemente sem bebidas alcoólicas),
ele consegue uma melhor aproximação entre reflexo e real. Na presença de todos os envolvidos,
quase como uma acareação, é muito mais difícil distorcer a realidade. Da mesma forma, lapsos
de memória de um são preenchidos por outro.130

Percebe-se nesse trecho que o fato de haver notado o uso de artifícios reflexivos em
Hércules 56 não impede Lyra de afirmar aquilo que seria função da reflexividade questionar:
a objetividade do documentário, a transparência da imagem, do discurso e, por extensão, do
próprio testemunho.
Outra referência ao “cenário” do debate é feita por Ana Maria Roland:
Da-Rin faz uma exegese sóbria da cena histórica, a partir de dois eixos distintos: um deles é o
encontro inédito dos sobreviventes que planejaram e realizaram o seqüestro, em sugestivo
cenário e iluminação claroscura, numa cave de antigo prédio do centro do Rio de Janeiro –
evocação do caráter clandestino da ação dos jovens rebelados?131

Nesse caso, a menção às marcas reflexivas desaparece, como se elas ficassem
obscurecidas pela iluminação do “cenário” (com o perdão pelo jogo de palavras). Se,
portanto, são raríssimas e deslocadas as considerações na crítica escrita sobre Hércules 56
acerca da reflexividade que apresenta o filme e suas testemunhas; se, quando as há, o tema
acaba submerso no elogio da transparência da imagem; se a própria reflexividade e seus
sentidos fica obliterada, não é o caso de atribuir esse silêncio a uma espécie de “cegueira” dos
críticos. Algo foi visto, e a crítica foi prolixa no louvor à objetividade do documentário. No
lugar de acusar uma cegueira, talvez seja pertinente buscar na obra os elementos que fazem
com que a reflexividade visível não seja legível. Trata-se, enfim, de considerar a possibilidade
de que os artifícios reflexivos presentes nas imagens de Hércules 56 não assumam a função de
instruções reflexivas ao espectador.132
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Reflexividade diluída

No decorrer de Hércules 56, as imagens do núcleo dos dirigentes mantêm o uso dos
mecanismos reflexivos: o aparato cinematográfico permanece exposto, a presença do diretor e
suas intervenções ocasionais são dadas a ver, segue a justaposição de planos de câmera na
mão e fixa, observam-se os golpes de zoom. Diferentemente, as entrevistas individuais dos
libertos assumem um caráter mais convencional durante o documentário. Constituindo uma
espécie de moldura, o uso ostensivo dos artifícios reflexivos no núcleo dos libertos é
retomado apenas nos minutos finais do filme, em um “epílogo” no qual retorna a dinâmica
entre diretor, imagens de arquivo e indivíduo que recorda. No encerramento da narrativa, o
espectador revê Silvio Da-Rin e seu monitor portátil ao lado de Flávio Tavares, José Dirceu,
Maria Augusta, Mario Zanconato e Ricardo Zarattini, em uma rápida sucessão de planos que
reitera a ideia de uma memória pró-fílmica.133 As últimas imagens dessa sequência servirão
de ponto de partida e metáfora para as reflexões desta seção. Nelas, Agonalto Pacheco
observa a pequena tela que segura nas mãos; um golpe de zoom coloca seus olhos marejados
em close. Em corte direto, surge a inserção, em tela cheia, de uma sequência de tomadas de
arquivo do desembarque em terras mexicanas. Terminada a inserção, há um novo corte que
traz a imagem de volta para Agonalto, que agora tem suas mãos enquadradas, sustentando a
tela portátil. O espectador atento perceberá que o pequeno monitor exibe exatamente o mesmo
plano de arquivo que acabara de ser mostrado em tela cheia. A angulação e o enquadramento
dos breves porém significativos planos justapostos antes e depois da inserção geram um efeito
de coincidência dos pontos de vista de testemunha e audiência, como se esta última
mergulhasse nas memórias de Agonalto, fosse transportada para dentro do filme, colocada no
lugar daquele que olha e segura o monitor do qual emana o passado. Nesse caso, ao invés de
interpor reflexivamente a opacidade da tela entre o público e a realidade, o artifício do
“quadro dentro do quadro” constrói a identificação entre quem rememora e o espectador na
assistência da imagem “real”. Configurados desse modo, é como se a montagem e o
enquadramento fizessem com que plateia e testemunha olhassem juntos, através da janela
cinematográfica duplicada, a imagem indicial legada pelo passado. 134 Rapidamente e sem
corte, um movimento de câmera devolve o rosto àquele com quem o público se identificara.
133

O termo “pró-fílmico” designa “os elementos especialmente agenciados tendo em vista a filmagem”.
AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. 4 ed. Campinas: Papirus, 2009. p.
242.
134
Cf. XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3 ed. revista e ampliada,
São Paulo: Paz e Terra, 2005. p. 17-25.

50

Os olhos de Agonalto, fixos no monitor agora fora de quadro, passam então a preencher a tela.
Após esboçar um sorriso entre nervoso e emocionado, ele seca com a mão direita uma lágrima
antes mesmo que aflore. Ato contínuo, seus olhos abandonam a pequena tela, ele encara a
objetiva e escurece.135 O olhar direto para a câmera, nesse caso, não chega a quebrar a “quarta
parede”: ele é fugaz, prontamente desviado. Antes, ficara a pregnância de seus olhos
comovidos, da lágrima negada que a câmera, em uma espreita em close, parece desejar. A
reflexividade desse plano final de Hércules 56, latente nos signos do “quadro dentro do
quadro” e do olhar direto para a objetiva, é diluída pela lágrima que, almejada, não se dá a
ver. A instrução que fica à audiência não é a suspeição, a reflexão sobre a memória. De fato, o
espectador aqui é induzido a se emocionar com Agonalto.136 (Ver ANEXO, Figuras 15-18.)
Silvio Da-Rin não era um diretor desavisado quanto às potencialidades da
reflexividade. Em seu livro Espelho partido: tradição e transformação do documentário,137
ele traça um panorama histórico das “escolas” documentárias, desde Robert Flaherty,
passando por John Grierson e o documentário clássico britânico, pelo cinema direto norteamericano, pelo cinema verdade de Jean Rouch em sua releitura do kinopravda de Dziga
Vertov, até chegar, no Brasil, a Eduardo Coutinho. Na descrição que Da-Rin faz das
manifestações históricas do documentário, é nítida a sua simpatia pelos realizadores que
engendraram as principais estratégias anti-ilusionistas e autorreflexivas, aqueles que buscaram
não um reflexo especular do mundo, mas a problematização da representação que levasse a
verdades fragmentadas (o espelho partido do título do livro). Da-Rin conclui seu percurso
analisando Cabra marcado para morrer (1984), de Eduardo Coutinho, filme que, em sua
opinião, obteve êxito no entrelaçamento da reflexividade ao mundo histórico, não se perdendo
no formalismo puro nem no niilismo que nega toda e qualquer verdade extradiscursiva. 138 De
fato, em suas considerações finais, ele chega mesmo a declarar explicitamente a preferência
pessoal pela tradição reflexiva, que, se no Brasil tem Coutinho como um de seus principais
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representantes, possuiria origem na obra de Dziga Vertov, já nas primeiras décadas do século
XX.
A matriz estético-ideológica que mais nos seduz, entre todas as que examinamos, não se
encontra no tronco hegemônico da tradição do documentário, mas em um desvio que ao mesmo
tempo a antecede e ultrapassa. Procuramos, em mais de uma oportunidade, demonstrar que a
obra fílmica e teórica de Dziga Vertov já continha uma gama extensa de questões que seriam
problematizadas ao longo de toda a história do filme não-ficcional. Seu trabalho no campo
semiótico e sua preocupação com uma pedagogia da imagem estão, hoje mais do que nunca, na
ordem do dia para todos aqueles que, como nós, continuam acreditando na responsabilidade que
os produtores audiovisuais devem assumir no plano de uma política e uma epistemologia da
comunicação. […] Entendemos que certas estratégias epistemológicas engendradas em
documentários de produção recente podem resultar na construção de verdades mais contingentes
e situadas. Verdades fragmentárias, que estimulam uma subjetividade capaz de abordar mais
criticamente o próprio processo social de produção de sentido.139

Tampouco Da-Rin ignorava as possibilidades de diluição da reflexividade:
Quanto à reflexividade, apesar de seu potencial antiilusionista, não deve ser considerada uma
panacéia do documentário. […] As estratégias auto-reflexivas podem facilmente ser empregadas
como puro formalismo, transformadas em um maneirismo ou apropriadas enquanto técnicas que
visam legitimar argumentos espúrios com uma aparência crítica. Exibição de aparelhos de
filmagem ou de membros da equipe técnica não significam, necessariamente, problematização
das condições de produção do discurso. Fragmentação narrativa e descontinuidade não
significam, obrigatoriamente, maior consciência textual. Revelação das marcas autorais e de
metodologias de trabalho empregadas não autenticam, automaticamente, uma intervenção
crítica na política da comunicação.140

A menção a Vertov e ao tema da tensão entre potencialidade e apropriação da
reflexividade remetem à interpretação, proposta por Néstor Canclini, da frustração das
vanguardas artísticas modernas no século XX baseada na noção de ritual. Segundo Canclini,
haveria um movimento recorrente pelo qual os gestos de ruptura dos artistas transformam-se
em ritos, em um processo de incorporação e digestão progressiva do impulso originário de
quebra das convenções que transforma o próprio rompimento estético em uma convenção
ritualizada. O autor sugere que “as ações rituais básicas são, de fato, transgressões negadas”;
ou seja, assimiladas ao rito, deixam de ser ruptura e ficam mantidas sob controle.141
Ao dissolver o potencial anti-ilusionista da ruptura reflexiva, a ritualização gera algo
mais do que a negatividade de uma limitação e serve, no mesmo movimento, ao
engendramento da concretude do discurso cinematográfico. O próprio Da-Rin, como se viu, já
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considerara em sua reflexão teórica a possibilidade da apropriação das estratégias
autorreflexivas em função da legitimação de argumentos travestidos de uma “aparência
crítica”. Jay Ruby, por sua vez, descreve o movimento pelo qual certos elementos reflexivos,
a princípio incluídos acidentalmente em filmes do cinema direto norte-americano (tomadas
fora de foco, planos em que o microfone e a equipe de som aparecem no quadro, entre
outros), “logo se tornaram signos do estilo cinema direto, uma indicação de que o diretor não
controlou o evento que estava registrando”.142 Como desdobramento da confiança que o
público passou a depositar em tais “acidentes” atestadores, ele completa, alguns diretores de
filmes ficcionais, desejosos de incrementar a verossimilhança de suas obras, passaram
também a utilizá-los. A resultante, conclui Ruby, é uma espécie de estética “descontrolada”,
cujo sentido seria a afirmação da realidade daquilo que foi registrado. 143 Roger Odin, como
visto na primeira parte deste capítulo, também define o que chama “efeito reportagem”,
constituído pela articulação sistemática de uma série de figuras estilísticas que conotam o
engajamento físico da câmera e seu operador no espaço do evento filmado.144
Se o diretor Silvio Da-Rin bem conhecia e chegou inclusive a declarar sua preferência
pela reflexividade no documentário, fato evidenciado pela leitura de sua reflexão teórica,
conclui-se que a inserção de artifícios reflexivos em sua prática cinematográfica não pode ser
considerada como acidental, nos termos colocados por Jay Ruby. A reflexividade em
Hércules 56 é, ao mesmo tempo, diluída e intencional. Ela marca todo o debate do núcleo dos
dirigentes e emoldura o filme na apresentação e despedida dos libertos. Uma vez que foi
incluída intencionalmente nas imagens do documentário, resta inquirir por que o foi de modo
ritualizado. Com base nas ideias percorridas até aqui, fica a sugestão de que a diluição da
potência questionadora da reflexividade serve, em Hércules 56, à certificação de seu discurso.
Nessas imagens de aparência reflexiva, o efeito atestador gerado pela sensação de descontrole
da filmagem e de engajamento na circunstância da tomada anularia a suspeição espectatorial
latente nos artifícios reflexivos. O que se impõe para quem as vê, no fim, é a concretude do
fato livremente registrado pela câmera presente.
Esse efeito é mais patente nos planos do debate entre os cinco dirigentes. Neles, a
câmera e a equipe aparecem sempre capturando o “bate papo” em clima de mesa de bar. O
diálogo flui, divergências afloram, Da-Rin interfere esporadicamente, enquanto a câmera,
exposta porém recuada, grava. O tom de conversa entre as testemunhas passa a ideia de uma
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situação de rememoração coletiva sem qualquer curso predeterminado.145 Já nas sequências
aqui denominadas como “prólogo” e “epílogo” do núcleo dos libertos, as inserções de
imagens de arquivo dão maior complexidade ao efeito de atestação. Para além da presença da
câmera que registra e do documentarista que ouve, nelas está colocada a evocação de uma
memória pró-fílmica, ou seja, a rememoração catalisada por aquelas tomadas de época em
função do documentário. Na análise acima realizada da sequência “epílogo”, ficou sugerido
que a inclusão das imagens de arquivo do desembarque no México entre os planos finais de
Agonalto Pacheco levaria à identificação de testemunha e audiência no ato de rememoração.
Não foi mencionada naquela passagem uma outra identificação, a que ocorre entre o
espectador do filme e a testemunha ocular da história. Atentando ao “estilo” dessas imagens
do desembarque – tremidas, tomadas com certa dificuldade em meio ao tumulto do
acontecimento146 – pode-se considerar que, por meio delas, a audiência é transportada, em
outro efeito de perspectiva, à circunstância do evento, como se pudesse vê-lo “com os
próprios olhos”.147 O espectador, que já mergulhara nas lembranças de Agonalto, é lançado no
centro do fato desencadeador da memória pela montagem e pela dinâmica dos pontos de vista
dos planos, em um jogo de identificações que sobrepõe temporalidades históricas. É como se
aquele que assiste ao filme sustentasse em suas mãos o monitor no momento exato da
rememoração ao mesmo tempo em que estica o pescoço para melhor testemunhar o
acontecimento histórico do desembarque. Diante de seus olhos estão, de uma vez, a
lembrança e o próprio passado. Nessa dupla identificação, a exposição do dispositivo de
rememoração associa-se ao engajamento da câmera no mundo em prol da atestação da
memória e da história. É o exato oposto da opacidade e da suspeição suscitadas por uma
reflexividade cuja maior potência é o distanciamento crítico.
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CAPÍTULO II

NARRATIVA DOS EVENTOS:
ANTAGONISMOS, MELODRAMA E TOTALIDADE

O tema do antagonismo aproxima as análises dos dois filmes neste capítulo. As
manifestações da polarização em O que é isso, companheiro? e em Hércules 56, entretanto,
são de ordens muito diversas. O primeiro faz uma releitura das convenções do maniqueísmo
melodramático na construção dos personagens Henrique, o torturador com dores de
consciência, e Jonas, o guerrilheiro frio e sanguinário que comanda a operação do sequestro.
O movimento analítico da primeira parte está dedicado a demonstrar que o filme de Bruno
Barreto estabelece uma equivalência desequilibrada entre os dois. Na segunda parte do
capítulo, a análise de Hércules 56 descreve os artifícios estéticos e narrativos documentais
que indicam um esforço de coerência identificável principalmente na montagem das vozes
testemunhais e nas inserções das imagens de arquivo. Silenciando sobre as versões de O que é
isso, companheiro?, o documentário institui um antagonismo que lhe é externo, operação que
faz da busca por coesão um impulso à totalidade dedicado a substituir a memória impertinente
do episódio.
Sejam internas ou externas, essas duas manifestações do antagonismo apresentam
problemas de graus distintos. Do modo como ocorre em O que é isso, companheiro?, a
polarização melodramática entre Henrique e Jonas atenua o peso do terror de Estado e, assim,
tenta justificá-lo historicamente. No contrafilme Hércules 56, dedicado justamente a combater
essa grave manipulação da memória, o impulso à coesão e à totalidade reduz o espaço do
dissenso, o que acaba restringindo a polêmica com seu antagonista a uma concorrência entre
consensos.
A) “AS DUAS PONTAS DA FERRADURA”: HENRIQUE E JONAS, NUANCE E EXCESSO

A análise de O que é isso, companheiro? agora se volta para seus conteúdos
programáticos, deixando de lado a perspectiva documentarizante da recepção. 148 A noção de
melodrama serve de guia às reflexões seguintes, que destacam o antagonismo entre dois
148
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personagens chave na trama do filme: Henrique, o agente da repressão e torturador
interpretado pelo ator Marco Ricca, e Jonas, membro da ALN que assume o comando militar
do sequestro, interpretado por Matheus Nachtergaele. Em uma operação cara ao modo
melodramático, Henrique e Jonas personificam valores que traduzem os sentidos atribuídos
pela película às experiências históricas da tortura e da luta armada.

Vilanias equivalentes

Em certo ponto do filme O que é isso, companheiro?, logo após a leitura do manifesto
na televisão, o personagem Fernando recebe a incumbência de comprar pizzas para os
companheiros confinados no cativeiro. Na rua, carregando a pilha de pizzas, ele encontra ao
acaso o amigo Artur (vivido por Eduardo Moscovis) em frente ao teatro, caracterizado com
roupas do século XIX.149 Artur é ator e naquela noite participava do ensaio geral da peça Casa
de Bonecas, de Ibsen. No início do filme, ainda antes da entrada de Fernando na
clandestinidade, eles assistiram juntos pela TV às imagens da chegada do homem à Lua.
Desde aquele instante, Artur já caçoara da decisão de Fernando e Oswaldo pelo engajamento
na guerrilha. Na cena em que se despede de Fernando, ele dissera que o amigo estava se
lançando em uma “aventura inconsequente”, que pegar em armas era “porraloquice”,
sustentando que a luta deveria continuar sendo político-institucional. Agora, o reencontro
casual permite a Artur desdobrar suas posições sobre a luta armada.
Fazendo uma irônica alusão ao figurino de Artur, Fernando pergunta como ele se
sentia no século XIX, sugerindo a alienação do amigo. A resposta que recebe é significativa:
“Mais próximo da realidade que você. Ibsen tem mais estilo do que esse seu teatro de horror.
Sequestrar embaixador é atirar no soldado que carrega a bandeira branca, Fernando.” Artur
completa: “Vocês e os militares são as duas pontas da ferradura. Parecem distantes, mas na
verdade estão bem próximas.” Essa fala do personagem Artur explicita a tese da covardia do
sequestro do embaixador (“o soldado que carrega a bandeira branca”), vítima do “teatro de
horror” da luta armada, equivalente, como a outra ponta da ferradura, ao terror dos militares.
Na verdade, a metáfora das duas pontas da ferradura enunciada pelo personagem seria
apenas a face declarada de uma lógica de equivalência que estaria implícita já na estrutura
narrativa do filme. Ismail Xavier analisou com muita propriedade o princípio da “visão
balanceada” que norteia O que é isso, companheiro?, cuja organização interna seria pautada
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por um jogo de simetrias que busca o “olhar neutro” sobre o passado. Vale reproduzir suas
palavras:
Satisfazendo o desejo de um dos pólos do conflito – o de que se tratava de uma guerra entre
iguais e o que se configurou como barbárie foi “exagero” inevitável – o filme entende que tornar
a análise complexa é trabalhar aquela visão que a esquerda recusa, sugerindo que tal recusa é
pura denegação, recalque da verdade comum de situação e oposição armada, vale dizer, essa
participação na desmedida de um “mundo de ponta-cabeça” onde a única diferença significativa
é que um lado ganha e o outro perde. […] A intenção primeira era evitar o que o cineasta
considera o maniqueísmo de mocinhos e bandidos. […] Com isto, colocam-se como fatalidades
cotejáveis a barbárie cotidiana, sistemática, de um regime e a violência dos que a ele se
opuseram. […] estamos no terreno de equivalências universais, calibradas aqui para elidir a
questão histórica central: a natureza do regime e de seus procedimentos sistemáticos que, ao
serem comparados com reações violentas da oposição, se descaracterizam nessa banalização de
um terrorismo de Estado cujos compromissos e fontes de financiamento são por demais
conhecidos.150

Ismail Xavier toca o cerne da questão quando aponta a operação cinematográfica de
banalização do terrorismo de Estado pela estipulação de sua equivalência com as reações
violentas da oposição. Essa aproximação entre tortura e luta armada foi percebida também por
Denise Bernuzzi Sant’anna e Rodrigo Fazio151 nas análises que fazem de O que é isso,
companheiro?.
Nessa perspectiva, o filme de Bruno Barreto seria uma espécie de tradução
cinematográfica da chamada “teoria dos dois demônios”, termo pelo qual se popularizou na
vizinha Argentina a versão do passado apresentada no prólogo do informe Nunca Más,
elaborado pela Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) em 1984. No
balanço que fazem da memória da ditadura naquele país, Daniel Lvovich e Jaquelina Bisquert
descrevem os termos dessa “teoria”, segundo a qual, nas palavras dos autores, a “Argentina
esteve afundada em um marco de violência política produto dos extremos ideológicos nos
anos prévios ao golpe de Estado de 1976”. A violência estatal posterior ao golpe, nessa
versão, teria sido uma resposta ao “demônio da violência revolucionária”. Sempre conforme
Lvovich e Bisquert, tendo sido elaborada na conjuntura da transição democrática (19831986), “a teoria dos dois demônios contribuía com a necessidade de dotar de estabilidade a
democracia enquanto sistema baseado na pluralidade de opiniões”. Em nome de tal
reconstrução, por um lado, o informe tornava público o destino dos desaparecidos políticos e
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revelava o funcionamento sistemático do aparato de extermínio da ditadura; por outro,
denunciava, embora com menor ênfase, a violência das organizações de esquerda, rechaçando
a luta armada como metodologia política aceitável.152
Escrita em uma conjuntura democrática absolutamente distinta – o Brasil da primeira
metade da década de 2000 –, a série de livros de Elio Gaspari sobre a ditadura153 é hoje a
manifestação mais estabelecida da versão da equivalência de tortura e luta armada por aqui.
Camuflada com tintas de trabalho historiográfico,154 a leitura que Gaspari faz da
documentação inédita e exclusiva à qual teve acesso estrutura-se de modo a caracterizar o
período do “escancaro” do regime como um “surto” em que se confrontavam, radicalizados à
direita e à esquerda, respectivamente, “tigrada” e “terroristas”. Os volumes, em conjunto,
descrevem as trajetórias de gestação, radicalização, declínio e derrota dos dois demônios. De
um lado, os monstros da repressão vão sendo gerados já no governo Castello Branco, sem que
algum dos hierarcas tenha coragem ou vontade de exterminá-los no nascedouro. Quando,
enfim, na “ditadura escancarada”, a tortura torna-se política de Estado, a “tigrada”, com o
beneplácito dos superiores, vai ganhando cada vez mais autonomia. A impunidade é então
interpretada como onipotência, e o sistema de repressão degenera em uma máquina de
extermínio indiscriminado cuja ferocidade corresponde cada vez menos a uma efetiva ameaça
“terrorista”. É com esse passo, na versão de Gaspari, que a “tigrada” entra em rota de colisão
com o próprio regime. Do outro lado, sempre segundo Gaspari, já em sua gênese o demônio
“terrorista” cometera o pecado original da expropriação como tática de financiamento das
ações preparatórias da guerrilha. Isso, para o autor, era o prenúncio do mero banditismo no
qual degenerariam as organizações armadas de esquerda no momento de seu maior
isolamento. Assolados pelo fantasma da traição, os “terroristas”, além de assaltantes, tornamse também assassinos ao realizar o justiçamento dos próprios companheiros. Gaspari não
mede palavras em sua tarefa de estabelecer a equivalência das vilanias:
Nesse processo degenerativo as linhas que separam os dois universos acabam por se confundir
[…]. À ferocidade da “tigrada” correspondeu uma fase pistoleira dos terroristas. […] A
disciplina militar e a estrutura celular das organizações armadas fizeram que à desarticulação
das siglas correspondesse a transformação de algumas de suas bases em pequenas quadrilhas.
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[…] quando um pequeno grupo de militantes reduz sua atividade política a assaltos destinados
apenas a sustentar-lhe a precária clandestinidade, pouca diferença há entre um revolucionário e
um assaltante. […] O surto terrorista brasileiro nada teve de incruento. Afora os seqüestros,
depois de 1969 faltaram-lhe as sonhadas bases rurais e as ações espetaculares, mas abundaram
as vítimas. […] Pode-se estimar que, para cada cinco mortos na esquerda ligada a ações
armadas nas cidades, essa mesma esquerda matou duas pessoas.155

Com adjetivações desse tipo, que abundam em sua extensa obra, Gaspari consolida em
vários tomos a versão cada vez mais difundida no Brasil – ou melhor, cada vez mais
enunciada sem constrangimentos – da “teoria dos dois demônios”, vertente da memória que
antes já era visível nas imagens de O que é isso, companheiro?. Segundo Beatriz Sarlo, além
das estratégias propriamente narrativas (fórmula explicativa simples, teleológica, que fornece
origem e causalidade nítidas), um dos fatores que garante às interpretações da “história de
grande circulação” a simpatia e o êxito comercial é a sustentação nos sensos comuns e crenças
do público.156 Os debates recentes em torno da Lei da Anistia e da criação da Comissão da
Verdade dão mostras de que a perspectiva das vilanias equivalentes de torturadores e
guerrilheiros tem cada vez mais porta-vozes no Brasil. Afinal, os argumentos da validade da
“anistia recíproca” e da necessidade de apuração dos crimes de ambos os lados não são mais
do que manifestações dessa visão. Para além das estratégias mercadológicas, não é por acaso
que tanto o filme de Bruno Barreto, em 1997, quanto as “Ditaduras” de Gaspari, nos anos
2000, obtiveram sucesso significativo junto ao público.
A versão das vilanias equivalentes, tenha ela expressão cinematográfica, pseudohistoriográfica, jurídica ou de outra espécie, parte do pressuposto de que a violência da luta
armada e a violência da tortura são da mesma natureza. Em seu clássico Combate nas trevas,
Jacob Gorender já havia enfrentado esse espinhoso tema, alertando para a “diferença
essencial” entre a “violência do opressor” e a “violência do oprimido”:
Este livro não apresenta a esquerda no papel de vítima passiva. Toda a esquerda se opôs à
ditadura militar e a maior parte dela adotou a linha da luta armada. Organizações de esquerda
praticaram atos aqui expostos sem subterfúgios: atentados a bombas e armas de fogo, assaltos a
bancos, seqüestro de diplomatas e de aviões, matanças de vigilantes, policiais e elementos das
Forças Armadas, justiçamentos de inimigos, guerrilha urbana e rural.
Se quiser compreendê-la na perspectiva de sua história, a esquerda deve assumir a violência que
praticou. O que em absoluto fundamenta a conclusão enganosa e vulgar de que houve violência
de parte a parte e, uns pelos outros, as culpas se compensam. […] A violência original é a do
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opressor, porque inexiste opressão sem violência cotidiana incessante. A ditadura militar deu
forma extremada à violência do opressor. A violência do oprimido veio como resposta.157

Aprofundando esse debate, é imperativo afirmar que o argumento da equivalência das
vilanias é também falacioso porque equipara a transgressão da regra (diga-se: regra de um
regime ilegítimo) realizada pela luta armada àquilo que está para além da dicotomia entre o
válido e o não-válido. Há um abismo que separa sequestro e tortura, violência política e
violação dos direitos humanos. A infração do sequestro justificava-se politicamente naquela
conjuntura histórica; a violação da tortura é sempre abominável porque excede o não válido,
extrapola o delito.158 Excessos que não eram individuais, perpetrados por psicopatas na
sombra dos porões, mas constituintes de um regime que tinha a tortura como núcleo de seu
sistema repressivo. Ao condenar guerrilha e terror de Estado indistintamente, a versão das
“duas pontas da ferradura” sugere uma reciprocidade criminosa que é historicamente falsa. É
nessa confusão insidiosa da memória que em grande medida se sustenta a “conciliação”
democrática no Brasil. A tenacidade da Lei da Anistia no presente tem como base a amnésia
da assimetria que distingue luta armada e tortura.

Melodrama, nuance e excesso: a ferradura assimétrica
Entretanto, as “duas pontas da ferradura” de O que é isso, companheiro? possuem uma
peculiaridade, pois não estabelecem uma equivalência exata entre sequestro e tortura.
Comparadas, as caracterizações dos personagens Henrique e Jonas apresentam uma assimetria
de nuance e excesso que merece atenção.
O agente da repressão Henrique, oficial da Marinha, é apresentado ao espectador na
cena em que, depois de capturado na ação de expropriação, Oswaldo, codinome César
(interpretado por Selton Mello), é arrastado para a sala de tortura. No ambiente escuro,
Oswaldo é afogado por Brandão (vivido pelo ator Maurício Gonçalves), parceiro de Henrique.
Durante o afogamento, Brandão e Henrique travam conversa prosaica sobre a ida a um
aniversário naquela mesma noite. Na sala há apenas um feixe de luz concentrado em
Oswaldo. Brandão pergunta se há “mais algum” para aquele dia. Henrique consulta seus
papéis e diz que não. Brandão fica contente porque poderão sair mais cedo. Henrique se
aproxima e pede para ele deixar o torturado respirar; o colega argumenta que o rapaz não
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ficou nem vinte segundos com a cabeça debaixo da água. Henrique diz que ele está ferido,
com resistência baixa, que não quer “acidente de trabalho”. Brandão ainda insiste, fala que
Oswaldo aguenta “mais um pouquinho”, que pode ser que desmaie, mas que não morreria.
Henrique não quer desmaios: ele retira a cabeça de Oswaldo da água, desfere um tapa (ouvese apenas um estalido) e assume a função de afogá-lo. Henrique puxa mais uma vez a cabeça
do jovem para fora da água. Em plano fechado, este respira desesperadamente e tosse.
Segurando a cabeça dele pelos cabelos, Henrique manda que repita os nomes. Oswaldo
obedece: “Paulo, Maria, Marcão, Reneé, Julio”. Henrique pega uma prancheta. Brandão vai
ao telefone e dita um endereço. Henrique diz para Oswaldo descrever cada um deles.
Chorando, ele cede mais uma vez. A música é melodramática.159 A conversa prosaica entre
dois “colegas de trabalho” indica o caráter profissional da tortura: trata-se de uma atividade
como qualquer outra. Isso, porém, não sugere seu caráter sistêmico, e sim introduz o
profissionalismo cauteloso de Henrique, que interfere no afogamento para evitar “acidentes de
trabalho”. A tortura praticada é asséptica, seu instrumento é a água cristalina. Além do
afogamento, ouve-se apenas um tapa que é desferido em Oswaldo. A violência é nuançada
pela obscuridade do ambiente, pela água e pelo zelo do profissional.
Na cena em que Henrique se vê forçado a revelar à esposa Lilia (interpretada por
Alessandra Negrini) sua participação na tortura, ela pergunta, assombrada, por que ele se
envolvera com aquilo. Henrique responde: “É o meu trabalho, fui designado para ele e faço.”
Em seguida, justifica-se:
Você pensa que eu faço isso por quê? Por que me dá prazer? Por que eu quero essa glória no
meu currículo? Olha, tenta entender. Esses terroristas, eles se organizam como um grupo de
cegos, ninguém conhece quase nada sobre a organização que eles atuam, e as poucas pessoas
que eles conhecem usam todos nomes falsos. A tática deles é essa. Ou você tortura, e logo, ou
não avança nas investigações.

Mais uma vez, para Henrique, tortura é trabalho, missão que lhe foi designada e a qual
cumpre sem qualquer prazer pessoal. Trata-se de mera questão tática, da técnica mais
eficiente de investigação. Sempre atônita, Lilia senta-se na cama; Henrique ajoelha-se a seus
pés e recosta a cabeça em seu colo. Ela pergunta: “Se isso é verdade, por que a insônia,
Henrique?” Ele levanta a cabeça, olha nos olhos dela e diz: “Você quer saber? A maioria
deles são crianças inocentes e cheias de sonhos.”160 A falta de prazer no trabalho vai além do
cumprimento frio da missão de torturar. Henrique sensibiliza-se com a inocência das
“crianças”, a violência que perpetra contra elas o aflige e causa-lhe insônia. Diante da suspeita
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da monstruosidade, Henrique precisa lembrar à bela esposa que ainda é humano, que, a
despeito da eficiência da técnica para o cumprimento de seu trabalho, ele também é tocado
pessoalmente por aquilo que assombra Lilia.161
Em outra cena, Henrique e Brandão guardam vigilância ao cativeiro onde estão
Charles Burke Elbrick (interpretado por Alan Arkin) e os guerrilheiros. Brandão conta o caso
do sargento Peçanha, que se casara com Marta, a “terrorista”, “de papel assinado e tudo”.
Henrique comenta: “Peçanha pegou gosto pelo ofício da tortura. Acabou encontrando o prazer
que nunca teve no trabalho burocrático.” Brandão completa: “Eh! Peçanha safado! A Marta
sempre foi a predileta dele.” Henrique continua: “A gente abriu um frasco perigoso que nunca
deveria ter sido aberto. As coisas fogem do controle.” Ele traga o cigarro e pergunta a
Brandão: “Você consegue dormir direito?” O colega responde: “Durmo sim.” Henrique
conclui: “Eu não. Eu ando sonhando com as coisas todas de cabeça para baixo.” Por
contraposição, a reiteração do tema da aflição da insônia diferencia Henrique daqueles
torturadores que, como Peçanha, encontraram prazer no ofício da tortura.162
Tal caracterização nuançada de Henrique contrasta fortemente com os meios pelos
quais se constrói o personagem Jonas. O espectador começa a conhecê-lo quando Maria
(vivida pela atriz Fernanda Torres) apresenta aos companheiros do MR-8 os dois integrantes
da ALN chegados de São Paulo para se juntar à ação. Na sala do cativeiro, ela descreve aos
jovens do MR-8, sentados no sofá, as credenciais de Toledo e Jonas. O primeiro, Maria
explica, é veterano da Guerra Civil Espanhola, com currículo extenso e brilhante na defesa de
causas libertárias no Brasil. Jonas, por sua vez, destaca-se pela decisão e bravura em
operações arriscadas. Antes de tomar a palavra, o barbado Jonas coloca um cigarro na boca e
Julio antecipa-se em acendê-lo. Diz:
Eu vou ser breve e objetivo. Eu não solicitei o comando dessa operação; ele me foi oferecido.
Por isso eu quero deixar bem claro que a partir de agora quem dá as ordens aqui sou eu. As
minhas ordens serão obedecidas cegamente, sem qualquer tipo de discussão. Nós seremos um
grupo unido, coeso e disciplinado. Nossa tarefa é difícil e não permite vacilações. Eu quero
avisar que eu mato o primeiro que vacilar ou discordar e que, se um segundo houver, eu mato
também o segundo. Eu fui claro?

No contracampo, o semblante de Maria, até então sorridente, fecha-se. Um movimento
panorâmico de câmera mostra a atenção nos rostos dos companheiros. Quando Jonas diz que
matará aquele que vacilar, o contracampo enquadra sucessivamente cada uma das faces
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apreensivas.163 As primeiras palavras de Jonas no filme servem à afirmação do autoritarismo
de seu comando e de sua disposição de executar sumariamente qualquer dos companheiros
que hesitasse em cumprir suas ordens.
Na passagem em que Elbrick deixa sua casa e os guerrilheiros o aguardam em tocaia
na rua Marques, Reneé titubeia por um breve instante e esboça o gesto que sinalizaria a
aproximação do veículo diplomático. Ela levanta o braço, mas percebe que o automóvel que
se acerca possui bandeiras, o que significava não ser aquele o carro de Elbrick. Antes,
justamente ela havia apurado junto ao segurança da embaixada que as bandeiras do veículo do
diplomata americano haviam sido retiradas para não chamar a atenção de “terroristas”. A
moça abaixa o braço. Observando de longe, Jonas pergunta a Maria: “Afinal, ela sinalizou ou
não sinalizou?” Maria explica: “Não, ela ia sinalizar, mas interrompeu no meio.” Passa o
carro com bandeiras de Portugal. Maria fala: “Era a limusine do embaixador português.”
Jonas irrita-se: “Essa vaca incompetente!” Maria diz para ele ter calma, que ela agiu certo,
que o carro do embaixador português é quase igual ao do americano. Jonas retruca e afirma
que não é, que o do americano não tem bandeiras.164 Ele prontamente se exaspera e xinga a
companheira, em uma manifestação verbal truculenta de sua intolerância ao menor sinal de
vacilação.
Na operação de captura do embaixador, quando se realiza o transbordo de Elbrick para
o veículo em que seria levado até o cativeiro, Jonas é novamente aquele que enuncia a ameaça
de morte, dessa vez ao motorista da embaixada.165
Com Elbrick já no cativeiro, os guerrilheiros preparam-se para interrogá-lo. De início,
Jonas protesta contra a presença de Fernando entre os inquiridores, mas Maria argumenta que
precisam dele como intérprete.166 Jonas diz que o “prisioneiro” sabe falar português muito
bem. Elbrick pondera que entende português, mas que naquela situação teria que falar em
inglês. Jonas reage: “Cala essa boca! Aqui você só fala quando for perguntado, entendeu?”
Ele indaga, então, quem são os homens da CIA no Brasil. Elbrick responde que trabalha para
o Departamento de Estado e que não tem relações com a CIA. Jonas olha para Fernando, que
traduz, ao lado de Maria. Apontando a pistola engatilhada para a cabeça do embaixador, Jonas
diz: “Você pensa que está falando com algum palhaço?” Maria abaixa a cabeça. Elbrick
explica sua missão específica como integrante do corpo diplomático. Maria aproxima-se e
pergunta se ele desconhece o fato de que militares americanos dão aulas de tortura a militares
163
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brasileiros. O diplomata responde que nunca ouvira nada sobre isso. Fernando traduz. Jonas
mantém a pistola apontada e fala: “Nós estamos perdendo tempo com esse mentiroso. Na hora
que ele provar a dor que os assessores militares estão distribuindo pela América Latina, ele
fala.” Baixa a arma. Elbrick indaga serenamente, sempre em inglês: “Isso quer dizer que serei
torturado?” Jonas pergunta o que foi que ele disse e Fernando traduz. Olha para Toledo, que
meneia a cabeça negativamente. Ainda assim, Jonas não abandona o tom da ameaça: “Não,
senhor embaixador, não será torturado, será executado com um tiro na cabeça caso o governo
brasileiro não aceite as nossas exigências.”167 Nessa cena, a truculência de Jonas no trato com
o polido diplomata traz à tona a desproporção entre a serenidade do cativo e as afoitas
ameaças de tortura e execução não apenas enunciadas pelo guerrilheiro, mas também
incisivamente gesticuladas por meio da arma apontada para a cabeça de Elbrick. Ao sugerir
que o refém poderia “provar a dor que os assessores militares estão distribuindo pela América
Latina”, Jonas assume seu lugar na ponta da ferradura, paralelo àquele onde está o torturador
Henrique. (Ver ANEXO, Figura 19.)
Além de agressivo e impiedoso, o Jonas de Bruno Barreto é desleal. Sentado à mesa,
ele faz a limpeza das armas. Julio aproxima-se, toma lugar ao seu lado e tenta justificar o voto
pela inclusão do nome de Oswaldo na lista dos presos políticos a serem libertados, posição
contrária à de Jonas. Este diz para Julio não se preocupar, mas que votara errado, pois
Oswaldo caíra porque vacilou ao não ter coragem de atirar no policial. Com sua inclusão na
relação dos quinze, Jonas conclui, outros companheiros mais valentes foram deixados de lado
por uma “camaradagem pequeno-burguesa”. Julio argumenta que Oswaldo já estava escolhido
quando deu sua opinião e Jonas o exorta, dizendo que ele não podia ter mudado sua posição
só para ficar bem com os demais companheiros. Julio reconhece o erro e Jonas o conforta,
falando que ele é corajoso e que conta com o seu respeito. A identificação entre Jonas e Julio,
esboçada quando este último acendera o cigarro do primeiro durante a apresentação ao grupo,
agora se explicita. O jovem pergunta o que aconteceria caso os militares não aceitassem trocar
os quinze companheiros. Jonas fala com naturalidade: “Nós matamos o gringo, claro.” Julio
então sussurra, selando a empatia com o comandante: “Eu gostaria de ser o escolhido para
fazer isso.” Jonas diz que sabe que ele o faria sem vacilar, mas que tinha outra pessoa em
mente. O rapaz fica curioso. Ouvem-se passos, Maria atravessa a sala, ambos interrompem a
conversa e a esperam passar. Maria deixa o ambiente e o diálogo prossegue. Jonas revela em
voz baixa: “O companheiro Paulo.” Julio se surpreende. Jonas confirma: “É. Ele é bom de
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conversa, mas vai ter que provar alguma coisa além da conversa. Mas esse é um segredo
nosso, entendeu?”168 Nessa passagem, Jonas expressa sua deslealdade de duas maneiras.
Primeiro, ao tomar o companheiro Oswaldo como covarde, supondo merecido o seu destino.
Para o comandante da ação, o valor da coragem está acima da “camaradagem pequenoburguesa”. O elogio à bravura de Julio reforça a ideia de que Jonas tem essa virtude como
algo absoluto. Ele é traiçoeiro também porque trama contra Fernando. O diálogo nesse ponto
é sussurrado, Jonas faz de Julio seu cúmplice na conspiração que busca testar a valentia do
protagonista.169
Como mencionado, a noção de melodrama servirá de guia à análise comparativa entre
as caracterizações de Henrique e Jonas. Peter Brooks170 destaca o excesso como traço
fundamental do modo melodramático, cuja retórica hiperbólica busca a explicitação
inequívoca de valores morais encarnados em personagens que se confrontam em polos
nitidamente opostos. Conforme o autor, o maniqueísmo cristalino entre o bem e o mal, entre o
virtuoso e o vilão, busca suscitar o reconhecimento de uma “moral oculta” cósmica segundo a
qual o justo sempre prevalece no fim. Nas palavras de Brooks:
Bem e mal podem ser nomeados como pessoas são nomeadas – e melodramas tendem, de fato, a
encaminhar-se para a clara nominação do universo moral. O ritual do melodrama envolve o
confronto entre antagonistas claramente identificados e a expulsão de um deles.171

No melodrama canônico descrito por Brooks, não há espaço para o meio termo. A
enunciação exagerada de conceitos integrais e evidentes demanda que a nuance esteja
excluída do discurso.172 Na versão melodramática da história de O que é isso, companheiro?,
todavia, ela tem seu lugar: a caracterização do torturador Henrique. Ele é profissional e
cumpre seu “trabalho” sem qualquer prazer; muito pelo contrário, ele é tocado pela dor
infligida às “crianças inocentes” e vive assolado pela insônia; as sevícias que perpetra
contrariado são cautelosas e assépticas. Nesse sutil desvio em relação aos cânones do gênero,
a construção nuançada do personagem Henrique institui a imagem matizada do mal da tortura.
Mesmo quando Henrique tenta se exceder, seu exagero é castrado pela ordem
hierárquica militar. Na reunião com outros agentes da repressão, ele sugere que não sejam
aceitas as exigências dos sequestradores e, imediatamente, ouve do comandante (interpretado
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por Othon Bastos): “Devemos, então, deixar morrer o embaixador?”.173 Em outro momento,
logo após terem batido ao portão do cativeiro, Henrique e Brandão caminham pela rua e
percebem que estão sendo seguidos por Fernando. Henrique diz ao colega: “Deixa ele vir,
deixa ele vir. Vamos deixar que ele fique sabendo que estão cercados. Está na hora desses
babacas começarem a suar.” Brandão pondera: “Não sei não, o comandante…” Henrique
exaspera-se, interrompendo o colega: “Foda-se o comandante! Se a Junta aceitar as condições
impostas por esses caras, nós vamos pôr na rua o nosso esquema alternativo.”174 Já no final do
filme, na cena clímax da libertação do embaixador, Henrique tenta colocar em execução o
“esquema alternativo”, perseguindo o veículo onde estão Elbrick e alguns de seus captores.
Os guerrilheiros notam o carro dos agentes em seu encalço e o clima é de confronto iminente.
Henrique diz a Brandão: “Os quinze chegaram no México, mas os sete não vão chegar a lugar
nenhum!” Brandão, ao volante, olha o retrovisor e percebe que eles também estão sendo
seguidos por um veículo desconhecido. Henrique prepara sua metralhadora. O automóvel não
identificado toma um desvio e intercepta o carro onde estão os militares. Henrique desce do
veículo e se depara com o comandante, que bate as mãos no capô e grita: “O que é que vocês
pretendem fazer? Matar o embaixador?” Diante da autoridade castrense e sob a mira de uma
arma, só resta ao agente se calar. Os guerrilheiros podem então seguir tranquilamente na
operação de libertação do diplomata.175 (Ver ANEXO, Figuras 20-22.)
Henrique não consegue ser “tigrada”, pois seus rompantes descomedidos são tolhidos
pelo superior hierárquico. Em O que é isso, companheiro?, não há espaço para os excessos do
porão. Revendo o tema sob a perspectiva das relações entre a lei e a exceção, Carlos Fico
escreve que a “oficialização da prática da tortura (que vários observadores preferem chamar
de ‘institucionalização’) […] desmente as hipóteses da ‘autonomia’ e dos ‘excessos’.” Para o
autor, “é rigorosamente impossível que a atividade sistemática da tortura pudesse ser
praticada dentro das unidades militares sem o conhecimento de seus comandantes. […] Os
torturadores não agiam contra a vontade de seus superiores, desobedecendo-os.”176 De fato,
no filme de Bruno Barreto, o comandante toma ciência do “esquema alternativo” de Henrique,
mas o intercepta, afinal, essa desmesura colocava em risco a preciosa vida do diplomata. A
tortura em si, sendo visível em suas imagens como prática profissionalizada, cautelosa e
asséptica, é já naturalmente comedida.
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Jonas, ao contrário de Henrique, é a encarnação do excesso. Nele não há espaço para
dilemas e pesadelos. Ele personifica o mal inequívoco, suas palavras sempre enunciam com
brutalidade a ameaça da morte. Cada gesto seu conota autoritarismo, frieza, impiedade,
deslealdade. O filme concede a Jonas um único momento de hesitação, quando, aflito, ele diz
a Toledo que os companheiros de ação “são muito crianças, pequeno-burgueses, aventureiros,
um bando de amadores.”177 De fato, nessa passagem, mais do que um lapso de nuance, o
sentido que se impõe é a diferenciação entre ele, o operário-guerrilheiro experiente, e as
crianças aventureiras pequeno-burguesas.178
No livro de Fernando Gabeira, há uma única e breve menção ao companheiro Jonas.
Seu nome aparece quando o autor faz alusão, de passagem, aos destinos dos participantes do
sequestro: “Dois morreram: Toledo, sob torturas em São Paulo; Jonas, o comandante militar
da ação, massacrado a pontapés pela equipe do capitão Albernaz, na Operação
Bandeirantes.”179 Na adaptação cinematográfica de Bruno Barreto, o personagem ganhou
destaque e mereceu a interpretação consistente do ator Matheus Nachtergaele. Mas a
dimensão atribuída a Jonas no filme estava a serviço da construção do vilão melodramático
por excelência, do mal absoluto que se manifesta em cada gesto hiperbólico.
Essa caracterização do operário-guerrilheiro foi um dos aspectos que suscitou as
críticas mais ferozes ao filme O que é isso, companheiro?, em geral manifestas em artigos
dedicados ao desagravo da figura de Virgílio Gomes da Silva, o Jonas real. 180 As divergências
chegaram inclusive ao âmbito judicial e, em dezembro de 2000, as empresas produtoras do
filme e seu roteirista, Leopoldo Serran, foram condenados pela 34ª Vara Cível do Rio de
Janeiro a pagar indenização de mil salários mínimos, por danos morais, a seus familiares. Na
sentença, o juiz Marcos Alcino de Azevedo Torres usa o excesso como argumento para a
condenação: “Extrapolaram os réus os limites do razoável, imputando à história do parente
dos autores conduta inadequada, maculando sua imagem perante o público e perante seus
familiares […].”181
Analisando outra equivalência, aquela entre Henrique e Fernando, Ismail Xavier
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observou algo semelhante:
Entre os dois [Henrique e Fernando], há figuras com menos capacidade decisória (e portanto de
menor responsabilidade) ou figuras em posição de comando sem conflito interno. São peças do
jogo cuja posição as reduz ao estereótipo, aqui com total desvantagem, dentro do eixo moral,
para Jonas, a personagem que detém o poder (digo o poder visível dentro da cena) e se mostra
mais mesquinho e vingativo do que exigiria a lógica da situação.182

O juiz e o crítico percebem a desmedida da representação da vilania de Jonas. Com
base nas descrições das cenas acima realizadas, sugiro a hipótese de que tal exagero da
conduta, da mesquinhez e do rancor de Jonas não é um desequilíbrio que extrapola “os limites
do razoável” ou “a lógica da situação”, mas fator constitutivo dos sentidos que o filme atribui
à tortura e à luta armada. Na “visão balanceada” que estrutura a obra, o mal encarnado em
Jonas tem mais peso do que o mal personificado em Henrique. Nas pontas da ferradura existe
a assimetria entre a nuance e o excesso que marcam, respectivamente, as caracterizações do
torturador e do operário-guerrilheiro. A versão dos “dois demônios” em O que é isso,
companheiro? manifesta-se de forma peculiar, exigindo a adição de uma gradação no
maniqueísmo do melodrama canônico. No filme, as extremidades da ferradura representam
tortura e guerrilha, duas modalidades de mal que, sendo ambas mal, diferenciam-se,
entretanto, pela imagem matizada, de um lado, e absoluta, de outro. A balança dos males não
está equilibrada, a ferradura é assimétrica.

Mal menor contra mal maior

A imagem do passado de O que é isso, companheiro? vai além da equivalência das
vilanias. O filme a estabelece apenas na medida em que possa demonstrar, pelo contraste
entre nuance e excesso, a diferença de escala entre o mal menor da tortura e o mal maior da
luta armada. Tal desequilíbrio é fundamental à sua leitura da “teoria dos dois demônios”,
segundo a qual Henrique e Jonas são, sim, encarnações do mal, sendo, porém, o segundo pior
do que o primeiro.
Ainda no calor do lançamento do filme, até mesmo Elio Gaspari – que, em sua obra
posterior, vai equiparar o “banditismo” das organizações de esquerda à ferocidade da
“tigrada” militar – reage contra o Jonas de Bruno Barreto. Em artigo publicado originalmente
n’O Globo e na Folha de S. Paulo183 e depois incluído em Versões e ficções: o seqüestro da
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história, Gaspari esclarece que Virgílio Gomes da Silva, o Jonas da vida real, “nada tem a ver
com o personagem primitivo do filme. Era um homem determinado e valente, não um boçal
capaz de ameaçar os colegas de morte.” Em seguida, denuncia a violência dos torturadores
que o assassinaram.184
Na mesma conjuntura de reações à obra, mas com maestria analítica incomparável,
Ismail Xavier parece incrédulo diante da operação de atenuação da tortura que as nuances de
Henrique sugerem:
[…] quem o força à barbárie é o inimigo e, como se trata de uma guerra, a via que leva à vitória,
quando exclusiva, é legítima, principalmente quando quer desmantelar grupos de jovens
idealistas manipulados por gente fanática (lembremos o retrato de Jonas). Como o princípio do
filme é a ‘visão balanceada’, tais explicações funcionam, dramaticamente, como auto-exposição
da personagem e, a meu ver, não visam justificá-la, produzindo mais o efeito de relativizar as
coisas, fazer sua fala sugestiva.185

Na página seguinte, ele pondera ainda uma vez: “Acho injusto dizer que O que é isso,
companheiro? absolve o torturador […]”.186 O crítico conclui, como visto acima, que as
simetrias estabelecidas pelo filme instituem a banalização do terrorismo de Estado durante o
regime militar. Seguindo essa pista, gostaria neste ponto de levar ao limite os sentidos da
imagem atenuada da tortura, pautado na ideia da equivalência que estabelece, pela nuance e
pelo excesso, o desequilíbrio entre os males de Henrique e Jonas. A hipótese é que o filme vai
além da banalização do terror e nos coloca, sim, diante da imagem de sua legitimação e
justificação histórica. Como já observara Daniel Aarão Reis Filho: “O filme de Barreto […] é
generoso com a ditadura e seus agentes, e mesquinho com os que a ela se opuseram. […] Os
autores do filme apresentaram, apesar, talvez, deles mesmos, uma proposta. A mais completa
e bem articulada até hoje no sentido da absolvição da ditadura.”187
Em O que é isso, companheiro?, a violência da luta armada é deslegitimada
historicamente por meio da representação hiperbólica da vilania de Jonas. Sendo ele o rosto
do mal absoluto, torna-se o responsável exclusivo pelo pesadelo de Henrique: o mundo de
cabeça para baixo. Dentre os guerrilheiros, Jonas é o único de origem operária, o único a usar
barba, o único desleal, o único a ter a truculência como meio de comunicação e cujas palavras
trazem sempre a ameaça da morte. É ele quem desrespeita a dignidade de Elbrick, quem azeda
as relações no interior do cativeiro, em suma, Jonas é o vilão melodramático canônico cuja
presença “intrusa” desequilibra a ordem da sociedade brasileira. Sua brutalidade subversiva
184
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personifica, com a clarividência cara ao melodrama, a velha ideia da ameaça vermelha
exógena. A tortura, nessa perspectiva, é o mal menor necessário ao restabelecimento da
harmonia do mundo de cabeça para cima. Henrique, angustiado, insone, assolado por
pesadelos, não chega a ser um vilão. Na verdade, ele é forçado a ministrar um remédio
amargo.
Como se as imagens e os gestos não fossem o bastante, Leopoldo Serran e Bruno
Barreto enunciam essa tese diretamente, pela voz do próprio Henrique. Diante da esposa
assombrada com a revelação de sua participação na tortura, ele se justifica: “A maioria deles
são […] apenas crianças usadas por uma escória perigosa. E se essa escória chegar ao poder,
Lilia, não vai haver apenas tortura, mas muito fuzilamento sumário. Alguém tem que
enfrentar essa canalha para que os inocentes possam dormir em paz.”188 As palavras de
Henrique reiteram a representação da tortura como um mal menor diante do risco do surto de
fuzilamentos sumários que teria lugar caso a “escória perigosa” encarnada em Jonas tomasse
o poder.
Ocorre aqui uma espécie de versão fílmica do argumento do autoritarismo de crise,
muito utilizado por aqueles que buscam justificar o golpe de 1964 e o terror de Estado. Carlos
Fico já apontou o modo como os militares “linhas-duras” e “moderados” se aproximavam ao
encarar, ambos, a tortura como um mal menor.189 Tal perspectiva, em nada exclusiva ao
cinema ou à caserna, legitima e justifica a violência conservadora sempre que esta sirva à
neutralização da violência revolucionária, imaginada ou real. De acordo com tal visão, o mal
absoluto encarnado em Jonas, seja ele o vilão melodramático de Barreto ou Virgílio Gomes da
Silva, precisava ser purgado da sociedade brasileira. O assassinato atroz de Virgílio sob
tortura é o referente último da culpabilização desmedida de Jonas na representação de O que é
isso, companheiro?. Como costuma acontecer no melodrama, o mal saiu derrotado. A volta
da democracia em 1989, mencionada no intertítulo que encerra o filme, seria fruto da vitória
final do mal menor personificado em Henrique. Se, como escreveu Paul Ricœur, a tortura é
aquilo que excede o não válido,190 o retrato hiperbólico da vilania de Jonas é uma tentativa de
inverter os polos do excesso. Para além da banalização, tal é a reconstrução da memória mais
grave implícita na ferradura assimétrica de O que é isso, companheiro?: a desculpação
“neutra” do golpe e do terrorismo oficial.
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B) A VERSÃO TOTAL CONTRA A MEMÓRIA IMPERTINENTE

Afastando-se momentaneamente do tema da reflexividade, nesta parte a análise de
Hércules 56 dedica-se à mobilização documentária da autoridade e da pluralidade das vozes
testemunhais na construção de uma narrativa coerente e linear dos eventos em torno do
sequestro e da libertação dos presos políticos. Por meio das inserções de planos de arquivo,
são adicionadas ao mosaico de entrevistas a presença dos protagonistas ausentes no momento
de produção do filme e a evidência documental das imagens sobrepostas aos testemunhos. A
hipótese fundamental é que o documentário de Silvio Da-Rin possui um impulso estético e
narrativo à totalidade que, ao silenciar sobre o papel de Fernando Gabeira na ação – seja como
militante, seja como narrador –, indicaria um desejo de substituição das versões
“impertinentes” da memória veiculadas em O que é isso, companheiro?, livro e filme.
“Montagem paralela”: autoridade e pluralidade testemunhais

Em Hércules 56, a rememoração coletiva das lideranças e as entrevistas individuais
dos libertos são editadas de forma a compor uma espécie de “montagem paralela” que sugere
o desenrolar sincrônico dos eventos ligados ao planejamento e execução do sequestro e à
libertação e viagem dos quinze presos políticos. Nesta seção, a análise deixará
momentaneamente de lado as inserções de imagens de arquivo para buscar a coerência
narrativa e temática estabelecida na montagem das vozes testemunhais.
Logo após a sequência de abertura, tem início um segundo segmento voltado à
apresentação das testemunhas e à contextualização política da ação. O tema do engajamento
no movimento estudantil é introduzido por Mario Zanconato. Em seguida, José Ibrahin relata
a sua entrada no movimento operário de Osasco. No núcleo dos dirigentes, Franklin Martins
traça um panorama que vai desde o golpe de 1964, passa pelos protestos estudantis, pela
formação da Frente Ampla e pelas greves operárias, em 1968, concluindo com o fechamento
da ditadura, ratificado pelo AI-5. Por fim, ele declara que sua convicção pessoal, já em 1969,
era de que a luta armada era a única opção política. Cláudio Torres arremata dizendo que, no
momento do sequestro, a sociedade brasileira encontrava-se impedida de se manifestar, o
Congresso estava cerceado e a imprensa, amordaçada.
No núcleo dos libertos, é a vez de José Dirceu relatar seu engajamento no movimento
estudantil, decisão tomada quando constata, segundo ele, o ambiente desolador na Faculdade
de Direito da PUC. Em seguida, Ricardo Vilas também menciona sua entrada na política
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estudantil, ocorrida de modo paralelo à carreira de músico profissional que já seguia. Vladimir
Palmeira pontua as duas grandes manifestações de rua ocorridas em 1968: o enterro de Edson
Luiz e a Passeata dos Cem Mil. No núcleo dos dirigentes, Franklin Martins narra o modo
como surgira a ideia do sequestro de Elbrick.
José Ibrahin, um dos libertos, relata a invasão da Cobrasma pela polícia, em Osasco,
pondo fim à greve liderada por ele. José Dirceu menciona a repressão aos sindicatos, o
aumento da censura, a tortura, o fechamento dos partidos, o fim das eleições diretas para
presidente e para prefeito nas capitais, o enfraquecimento do Poder Legislativo, o cerco ao
XXX Congresso da UNE, em Ibiúna, a batalha da rua Maria Antônia, tudo isso culminando,
em sua opinião, no AI-5. Maria Augusta Carneiro Ribeiro também relata a prisão dos
estudantes no Congresso de Ibiúna. No núcleo dos dirigentes, Paulo de Tarso Venceslau diz
que o AI-5 foi a “pedra fundamental” do sequestro, cuja motivação inicial teria sido a
libertação das lideranças estudantis presas. Daniel Aarão Reis Filho pondera que a dimensão
de soltar presos estava implícita na realização do sequestro. Os cinco debatem sobre o quão
decisiva teria sido a participação da ALN para a efetivação da operação. Cláudio Torres
conclui dizendo que o sequestro daria conta da libertação das lideranças estudantis, ao mesmo
tempo em que serviria como ação de propaganda armada.
No núcleo dos libertos, Flávio Tavares fala de seus contatos com Jango e Brizola no
Uruguai, na tentativa de organização de uma resistência armada nos quartéis, referindo-se
ainda à conversão de Brizola ao “foquismo”. O depoimento de Ricardo Zarattini dá
prosseguimento ao tema da guerrilha, que deveria, segundo ele, ter sido desenvolvida no
Nordeste, onde os camponeses já estariam mobilizados. Zarattini conta que foi preso em 1968
por seu envolvimento na realização de greves em engenhos. Justaposto a essas menções à luta
armada e à prisão de Zarattini, o testemunho de Agonalto Pacheco toca o tema de sua ação no
movimento de massas e seu encarceramento. Entre as lideranças, Daniel Aarão revela
detalhes sobre o planejamento do sequestro: sua realização na Semana da Pátria foi pensada
como artifício que potencializaria a contrapropaganda armada; fato desconhecido no
momento de preparação, a subida ao poder da Junta Militar acabou aumentando, segundo ele,
a vulnerabilidade do regime às exigências dos guerrilheiros. Tais elementos justificariam, em
sua opinião, as condições táticas precárias em que a ação foi levada a cabo.
Até este ponto do documentário, as falas testemunhais dedicam-se à descrição do
ambiente político em que surgiu a ideia do sequestro. De modo geral, de um lado, os libertos
vão contando suas experiências individuais de engajamento e, de outro, os dirigentes traçam
um panorama conjuntural, desde o golpe até o contexto imediato em que se cogita a ação. A
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justaposição das vozes constrói uma tensão progressiva entre mobilização social e fechamento
do regime, repassando os eventos canônicos de 1968 que culminam na radicalização de lado a
lado, cujos marcos são a promulgação do AI-5 e a opção pela luta armada. Diante do impasse,
o sequestro desponta na narrativa como ação apta a romper a censura, cada vez mais acirrada,
e libertar presos políticos.
A partir daí, os eventos relatados decorrem da efetivação da captura de Elbrick.
Vladimir Palmeira conta o momento em que recebe, na prisão, a notícia do sequestro e de sua
inclusão na lista dos presos a serem libertados. Flávio Tavares dá sequência ao tema da
chegada da informação na cadeia e da tomada de conhecimento de que era um dos quinze.
Maria Augusta, por seu turno, diz que, quando foi conduzida ao aeroporto, ainda não sabia da
ação; ela declara, emocionada, a gratidão que sentiu quando tomou ciência de que estava entre
os quinze. No núcleo dos dirigentes, Franklin Martins relata questões em torno da redação do
manifesto e da escolha dos nomes a serem arrolados na lista.
No núcleo dos libertos, Vladimir Palmeira e Flávio Tavares relatam, em planos
sucessivos, a ocasião em que foram retirados de suas respectivas celas. Agora, é a vez de José
Dirceu narrar o momento em que recebeu a notícia do sequestro e de que seu nome estava na
lista. Ele conta que Luís Travassos não queria sair da prisão, tendo sido forçado a fazê-lo sob
coronhadas. Mantendo a temática, José Ibrahin explica o raciocínio que, à época, fez com que
refutasse a possibilidade de não aceitar a liberdade em troca do diplomata. Ricardo Vilas faz
menção ao modo como ficou sabendo que estava no rol dos quinze e, em seguida, Maria
Augusta nega os boatos, que diz terem sido veiculados pela imprensa à época, de que ela e
Vilas teriam se recusado a sair da cadeia. Franklin Martins, no núcleo dos dirigentes, discute
as chances de os militares aceitarem ou não a troca do diplomata pelos presos políticos.
Cláudio Torres relata o episódio em que foi perguntado por um militar, sob tortura, se
executaria o embaixador; ele conta que sua resposta foi afirmativa, afinal, ironiza, ele também
cumpria ordens.
Ricardo Zarattini narra seu transporte até o aeroporto do Galeão; José Ibrahin
menciona a tensão no embarque; Flávio Tavares reconstitui o instante da tomada da fotografia
dos libertos diante do avião Hércules 56. Este último prossegue relatando a apreensão que
cercava o embarque, motivada, ele o saberia depois, pela ação dos paraquedistas revoltados
contra a concessão do regime às exigências dos guerrilheiros e dos EUA. Maria Augusta
refere-se ao clima de desconforto no interior da aeronave e alude, ainda, à escala no Recife,
onde embarcou Gregório Bezerra. Imediatamente em seguida, Flávio Tavares descreve com
minúcias a entrada no avião do, segundo ele, altivo Bezerra, fazendo a mimese de seus gestos
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e expressões. Dando prosseguimento ao tema das escalas, Zanconato relata as circunstâncias
de sua libertação em Minas Gerais e de seu embarque em Belém. Flávio Tavares completa a
narração do embarque de Zanconato na parada em Belém, mais uma vez encenando
mimeticamente a situação testemunhada, inclusive assoviando e cantarolando. As lideranças,
por sua vez, rememoram a postura digna de Elbrick no interior do cativeiro, tendo ele se
revelado, na opinião de Franklin Martins, um típico “liberal”, sem muita noção da gravidade
da situação no Brasil. Discutem em seguida o conteúdo dos documentos encontrados na pasta
do diplomata.
Flávio Tavares continua descrevendo os pormenores da viagem até o México,
relatando o momento em que foi veiculada a ordem do dia pelos alto-falantes do avião. Maria
Augusta narra o constrangimento vivido por ela quando, sendo a única mulher do grupo,
necessitou ir ao banheiro, destacando o clima de tensão no interior da aeronave. Ibrahin diz ter
suspeitado do tempo excessivo levado no trajeto até o destino. Flávio Tavares mantém o tom
performático para reproduzir o clima tenso do desembarque na Cidade do México,
complicado, segundo conta, pela determinação do comandante do voo em entregar os libertos
à embaixada brasileira. Tavares dramatiza a entrada do representante do governo mexicano no
avião, ordenando a retirada das esposas (algemas, em espanhol) imediatamente. Ibrahin relata
o mesmo episódio, divertindo-se ao lembrar a confusão gerada pelo falso cognato. Tavares
retoma a narrativa, concluindo que a determinação da retirada das algemas significou a
mudança do status dos quinze de prisioneiros a imigrantes. Ricardo Vilas relembra a multidão
de jornalistas que os aguardavam na pista. Maria Augusta explica a resposta evasiva que havia
dado em entrevista concedida ainda no aeroporto. José Ibrahin define a ocasião em que pôde,
junto com João Leonardo Rocha, beber uma garrafa de tequila como o marco da sensação de
liberdade. No núcleo dos dirigentes, Franklin Martins declara que a chegada dos presos ao
México concluía os objetivos da ação, mas que restava ainda a arriscada operação de retirada
do grupo do cativeiro e de libertação de Elbrick. Segundo ele, a decisão de realizá-la em
horário coincidente com o fim do jogo no estádio do Maracanã lhes deu melhores condições
de fuga. Em seguida, as lideranças reconstituem conjuntamente a situação de perseguição e
intimidação em que ocorreu o transporte do embaixador rumo à liberdade.
Com uma hora de filme, conclui-se a narrativa do sequestro e da libertação dos presos.
O efeito “montagem paralela” é nítido. Os libertos falam das ocasiões em que tomaram
ciência da inclusão de seus nomes na relação dos quinze; os dirigentes rememoram as
questões em torno da elaboração da lista. Os libertos narram as respectivas saídas do cárcere e
certas polêmicas em torno do aceitar ou não a libertação; as lideranças discutem as
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possibilidades de rejeição da troca por parte dos militares e o risco de serem obrigados, por
isso, a executar o diplomata. Os libertos relatam as tensões do embarque no Galeão e as
escalas no Recife e em Belém, com destaque para a entrada altiva de Gregório Bezerra na
aeronave; os dirigentes descrevem a postura digna do liberal Elbrick no interior do cativeiro.
Por fim, os libertos contam a viagem e o desembarque no México, e as lideranças rememoram
a operação de libertação do diplomata. Pelo jogo de justaposição dos distintos núcleos
narrativos, o documentário monta a concomitância dos eventos e traça uma progressiva
coerência temática. Agenciado dessa maneira, o mosaico das vozes testemunhais, seja de
dirigentes, seja de libertos, constitui um relato linear e cronológico dos acontecimentos em
torno do sequestro.
Em prol da clareza analítica, as reflexões sobre cada um dos núcleos testemunhais
serão desmembradas em duas subseções dedicadas aos sentidos da “montagem paralela” que
estão para além do estabelecimento da coerência documentária.

- As vozes autorizadas: rememoração das lideranças

No capítulo anterior, o debate sobre a diluição da reflexividade em Hércules 56 fez
referência ao tom de conversa que caracteriza o encontro das lideranças, apontando o efeito
certificador suscitado pela impressão de livre registro da situação coletiva de rememoração. 191
Também já foram mencionadas as implicações que a condição de testemunha traz à recepção
do discurso, em geral marcada pela empatia com a experiência vivida.192 Neste ponto da
análise específica do núcleo dos dirigentes, cabe acrescentar outra dimensão de chancela:
aquela derivada da condição de protagonistas dos eventos relatados. De fato, na apresentação
do livro que traz a íntegra dos depoimentos concedidos ao documentário, Da-Rin explica:
Para reavaliar a própria operação, optei por filmar uma reunião dos três dirigentes da DI-GB que
assumiram fazê-la. Cláudio [Torres] era um deles. Os demais eram Franklin Martins e Daniel
Aarão Reis. Em um segundo momento, me dei conta de que a ALN, convidada a somar-se à
execução da ação, não poderia ficar fora daquele encontro. Convidei então Paulo de Tarso
Venceslau e Manoel Cyrillo.193
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Em seguida, embora se declarando convencido de que “não seria produtivo” para seus
“propósitos reunir um grupo muito numeroso, e de ter feito uma escolha criteriosa”, o diretor
lamenta as ausências de “João Lopes Salgado, Cid Queirós Benjamin e Vera Sílvia
Magalhães, todos membros da Frente de Trabalho Armado da DI-GB, que tiveram
participação destacada na captura do embaixador”.194 Ou seja, para reavaliar a ação,
interessava ao documentarista ouvir os dirigentes da DI-GB/MR-8 e da ALN que
sobreviveram àqueles tempos (lembre-se: Jonas e Toledo foram mortos pelo regime), em uma
seleção criteriosa das testemunhas. Porém, tal opção não o impediu de lastimar a ausência de
militantes que tiveram uma “participação destacada” na captura de Elbrick. Em síntese, a
escolha das vozes a serem ouvidas foi tão seletiva que levou à exclusão de importantes
quadros cujo protagonismo não estava diretamente ligado à condição de liderança das
organizações guerrilheiras.
Retomando as reflexões do Capítulo I, sugiro a hipótese de que nas imagens desse
núcleo narrativo estariam sobrepostas três camadas de autoridade: 1) a autoridade documental
derivada do livre registrar da conversa; 2) a autoridade testemunhal oriunda da empatia pela
experiência vivida; 3) a autoridade resultante do papel protagonista das lideranças.
Triplamente autorizada, a rememoração dos dirigentes dialoga com a outra ponta da
“montagem paralela”, composta pelos relatos dos libertos.

- A pluralidade das vozes dos libertos
Para além da convergência da “montagem paralela”, a edição dos fragmentos das
entrevistas individuais dos libertos195 possui uma coerência interna ao núcleo narrativo que
segue o fio da linearidade discursiva. Diferentemente do debate coletivo das lideranças, e
excetuando-se o “prólogo” e o “epílogo” reflexivos já analisados, esses depoimentos são
filmados na chave da entrevista documentária convencional: a testemunha é enquadrada de
modo mais ou menos frontal e seu olhar, em um eixo próximo ao da câmera, dirige-se ao
cineasta, que a interpela fora de quadro. Nesse tipo de enquadramento, no qual a presença do
diretor se faz ausência, a entrevista adquire o aspecto de um pseudomonólogo que acaba
apagando a mediação do cineasta, como se a testemunha falasse diretamente ao espectador.196
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Próximo do final do filme, é verdade, há momentos em que Da-Rin interroga, em off,197 seus
entrevistados. Em um dos planos da entrevista com Ricardo Zarattini, a câmera chega mesmo
a surgir no quadro diante do sujeito que narra.198 (Ver ANEXO, Figura 23.) Porém, dispersas
na torrente retórica do filme, tais ocorrências não chegam a provocar um distanciamento
perante a situação de entrevista. Nas tomadas do núcleo dos libertos, o tom geral é o das
“cabeças falantes”.
Fernão Ramos faz uma interessante descrição do que considera a tendência dominante
do documentário contemporâneo, à qual, sustento, Hércules 56 estaria vinculado:
No documentário contemporâneo clássico, o qual denomino documentário cabo, as vozes
aparecem misturadas na maneira de postular. A voz do saber, em sua nova forma, perde a
exclusividade da modalidade over. Ainda temos a voz over, mas os enunciados assertivos são
assumidos por entrevistas, depoimentos de especialistas, diálogos, filmes de arquivo
(flexionados para enunciar asserções de que a narrativa necessita). O documentário, portanto, se
caracteriza como narrativa que possui vozes diversas que falam do mundo, ou de si.199

Em outra passagem, o autor desdobra sua definição:
O documentário cabo é um documentário assertivo. Mas, ao contrário do documentário típico
do período clássico, as asserções são estabelecidas por vozes múltiplas. A narrativa enuncia não
apenas através da locução, em sua posição de voz de Deus falando sobre o mundo, mas através
de uma multiplicidade de vozes, representada por entrevistas, depoimentos, material de arquivo,
diálogos. A multiplicidade de vozes não exclui, no entanto, a unicidade da asserção do saber
veiculada pelo documentário cabo, dentro de um contexto ideológico próximo ao documentário
clássico.200

Penso que a denominação “documentário cabo” é um tanto redutora, pois relaciona
diretamente à televisão à cabo uma tendência do documentarismo que hoje pode ser
copiosamente observada também no cinema. Mas é pertinente a associação feita pelo autor
entre formas contemporâneas de enunciação documental e a tradição do documentário
clássico assertivo.201 De fato, as descrições acima realizadas tentaram demonstrar que
Hércules 56 lança mão de uma multiplicidade de vozes que, entretanto, é mobilizada
documentalmente de modo a estabelecer a unicidade narrativa e a progressão temática.
Lidando com os relatos dos libertos que, já à época dos eventos, estavam ligados às mais
197
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diferentes correntes ideológicas, o filme possui um impulso à univocidade que fica explícito
na montagem. Constituído por meio do corte insistente e da rearticulação do que foi dito, o
discurso documental nesse núcleo não deixa de ter um quê de ventriloquismo, ou seja, da face
vista que recita o argumento de outrem. Como se a voz de Deus do documentário clássico
tivesse encarnado nas testemunhas contemporâneas.
Vale lembrar: existem outras formas de mobilização das entrevistas que não essa que
as submete à continuidade retórica documental. Sem sair do campo do documentarismo
brasileiro sobre o período ditatorial, há o exemplo de Cabra marcado para morrer (Eduardo
Coutinho, 1984), filme que, entre outras qualidades, exibe a entrevista como o momento do
encontro, da rememoração e da escuta atenta.202 Nele, a dimensão plural da memória não nega
ao espectador o caráter complexo e contraditório da história e da própria fatura fílmica. Entre
Cabra marcado para morrer, de 1984 (tempos incertos, tempos de transição democrática203),
e Hércules 56, de 2006, a pluralidade testemunhal no documentário afasta-se da
complexidade e aproxima-se da univocidade.

Imagens de arquivo: presença e evidência

A análise agora passa a abordar os sentidos das inserções das imagens de arquivo em
Hércules 56, até este ponto deixadas de lado. Articuladas às vozes testemunhais, tais
inserções possuiriam duas modalidades principais de uso: 1) o estabelecimento da presença
das testemunhas já falecidas no momento de realização do filme; 2) a sobreposição da
evidência da imagem-documento à fala testemunhal.

- A presença dos ausentes

As palavras e as faces dos seis libertos que já haviam falecido no momento de
realização de Hércules 56 foram incluídas no documentário por meio das inserções de
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imagens de arquivo.204 Logo em seguida à sequência de abertura, após menção feita por José
Dirceu, surge na tela a imagem fixa de Gregório Bezerra, tomada na chegada ao México,
sobreposta por legendas que informam seu nome, a data em que foi preso, sua idade então e a
organização na qual militava. Essa sobreposição das legendas informativas à fotografia
mexicana, acompanhada por trilha sóbria, será repetida na apresentação de cada um dos
quinze libertos. Escurece, o nome de Bezerra permanece escrito na tela e surge o plano de
arquivo, em movimento, no qual ele declara sua discordância em relação à “imaturidade”, em
suas palavras, do movimento estudantil.205 (Ver ANEXO, Figuras 24-25.)
Mais adiante, quando Dirceu alude à amizade com Luís Travassos, repete-se a mesma
dinâmica da fotografia da chegada ao México sobreposta pela legenda de apresentação
antecedendo a inserção de planos de arquivo. A primeira imagem de Travassos é fixa, fechada
em sua figura. Um novo enquadramento da mesma fotografia revela que Dirceu está ao seu
lado; aparentemente, ambos discursam. Uma sucessão de planos em movimento mostra
Travassos falando e, depois, quieto. A voz off de Dirceu, sobreposta às tomadas de arquivo,
segue narrando, reportando-se ao “ambiente desolador” da faculdade e à proposta ao amigo de
irem juntos para Cuba.206 Nessa passagem, além da presença de Travassos, a articulação entre
os planos e a voz off inscrevem a presença de quem relata na indicialidade das imagens de
arquivo. (Ver ANEXO, Figuras 26-28.)
Alguns minutos depois, surge na tela a fotografia de Rolando Frati com as legendas de
apresentação. Na sequência, entra um plano de arquivo em movimento no qual ele fala da
criação de comissões de diversos setores da sociedade, professando a necessidade de
formação de organizações populares que poderiam chegar a um programa único.207 (Ver
ANEXO, Figuras 29-30.)
Adiante, ocorre uma nova inserção de tomada de arquivo de Gregório Bezerra, agora
em cores, na qual ele contabiliza o período total em que esteve preso por razões políticas,
desde 1917 até a libertação em troca de Elbrick, em 1969. Essa inserção se dá no exato
momento em que as entrevistas estão abordando o embarque de Bezerra no Recife.208
Próximo ao fim do filme, quando as testemunhas realizam o balanço da experiência,
insere-se outro plano de arquivo em movimento de Rolando Frati. Ouve-se sua voz,
204
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dessincronizada em relação às imagens, que constata o erro do militarismo das organizações
de esquerda.209
Entre os intertítulos que rematam o documentário, há uma sucessão de cartelas que
informam sumariamente os destinos de cada um dos libertos. Nesse ponto, ocorre a repetição
do jogo entre o retrato em P&B do jovem à época dos eventos e a figura da testemunha
envelhecida captada em cores para o filme, recurso que pontuara a sequência de apresentação.
A alternância entre as imagens do rosto do mesmo sujeito em duas temporalidades distintas –
diferença esta marcada principalmente pelo contraste entre o retrato monocromático e o
colorido – é acompanhada de textos que registram seu nome, sua profissão e a cidade onde
vive. No caso dos seis já falecidos, a legenda comunica o local e o ano da morte; na fusão dos
retratos, a imagem colorida, por não existir, é substituída por outra fotografia de arquivo.
Desse modo, o documentário se encerra reiterando a sugestão da unicidade do sujeito no
tempo, bem como a presença dos falecidos. (Ver ANEXO, Figuras 31-34.)
As inserções das fotografias e dos planos de arquivo dos libertos ausentes, pela morte,
no momento de produção de Hércules 56 servem ao preenchimento das lacunas da pluralidade
das vozes testemunhais. As imagens tomadas no passado completam o mosaico das
entrevistas concedidas especialmente para o documentário e, assim, o filme reúne novamente
o grupo dos quinze libertos, mesmo que seis deles já tivessem sucumbido. As figuras e as
palavras desses indivíduos, registradas nos mais diferentes contextos, são encaixadas na
coerência da evolução linear da narrativa. Em Hércules 56, tal recurso ao arquivo representa
mais uma das faces do impulso à totalidade que busca fazer com que o relato cinematográfico
daquela experiência coletiva seja integral.
***
Não foram mencionadas até aqui algumas inserções que considero serem de outra
natureza. Elas também instituem a presença dos ausentes, mas a relação entre a origem dos
planos e a forma como são mobilizados em Hércules 56 indicam sentidos que estão para além
da mera construção de uma integralidade discursiva. Tais são as imagens creditadas a Brasile
Tortura, de 1971,210 filme produzido pelo Comitato Europa-América Latina. Elas trazem
depoimentos dos libertos registrados já em 1969, muito provavelmente durante a estada destes
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em Cuba, a convite de Fidel Castro.211 Essas tomadas compõem ainda outro filme, On vous
parle de Brésil: Tortures, de 1969, curta-metragem de 17 minutos que também traz os
testemunhos dos libertos. Propõe-se agora uma comparação entre a mobilização dos mesmos
planos neste último filme e em Hércules 56.
On vous parle de Brésil: Tortures foi realizado pela Société pour la Lancement des
Œuvres Nouvelles (SLON), coletivo que existiu na França entre o fim dos anos 1960 e o início
dos 1970, engajado na produção de curtas-metragens que abordavam as questões políticas do
momento. O filme em questão integrava a série de curtas intitulada On vous parle, “magazine
de contre-information” dedicado a dar voz a homens e mulheres diretamente envolvidos nas
lutas políticas ao redor do mundo. Trata-se da primeira contribuição de Chris Marker para a
série e, segundo Catherine Lupton, é um exemplo claro da “solidariedade atenciosa”, da
“atenção focada, respeitosa e da evidente simpatia” do diretor pelos sujeitos envolvidos nas
lutas sociais de seu tempo.212 De fato, após uma rápida introdução que contextualiza os relatos
por meio de recortes de jornais, fotografias, filmagens e uma locução em over, conforme
Lupton, “o filme enfoca cada pessoa por vez e enquadra seus testemunhos individuais com
uma inquebrantável paciência”.213 A atenção, o respeito e a calma da edição estavam voltados
ao relato da experiência de luta e, principalmente, ao testemunho da tortura e seus métodos
nas prisões brasileiras.
Interessante é que a paciência da montagem estava a serviço da premência da denúncia
internacional do terror perpetrado pela ditadura brasileira. Vale lembrar que a libertação dos
quinze presos políticos ocorreu em setembro de 1969 e que o curta foi produzido ainda no
mesmo ano, quando se acelerava a escalada de violência de Estado no Brasil. A deferência
cinematográfica ao trauma das vítimas não era fator paralisante, ao contrário, era o meio da
acusação do regime brasileiro ainda no calor dos fatos. Testemunho da tortura, edição
paciente e denúncia urgente entrelaçam-se em On vous parle de Brésil: Tortures.
Trinta e sete anos depois, Hércules 56 apropria-se dessas imagens de denúncia em
cinco inserções. A primeira delas dura 49 segundos,214 trazendo o plano em que José Ibrahin
apresenta-se ao lado de um quieto João Leonardo. O jovem Ibrahin fala seu nome, menciona a
atuação como sindicalista, a participação na greve de Osasco de 1968, a data de sua prisão e a
libertação em troca do diplomata sequestrado. No fim de sua apresentação de arquivo, o plano
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Dos quinze, treze libertos foram do México para Cuba, ainda em 1969, a convite de Fidel Castro. Flávio
Tavares ficou no México e Ricardo Vilas foi para Paris. Sobre a origem dos planos, cf. LUPTON, Catherine.
Memories of the future. London: Reaktion Books, 2005. p. 121.
212
LUPTON, 2005, p. 121. (tradução nossa).
213
Ibid., loc. cit. (tradução nossa).
214
0:05:50

81

é fechado em seu rosto. Em seguida, há a inserção da fotografia tomada no México sobreposta
pelas legendas informativas. Escurece, o nome permanece escrito na tela e surge o plano da
entrevista de um Ibrahin envelhecido, porém, reconhecível no jovem da tomada de arquivo e
da fotografia anteriormente inseridas. (Ver ANEXO, Figuras 35-37.) Estrutura idêntica
repete-se na segunda inserção das imagens de denúncia. Ela dura apenas cinco segundos e traz
a jovem Maria Augusta Carneiro Ribeiro apresentando-se: ela diz o nome, menciona a
atuação no movimento estudantil e a data em que foi presa.215 Logo depois, segue-se a mesma
dinâmica da fotografia sobreposta pela legenda de identificação que antecede a entrevista
concedida a Hércules 56. (Ver ANEXO, Figuras 38-40.) Nessas duas primeiras inserções, a
principal função da justaposição entre imagem de arquivo, fotografia e entrevista seria
provocar o reconhecimento do sujeito da experiência no sujeito do relato,216 recurso que
inscreve a figura da pessoa entrevistada no registro indicial do passado. Não há qualquer
alusão à tortura nesses trechos de arquivo dos sobreviventes José Ibrahin e Maria Augusta.
Isso é diferente quando os planos compartilhados entre Hércules 56 e On vous parle
de Brésil: Tortures são de libertos ausentes, já falecidos em 2005, ano em que Silvio Da-Rin
realizou as entrevistas para o documentário. Nesses casos, a ordem da justaposição entre
fotografia e tomada de arquivo inverte-se em relação às duas ocorrências anteriores: primeiro
surge a imagem fixa sobreposta pela inscrição e, em seguida, o plano testemunhal filmado em
1969. Após a foto e a legenda que apresentam Ivens Marchetti, falecido em 2002, uma
inserção de 31 segundos traz seu depoimento concedido em Cuba. Ele diz seu nome,
menciona a profissão de arquiteto, a imersão na luta armada, a data de sua prisão e as
acusações que lhe imputavam. No fim desse trecho, há um último plano, mais fechado, em
que Marchetti faz menção indireta à tortura: “Se não fosse a ação do rapto do embaixador, eu
não acredito que sairia vivo da prisão.”217 (Ver ANEXO, Figuras 41-42.)
A tortura é denunciada explicitamente nas inserções com tomadas dos dois libertos
mortos pela repressão ainda em 1974. Justaposta à imagem fixa com legenda de João
Leonardo Rocha, ocorre a inserção de 34 segundos em que ele, inicialmente ladeado por
Maria Augusta e Ibrahin, apresenta-se, diz a data e o local de sua prisão e conclui: “Passei
sete meses e meio no cárcere. Neste tempo, fui torturado três vezes.” Há um corte, o plano
agora é fechado em seu rosto: “Tão logo o indivíduo é preso, é torturado para que denuncie,
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para que delate, para que entregue outros combatentes revolucionários.”218 (Ver ANEXO,
Figuras 43-44.) Imediatamente, surge a fotografia com legenda de Onofre Pinto, precedendo a
inserção de 37 segundos na qual se apresenta: ele diz seu nome, ser brasileiro, ex-sargento do
Exército, menciona a data da prisão e a acusação de atividades revolucionárias em São Paulo.
O plano é fechado em sua face, ele usa óculos escuros. Relata: “Fui conduzido para a II
Companhia de Polícia de Exército, onde fui despido e pendurado no pau de arara. Me ligaram
nos dedos dos pés, nos órgãos genitais e nas orelhas fios elétricos, pelos quais passei a receber
descargas.” Seu olhar evita a câmera, as palavras são hesitantes. 219 (Ver ANEXO, Figuras 4546.)
As inserções de trechos dos planos de João Leonardo Rocha e Onofre Pinto presentes
em On vous parle de Brésil: Tortures contêm as duas únicas referências diretas, em todo o
documentário Hércules 56, aos métodos de tortura praticados pelo regime brasileiro. De resto,
o tema é mencionado de passagem, em alusões que não trazem a mesma carga de dor.
Entretanto, inseridas em meio a um turbilhão de outras imagens, editadas sem a paciência de
Chris Marker, as denúncias da tortura feitas por João Leonardo e Onofre Pinto acabam tendo
sua potência diminuída. Servem, antes de tudo, à completude da narrativa documental, que
demanda a presença de todos os libertos. De certo modo, a ausência radical da morte causada
pela violência de Estado é simbolicamente compensada pela presença vicária da imagem de
arquivo.
Reconhecimento do sujeito da experiência e presença dos ausentes seriam as
principais funções que o uso dos testemunhos “de arquivo” compartilhados com On vous
parle de Brésil: Tortures assumem em Hércules 56. Em 1969, Chris Marker faz da edição
paciente e atenciosa a arma da denúncia urgente dos crimes contra a humanidade perpetrados
pelo regime brasileiro. No calor da hora, aquelas vítimas da violência de Estado
testemunhavam internacionalmente os horrores sofridos. Em Hércules 56, a mudança do
estatuto da imagem de denúncia para a condição de imagem de arquivo fez com que se
perdesse a dinâmica entre a calma da montagem e a premência da acusação que marca o filme
francês de 1969. Como se, em 2006 e ainda hoje, aquelas imagens pudessem, enfim, ser
apenas arquivo.
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- A evidência documental: ilustração, sincronização e coerência espaço-temporal

Como que alinhavando o enredo testemunhal, Hércules 56 possui sete sequências
intermitentes nas quais uma voz over grave e sóbria enuncia progressivamente o texto do
manifesto da ação, quase na íntegra.220 Em cada trecho, a leitura é acompanhada de rápidas e
abundantes inserções de fotos e tomadas de arquivo, em fusão umas com as outras, além de
imagens de manchetes e textos de jornais.
A primeira inserção do manifesto ocorre na abertura do filme e corresponde ao
parágrafo inicial do documento, dedicado a situar o sequestro de Elbrick no contexto imediato
dos “inúmeros atos revolucionários já levados a cabo” no Brasil. A sequência de imagens que
acompanha esse trecho intercala tomadas de explosões, de multidões e de trabalhadores com
planos que trazem o texto publicado nos jornais.221
Na segunda inserção do manifesto, o teor enunciado faz referência ao avanço da
“guerra revolucionária” rumo à etapa da guerrilha rural, apresentando o sequestro como
exemplo de que “é possível vencer a ditadura e a exploração” pela via armada. O trecho
mantém a coerência com o tema da mobilização popular abordada pelos testemunhos nesse
momento do filme. As imagens desse segmento exibem pessoas fugindo da repressão, jornais
em que o exato trecho lido é iluminado, jovens portando estilingues e a lista dos quinze
publicada na imprensa.222
Na terceira inserção do documento, a voz dá sequência à leitura, agora definindo
Elbrick como símbolo do imperialismo em associação com os exploradores nacionais, cuja
captura significaria, segundo o texto, uma advertência do povo brasileiro em luta contra a
opressão. O excerto é lido imediatamente após Franklin Martins narrar, no núcleo dos
dirigentes, o modo como surge a ideia do sequestro. As imagens de arquivo sobrepostas pela
locução mostram uma aeronave despejando paraquedistas, a primeira página de um jornal
com a fotografia dos libertos diante do avião Hércules, planos sucessivos dos então rapazes
Franklin Martins e Vladimir Palmeira discursando, jovens correndo da polícia, sendo levados
para um camburão, mais tomadas de jornais com o texto do manifesto, soldados marchando,
moços armados, um policial agredindo um jovem, um rapaz sendo levado preso, fogueira,
grades e prisioneiros.223
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A quarta inserção mantém a mesma dinâmica: a voz que profere o documento faz
alusão às comemorações da Semana da Pátria como uma tentativa de o regime de “jogar areia
nos olhos dos explorados”, sendo o rapto do embaixador, segundo lido, uma forma popular
alternativa de celebração. Pouco antes, Daniel Aarão havia mencionado o propósito de
contrapropaganda embutido na ideia de realizar a ação na Semana da Pátria. 224 Planos de
arquivo consecutivos exibem paradas militares, aparece na tela um grande olho em fusão com
as imagens dos desfiles dos soldados, mais jornais, trabalhadores e tanques de guerra.225
As lideranças fazem referência à elaboração da lista, Vladimir Palmeira e Flávio
Tavares relatam o instante em que foram retirados de suas respectivas celas e surge, então, a
quinta inserção do manifesto, que traz exatamente o trecho em que estão relacionadas as duas
exigências dos guerrilheiros: a libertação de quinze revolucionários presos e a publicação do
texto na imprensa. Na tela, há rápidas fusões de imagens de multidões; planos sequenciais de
Franklin Martins, Vladimir Palmeira e José Dirceu discursando em distintas situações;
cartazes e muros pichados; Gregório Bezerra, Luís Travassos, Vladimir Palmeira, José
Dirceu, em diferentes planos, sendo conduzidos à prisão; mais imagens de jornais com o teor
do manifesto.226
Os testemunhos dos libertos abordam o embarque no Galeão e entra a sexta inserção
do documento, na qual a voz profere justamente o excerto com a imposição de que os
prisioneiros políticos fossem “conduzidos em avião especial até um país determinado”. A
locução é acompanhada por imagens da massa nas ruas, em protesto, portando faixas com
palavras de ordem que reivindicam “liberdade aos presos políticos”, há planos de correrias, de
um avião em voo rasante, de um homem caído, de jovens atirando pedras contra policiais.227
Em seguida, Flávio Tavares descreve o arranjo dos libertos no interior da aeronave.
Logo após o relato da chegada ao México, a sétima e derradeira inserção do manifesto
reproduz o parágrafo que encerra o documento, cujo teor adverte aqueles que “torturam,
espancam e matam” que tais práticas não serão mais toleradas. As imagens trazem planos de
tumultos e pancadarias; há mais uma inserção de jornal em que o texto publicado vai sendo
iluminado conforme o locutor avança na leitura; por último, ainda uma fusão com novas
tomadas de brigas, e o documento chega ao fim.228
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Dois aspectos marcam a progressão intermitente das sete inserções que sobrepõem o
texto do manifesto a imagens de arquivo. Por um lado, a escolha dos momentos do filme em
que ocorrem mantém a coerência entre o teor do excerto lido em over e os temas abordados
pelas testemunhas. Nas duas primeiras inserções, os trechos recitados colocam o sequestro no
contexto da suposta “guerra revolucionária” em curso no Brasil; nesse momento, a
“montagem paralela” entre dirigentes e libertos também se dedica a contextualizar a ação.
Franklin Martins descreve o surgimento da ideia de sequestrar o embaixador norte-americano
e a passagem ditada na terceira inserção refere-se a Elbrick como símbolo do imperialismo.
Daniel Aarão menciona a Semana da Pátria como ocasião oportuna para a ação e o trecho
enunciado na quarta inserção alude às comemorações da Semana da Pátria. Os dirigentes
rememoram a composição da lista dos quinze, os libertos narram a saída da cadeia e, na
quinta inserção, a voz profere a exigência da libertação dos quinze revolucionários. Os
libertos relatam o embarque no aeroporto do Galeão e o trecho selecionado para a sexta
inserção refere-se à demanda de que os presos sejam levados em avião especial para outro
país. Os quinze chegam a salvo no México e o texto da sétima inserção, rematando a história
do êxito da ação, traz a advertência de que tortura, espancamento e mortes de companheiros
não serão mais tolerados. Em resumo, observa-se que cada uma das sete inserções assume
função complementar na linearidade narrativa da “montagem paralela”.
Por outro lado, a frenética miríade de fusões e justaposições de imagens de arquivo
que acompanha a voz over nesses trechos possui um caráter arbitrário que está diretamente
vinculado ao emprego ilustrativo de tais inserções em relação ao teor textual. De fato, os
artifícios da estética documentária mobilizados nessas sete ocorrências aproximam-se muito
da tradição do documentário clássico expositivo, em que uma voz de Deus incorpórea enuncia
asserções sobre o mundo que são ilustradas pelas imagens.229 Nessas passagens de Hércules
56, entretanto, há um deslocamento, uma vez que a voz over não recita um argumento de
origem desconhecida, mas sim o próprio documento histórico da ação. Ao tom transcendente
da expressão em over, soma-se o teor documental do manifesto, e as imagens de arquivo
servem, nesses segmentos, à mera ilustração indicial das palavras proferidas. O modo de
enunciação superior ancora-se, assim, na indicialidade do documento escrito e necessita
recorrer às imagens de arquivo apenas na medida em que estas preencham a tela com sua
referencialidade específica, não importando o quão aleatórias sejam a origem dos planos e as
justaposições estabelecidas.
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***
Outras inserções de imagens de arquivo em Hércules 56 servem como marcos que
pontuam os principais eventos narrados pelo mosaico de vozes testemunhais. Na sequência
inicial de contextualização do sequestro, tão logo Vladimir Palmeira menciona as
manifestações de rua ocorridas em 1968, surgem tomadas de arquivo, em P&B, do protesto
alusivo ao enterro do estudante Edson Luiz. O depoimento de Palmeira prossegue em off
sobre as imagens: ele descreve a multidão que ocupou a Cinelândia naquele dia e as imagens
mostram a aglomeração em torno do caixão coberto com a bandeira do Brasil. Aparece a
legenda, que reitera: “Enterro de Edson Luiz / Rio de Janeiro, 29 de março de 1968”. Volta a
tomada da entrevista com Palmeira, e ele agora faz referência à Passeata dos Cem Mil,
dizendo ter sido esta uma manifestação ainda maior. Entra a inserção de planos da multidão,
em P&B, que ocupa a Cinelândia. A voz off de Palmeira novamente acompanha as imagens:
ele fala da participação da classe média, de operários e sindicalistas. Surge a legenda:
“Passeata dos Cem Mil / Rio de Janeiro, 26 de junho de 1968”. Um plano geral de arquivo
traz o jovem Vladimir Palmeira discursando sobre um veículo; um golpe de zoom fecha o
quadro em sua figura; um movimento de câmera revela o público que o escuta. A gravação de
um discurso de época de Palmeira é sobreposta ao plano em que ele fala à multidão. Na
imagem, os movimentos de sua boca não correspondem às palavras ouvidas. Ocorre aqui uma
emulação de sincronização, feita na pós-produção, como se o som do discurso gravado que se
escuta tivesse sido captado diretamente no exato instante da tomada que corresponde à
imagem de arquivo vista. Ao fim, a multidão aplaude, e o ruído de aplausos é inserido.230
Um pouco adiante, José Ibrahin define a greve de Osasco como a primeira grande
mobilização sindical contra a ditadura. Surgem na tela imagens fixas, em P&B, da cavalaria
policial invadindo a sede da Cobrasma. Aparece a legenda: “Invasão da Cobrasma / Osasco –
SP, 16 de julho de 1968”. A voz off de Ibrahin segue relatando o acontecimento, sobreposta a
outras imagens fixas, agora dos trabalhadores rendidos pela polícia. As fotografias são
animadas por meio de reenquadramentos e da iluminação de certas figuras. Volta a tomada da
entrevista de Ibrahin: ele conta a maneira como entrou no esquema armado da VPR.231
Logo na sequência, José Dirceu prossegue discorrendo sobre o fechamento do regime
e surge a inserção da foto em P&B de um rapaz que, com um tronco, golpeia um muro
pichado com as palavras de ordem: “CCC Nazi não é de nada / UNE XXX Congresso /
Abaixo a ditadura assassina”. Em off, sobre essa imagem, a voz de Dirceu menciona o AI-5.
230
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Surge um plano com o mesmo registro do muro golpeado, agora em movimento; a voz de
Dirceu faz referência à repressão em Ibiúna e à batalha da rua Maria Antônia. Entram
tomadas do conflito ali ocorrido acompanhadas pela legenda: “Rua Maria Antônia / São
Paulo, 2 de outubro de 1968”. A fala de Dirceu, ainda sobreposta aos planos, explica que
aquele fora um confronto forjado para justificar a ocupação da faculdade. Aparece a tomada
de jovens carregando o corpo de um rapaz,232 seguida da imagem em que Dirceu, segurando
uma camisa ensanguentada, discursa. A voz da entrevista prossegue em off: Dirceu constata a
mudança de qualidade da repressão naquele momento; surge a imagem de um carro
incendiado na rua. Dirceu, ainda em off, conclui que o episódio já era um prenúncio do AI5.233
Logo após essas inserções, Maria Augusta conta que precisara entrar na
clandestinidade para participar do congresso em Ibiúna. A imagem de sua entrevista é seguida
de planos de arquivo que mostram estudantes rendidos pela polícia. Em off, a voz de Maria
Augusta acompanha as inserções que exibem a detenção dos estudantes; ela ressalta o fato de
as lideranças terem optado por não fugir. Surge a legenda: “XXX Congresso da UNE / Ibiúna,
SP, 12 de outubro de 1968”. Nas imagens em P&B, os estudantes são conduzidos pela polícia
até um ônibus. Nessa sequência, as últimas tomadas de arquivo mostram Dirceu e Travassos
detidos no interior de um veículo da polícia.234
Outra sequência de imagens de época é articulada à narração do embarque dos libertos
no Galeão. Tão logo Ricardo Zarattini relata a situação em que foi levado ao aeroporto,235 há
a inserção de planos em movimento e fotografias, sempre em P&B, do momento do
embarque. As falas são suspensas e começa a soar a trilha musical, gerando tensão. A
montagem estabelece nesse ponto uma dinâmica de campo e contracampo entre planos
fechados de jornalistas que, da sacada do aeroporto, apontam objetivas para a pista e planos
gerais do Hércules que, ao longe, faz o taxiamento. Surge a legenda: “Base Aérea do Galeão /
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1969”. Escurece e ocorre em seguida uma rápida sucessão
de imagens fixas que, como em uma animação, simula o movimento da chegada de um
camburão na pista. Entre cada fotografia, há um brevíssimo escurecimento e um estalido.
Surge novo plano da sacada, dessa vez geral, que revela a aglomeração de repórteres. Em

232

O rapaz seria José Guimarães, morto nos conflitos da rua Maria Antônia. Cf. VALLE, Maria Ribeiro do.
1968: o diálogo é a violência – movimento estudantil e ditadura militar no Brasil. 2 ed. Campinas: Editora da
Unicamp, 2008. p. 187-189.
233
0:16:00
234
0:16:53
235
0:38:25

88

outra imagem em movimento, tomada em plongée,236 vê-se parte de uma objetiva, em
primeiro plano, e, ao fundo, pessoas que caminham na pista. Em nova série “animada” de
imagens fixas, o camburão retorna. Ocorre mais um plano geral dos jornalistas aglomerados
na sacada, portando objetivas. No contracampo, vê-se uma última fotografia de pessoas que, a
distância, desembarcam de um helicóptero. José Ibrahin retoma, então, a narrativa
testemunhal do embarque no Rio de Janeiro, destacando o clima tenso que marcou a ocasião.
Nessa elaborada sequência, a edição das imagens de arquivo mobiliza alguns recursos
estilísticos e sonoros que estabelecem um efeito de identificação do ponto de vista dos
jornalistas e do espectador, como se este último também estivesse enquadrando e
fotografando o embarque dos libertos, da sacada do aeroporto, através das lentes das
objetivas. Tal é a impressão gerada pela dinâmica de campo e contracampo, pela “animação”
das imagens fixas, pelos estalidos que remetem ao clique da câmera fotográfica e pelo ângulo
em plongée. (Ver ANEXO, Figuras 47-54.)
Logo depois de Ibrahin relembrar a apreensão que envolveu o embarque, Flávio
Tavares narra a sua condução até o Galeão e alude à “famosa fotografia”, em suas palavras,
dos treze diante do Hércules 56.237 A foto “canônica” do embarque, então, passa a preencher a
tela com um efeito de ofuscação. Em off, Tavares descreve a sua posição na foto, agachado na
ponta esquerda, ele diz, e um efeito especial deixa nítida apenas a sua figura no lugar
mencionado. Volta a imagem da entrevista e Tavares segue reconstituindo o instante da
tomada daquela fotografia: ele lembra que gritou para que todos exibissem as algemas.
Novamente, surge a foto ocupando toda a tela. Em off, Tavares diz que o primeiro a mostrar
as algemas foi José Dirceu; um reenquadramento destaca a figura deste último, que também
se ilumina. Ainda em off, Tavares fala que Onofre Pinto também expôs as algemas, e sua
silhueta ganha nitidez. Ele alude ao fato de João Leonardo tê-las escondido, e a imagem de
João Leonardo é destacada. Lentamente, retoma-se o enquadramento original da fotografia, ao
mesmo tempo em que as figuras dos demais, não mencionados pela voz de Tavares, vão
também adquirindo nitidez. Volta o plano da entrevista de Tavares, que conclui a frase que
dizia em off.238 Essa passagem não deixa de remeter à reconstituição ficcional da foto
canônica do embarque dos libertos realizada na última cena de O que é isso, companheiro?,
analisada no Capítulo I. A diferença em Hércules 56 é que não há reencenação, mas sim a
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sobreposição da voz testemunhal que reconstitui o instante da tomada da célebre imagem de
arquivo.
Momentos depois, o mesmo Flávio Tavares descreve o ambiente nervoso da
decolagem, motivado pela reação dos paraquedistas de ultradireita. 239 Entra aí uma nova
sequência de imagens de arquivo. De início, repete-se o efeito de “animação” em uma
sucessão de quinze fotografias do embarque dos libertos e do taxiamento do avião,
intercaladas, como na outra ocorrência similar, por brevíssimos escurecimentos e estalidos.
Dando continuidade à dinâmica “animada” das imagens fixas, surge um plano efetivamente
em movimento da decolagem do Hércules, o mesmo que abre o documentário. A trilha emula
o ruído da aeronave; escurece.
A narrativa alcança, afinal, a ocasião do desembarque. José Ibrahin menciona as
longas horas levadas na viagem até o México. Entra uma inserção de planos de arquivo
coloridos do Hércules taxiando na pista do aeroporto mexicano. Surge a legenda: “Cidade do
México / 7 de setembro de 1969”.240 Alguns planos mostram a aglomeração de jornalistas em
torno da porta do avião. Em off, Flávio Tavares vai narrando a intenção do comandante de
entregá-los à embaixada brasileira. Pouco depois, ocorre uma nova inserção de imagens
coloridas do desembarque.241 Há uma multidão na sacada do aeroporto. Em off, Ricardo Vilas
fala do “mar de fotógrafos” que se apinhavam na pista. As tomadas que acompanham sua voz
foram feitas em meio à turba de jornalistas; tremidas, elas mostram os libertos caminhando
entre aquela massa. A voz off de Ricardo Vilas diz: “botavam o microfone na tua cara”. A
tomada de época à qual essa fala é sobreposta traz, em primeiro plano, o jovem Ricardo Vilas
cercado por microfones. Ouve-se em som direto a pergunta do repórter que, em inglês, quer
saber para onde ele iria. Ainda em som direto, o rapaz Vilas responde que vai ficar no
México. Surge uma sucessão de novos planos dos libertos, agora no saguão do aeroporto,
sempre circundados pela imprensa. Escuta-se, também em som direto, uma nova questão em
inglês, agora direcionada a Maria Augusta: o periodista indaga se a moça conhecia alguma
das organizações que sequestraram o embaixador. Em P&B, a jovem Maria Augusta
responde, em primeiro plano e rodeada por microfones, que não sabia nada sobre
organizações, apenas sobre o movimento estudantil. Há, então, um corte para a entrevista de
Maria Augusta a Da-Rin, que justifica aquela resposta descabida. Aparece uma nova inserção
de imagens coloridas de arquivo: os libertos estão na saída do aeroporto, ainda assediados
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pela imprensa.242 Começa a soar uma trilha musical festiva: enfim, o clima se torna mais
ameno; o jovem Flávio Tavares sorri. Carros partem levando os libertos, que acenam das
janelas. Em off, Ibrahin relata a recepção preparada pela esquerda mexicana, mencionando o
aeroporto lotado e as faixas. Os automóveis se afastam e um plano fechado enquadra a placa
que indica: “Salida”. Silvio Da-Rin, em voz off, pergunta a Ibrahin quando ele se sentira
realmente livre. Há um corte para a situação da entrevista, e Ibrahin define como marco da
própria liberdade o acesso a uma garrafa de tequila.
Adiante, uma nova sequência de arquivo delimita a libertação de Elbrick. A edição
novamente mobiliza de forma dinâmica imagens fixas e tomadas em movimento, registradas
na ocasião da chegada do diplomata ao portão de seu domicílio. A legenda informa:
“Residência do Embaixador Elbrick / 7 de setembro de 1969”. Os cliques das máquinas
fotográficas, o ruído do motor do carro e o burburinho do assédio da imprensa foram
adicionados em pós-produção. As imagens filmadas são tremidas e as fotos imobilizam
instantes específicos do acontecimento. A montagem dos planos de origens diferentes,
coloridos e em P&B, mantém a lógica espaço-temporal da ação. O portão é fechado: o
sequestro termina bem.243
O tema passa a ser a estada dos libertos no México. Mario Zanconato refere-se ao
Hotel del Bosque, onde ficaram hospedados. Entra um grande plano geral, em P&B, no qual
se vê o prédio em cujo topo está a placa: “Hotel del Bosque”. A legenda repete: “Hotel del
Bosque / Cidade do México, 8 de setembro de 1969”. Em voz off, Zanconato relembra a
primeira reunião que ali fizeram, motivados pela exigência da mídia por uma entrevista
coletiva. Surge uma sucessão de fotografias, em P&B, da coletiva de imprensa concedida
pelos libertos no lobby do hotel. Reiterando o episódio, a voz off de Flávio Tavares substitui a
de Zanconato na sobreposição às fotos da coletiva.244
Vladimir Palmeira aborda a ida de parte do grupo para Cuba e entram planos de
arquivo coloridos dos libertos no saguão do aeroporto mexicano. A legenda pontua: “Cidade
do México / 29 de setembro de 1969”. Eles passam pelo controle de migração. Em primeiro
plano, Gregório Bezerra, ao lado do moço Vladimir Palmeira, declara que o fechamento do
regime foi o que levou ao sequestro do diplomata. Os libertos sobem a escada que leva ao
avião.245 Pouco depois, ouve-se a canção Hasta Siempre, de Carlos Puebla, sobreposta a
planos aéreos de Havana em P&B. Há um corte para a imagem, também em P&B, da
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aeronave parada na pista. A legenda situa: “Havana / 29 de setembro de 1969”. Os libertos
descem a escada do avião e são recepcionados pelos locais. A canção é substituída por uma
locução radiofônica em espanhol que noticia as boas vindas de Fidel Castro ao grupo. Há o
corte para uma sequência de tomadas que mostram os libertos reunidos em torno de Fidel. O
som é ambiente, mas não sincronizado. Enquadramentos sucessivos destacam, em primeiro
plano, as faces de alguns dos integrantes da comitiva brasileira. A última dessas imagens
exibe o rosto do jovem Vladimir Palmeira. Há então o corte para um plano em close da
entrevista do envelhecido Palmeira, que relembra as impressões que tivera enquanto
sobrevoava Havana.246 (Ver ANEXO, Figuras 55-62.)
Essa última série de inserções de imagens de arquivo possui sentidos que estão para
além da mera ilustração mais ou menos arbitrária que predomina nos sete segmentos nos
quais é feita a leitura do manifesto. Nas ocorrências acima descritas, há uma função narrativa
clara de pontuação dos principais eventos em torno do sequestro: a mobilização social em
tensão com o fechamento do regime, o embarque no Galeão, o desembarque no México, a
libertação de Elbrick, a estada no México e, por fim, a ida para Cuba. Em cada uma dessas
sequências, as legendas vão balizando os fatos, os locais e as datas que servem de marcos à
evolução do relato fílmico.
Outro efeito, talvez o de maior pregnância nessas inserções, é a “sincronização” das
vozes testemunhais em off com as imagens de arquivo. De fato, a edição desses segmentos
realiza diversos níveis de sincronização sonora: das entrevistas, da gravação do discurso de
Vladimir Palmeira, dos estalidos que emulam cliques fotográficos, do som ambiente e da
locução da rádio cubana. Ainda na esfera do áudio, chama a atenção o jogo entre os
depoimentos para o filme e as respostas em som direto de Ricardo Vilas e Maria Augusta
registradas nas tomadas de arquivo do desembarque em terras mexicanas.247 Afora isso, a
montagem do material de época está toda voltada para a construção da coerência espaçotemporal do passado. Isso é nítido na lógica da justaposição dos planos (mesmo os oriundos
de registros diversos), na dinâmica de campo e contracampo, nas identificações entre ângulos
e pontos de vista, além das “animações” das imagens fixas (seja pela rápida sucessão que
passa a impressão de movimento, seja por meio de reenquadramentos e iluminações). Nesses
trechos do documentário, a sincronização das vozes testemunhais com a congruência espaço-
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temporal das imagens de arquivo suscita algo próximo de um efeito flashback, como se o
indivíduo entrevistado e o espectador mergulhassem juntos no próprio passado.
Muito eficazes em termos estéticos e narrativos, tais artifícios carregam, entretanto,
um problema de ordem epistemológica.248 Afinal, os usos ilustrativos, sincronizados e
coerentes do material de época tomam a indicialidade dessas imagens como evidência
certificadora da enunciação testemunhal/documental. Sendo de arquivo e, portanto,
documentos históricos, tais imagens são incluídas em Hércules 56 não para que os sinais do
passado nelas inscritos sejam decifrados, mas para que sirvam de atestação do que é dito pelos
entrevistados e pelo filme. O discurso do documentário, assim, reduz o espaço para uma
leitura dos “documentos” pautada pela suspeição, postura que caracteriza, por exemplo, o
“paradigma indiciário” de Carlo Ginzburg249 ou a “contra-análise” de Marc Ferro.250 Em
Hércules 56, a manipulação indicial serve à autenticação da narrativa, o que dificulta a
apreensão das possíveis tensões entre palavra e imagem, memória e passado.
No Capítulo I, analisou-se a sequência de apresentação e o epílogo “reflexivos” dos
libertos, momentos do filme quando se esboça o uso da imagem de arquivo como gatilho da
memória. Tal função, todavia, fica restrita a esses segmentos isolados no início e no fim do
documentário, apartada do fluxo da narrativa dos eventos. De resto, pela recorrência e
integração na coesão discursiva, prevalece a mobilização da indicialidade como evidência.
Por fim, vale lembrar que a apropriação da imagem de arquivo como instância
atestadora não é a única possível no campo do cinema documental. Apenas a título de
exemplo, cito o documentário A film unfinished (Yael Hersonki, 2010). Nele, a articulação
entre tomadas de arquivo, documentos escritos e entrevistas é uma boa amostra do modo pelo
qual o documentário pode decifrar indícios e apontar uma verdade referencial que está para
além da indicialidade das imagens. A partir da descoberta de quatro rolos de um filme de
propaganda nazista inacabado, cujas latas marcavam o título Das guetho, a diretora inicia sua
busca por outros vestígios que elucidem a origem e as intenções da obra incompleta. Ela
vasculha arquivos e lê um diário rastreando referências às filmagens e à equipe. Exibe os
copiões a sobreviventes do gueto de Varsóvia, que contrapõem seus relatos ao que é visto. Ela
desvenda a identidade de um dos cameramen, consegue localizá-lo e entrevistá-lo. A
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reflexividade é o ponto de partida do documentário, dedicado ao questionamento da
representação do gueto nos rolos encontrados. Cada documento e cada voz testemunhal
adicionam àquelas imagens novos sentidos, em geral negando o que parece ser o conteúdo
programático da propaganda nazista: a afirmação da abissal desigualdade entre judeus ricos e
miseráveis no interior do gueto. Mobilizados em tensão com os planos encontrados no
arquivo, os outros indícios do passado vão tornando a evidência daquelas imagens cada vez
mais opaca, sua suposta narrativa cada vez mais falaciosa. Esse desmentir, entretanto, não é
fruto de uma contraposição direta e rematada entre imagem falsa e testemunhos/documentos
verdadeiros. Em A film unfinished, a verdade é mais complexa do que um jogo entre embuste
e atestação, e é pela insistência da dúvida reflexiva e indiciária que a verdade referencial se
estabelece – com destaque, nesse ponto, para a descoberta da presença dos cameramen
inscrita inadvertidamente nas próprias imagens de propaganda, no próprio lugar do horror. Tal
regime de suspeição permite que fendas sejam abertas na mentira indicial das imagens
nazistas. Revela-se, ao mesmo tempo, a opressão da encenação forçada e a realidade do
extermínio perpetrado já no gueto, laboratório da solução final.
Obviamente, além da origem dos planos, os referentes históricos registrados nas
imagens de arquivo apropriadas por Hércules 56 e A film unfinished são distintos, alguns
dizem mesmo que seriam incomparáveis. O que proponho ao evocar este último exemplo é o
simples cotejamento entre usos estéticos (e epistemológicos) opostos da indicialidade das
tomadas de época: a atestação da evidência, de um lado, e a decifração indiciária, de outro.

Totalidade e impertinência: a negação silenciosa de O que é isso, companheiro?

- A negação de Gabeira e a sugestão da impostura testemunhal

No Capítulo I, foram citados trechos de críticas publicadas à época do lançamento de
Hércules 56 que elogiavam o documentário pelo fato de não ter incluído a voz do
“coadjuvante” e “desbundado” Fernando Gabeira. Dentre as resenhas comentadas, a de Amir
Labaki era a única que colocava a questão: “cadê Fernando Gabeira?”. O argumento do
diretor Silvio Da-Rin, reproduzido pelo crítico, apontava o papel secundário de Gabeira na
ação, e que nem mesmo o fato de ele ter apresentado o primeiro relato do sequestro
justificaria sua presença no encontro das lideranças promovido para o filme.251 Já foi citada
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também a apresentação do livro que compila as entrevistas concedidas para o documentário,
na qual Da-Rin explica os critérios rigorosos que adotou na escolha daqueles que comporiam
a mesa dos dirigentes. Chega o momento de buscar nas próprias imagens de Hércules 56 os
modos pelos quais se mostra a ausência de Gabeira.
No núcleo dos dirigentes, as falas reconstituem o instante em que Elbrick é
transportado até o Maracanã para que fosse libertado. Descrevendo a posição de cada um dos
veículos envolvidos na operação, Paulo de Tarso diz, de passagem: “Eu mandei o Toledo e o
Gabeira se abaixarem […]”. Aos 58 minutos e 16 segundos de filme, essa é a primeira
menção ao nome de Fernando Gabeira em Hércules 56. O espectador comum, talvez
estranhando até ali a ausência do autor da célebre versão do sequestro, enfim ouve, quase por
acaso, o seu nome.
Transcorrida uma hora, oito minutos e trinta segundos de filme, o papel de Gabeira na
ação afinal entra na pauta do debate das lideranças, quando há uma espécie de balanço tático
da ação. Franklin Martins conclui que a casa escolhida para o cativeiro não apresentava
problemas, salvo pela não retirada da gráfica da organização que ali funcionava. No
contracampo, em plano fechado, Paulo de Tarso faz uma expressão e um gesto de reprovação,
concordando com a constatação. Franklin continua:
[...] era para ter sido retirada. Eu me lembro que, na véspera, eu viro para o… o Gabeira
(Franklin Martins titubeia antes de enunciar o nome), que era quem morava na casa – moravam
o Gabeira e o Baiano –, eu viro e digo: “E aí?”'. E ele disse: “Não consegui tirar a gráfica”. Eu
digo: “Como que não conseguiu?”. Porque não era nenhum... parece... a gente fala gráfica,
parece o seguinte...

Imediatamente, Paulo de Tarso completa: “Era uma offset!” Franklin prossegue: “Era
uma Multilith!” No contracampo, em plano fechado, Paulo de Tarso mais uma vez concorda.
Franklin conclui: “Era uma offset, entende? Aquilo ali, botava na Kombi e tirava, entende?
Quer dizer, aquilo ali foi um erro!”. Ou seja: de acordo com as falas, Fernando Gabeira não
conseguira executar sequer a tarefa simples que lhe cabia, sendo ele o responsável pelo
equívoco que poderia ter colocado em risco o local do cativeiro.
Nos intertítulos informativos que encerram o documentário, há a terceira menção ao
nome de Gabeira, incluído na lista dos demais participantes que militavam na DI-GB/MR-8.
A cartela traz o seguinte texto: “Participaram da ação pela DI-GB/MR-8 Antonio Freitas
Filho, Cid Queiroz Benjamin, Cláudio Torres, Fernando Gabeira, Franklin Martins, João
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Lopes Salgado, João Sebastião Rios de Moura, Sergio Rubens Araújo Torres e Vera Silvia
Magalhães.”252
Nota-se que Hércules 56 não nega a participação de Fernando Gabeira no sequestro de
Elbrick. A demora e a escassez que a narrativa fílmica dedica a seu nome empreende, antes,
um redimensionamento de seu papel na ação. Pelo laconismo que reserva ao personagem, a
mensagem que o documentário passa ao espectador é essa: a função de Gabeira como
militante real era secundária. Mais ainda: além de coadjuvante, ele era também quadro
incompetente, inapto para realizar mesmo as funções simples.
Tal redimensionamento do papel do Gabeira militante contrapõe-se à desmesura do
Gabeira narrador de O que é isso, companheiro?, livro que, lançado em 1979, na conjuntura
de retorno dos exilados, obteve significativo êxito de público e transformou seu autor em uma
verdadeira celebridade. Em Entradas e bandeiras – terceiro relato testemunhal de Gabeira,
publicado em 1981, no qual narra as inúmeras entrevistas e o périplo nacional que fez, na
volta ao Brasil, em noites de autógrafos e debates para divulgar seu best seller –, ele mesmo
constata: “Creio que me tornei uma espécie de celebridade no país.”253 Nesse mesmo livro,
Gabeira menciona episódios polêmicos envolvendo outros participantes do sequestro,
motivados pela projeção que O que é isso, companheiro? dera à sua importância na ação.254
De fato, já em O que é isso, companheiro? o autor parecia prever controvérsias em torno da
desproporção entre seu papel real e aquele assumido pelo narrador. Em certa passagem,
Gabeira escreve: “Meu sofrimento, perto do que vi e soube, foi insignificante. […] Mas é
preciso pedir desculpas por não ter sido tão torturado quanto os outros? […] Não é necessário
estipular uma cota de tiros ou de dor para se falar da guerrilha urbana e da tortura.”255
Ao menos desde 1979, essa polêmica vem se desdobrando em várias manifestações, e
Hércules 56 a renova no campo cinematográfico. Em entrevista concedida a Geneton Moraes
Neto e publicada em 2009, Fernando Gabeira rebate explicitamente o documentário de DaRin:
Sempre disse que meu papel foi secundário. Em um filme que foi feito sobre o sequestro,
chamado Hércules 56, parece que meu nome nem sequer é citado. Não fui mencionado. Quando
um jornalista me ligou, eu disse: “Que bom que não participei!”. Não tenho essa pretensão. O
diretor disse que não me mencionou porque eu fui um “soldado raso”. […] O problema é que
252

1:29:25
GABEIRA, Fernando. Entradas e Bandeiras. 10 ed. Rio de Janeiro: Codecri, 1981. p. 140.
254
Comentando os desdobramentos de uma entrevista sua publicada na revista Manchete, sob o título Como
seqüestrei o embaixador americano, Gabeira relata: “Havia acabado de escrever um livro, onde, entre outras
coisas, contava minha participação no seqüestro. Outras pessoas estiveram envolvidas e fizeram mais do que eu.
Não era justo com elas nem comigo.” GABEIRA, 1981, p. 79.
255
GABEIRA, Fernando. O que é isso, companheiro? São Paulo: Cia. das Letras, 1997. p. 173-174.
253

96

cada um tem seu relato. Embora eu tenha sido um soldado raso, tenho o meu relato, também!
Pode-se ter, numa corte, o relato de uma empregada contando o que se passou. Podem gostar
mais do relato de uma empregada.256

A análise aqui proposta não se dedica a advogar contra e muito menos a favor do
polêmico Gabeira.257 O que se pretende é apontar os sentidos das controvérsias acerca da
desmesura do narrador no embate de memórias sobre o sequestro e a luta armada. No fundo, o
modo como o personagem Gabeira entra, de passagem, em Hércules 56 (coadjuvante e
incompetente) sugere a acusação de uma impostura testemunhal. Associada à estrutura
narrativa e às opções estéticas do documentário até agora descritas, tal denúncia implícita
indica que essa contenda da memória tem implicações que excedem querelas e ressentimentos
pessoais.

- Memória total contra memória impertinente: a busca da substituição de um consenso

Em determinado momento do debate das lideranças, Cláudio Torres declara seu
respeito e sua admiração por Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, e por Joaquim Câmara
Ferreira, o Toledo, sentimentos que ele acredita serem consensuais no grupo ali presente.
Torres prossegue: “Infelizmente, foram assassinados pela ditadura.” Franklin Martins toma a
palavra e lista aquilo que se espera de um comandante: que "tome as decisões corretas, tenha
os pés no chão, tenha a cabeça fria, não se deixe levar pela confusão e saiba onde quer
chegar". Paulo de Tarso adiciona a “confiança” ao rol das virtudes. Todos concordam.
Franklin confirma que sentiu total segurança sob o comando de Jonas. Cláudio Torres
relembra um episódio em que o comandante da ação manteve a tranquilidade diante de um
imprevisto. Franklin destaca que, a despeito da situação, o ambiente no interior do cativeiro
era de calma e determinação, algo que, segundo ele, estava diretamente relacionado com a
liderança de Jonas. Cláudio Torres reproduz uma fala em que Jonas teria dito que se alguém,
por vacilação, colocasse a operação em risco, ele não esperaria a justiça revolucionária, mas
executaria a pessoa imediatamente. Torres pondera, em seguida, que a frase fora dita na
última reunião de preparação para a captura de Elbrick e que, naquele contexto, “pegou bem”,
que passou firmeza e comando.258 Nessa passagem, os dirigentes fazem questão de ressaltar as
qualidades de Jonas, colocando sua eventual “dureza” sob a perspectiva das necessidades da
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operação. Aqui, a resposta à vilanização de Jonas empreendida pelo filme de Bruno Barreto é
patente.
Nesse ponto, o documentário de Da-Rin entabula um diálogo com o já comentado
Versões e ficções: o seqüestro da história, livro-resposta publicado em seguida à estreia do
filme O que é isso, companheiro?. Nele, o tom do desagravo a Jonas permeia quase todos os
artigos compilados.259 Hércules 56 seria uma espécie de versão cinematográfica dessa
resposta, lançado, é verdade, uma década mais tarde. Diante da insidiosa operação
“equilibrada” de desculpação do torturador nuançado e de inculpação do excessivo Jonas,
analisada acima, é óbvio que uma réplica era necessária, e o contrafilme Hércules 56 foi, sem
dúvida, obra bem-vinda, o que ficou manifesto em sua acolhida pela crítica. O documentário
serviria, então, como antídoto para os sentidos do antagonismo melodramático de O que é
isso, companheiro?. Diferentemente deste último, cuja lógica narrativa interna está toda
estruturada segundo a polaridade das “duas pontas da ferradura”, em Hércules 56 o elemento
oposto do antagonismo lhe é externo, é um outro filme (e um outro livro). A rigor, a
montagem do documentário neutraliza eventuais enunciações em conflito aberto no interior de
sua narrativa. Divergências emergem aqui e ali, mas, ainda que silenciando o fato, em
Hércules 56 todas as vozes se juntam contra a versão de O que é isso, companheiro?.
A coesão que marca tanto a evolução da narrativa quanto as opções estéticas do
documentário está em consonância com essa exterioridade de seu antagonismo. Até aqui, as
descrições tentaram demonstrar que, por um lado, a “montagem paralela” arma a coerência
entre a autoridade das vozes das lideranças e a pluralidade das vozes dos libertos; por outro, a
mobilização das imagens de arquivo preenche as lacunas das ausências dos mortos e atesta o
discurso com a evidência documental. Em Hércules 56, tais recursos estão voltados à
construção da unidade documentária das vozes no combate ao filme que, de forma muda, é
seu verdadeiro inimigo externo.
No campo historiográfico, Denise Rollemberg já apontou o que considera uma das
grandes contradições da vitória da memória dos vencidos sobre a ditadura e a resistência.
Afinal, ela escreve, “apesar da grande quantidade de memórias e de sua diversidade, uma
alcançou uma espécie de unanimidade na opinião pública”. A autora refere-se justamente ao
livro O que é isso, companheiro?, que, em sua avaliação, mantém-se até hoje como “uma
espécie de senso comum sobre o que foi a luta armada, renovando-se ante as novas gerações”.
Para Rollemberg, tal unanimidade – que se manifesta, entre outras coisas, no sucesso editorial
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do livro – fez com que se perdesse a “riqueza das demais autobiografias”, as “vozes variadas e
opostas”, a “heteroglossia”. Ela conclui que “entre os vencidos que venceram a memória
houve uma pluralidade de memórias esquecidas”. Diante disso, a autora coloca a questão: “As
memórias dos vencidos, no plural, em sua riqueza de variedade, então, não teriam sido mesmo
vencidas? […] Como recuperá-las no universo das próprias esquerdas revolucionárias? Como
confrontá-las com a memória vencedora dos vencidos?”.260 E ainda comenta: “[…] é curioso
perceber como a autobiografia que mais contribuiu para a construção da memória coletiva da
luta armada foi escrita por alguém de certa forma ‘periférico, marginal’ à experiência”.261 Tais
reflexões servem como ponto de partida para a arguta reflexão da historiadora acerca dos
processos de memória em curso no Brasil desde a redemocratização.262
De fato, a unanimidade do testemunho O que é isso, companheiro? e sua renovação
pela adaptação melodramática, sobretudo nos termos em que se dá, dizem muito a respeito
dos processos de forjamento da conciliação e da inocência no Brasil. 263 A pluralidade das
vozes de Hércules 56, assim, é mais do que oportuna no imperativo confronto dos
esquecimentos gerados pela “memória vencedora dos vencidos”. Propondo-se como
contrafilme, era quase natural que sua marca estética fosse a coesão. Ocorre, todavia, que a
análise acima realizada dá indícios de que o documentário buscaria ir além da refutação
coletiva de uma memória individual “unânime”. A hipótese que sustento – e espero ter
fornecido elementos suficientes para isso –, é que Hércules 56 traz em sua própria forma um
impulso à totalidade dedicado à substituição de uma memória impertinente (porque tida como
impostora, descabida e insolente). Seu relativo silêncio sobre Gabeira e, mais ainda, a alusão
depreciativa a seu desempenho é apenas um sinal disso. A força maior desse ímpeto de
substituição provém já da própria coesão estabelecida, da totalidade estético-narrativa do
documentário.
É fato que Da-Rin preocupou-se em lançar um livro que fornece acesso à íntegra das
entrevistas concedidas a Hércules 56, permitindo que sejam consultadas, segundo escreve,
“independentemente da forma com que a edição do filme as segmenta e articula”. 264 Se, por
um lado, essa iniciativa efetivamente proporciona o cotejamento crítico entre o dito e o
editado, por outro, a publicação integral dos depoimentos pode ser uma manifestação
extrafílmica do impulso à completude que permeia a concepção do documentário.
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A mobilização dos artifícios fílmicos em prol da construção da totalidade é algo muito
distinto de uma mirada para o passado que busque, por meio da crítica dos sinais e dos
acontecimentos específicos, os nexos de uma totalização histórica em curso. A totalidade é
fixa; a totalização é dinâmica.265 A montagem da coesão das vozes autorizadas e plurais, o
estabelecimento da presença dos ausentes por meio dos planos de arquivo, a sincronização da
palavra testemunhal com a evidência dos documentos audiovisuais, todos esses são meios
estéticos articulados por Hércules 56 em sua tentativa de evitar qualquer dispersão do
sentido.266 No fundo, o que guia o projeto do documentário é uma “utopia do relato
completo”267 do qual só fique de fora a memória impertinente à qual se dispõe a combater. O
grande problema de uma “versão total” assim constituída é que, junto com a exclusão da
impertinência, estreita-se o espaço do dissenso. Aquilo que pauta o antagonismo silencioso de
Hércules 56 não é propriamente a crítica da memória, mas a concorrência entre a memória
total e a memória impertinente. Seu impulso estético e narrativo à totalidade expressa, no fim,
o esforço de substituição de um consenso.
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CAPÍTULO III

BALANÇO DO PASSADO:
DESENCONTRO, INOCÊNCIA E UNIDADE

Este capítulo está dedicado às distintas propostas de avaliação retrospectiva do
sequestro e, por extensão, do passado da luta armada manifestas nas imagens dos filmes,
tendo como objeto fundamental o tema do desencontro entre as vanguardas e o povo no
Brasil.268 Na composição das obras, sob a forma do melodrama ou do documentário, são
identificáveis versões autônomas do juízo sobre aqueles eventos e os papéis dos atores sociais
neles envolvidos. Uma vez que a dimensão testemunhal está na matriz de ambos os filmes (o
testemunho escrito adaptado, no caso de O que é isso, companheiro?, e as entrevistas
testemunhais, em Hércules 56), tais avaliações da experiência possuem um fundamento
marcadamente autocrítico e travam íntima relação com outras modalidades discursivas de
exame do passado. Na primeira parte do capítulo, a análise do filme O que é isso,
companheiro? buscará a intertextualidade entre a apreciação melodramática, nos variados
níveis de inocência que institui, e o estilo irônico do relato escrito por Fernando Gabeira. Na
segunda parte, a reflexão sobre Hércules 56 descreverá as tensões entre as divergentes
autocríticas enunciadas em suas imagens e a montagem de um balanço próprio ao
documentário que celebra a unidade da Resistência no Brasil. Este último movimento
analítico se concluirá com o levantamento dos descompassos entre a presença de Daniel
Aarão Reis Filho como testemunha em Hércules 56 e a revisão crítica do passado que
empreende, como historiador, fora da tela.
Os balanços do decorrido são inequivocamente distintos em cada um dos filmes. Após
a atenuação da culpa de Henrique, o melodrama O que é isso, companheiro? continua a
estender o manto da desculpação ao estabelecer as diversas modalidades das inocências (dos
jovens e do povo) em suas imagens. Hércules 56, por seu turno, tendo concluído a narrativa
“total” dos eventos, mobiliza suas imagens em uma sequência autocrítica que inclui as
discordâncias de avaliação dos entrevistados sem, contudo, abrir mão de aplainá-las em
benefício do télos democrático. Entre o juízo da desculpação social e o juízo da celebração da
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Resistência há grandes diferenças, mas um problema comum: seja para “virar a página” do
passado, seja para afirmar seu legado, em ambos o presente segue sendo o lugar confortável
de onde se exerce a rememoração.
Por fim, uma nota: este capítulo destoa em extensão dos demais, sendo, de longe, o
mais dilatado do trabalho, fato que não se pôde evitar dada a necessidade de articulação entre
os discursos fílmicos e outras instâncias textuais com as quais possuem diálogo evidente.
A) INOCÊNCIAS: OS JOVENS LUNÁTICOS E O POVO QUE DORME E DELATA
Após se debruçar sobre a operação de mitigação “neutra” da culpa do torturador
Henrique, a análise de O que é isso, companheiro? enfocará a partir de agora os modos como
o filme constrói as representações da inocência. A noção que serve de guia às reflexões
continua sendo o modo melodramático, no qual o tema da inocência tem papel preponderante
no estabelecimento dos sentidos morais da trama. Na primeira seção, serão descritas as
diversas facetas da figuração da ingenuidade dos jovens que pegaram em armas e seus
sentidos para a memória. Em seguida, o objeto passará a ser a maneira como o filme retrata a
inocência do povo, mesmo quando este delata e colabora com o regime.

A inocência equivocada: os jovens lunáticos
Nada é mais odioso ao filisteu do que os “sonhos
da sua juventude”. […] O filisteu lhe fala daquela
experiência cinzenta e prepotente, aconselha o
jovem a zombar de si mesmo. […] O filisteu
realiza a “sua experiência”, eternamente a mesma
expressão da ausência de espírito.
Walter Benjamin (1913)269

Mais uma vez, é o personagem Artur quem enuncia explicitamente o tema ao qual a
análise se voltará. Na primeira cena de O que é isso, companheiro?, logo em seguida à
sequência de abertura, os amigos Fernando, César (vivido por Selton Mello) e Artur assistem,
pela televisão, aos primeiros passos do homem na Lua. César tece críticas ao discurso do
locutor norte-americano. Artur diz que aquilo era inveja, que, se fossem os soviéticos, os dois
estariam contentes. Fernando conta que, de fato, celebrou os feitos espaciais da URSS,
tomando “um porre” no lançamento do Sputnik e outro quando a cadela Laika foi enviada ao
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espaço. Artur desconhecia o nome do animal, algo que sinaliza ao espectador sua condição de
“alienado”. Fernando continua, relembrando outros “porres” que tomou por Yuri Gagarin e
Gherman Titov. Nesse rápido diálogo, os personagens são distribuídos ideologicamente na
arena bipolar da Guerra Fria: César e Fernando vinculam-se ao socialismo soviético; Artur,
um tanto alheio, aproxima-se, porém, do campo norte-americano. Na TV, a imagem mostra os
astronautas preparando-se para fincar a bandeira dos EUA no solo lunar. César expressa
indignação e ironiza o gesto, dizendo que eles não estavam “conquistando nada”, pois não
havia “nenhum índio ali para matar”. Artur rebate: “Você não entendeu a mensagem, César:
eles estão declarando guerra aos lunáticos como você”.270 Em montagem paralela, uma breve
cena revela a repercussão do mesmo acontecimento na embaixada dos EUA. A ação retorna
para o apartamento onde estão os três amigos, completando a caracterização inicial dos
personagens. Olhando para a Lua da sacada, Artur especula sobre a emoção sentida pelo
cosmonauta. Ele entra e diz a Fernando que, após tal façanha, tudo para aquele homem seria
um anticlímax. Fernando responde: “Pelo menos ele teve a grande aventura da vida dele. Não
é para isso que estamos no mundo?”. Esse é o mote para que Fernando introduza a situação da
ditadura no Brasil: ele alude à censura e à extrema direita no poder. No contracampo, César
está atento ao que é dito. Fernando questiona Artur sobre o que ele pretende fazer a respeito.
Artur espanta-se com a intimação do amigo. César levanta-se, anuncia que ele e Fernando vão
entrar na luta armada e pergunta se Artur também iria. Artur debocha de César, indagando
quantos tiros ele dera na vida e se já matara algum passarinho; lembra que ele foi seminarista,
diz que matar passarinho é pecado e interpela se ele iria, agora, enfrentar os militares de arma
na mão. Artur completa, sarcástico: “Oh, César! Se você quer se suicidar, você se joga pela
janela, é mais fácil!” César fala a Fernando que é bobagem continuar aquela conversa, pois o
“galã” está com medo. Artur diz que, sim, que é ator e está com medo, que é ator e gosta de
aparecer, que tem vaidade, e pergunta se César quer aparecer também. Artur afasta-se
enquanto César e Fernando ficam no quadro, pensativos.271 Nessas duas cenas iniciais, as
falas de Artur introduzem a associação entre o engajamento na luta armada e a inocência
juvenil equivocada. Desde os primeiros minutos de O que é isso, companheiro?, a perspectiva
é clara: aqueles jovens – lunáticos, sedentos por aventura, que nunca atiraram sequer em um
passarinho – lançam-se de forma temerária no combate aos militares.
A tese fílmica da inocência juvenil manifesta-se de forma distinta na caracterização do
protagonista Fernando e dos demais companheiros. A primeira subseção está toda dedicada à
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análise da ambiguidade entre a inocência cega e o olhar superior de Fernando. A segunda
subseção descreverá os modos de expressão da inocência caricatural dos outros militantes
envolvidos na ação. Este é o momento do trabalho em que se fará um cotejamento mais
aproximado entre o livro de Gabeira e o filme de Barreto, tendo como noção chave a ironia.
Não se trata, porém, de empreender uma comparação sistemática entre o escrito e sua
adaptação para as telas, mas sim de buscar, nas caracterizações cinematográficas dos jovens
inocentes, possíveis relações e tensões com certas descrições presentes no relato testemunhal.
Na terceira subseção, serão apontadas as conexões entre os estilos e os sentidos de livro e
filme. Por fim, uma última subseção volta-se à síntese dos significados morais da memória da
inocência juvenil proposta pela adaptação cinematográfica de O que é isso, companheiro?.

- Fernando: inocência cega e olhar superior

A campainha toca, Fernando atende e Marcão (interpretado por Luiz Fernando
Guimarães) entra no apartamento, com figurino “típico” de guerrilheiro. O visitante pergunta
se Fernando está pronto e este diz que sim. De pé contra a luz matinal que entra pela janela,
com o rosto ocultado pelo contraste da sombra, Marcão entrega a Fernando os óculos escuros
com lentes tapadas que farão as vezes de venda, impedindo que conheça o caminho até o
aparelho. Fernando retira seus óculos de grau e coloca os óculos-venda. Saindo do
apartamento, pede a Marcão que apanhe as chaves para ele.272 Na portaria do edifício, Marcão
guia Fernando, como um cego, dando-lhe instruções sobre os degraus da escada que descem e
quanto a manter uma expressão sorridente. Fernando tropeça, pergunta se o carro está longe e
Marcão responde que não. Ele graceja: “Deve ser dura a vida do Ray Charles!”. Marcão não
dá muita atenção ao que ele diz, leva-o até o automóvel, assume o volante e parte.273 Nesse
estado, cegado e conduzido por outro sujeito, Fernando desce escada abaixo rumo ao
mergulho na luta armada. Para que não restassem dúvidas ao espectador, ele ainda faz piada,
relacionando sua condição à do famoso músico cego. (Ver ANEXO, Figura 63.)
Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção, na cena descrita, para o movimento
descendente nas escadas. No livro O que é isso, companheiro?, Gabeira pontua como o
instante “quando tudo começou” o episódio fortuito em que, tomando um ar na sacada do JB,
onde trabalhava, viu, dali de cima, uma manifestação estudantil na avenida Rio Branco. Ele
escreve: “Desde 64 que estava buscando aquela gente e aquela gente, creio, desde 64
272
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preparava seu encontro com as pessoas olhando da sacada da avenida Rio Branco.”. 274 Do
alto, ele olha e decide militar na oposição ao regime presente na rua – ou seja, ao rés do chão.
Na adaptação cinematográfica, esse movimento de imersão na luta armada (a descida das
escadas) é adicionado do estado de cegueira daquele que se engaja. Peter Brooks destaca a
recorrência com que o melodrama utiliza-se de “condições físicas extremas” para representar
“condições morais e emocionais extremas”. Entre elas, o autor lista a mudez, a cegueira, a
paralisia e privações físicas de outras naturezas.275 No filme O que é isso, companheiro?, a
dinâmica entre cegueira e visão é fundamental na caracterização do protagonista Fernando.
Assim que ele chega, conduzido por Marcão, ao interior do aparelho, é autorizado a
retirar os óculos-venda. Em close, Fernando livra-se do objeto que o cegava, a luminosidade o
incomoda e ele passa a mão nos olhos. No contracampo, o ângulo do plano simula seu ponto
de vista: ele vê móveis cobertos por lençóis e a persiana fechada. Coloca seus óculos de grau,
recobra a visão plena e um movimento de câmera, a partir de sua perspectiva, vai revelando
lentamente o ambiente e as pessoas ali presentes: Reneé (a atriz Cláudia Abreu), sentada;
Julio (vivido por Caio Junqueira), à sombra, fumando impaciente; o amigo César, também
sentado. Marcão os reúne e pergunta, por questões de segurança, como diz, se algum deles se
conhece. Fernando e César silenciam sobre a amizade. Marcão os rebatiza com seus “nomes
de guerra”: Fernando torna-se Paulo, César torna-se Oswaldo. Marcão os instrui a ficarem
dispostos de frente para a parede, pois a companheira Maria, da liderança da organização, lhes
dirigiria a palavra e eles, até aprovação definitiva no grupo, não poderiam ver sua face. Os
quatro novatos posicionam-se e Maria chega à sala, de braços cruzados. Ela apresenta-se
como membro da direção do MR-8, fala dos serviços prestados pela organização contra a
ditadura militar no Brasil e dos companheiros que caíram mortos ou torturados. Um plano
fechado no rosto de Fernando mostra que ele olha de soslaio um espelho no qual vê o reflexo
de Maria. Esta percebe, pelo mesmo espelho, que Fernando a observava. Ela interrompe seu
discurso, volta-se para Marcão e pergunta o nome dele. Diante da resposta, ela dirige-se
novamente ao grupo e afirma ser aquilo uma organização revolucionária na qual existem
regras de disciplina que devem ser cumpridas sempre. Volta-se para Fernando e pergunta se
ele entendeu. Pelo reflexo, ele responde que sim.276 (Ver ANEXO, Figura 64.)
Nem bem ingressa na organização guerrilheira, com a visão recuperada após trocar a
venda pelos óculos de grau, a espreita de Fernando pelo espelho é o gesto de insubordinação
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sugestivo da elevação do olhar do personagem, que se coloca acima da disciplina rígida
militarista. Em certo sentido, essa cena remete à escrita irônica de Fernando Gabeira, marca
estilística sempre destacada nos comentários ao seu testemunho. Segundo Douglas Colin
Muecke,277 o ironista é aquele cuja postura caracteriza-se por “sentimentos de superioridade,
liberdade e divertimento e, simbolicamente, por um olhar do alto de uma posição de poder ou
conhecimento superior”.278 Na descrição do autor, o típico ironista tem plena consciência da
inocência dos outros e vê as armadilhas em que estão prestes a cair, mas se diverte, fingindose de inocente, ao enunciar exatamente o oposto daquilo que sua posição privilegiada lhe
permite enxergar. Espera, porém, explica Muecke, que um outro indivíduo, também dotado de
consciência superior, seja capaz de decifrar sua ironia e compartilhar com ele o divertimento,
sem, claro, que os inocentes reais o percebam.279 Dentre tais definições, interessa à análise
sobretudo a dicotomia delineada por Muecke entre olhar superior e inocência ou, antes, a
ideia de que o olhar superior para a inocência é fator essencial de toda enunciação irônica.
Seguindo esse raciocínio, não deixa de ser significativo que Fernando Gabeira inicie seu
relato de tom irônico olhando a manifestação de cima da sacada e o encerre no alto do avião
que o levaria, junto com os demais libertos em troca do embaixador alemão, para a Argélia.
Se no início do livro a altura da sacada é o lugar da revelação, no fim, o céu é o ponto de onde
o narrador vislumbra a paisagem e os personagens dos quais se distanciava.280
Na crítica à obra que escreveu à época de sua publicação, David Arrigucci Júnior já
mencionara o “movimento abissal” implícito na estrutura narrativa de O que é isso,
companheiro?. Segundo o crítico, Gabeira, do fundo do poço em que a tortura lhe jogou,
perplexo, busca a si mesmo. Arrigucci escreve: “A queda equivale, então, a uma descoberta.
Dali, do ponto cego e sem tempo, da extremidade mais baixa a que o obriga a tortura, parece
alçar-se indagando.” O intelectual, ele explica, vê-se às voltas com as restrições da ação, com
os problemas cotidianos não politizados, com a opressão do corpo e do sexo, com a situação
dos loucos, em um “movimento mais amplo de solidariedade com toda uma faixa desvalida da
existência [que] parece ganhar autonomia e se vincular à questão crucial da identidade”.
Assim, conclui Arrigucci, “o vôo final para o exílio se ergue como a projeção simbólica dessa
nova busca”.281
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Gozando do privilégio do distanciamento temporal em relação à conjuntura de
lançamento da obra e tendo acesso aos relatos testemunhais escritos posteriormente por
Gabeira, gostaria aqui de destacar um outro aspecto desse “movimento abissal” presente na
narrativa: justamente a relação entre a elevação do olhar e a perspectiva do ironista. Na
verdade, o movimento do livro que pretendo salientar no cotejamento com sua adaptação
cinematográfica não é tanto o abissal, mas o que ocorre em forma de parábola.282 Como ficou
mencionado, para aquele que testemunhava tudo começara quando olhava, da sacada, a
manifestação estudantil na avenida. Simbolicamente, seu engajamento significa a descida das
escadas e o encontro com os oposicionistas na rua. Na sequência da narrativa, ele desce mais
um degrau quando entra na organização clandestina. Outro, após o sequestro, no tempo em
que é obrigado a cair “na mais profunda clandestinidade”, permanecendo imóvel na
“geladeira”.283 Mais um ainda, quando é preso, instante em que leva um tiro nas costas e deixa
seu “corpo cair”, “afundado na poeira da rua”.284 Ainda um novo degrau, o último para baixo,
quando é torturado nos porões da Operação Bandeirantes.285 No relato, a subida inicia-se logo
que, após uma sucessão de transferências entre prisões, o narrador é levado para o presídio da
Ilha Grande, onde encontra condições de sobrevivência menos degradantes. No desfecho da
história, vem a ascensão final: o voo rumo à Argélia. Ou seja: na sequência dos principais
eventos descritos por Gabeira, há esse movimento em parábola, o mergulho no abismo da
tortura e a decolagem que o leva para a distância do exílio.
Esse vetor ascendente do distanciamento aponta para o lugar subjetivo em que ocorre
a escrita autocrítica de O que é isso, companheiro?. Em O crepúsculo do macho,286
testemunho seguinte de Gabeira publicado em 1980, ele narra as experiências vividas no
exílio que, em sua própria avaliação, fizeram com que se tornasse uma nova pessoa. Nesse
percurso, as armas e o teoricismo marxista são deixados de lado em nome daquilo que o
indivíduo reconhecia como expressões da modernidade: o feminismo, o movimento gay, a
ecologia, as drogas, o rompimento com os costumes e com o vestir convencional. Nesse livro,
Gabeira relata a vivência de uma espécie de “desbunde” tardio, e em várias passagens ele
reconhece os olhares de reprovação voltados à sua metamorfose. De Cuba à Suécia, passando
por Argel, Paris, Roma e Grécia, a narrativa da distância forçada presente em O crepúsculo do
macho é também o relato de uma trajetória pessoal de distanciamento autocrítico em relação à
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experiência da luta armada. Para o “novo” Gabeira – que recusa o papel do macho
guerrilheiro latino-americano, que conta tudo o de moderno que viu lá fora e que se engaja no
“Front da Vida”287 –, a militância na luta armada tornara-se algo pré-histórico, mais um entre
os dogmas da “esquerda de Neanderthal”,288 como escreve. Assim, em O que é isso,
companheiro?, o sujeito que narrava já havia se dissociado do sujeito daquela experiência,
dadas as outras vivências entre o fato e o relato, expostas em O crepúsculo do macho. A
contemplação distanciada que lança ao passado arroga-se uma elevação justamente porque o
indivíduo que relembra acredita ter superado tudo aquilo que o levara ao engajamento de
outrora. Gabeira toma por ascendente a trajetória de seu distanciamento autocrítico, e tal olhar
superior assume a forma da ironia que marca sua escrita testemunhal. O movimento em
parábola, portanto, completa-se:
SACADA

IRONISTA
RUA

FRONT DA VIDA
CLANDESTINIDADE

VOO
ILHA GRANDE

GELADEIRA
TORTURA

Ocorre que, ao rir cinicamente da própria vivência na luta armada, Gabeira ria de uma
experiência coletiva que não teve nada de espetáculo farsesco e que para muitos custou a vida.
Não é por acaso, portanto, que o livro O que é isso, companheiro? suscitou e suscita tantas
polêmicas. Em crítica publicada à época do lançamento do filme de Bruno Barreto, Daniel
Aarão Reis Filho – que, além de um dos mais importantes historiadores da guerrilha, fez parte
da direção da DI-GB/MR-8 e participou, nessa condição, do sequestro –, apontou a relação
entre o riso que distingue o relato testemunhal de Gabeira e os anseios difusos de conciliação
no Brasil. Ele escreve:
Afinal, o importante é manter o bom humor. […] no quadro da abertura “lenta, segura e
gradual”, a sociedade queria recuperar e se reconciliar com a história agitada dos anos 60, mas
na concórdia, sem revanchismos estéreis, como aconselhavam os militares e os homens de bom
senso. No contexto da mal chamada anistia recíproca, não seria possível avivar a memória sem
despertar os demônios do ressentimento?289
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Para Daniel Aarão, o narrador Gabeira, “amadurecido, irônico, condescendente,
onisciente”, foi competente na tarefa de providenciar essa memória bem humorada que a
sociedade brasileira desejava. Pouco importava, comenta, que ele tivesse concentrado em si
toda uma “visão crítica do período, amadurecida coletivamente no longo exílio”, arrogando-se
uma superconsciência “no fogo mesmo dos acontecimentos”. Afinal, conclui o autor, “esta
atitude distanciada, crítica, irônica, a maioria dos leitores a desejava […] Avivar a memória,
mantendo uma visão crítica, mas para conciliar, todo um programa”.290
Produzida em outra conjuntura, a adaptação de Barreto mantém o riso de Gabeira,
buscando formas cinematográficas de traduzir a perspectiva irônica que dá o tom do livro. No
cinema, a encenação do passado reforça o anacronismo do olhar superior, inscrevendo-o na
sucessão dos acontecimentos que o espectador vê se desenvolvendo diante de si. Na cena do
treinamento de tiro na praia, Fernando demonstra total inaptidão com as armas. Ele erra por
muito o alvo, Maria fica irritada e pergunta se ele está com medo do barulho do revólver.
Terminado o exercício, César comenta a exasperação de Maria com Fernando. Este faz um
vulgar jogo de palavras: “É, ou ela está querendo me foder ou está querendo foder comigo.”
Eles riem. Logo em seguida, os militantes, acampados na praia, estão fazendo uma refeição.
Fernando dá uma garfada na comida e pede permissão a Maria para fazer-lhe uma crítica. Ela
consente, dizendo em tom solene que toda crítica deve ser aceita caso tenha fundamento.
Fernando, então, graceja: “A companheira pode até atirar muito bem, mas comer a sua comida
é provar a verdadeira coragem revolucionária.” Todos riem.291 Absolutamente inapto com as
armas, Fernando lança mão de tiradas cômicas como meio de dar as primeiras mostras de sua
competência com as palavras, traço que conota certa elevação intelectual.
Na sequência do filme, a manifestação do olhar superior de Fernando deixa de estar
vinculada aos seus pretensos dotes humorísticos. Após a ação de expropriação bancária, com
o grupo já de volta ao aparelho, Maria irrita-se com a queda de César/Oswaldo, que, segundo
ela, vacilou no momento em que deveria atirar no guarda. Agora, ela constata, eles teriam que
desativar o campo de treinamento porque o “imbecil” iria contar tudo rapidamente à
repressão. Maria conclui: “É isso que dá recrutar idiota!” Fernando, sentado no sofá, retruca
em voz baixa: “O César não é nenhum idiota!” Maria retorna, assustada, e pergunta: “César?
Quem é César?” Fernando, cabisbaixo, diz saber o nome dele e que são amigos. Marcão tem
um acesso de fúria e avança sobre Fernando. Os companheiros o seguram e ele grita que a
vida normal de Fernando acabara e que era provável que a repressão já soubesse o seu nome.
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Pouco depois, em nova cena, Fernando permanece sentado no sofá do aparelho, pensativo.
Demonstrando certo desespero, Maria faz a autocrítica do “desastre” do recrutamento. Marcão
discorda, diz não compreender o desânimo dela, afinal, haviam feito a maior expropriação
bancária da história do Brasil. No contracampo, Maria parece se convencer. Marcão fala das
possibilidades trazidas pelo dinheiro: alugar aparelhos, comprar metralhadoras. Maria lhe dá
razão. Fernando, ainda no sofá e atento ao diálogo, diz que Marcão estava errado, que, de
fato, tratava-se de muito dinheiro, que a operação fora um sucesso, a despeito da perda de
César, mas que eles necessitavam realizar uma ação que quebrasse a censura à imprensa.
Enquanto fala, Fernando levanta-se e vai rumo à mesa onde estão os outros. Julio sugere que
sequestrem um general de quatro estrelas. Maria pondera que isso só criaria um herói.
Fernando conta ter visto passar em Botafogo a limusine do embaixador dos EUA e lança a
ideia: “E se a gente sequestrasse ele?” Reneé observa que é fácil falar, mas difícil fazer.
Fernando contra-argumenta, dizendo que o sequestro do embaixador era algo inesperado e
que, tratando-se do embaixador dos EUA, o “muro de silêncio” iria abaixo imediatamente.292
Diante do desespero de Maria e da visão limitada de Marcão, Fernando tem a ideia do
sequestro, ação inédita e maior do que tudo aquilo que a organização realizara até o momento.
Enxergando para além das adversidades ou da rotina das ações, seu olhar superior como que
compensa a inaptidão com as armas e a indisciplina reincidente. Essa superioridade de
horizontes lhe dá a chance de virar o jogo das repreensões, levantar-se e assumir a liderança
intelectual do grupo.
Fecha-se o ciclo da apresentação de Fernando. Em certa medida, a construção do
personagem de Barreto reverbera o olhar irônico superior que fundamenta a escrita
testemunhal de Gabeira, cujo distanciamento autocrítico toma a luta armada como experiência
superada, rindo dela. No retrato fílmico, Fernando desce as escadas cegado, mas vai dando
mostras progressivas da elevação de sua perspectiva: ele olha Maria no espelho e coloca-se
acima da disciplina militarista; ele quebra, pela graça com as palavras, a solenidade
guerrilheira; por fim, após mais uma infração das regras, ele vira o jogo e prova, com a ideia
do sequestro, sua superioridade intelectual. Assim, o melodrama de O que é isso,
companheiro? concede ao protagonista Fernando certa complexidade, manifesta na tensão
entre a inocência cega que o conduz à luta armada e o olhar superior expresso em sua
competência no campo das ideias. Apenas esboçada nas sequências de caracterização de
Fernando, essa ambivalência, entretanto, não deixa de estar enquadrada na grade dos temas
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melodramáticos. Toda a tensão entre cegueira e clarividência presente no protagonista serve
ao tópos da inocência ameaçada, algo que se desenvolverá na dinâmica das relações entre ele
e os outros personagens no interior do cativeiro.
***
Logo em seguida à apresentação dos recém-chegados militantes da ALN aos
companheiros do MR-8, há uma cena que esboça, de início, os campos existentes no ambiente
da casa da rua Barão de Petrópolis. Na abertura dessa cena, em close, Jonas destapa uma
metralhadora enrolada em um cobertor sobre a mesa. Bem ao lado da arma, quase sobreposto
por ela, repousa um volume de Formação econômica do Brasil, clássico de Celso Furtado
publicado originalmente em 1959. (Ver ANEXO, Figura 65.) A música é serena. Um
movimento de câmera revela a distribuição das armas realizada por Jonas e Maria. Marcão
pega uma das metralhadoras e afasta-se da mesa. Maria entrega outra metralhadora a Julio, ela
e Jonas olham-no com ar de confiança; Julio afasta-se. Reneé aproxima-se e apanha também a
sua metralhadora. Maria alcança um bloco e lista a Jonas as habilidades dos companheiros.
Ela diz: “O Julio atira muito bem, o Marcão atira muito bem…” Sem corte, a câmera
abandona a ação de distribuição das armas e encaminha-se para a sala. Ali, Fernando entra no
quadro e entrega um papel a Toledo (interpretado por Nelson Dantas), que está sentado na
poltrona. Marcão, na extremidade do outro sofá, manuseia a metralhadora que acabara de
receber. (Ver ANEXO, Figura 66-67.) Fernando senta-se na ponta oposta àquela onde está
Marcão, mais perto da poltrona ocupada por Toledo. Há um corte, o primeiro da cena, para o
plano em que Julio também manipula a arma que lhe foi entregue.293 Nessa passagem, a
associação entre os objetos, os gestos e os movimentos de câmera delineia os campos
antagônicos que nortearão toda a trama no interior do cativeiro. O close de abertura já exibe,
lado a lado, a metralhadora e o livro como emblemas de armas e palavras, os polos que
entrarão em tensão naquele ambiente fechado. Na cena imediatamente anterior, Jonas havia
sido apresentado sob o signo da bravura e Toledo, por sua vez, como homem dotado de vasta
experiência. Agora, em gestos paralelos, as armas são entregues por Jonas (ladeado por
Maria) aos companheiros e Fernando passa às mãos de Toledo o papel com as palavras,
revela-se depois, do manifesto. Entre Jonas e Toledo, Fernando escolhe o segundo. De fato,
ele e Toledo são os únicos personagens que não tocam em armas em toda a cena. Fernando é
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vinculado, assim, ao campo das palavras e do olhar superior da experiência. Todos os demais
associam-se à cegueira das armas de Jonas.
As próximas cenas localizadas na casa dedicam-se a uma melhor definição dos
campos. As relações interpessoais de Fernando conduzem esse delineamento que evidencia,
como de costume nos melodramas, o antagonismo em questão. Isso prepara a situação de
conflito que virá em seguida. Para que não restem dúvidas quanto às vinculações dos
personagens, a cena seguinte à da distribuição das armas é aquela em que Fernando é excluído
da ação de captura de Elbrick. É Maria quem lhe dá a notícia, na cozinha do cativeiro. De
nada adianta Fernando contra-argumentar que a ideia do sequestro fora dele ou chutar o fogão
irritado, afinal, Maria o lembra, trata-se de uma determinação do companheiro Jonas. O tom
do lembrete de pronto remete à ameaça capital proferida por Jonas, logo em sua apresentação,
àqueles que desobedecessem seu comando. Maria pergunta a Fernando: “Alguém aqui vai
querer discutir as ordens do companheiro Jonas?”.294 Fazendo uso de seu poder incontestável,
Jonas alija Fernando do campo das armas. Na ficção, ele tivera a ideia do sequestro,295 sim,
mas seu lugar é aí, no campo das ideias. Mesmo que contrário à sua vontade, o gesto
despótico acaba afastando Fernando da violência a ser perpetrada contra o embaixador em sua
captura. Com isso, a despeito dos próprios desejos, sua inocência permanece intacta, ao
menos por enquanto.
Na cena seguinte, em um dos únicos lapsos de hesitação de Jonas, ele confidencia a
Toledo sua falta de confiança no preparo daquelas “crianças” para ações armadas. Toledo
pondera: “Eu sei, mas, por outro lado, temos que reconhecer que eles tiveram uma grande
ideia, conseguiram dinheiro para executá-la e prepararam um documento para os jornais que é
danado de bom. Portanto, eu acho que nós não devemos subestimá-los não.”296 Nessa fala, o
velho Toledo reconhece os méritos daquelas “crianças”. Dentre os três feitos listados, dois – a
“grande ideia” e o documento “danado de bom” – são frutos diretos do olhar superior de
Fernando, que tem, assim, suas virtudes no campo das ideias e no trato com as palavras
reconhecidas pelo personagem que simboliza a sabedoria no meio dos guerrilheiros.
O tema da identificação entre Fernando e Toledo é reforçado na cena em que ambos
aguardam, na garagem do cativeiro, a chegada dos companheiros trazendo Elbrick. Tenso,
Fernando fuma, olha o relógio e sai sucessivas vezes para a rua. Calmamente sentado no
fundo da garagem, Toledo o exorta a controlar a impaciência, dado o risco de que desperte a
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atenção da vizinhança. Fernando diz que eles estão atrasados e Toledo responde,
tranquilamente, que esse tipo de ação não funciona pelo relógio. Fernando confessa não
compreender a calma do companheiro. Toledo vaticina: “Um dia você também vai ser
calmo.” Fernando rebate: “Se eu viver para ver esse dia, talvez eu morra jovem e nervoso.”
Toledo pondera: “Talvez.” Fernando dirige-lhe um olhar intrigado.297 O protagonista está
efetivamente ligado ao campo das ideias, mas lhe falta ainda a serenidade que apenas a
experiência pode trazer. Tal é o sentido implícito na predição de Toledo: o de uma sabedoria
incompleta pela falta de vivência. Ambos estão no mesmo terreno, mas entre o velho e o
moço há a experiência. O ímpeto juvenil é a ressalva à clarividência de Fernando, o ponto
cego de seu olhar superior.
Mesmo Maria, que até então não fizera senão ralhar com Fernando, acaba enfim
reconhecendo sua virtude. Após a divulgação do manifesto pela televisão, ela vai ao encontro
dele, que, solitário e absorto, está sentado no sofá da sala do cativeiro. Maria diz ao
“companheiro Paulo”, codinome do protagonista: “Olha, você não sabe atirar, você não sabe
dirigir nem acatar ordem, mas você escreve muito bem. Foi lindo! Eu fiquei com orgulho de
você.” Apesar da inaptidão operacional e da indisciplina que Fernando reiteradamente
demonstra, Maria vê-se forçada a admitir seu talento com as palavras. Parada em frente a ele,
entrega-lhe uma lista de compras. Fernando levanta-se sorrindo, pega a lista da mão de Maria
e, repentinamente, rouba-lhe um beijo. Ela, surpresa, pergunta: “O que é isso, companheiro?”
Irônico, Fernando responde: “Isso é um beijo, Maria.” Recobrando o tom da exasperação, ela
diz que ele tem uma missão para cumprir: providenciar pizzas para o jantar.298 O beijo de
Fernando em Maria é ainda outro gesto de indisciplina que, contudo, surge na esteira da
distensão entre os dois. Ela volta a ralhar com ele, mas a declaração da admiração por sua
habilidade com as palavras já havia surgido no horizonte como fator compensatório da
insubordinação contumaz. Isso permitirá o romance entre eles, prenunciado pelo beijo
roubado.
Esboçado o casal, os dois passam mais tempo juntos em cena. Em um ponto de
relaxamento da narrativa, ocorre a inserção de uma sequência que fornece o panorama geral
do ambiente do cativeiro. Os planos mostram cada um dos militantes em atividades prosaicas
nos diferentes cômodos da casa. No quarto que faz as vezes de gráfica da organização,
Fernando e Maria rodam papéis no mimeógrafo. Esse espaço, como não poderia deixar de ser,
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está vinculado ao universo das palavras. Aí, sem que Maria perceba, Fernando lança olhares
que traem segundas intenções.299
A cena do interrogatório de Elbrick introduz o horizonte de tensão entre o campo das
palavras e o das armas. Maria entra no quarto acompanhada de Fernando. Ali já estão Jonas,
Toledo e o diplomata. Imediatamente, Jonas questiona a presença de Fernando, afinal, ele diz,
o combinado era que apenas membros da direção das organizações participassem do
interrogatório. Maria faz um gesto para que Fernando aguarde à porta, vai até Jonas e diz que
seu inglês é ruim e que precisam de um intérprete. Jonas, então, é obrigado a aceitar a
permanência de Fernando. Durante a sessão de perguntas, ele aponta a pistola para a cabeça
de Elbrick e ameaça torturá-lo, enquanto o papel do protagonista restringe-se à tradução do
inglês para o português.300 Nessa cena, pela primeira vez, Jonas depara-se com uma barreira
ao seu poder despótico. Agora, ele está impedido de excluir Fernando da ação (como o fizera
no caso da captura de Elbrick), uma vez que depende de sua competência com as palavras (a
tradução). Aqui, o contraste entre capacidade e limite intelectual é o elemento que faz com
que o comando de Jonas seja cerceado. A resposta a isso é a desmesura de suas ameaças a
Elbrick.
Na cena seguinte à do interrogatório, com todos os companheiros reunidos ao redor da
mesa da sala do cativeiro, Fernando questiona abertamente o excesso de Jonas, como se
lançasse um desafio público ao alcance de seu poder. Ele diz: “Eu não consigo entender o
comportamento do companheiro Jonas. Para que ameaçar torturar o embaixador? Alguém
aqui pretende cumprir essas ameaças? E se não vamos cumprir, para que ameaçar?” Jonas
retruca: “Para que ele fique assustado e fale.” Fernando rebate: “Ele não foi sequestrado para
falar nada. Foi sequestrado para salvar quinze companheiros que estão presos.” Toledo, a
“voz da experiência”, interfere na discussão e dá razão a Fernando. Eles passam, então, a
debater a elaboração da lista dos quinze a serem libertados. De pronto, Fernando sugere o
nome do “companheiro Oswaldo”, o amigo César caído na ação de expropriação. Jonas
indaga, pernóstico: “Quem é Oswaldo?” Inicia-se um novo embate entre Fernando e Jonas,
agora em torno do nome a ser incluído na relação. Fernando exaspera-se, dá o primeiro voto a
favor do amigo e toma a iniciativa de consultar a opinião de cada um dos companheiros.
Diante da manifestação favorável de todos, Toledo mais uma vez arbitra em favor de
Fernando, confirmando a presença de César/Oswaldo entre os quinze.301 Nessa cena,
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transgredindo a advertência inicial de Jonas, por duas vezes Fernando ousa afrontar o seu
comando: primeiro, ao contestar a desmedida de seu arbítrio; segundo, ao insistir na lealdade
ao amigo caído, mesmo não sendo ele “alguém”, na perspectiva de Jonas.
Tal audácia do olhar superior não poderia ficar impune. Jonas logo arma o seu revide
ao tramar, com a cumplicidade do pupilo Julio, a manobra que colocará Fernando diante de
suas próprias palavras: a promessa de execução de Elbrick anunciada no manifesto de sua
autoria. Significativamente, quando confidencia a Julio a escolha do carrasco do diplomata,
Jonas sussurra: “Ele é bom de conversa, mas vai ter que provar alguma coisa além da
conversa.” Enquanto conspiram, os dois não cessam de manusear metralhadoras e revólveres,
em tarefas de limpeza e montagem.302 O campo das armas é desleal na maquinação do
confronto com o campo das palavras. Pelo ardil, a revanche de Jonas coloca Fernando em rota
de colisão com a consequência última de sua ideia (o sequestro) e de suas palavras (a
promessa do manifesto). Jonas urde um desfecho no qual o protagonista seja forçado a vir
para o campo das armas, igualando-se a ele. Não há maior ameaça à inocência de Fernando do
que o desdobramento fatal de seu olhar superior: ter nas mãos o sangue do também inocente
Elbrick. Tal desenlace, contudo, só pode ocorrer pelas artimanhas do mal maior encarnado em
Jonas.
Para dar maior dramaticidade à intriga armada, as cenas seguintes localizadas no
cativeiro vão estabelecer a identificação entre Fernando e Elbrick. Primeiro, isso ocorre na
sequência em que a voz over do embaixador enuncia a primeira carta escrita à esposa Elvira
(vivida pela atriz Caroline Kava), ocasião na qual descreve, em tom didático, cada um dos
seus sequestradores. No trecho dedicado a Fernando, a voz de Elbrick diz, em inglês: “Esse
garoto em particular é o que me deixa mais curioso. Ele sempre prefere me vendar ao invés de
vestir o capuz. Acho que ele precisa do meu respeito e, portanto, não quer que eu o veja como
um terrorista encapuzado. Ele é muito culto e gosta de conversar, mas as coisas nas quais
acredita...” Nessa passagem, as descrições individuais feitas por Elbrick têm como mote a
observação das mãos dos guerrilheiros: todos os outros portam armas, menos Fernando. Nas
palavras que lhe dedica, Elbrick reconhece a peculiaridade do protagonista em relação aos
demais captores. Adentrando no jogo de emblemas da cegueira e do olhar, ele nota que
Fernando prefere vendá-lo a vestir o capuz, interpretando isso como artifício voltado a
garantir o seu respeito. Com tal gesto, conclui o diplomata, ele tenta se diferenciar de um
“terrorista encapuzado”. Elbrick identifica também a competência do jovem no campo
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intelectual (é bem educado e gosta de conversar), mas faz ressalvas às suas crenças inocentes.
Terminada a enunciação em over, um diálogo desenvolve-se entre os dois. Fernando coloca
questões sobre os Panteras Negras e a guerra no Vietnã. Sobre o primeiro tema, o diplomata
diz que Fernando “não tem a menor ideia do que está acontecendo” nos EUA. Quanto ao
Vietnã, Elbrick reitera a postura do liberal contrário à intervenção no país asiático.
Prosseguindo a conversa com uma virada significativa, Fernando demonstra interesse pelo
tempo em que Elbrick serviu na embaixada em Portugal. Faz então uma pergunta de tom
pessoal, sobre eventuais amigos do diplomata remanescentes naquele país. Elbrick fala de seu
alfaiate e da obrigação funcional de manter a elegância. Nessa guinada temática, eles passam
das questões políticas gerais para assuntos particulares e prosaicos. A aproximação gradual
entre os dois tem, então, o desfecho simbolizado pela gestualidade dos personagens. Vendado,
Elbrick estende a mão e tem dificuldades para encontrar o copo de água sobre a mesa. Com
uma expressão terna, Fernando observa por um momento, aproxima-se e entrega o copo ao
cativo. Nesse instante, as mãos dos dois chegam à beira do toque. Coroando esse acercamento
de temas e gestos, Elbrick usa o idioma de Fernando e agradece em português.303 (Ver
ANEXO, Figura 68.) Nessa sequência, Fernando é o único a merecer algo mais do que uma
caracterização sumária enunciada pela voz etérea do embaixador: ele troca palavras com
Elbrick no próprio espaço diegético, quase lhe toca a mão. Nesse intercâmbio, os dois
portadores do olhar superior se reconhecem mutuamente. Elbrick identifica, curioso, o rapaz
ilustrado que gosta de conversar. O jovem, de sua parte, demonstra certa admiração pelo
elegante liberal que, mesmo sendo representante dos EUA, manifesta opiniões pessoais
contrárias à agressividade imperialista de seu país. Nessa identificação recíproca entre algoz e
vítima potenciais, o único senão em Fernando, Elbrick o nota, são as crenças equivocadas de
garoto.
Em cena posterior – aliás, cabe registrar, de acentuado mau gosto –, a aproximação
inicial entre Elbrick e Fernando torna-se cumplicidade. Guardando vigilância à entrada do
quarto onde fica o cativo, Fernando, que dormitava, acorda sobressaltado ao toque da
campainha da casa. Ele irrompe pela porta do cômodo e engatilha a arma junto à cabeça de
Elbrick, que desperta assustado. No jogo entre cegueira e visão, é a primeira ocasião em que
eles trocam olhares, uma vez que, com pressa, Fernando não colocara o capuz. É no instante
de risco do desfecho fatal que eles são apresentados visualmente um ao outro. Logo se escuta
um assovio; Fernando baixa a arma e diz que está tudo bem. Elbrick, ainda em choque,
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pergunta o que ele quer dizer com isso. Fernando explica que alguém tocara a campainha.
Reneé surge no quarto afobada, também ela com a face descoberta. Fernando pergunta quem
era e ela responde que não havia ninguém à porta da casa. Ele gesticula alertando que ela está
sem o capuz. Reneé recua e sai do quarto. Fernando desculpa-se e diz a Elbrick que ele pode
voltar a dormir. Encaminha-se para a porta, mas o diplomata pede que espere. Fernando voltase, Elbrick senta-se na cama e diz que, acordado de um sono profundo e ameaçado de morte,
no momento de medo ocorreu-lhe uma pequena incontinência. Fernando, no contracampo,
olha preocupado. Elbrick diz que necessita de ajuda, e que espera que aquilo permaneça como
um pequeno segredo entre eles. Fernando fala para ele colocar os óculos-venda e aproxima-se.
Elbrick permanece imóvel, sentado na cama de cabeça baixa, desolado. Fernando repete a
instrução, estendendo os óculos-venda ao cativo, que agora obedece. Pede que ele o siga,
levantando-o delicadamente pelo braço. O toque entre os dois, antes apenas esboçado, agora
se concretiza. Eles saem do quarto e Fernando o conduz até o banheiro. Ouvem-se trovões e
chuva, a música é serena.304 A incontinência do elegante diplomata é o emblema da situação
desmoralizante à qual está submetido no cativeiro. Ele pede segredo sobre o ocorrido e sela,
para além da identificação, um pacto de cumplicidade com Fernando.
Mais um passo é dado rumo ao desfecho final. Fernando retorna da averiguação em
que seguira Henrique e Brandão na rua e traz a confirmação de que a repressão já identificara
a casa do cativeiro. Toledo pondera que os militares não ousariam uma invasão, colocando em
risco a vida de Elbrick. Maria concorda, mas observa que, por outro lado, ainda não havia
notícias sobre a aceitação da troca dos quinze e que o prazo vencia… “hoje, às dez da noite”,
Jonas completa a frase. Em um gesto simbólico, ele encosta a metralhadora na parede, desce a
escada e retira do bolso um papel dobrado. É a primeira vez que Jonas deixa a arma de lado e
tem nas mãos o suporte da palavra. Ele diz: “Eu gostaria de reler um trecho do nosso
documento.” Lê em voz alta: “Esse prazo não será prorrogado e não hesitaremos em fazer
cumprir nossas promessas.” Ele dobra o papel. Maria lembra que eles devem definir quem
será o encarregado da execução. Toledo delega a decisão a Jonas. Este, olhando para baixo,
dissimula virtude: “Nós não somos carrascos, por isso, eu não vou fazer escolhas.” Levanta o
olhar: “A minha decisão é de que o embaixador será executado pelo companheiro que estiver
com ele às dez horas da noite. Será morto pelo companheiro de plantão, ou seja, por todos
nós.” No contracampo, as reações são apreensivas. Maria apanha um papel em seu bolso,
confere e diz, ligeiramente surpresa: “O plantão é do companheiro Paulo (codinome do
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protagonista).” Fernando baixa o olhar. Jonas diz: “Parabéns, companheiro! Se for necessário,
eu sei que você fará valer o que escreveu.” Fernando olha para Jonas, que o cumprimenta, e
agradece, estupefato. Reconquistando o alcance original de seu poder, Jonas repete a
advertência que o apresentara ao grupo: “Eu não vou permitir vacilações. São dois tiros no
crânio às dez em ponto. O justiçamento será feito, ou então vão ser dois mortos ao invés de
um. Eu fui claro?” Fernando confirma com um leve menear de cabeça.305 Até então cego ao
risco que sua inocência corria, o protagonista enfim se depara com o horizonte do desfecho
fatal. Se, logo de início, Jonas havia despoticamente excluído Fernando da ação de captura de
Elbrick; se, no interrogatório, fora obrigado a aceitar sua presença; agora, no momento de
escolha do algoz, ele ardilosamente simula uma decisão imparcial e tenta ocultar, assim, a
maquinação dedicada a trazer Fernando definitivamente para o campo das armas. Ele anuncia
o desenlace trágico por meio da leitura das palavras escritas pelo próprio Fernando, fazendo
do texto do manifesto um voto absoluto a ser cumprido inapelavelmente no prazo
estipulado.306 Perante a jura redigida de próprio punho, é impossível a Fernando retroceder,
sob o risco de ser ele mesmo executado por Jonas. Seu desejo de tomar parte na ação seria
funestamente realizado. Jonas volta a competência de Fernando com as palavras –
reconhecida e admirada por Toledo, Maria e Elbrick – contra ele mesmo. Até ali, o
protagonista não havia percebido o quão arriscada poderia ser essa ambiguidade entre o olhar
superior e a cegueira ingênua, que agora o colocava diante da obrigação de ter que matar um
outro inocente, por quem, para piorar as coisas, desenvolvera certa afinidade. Com os olhos
abertos, a perda definitiva da inocência – pela intervenção do mal maior, é verdade – aparecelhe como destino inexorável.
Na cena seguinte, Fernando e Maria estão a sós na “gráfica” do cativeiro. Ela constata
que Jonas trocara os turnos, sem compreender muito bem o porquê. Fernando vislumbra os
possíveis desfechos: “Ou esses filhos da puta aceitam nossas exigências até as dez da noite,
ou então eles vão invadir a casa, aí também não vai sobrar ninguém vivo aqui.” Maria baixa o
olhar e indaga: “Você… Você pensou que a gente fosse chegar nisso?” Fernando titubeia:
“Pensei… Não, acho que não pensei.” Ele senta-se ao lado dela e pergunta: “Maria, você acha
que eles vão deixar o embaixador americano morrer?” Maria responde de pronto: “Não, acho
que não.” Depois de um instante, ela hesita: “Não sei.” Colocada a possibilidade do remate
funesto da ação, cessa a autoconfiança dos guerrilheiros e começam a aflorar as incertezas.
Ao confessar que não refletira muito bem sobre a probabilidade de atingirem a situação limite
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em que se encontravam, Fernando reconhece, pela primeira vez, o ponto cego de seu olhar
superior, ressalva que já havia sido levantada pelos mais experientes Toledo e Elbrick. Ele
admite que, ao propor aos companheiros a ação do sequestro, não medira suas possíveis
consequências. A clarividência que lhe permitia enxergar para além dos revezes e da rotina da
organização não divisava os riscos implícitos ao gesto audacioso. Só agora Fernando toma
consciência, talvez tardiamente, dos perigos de seu ímpeto juvenil irrefletido. O diálogo entre
eles prossegue, ouve-se um insistente tique-taque de relógio. Maria leva as mão à cabeça e
exclama, chorando: “Eu tenho medo de morrer!” Recompõe-se e repete: “Eu estou com medo
de morrer.” Fernando a abraça. Maria conclui: “Eu preferia ser presa. Às vezes eu sonho que
fui presa, dá um alívio tão grande.” Beijam-se e deitam-se no colchão onde Maria estava
sentada. Eles trocam carícias, Fernando levanta-se, tranca a porta e volta para os braços de
Maria. Ela revela saber o nome dele, pois o vira certa vez discursando em uma assembleia.
Elogia: “Falou muito bem! Fiquei gostando muito de você aquele dia.” Maria o afaga;
Fernando diz que ela é completamente irresponsável. Segue o tique-taque: o prazo vai se
esgotando. Maria revela seu próprio nome: Andréia. Beijam-se novamente.307 Ao chorar e
admitir ter medo de morrer, Maria também reconhece o perigo. Com tais gestos, ela rompe
com a postura “durona” de líder guerrilheira que assumira desde o instante em que surgiu em
cena. Frente ao pavor da morte, a prisão surge como alívio, tema que nesse ponto é
introduzido sutilmente no filme, mas que se desenvolverá adiante. Tão logo Maria abandona a
máscara da valentia, a relação entre ela e Fernando deixa de ser pautada pelas reprimendas
sucessivas. Agora eles podem, enfim, aproximar-se, trocar beijos e carícias. Ao trancar a
porta, Fernando como que forja um espaço de privacidade naquela casa que, servindo de
cativeiro, não pode ser ainda um efetivo lar para o casal. Aí, na intimidade desse “lar”
improvisado, Maria confessa que é tão indisciplinada quanto ele, afinal, também
desobedecera a regra de não saber o nome verdadeiro de nenhum dos companheiros. E,
obviamente, a virtude da palavra foi o que a seduziu em Fernando, fazendo com que dele
gostasse desde o dia em que o escutou discursando. Igualando-se na irresponsabilidade,
deixando-se atrair e entregue aos braços do protagonista, Maria pode então suspender o
interdito à sua identidade vigente na cena em que falou aos militantes novatos virados para a
parede. Ela revela, apenas para Fernando, seu nome real, cedendo ao desejo dele manifesto no
olhar oblíquo que lhe dirigira no primeiro encontro. Pelo reflexo do espelho, o “amor à
primeira vista”. Espreitando de viés, Fernando queria já conhecer Andréia. O melodrama de O
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que é isso, companheiro? não seria completo sem o par romântico que, esboçado desde o
início, enfim dá o primeiro beijo. Terão um final feliz?
A conquista amorosa não exime Fernando de fazer valer o que escreveu e cumprir,
assim, o voto fatal. A legenda “20:30hs” (sic) pontua a aproximação do prazo dado pelos
guerrilheiros para o atendimento de suas demandas. Fernando, significativamente com uma
pistola na mão, encaminha-se para assumir seu turno na vigilância de Elbrick. Ele bate à porta
do quarto, Marcão sai vestindo o capuz, descobre a cabeça e diz: “Ele está de óculos, pode
entrar.” Fernando pede: “Empresta o capuz?” Marcão estranha: “Ué, vai usar?” Fernando
justifica: “Não vou matar um cego. Acho que ele tem o direito de saber que vai morrer.” Pega
o capuz da mão de Marcão, veste-o e entra no quarto.308 De pistola em punho e com o rosto
encoberto, Fernando prepara-se para sua entrada no campo das armas. Nesse instante, ele
passa a ser um igual, um guerrilheiro armado e encapuzado como todos os outros. Com a
verdadeira identidade ocultada, ele dá o passo que o aproximará de Jonas. Concede à vítima,
porém, o direito à visão, recusando-se a submetê-la a uma morte na cegueira. No quarto, um
Elbrick ainda inocentemente vendado o recebe com a saudação afetuosa: “Ah, meu jovem
admirador dos Panteras Negras!” Fernando diz secamente: “Você não precisa dos óculos.
Pode tirá-los.” Elbrick livra-se da venda, a câmera avança rapidamente e fecha o quadro em
seu rosto. No contracampo, ele vê um Fernando encapuzado e conclui: “As coisas não vão
bem.” A vítima percebe a mudança na relação entre os dois no exato momento em que, tendo
o olhar franqueado, depara-se com Fernando portando o capuz preto. Ali, diante de seus
olhos, não está mais o garoto culto que admira os Panteras Negras, mas a própria imagem da
morte. (Ver ANEXO, Figura 69.) A resposta de Fernando à saudação paternal de Elbrick são
os comandos para ele tirar os óculos e, agora, sentar-se. Elbrick obedece e toma lugar em uma
cadeira. Fernando acomoda-se em outra cadeira, frente a frente com o embaixador, sempre de
capuz e arma na mão. O silêncio entre os dois é absoluto: a palavra está suspensa. A trilha
preenche a banda sonora; surge a voz over de Elbrick dirigindo-se à esposa, cuja primeira
frase é: “Querida Elvira, eu não sei o que está acontecendo, mas a morte agora está sentada à
minha frente.” Na montagem de toda a cena, a dinâmica de campo e contracampo reforça
cinematograficamente o tema do vis-à-vis com a morte. A leitura prossegue em over e ocorre
a inserção de planos de Elvira chorando. Há um corte que traz a ação de volta para o quarto,
onde Elbrick segue encarando a morte. Ouvem-se badaladas de sino, Fernando levanta-se
repentinamente e avança em direção ao diplomata, apontando-lhe a pistola. Há um rápido
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jogo de campo e contracampo que alterna sucessivamente os pontos de vista do algoz e da
vítima. Fernando retira o capuz e Elbrick recua, aguardando o tiro. Em close, o protagonista
fecha os olhos e vira o rosto. No átimo em que deve apertar o gatilho, ele parece querer
retornar à sua cegueira inocente original. (Ver ANEXO, Figura 70.) Bate-se à porta do quarto,
Maria grita: “Eles aceitaram, Paulo, vão libertar os quinze! Eles aceitaram!” Fernando abre os
olhos e interrompe o silêncio entre os dois, retornando para o campo das palavras ao
exclamar: “Ganhamos!” Ato contínuo, traduz a Elbrick o que ocorrera. O diplomata
distensiona o corpo, aliviado. Recuperando a identidade que o distinguia dos demais
companheiros, Fernando dá a última instrução: “Por favor, coloque seus óculos.” Ele também
dá um leve suspiro de desafogo. Após um instante, Elbrick obedece. Começa a soar A
Internacional.309 Tudo deu certo, foi por um triz, mas Fernando não perdeu a inocência e não
foi jogado no campo das armas.
Ele pode inclusive confraternizar com o outro lado. Quando veem na televisão a
radiofoto comprovando que os quinze, entre eles César/Oswaldo, chegaram a salvo no
México, todos os companheiros comemoram juntos na sala do cativeiro. Ao fim da cena,
Fernando abraça Maria e, em seguida, ele e Jonas trocam um aperto de mão frio, é verdade,
mas que serve melodramaticamente como selo do final feliz da tensão entre o campo das
palavras e o campo das armas.310 (Ver ANEXO, Figura 71.)
Caracterizado como portador da ambivalência entre inocência cega e olhar superior, o
desenrolar das relações de Fernando no ambiente do cativeiro coloca sempre o ímpeto juvenil
como ponto cego da virtude do intelectual clarividente. No desenvolvimento da intriga que
ameaça sua própria condição de inocente, o protagonista afinal abre os olhos para os perigos
que sua cegueira podia acarretar. A pedagogia do filme é clara ao vincular a opção pelas
armas à cegueira inocente, ao voluntarismo juvenil inconsequente. No melodrama O que é
isso, companheiro?, a adesão à luta armada é representada como gesto cego, ingênuo (exceto
no caso de Jonas), inadvertido e perigoso, ou seja, um equívoco em todos os sentidos. Da
forma como evolui, a polarização entre o ver e o não ver reduz o engajamento nas
organizações guerrilheiras a uma questão de falta de experiência. Toda a historicidade da
militância armada fica resumida a um arroubo pueril.
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- A inocência caricatural dos companheiros
Razoavelmente elaborado na caracterização ambivalente do protagonista, o tema da
inocência juvenil recebe tratamento absolutamente caricatural no retrato dos demais jovens
companheiros. César, Julio, Maria, Reneé e Marcão, nenhum desses personagens comporta a
relativa complexidade de Fernando, não havendo neles qualquer tensão com algo sequer
próximo de uma consciência. A inocência deles é ainda mais ingênua.
Uma das matrizes de tal caricaturização fílmica pode ser apontada nas referências que
Fernando Gabeira faz em seu livro a um sujeito específico: Dominguinho.
Aquela geração de jovens políticos tinha uns dez anos a menos que eu. […]
Alguns não tinham tido nem sua primeira namoradinha e já estavam inscritos
numa organização. Lembro-me de Dominguinho, o mais doce e inteligente de
todos, que vinha com sua sacolinha de plástico, às vezes com um revólver calibre
38, às vezes com um conjunto de documentos sobre o foco guerrilheiro.
“Dominguinho, por que é que você não compra um álbum e não vai colecionar
figurinhas? Por que você não arranja uma namoradinha e vai acariciá-la num
banco de jardim?”
“O que é isso, companheiro?”311

Em outra passagem na qual menciona o personagem, Gabeira mantém o tom jocoso
quando diz que começou a emprestar gibis para o rapaz. Além disso, escreve: “Dominguinho
começara também a namorar, estivemos à beira de perdê-lo para a luta clandestina. Se ele, de
repente, entrasse num jeans mais apertado, fosse ao Bob’s com sua garota, curtisse uma praia,
talvez desaparecesse o revolucionário de tempo integral.” Assim, continua Gabeira, quiçá a
“sua extraordinária inteligência e sensibilidade” florescessem mais harmonicamente.312
Nesses trechos, a faceta zombeteira do texto é acentuada, apresentando Dominguinho como
uma espécie de emblema da inocência daquela geração de revolucionários, muito mais jovem
do que o narrador. Retomando-se o tema do olhar superior irônico, no livro O que é isso,
companheiro? – cujo próprio título deriva da suposta reação a uma das troças de Gabeira 313 –,
Dominguinho encarna o arquétipo da vítima ao mesmo tempo ingênua e autoconfiante da
ironia. Seguindo-se a denominação utilizada por Muecke, a marca de Dominguinho é a
alazonia, vocábulo grego para fanfarronice314 empregado pelo autor na designação da

311

GABEIRA, 1997, p. 56.
Ibid., p. 77-78.
313
Gabeira relata que durante a escrita o título planejado para o livro era Que País era esse?, “nome mais tarde
mudado para O que é isso, companheiro por sugestão de Carlos Lemos”. GABEIRA, 1980, p. 238.
314
MUECKE, 1995, p. 19.
312

122

“inconsciência confiante encontrada no ou imputada ao alazon, a vítima da ironia.”315 Alvo do
deboche de Gabeira, o garoto Dominguinho torna-se o alazon por excelência.
Na adaptação fílmica, a ingenuidade juvenil caricatural ganha contornos distintos em
cada personagem. O retrato de César é o que mais se aproxima da bazófia que vitima o
alazon. No treinamento de tiro realizado na praia, ele acerta o alvo e Maria o parabeniza pela
evolução. César diz: “Pensei que fosse mais difícil.” Maria retruca imediatamente: “Uma
coisa é atirar num alvo, outra coisa é ter coragem e atirar num homem. Pensa nisso”.316 Logo
em seguida, na ação de expropriação bancária, ele hesita no instante de trocar tiros com o
policial que surge na rua. O soldado dispara antes, o acerta na perna e ele é preso. 317 Sob
tortura, ele cede e delata os companheiros.318 O excesso de confiança manifesto por César é o
prenúncio de sua queda. Cumpre-se, assim, a previsão de Artur, que havia caçoado da opção
pela luta armada do amigo ex-seminarista dizendo que, para ele, “matar passarinho” era
“pecado”.319
Julio aproxima-se de Dominguinho no tema dos gibis. Na sequência de distensão que
fornece o panorama do ambiente da casa, na sala, Julio manuseia sua metralhadora. Ato
contínuo, ele repousa a arma sobre a mesa de centro, pega a revista em quadrinhos Epopéia
Tri e começa a ler.320 (Ver ANEXO, Figuras 72-73.) O título faz parte de uma série de
histórias de faroeste, o que induz, pela dinâmica dos gestos, à associação de seu engajamento
armado ao desejo de viver ele mesmo as aventuras de um herói de bangue-bangue. Julio
também se deixa trair pela fanfarronice do alazon. Quando ele sai para comprar frangos para
o grupo, o “português” do armazém (vivido pelo ator Antonio Pedro) estranha a quantidade
pedida. Julio repete o número, oito frangos, e o vendedor pergunta se ele tem dinheiro para
tudo aquilo. De pronto, Julio saca um maço de notas do bolso, exibe-o ao “português” e diz
que tem dinheiro para comprar “18, 20, 50” se ele quiser, mas que só quer oito. (Ver ANEXO,
Figura 74.) Tão logo Julio deixa a mercearia com os frangos, o comerciante faz um
telefonema, sabe-se mais tarde, para denunciar a atitude suspeita do rapaz.321 É nessa chave de
caracterização que deve ser lida também a proximidade de Julio em relação a Jonas. De fato,
dentre os jovens militantes, Julio é o único que demonstra admiração pelo comandante
“durão”, algo esboçado desde o momento em que, já na apresentação dos companheiros da
315
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ALN, ele acende, prestativo, o cigarro de Jonas.322 Além disso, apenas ele procura Jonas para
justificar o voto favorável à inclusão de César/Oswaldo na lista, posição contrária à do
comandante. Este, por sua vez, reconhece a valentia do rapaz, adotando-o como uma espécie
de pupilo ao confidenciar-lhe a trama maquinada para colocar Fernando em apuros.323 Em
todo o filme, como já foi descrito, Jonas é o personagem que mais se aproxima da fórmula do
tough guy distintiva do caubói típico. Sendo fã de bangue-bangue, Julio não poderia deixar de
se fascinar pela presença, em carne e osso, de um de seus heróis.
Maria, por sua vez, é “durona” apenas na aparência, como ficou apontado em análise
anterior. Diante do risco efetivo, ela entrega-se ao choro de pavor da morte.324 Na essência, a
líder guerrilheira também não passa de uma vítima ingênua da autoconfiança exacerbada.
Antes mesmo do pranto que a desmascara, seus gestos já haviam sinalizado isso. Na cozinha
do cativeiro, ela busca entre os anúncios classificados do jornal o imóvel que lhe serviria de
aparelho após o sequestro. Reneé, que folheava inebriada uma revista ilustrada sobre o
festival de Woodstock, pergunta a Maria se ela havia encontrado algum bom apartamento.
Maria responde que achara dois e Reneé quer saber onde. Em silêncio, Maria olha para a
moça com uma expressão de reprovação, indicando, com isso, o caráter ingênuo da
curiosidade – afinal, subentende-se, as regras de segurança não recomendavam que a
localização do aparelho fosse conhecida pelos demais companheiros. Reneé argumenta que
não queria saber o endereço exato, somente o bairro. Fernando chega e anuncia que tinha
cumprido a tarefa de divulgar aos jornais a relação dos quinze e o bilhete de Elbrick à esposa.
Autocrítico, ele pondera que havia feito apenas “uma coisa idiota”: deixara-os em uma igreja
a duas quadras de seu antigo trabalho. Toledo, ao fogão, faz um sinal que releva o fato. Maria
corrobora tal apreciação, dizendo a Fernando que não havia importância nisso. Segura de sua
própria precaução quanto ao sigilo do endereço do futuro aparelho e julgando desnecessário o
excesso de cautela de Fernando, ela não se dá conta de que, ao selecionar os imóveis nos
classificados cortando os anúncios com uma lâmina, deixava na página os espaços vazios325
disponíveis para posterior cotejamento da repressão, algo que de fato ocorrerá no desfecho da
trama.326 (Ver ANEXO, Figura 75.) O jornal recortado e ali abandonado é o emblema da
grande alazonia de Maria: a desatenção confiante que resultará em sua queda, junto com
Fernando.
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A ingenuidade de Reneé é cândida. Sua performance sempre expressa a condição da
donzela desprotegida pela própria inocência. Na operação em que ela extrai informações do
segurança da embaixada (interpretado por Milton Gonçalves), seus gestos simulam a candura
e, assim, ocultam o perigo que ela representa a Elbrick.327 Logo em seguida, porém, ocorre a
cena na qual se revela que sua inocência não é apenas aparente, mas traço de personalidade
essencial da filha preterida pelo pai. Na manhã seguinte à noite que passara com o segurança,
ela caminha pela rua cabisbaixa, entra em um bar e faz um telefonema. Atende uma voz
masculina e Reneé, contendo o choro, diz: “Alô, pai?” Ele pergunta, preocupado: “Joana? O
que houve, minha filha?” Ela corrige: “Não, pai, é a Clara.” Ele a repreende: “Clara? Você
sabe que horas são? Isso é hora de ligar? Você acaba de me acordar e a sua mãe também.”
Desliga abruptamente. Ela cai em prantos, põe o telefone no gancho, pega sua mala e deixa o
bar.328 Em Reneé, a inocência que mascarava o ardil dos sequestradores exibe sua realidade
translúcida na encenação – patética, diga-se – do psicologismo barato que o melodrama
coloca na origem de sua opção pelas armas. Nessa chave da ingenuidade pueril, a entrada de
Reneé na guerrilha é uma espécie de pirraça da filha preterida que foge dos pais e tenta
castigá-los colocando-se a si mesma sob risco. Em sua fuga, ela encontra em Elbrick o pai que
não tem. Buscando uma relação filial, é Reneé quem lava a camisa do diplomata,329 quem faz
os seus curativos, quem elogia a elegância de sua esposa, quem admira a elegância do próprio
embaixador, quem lhe pede desculpas por não ter conseguido lavar o sangue de sua gravata330
e quem o ajuda a se vestir momentos antes de ser libertado.331 Reneé encontra o sentido da
militância na compensação simbólica do pai ausente. (Ver ANEXO, Figura 76.)
Marcão é personagem tão caricatural que chega a ser anódino na trama. Ele cumpre
função dramática efetiva apenas quando conduz Fernando ao aparelho,332 rebatiza os
militantes novatos333 e anuncia no banco, aos gritos, a ação de expropriação – não sem certa
dose de humor involuntário.334 Afora essas passagens, ele é quase um figurante, simples
caricatura de guerrilheiro.
Esse modo de caracterização dos jovens militantes é corroborado pelas vozes de Jonas
– que se refere a eles como crianças pequeno-burguesas, aventureiras e amadoras335 – e de
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Henrique – que, do mesmo modo, os qualifica como “crianças inocentes e cheias de
sonhos”.336 A voz over de Elbrick, quando distingue cada um dos captores a partir da
observação de suas mãos, dedica aos jovens impressões que mantêm esse tom. Sobre Julio, a
voz diz: “Um deles tem a pele tão macia quanto o bumbum de um bebê. Tenho quase certeza
que é menor, uma criança em um jogo muito perigoso. Eu nunca ouço sua voz e odeio
admitir, mas esta criança fanática é a que mais me amedronta.” A respeito de Reneé, Elbrick
fala: “Essas são as mãos da garota que fez meus curativos. Foi ela quem lavou minha camisa,
algo que realmente me tocou e pelo que serei eternamente grato. Que tipo de triste destino
levou essas mãos delicadas a pegarem uma arma fria dessas?”337
Comentando as estratégias de mercado adotadas pelo filme O que é isso,
companheiro?, Ismail Xavier havia constatado: “Para os mortos, a caricatura.”338 Mesmo
muito antes do lançamento da adaptação cinematográfica de Barreto, Daniel Aarão Reis
Filho, em sua obra historiográfica, previra um processo dessa natureza: “No entanto, se não
sobrevier a ‘situação revolucionária’, […] o discurso, as propostas e o tipo mesmo de prática e
de organização [dos comunistas] parecerão caricaturais, quase surrealistas, puro non
sense…”339 Como se a derrota daquele projeto revolucionário retirasse, de um só golpe, todo o
sentido político do engajamento armado de outrora.
O que é isso, companheiro? tenta enquadrar o gesto de ruptura de uma geração inteira
na caricatura melodramática. Adaptando cinematograficamente o tom do olhar superior
irônico de Gabeira dirigido aos “inocentes” (Dominguinho à frente), o filme representa a
ingenuidade autoconfiante como origem dos equívocos. A operação fundamental dessa
caricaturização é o estabelecimento da equivalência entre utopia e alazonia. O próprio ato de
sonhar torna-se mera inocência e perde, assim, toda a historicidade.

- Autocrítica, deboche e seus usos melodramáticos
Em O crepúsculo do macho, ao relatar suas expectativas em torno da publicação da
entrevista que havia concedido ao Pasquim no final de 1978, Fernando Gabeira comenta: “O
que diriam as pessoas? Os velhos amigos iam se lembrar de mim? O que diriam os
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dinossauros da esquerda, diante daquela versão chapliniana de nossa aventura?”340 Já em
Entradas e bandeiras, livro seguinte no qual narra o retorno ao Brasil, ele observa:
Era preciso sempre tomar cuidado para que não houvesse uma superestimação de nossa revolta
e importância. Se criticamos uma certa maneira de combater o Governo, em pequenos grupos de
heróis, substituindo o povo, era preciso criticar todas as solenidades que acabariam por dar uma
impressão de heroísmo, distante da experiência cotidiana de cada um.341

Essas duas passagens são meros exemplos de algo que é marca distintiva da autocrítica
irônica de Gabeira: o tom da irreverência ou, antes, da não reverência ao passado de
resistência. No primeiro trecho citado, ele admite ter construído uma “versão chapliniana” dos
eventos; no segundo, manifesta o impulso de evitar a solenidade que conferiria “uma
impressão de heroísmo” à experiência da militância armada. Ainda em 2008, ano de inúmeras
comemorações em torno de 1968, Gabeira concede uma entrevista na qual lamenta que os
companheiros de sequestro não tenham recebido bem a maneira como ele apresentou a ação
em O que é isso, companheiro?. Explica-se:
[…] como eu sou muito zombeteiro comigo mesmo e com os outros, eu não imaginava que os
autores do sequestro fossem se sentir ofendidos com a maneira como eu representei no meu
livro o acontecimento. É que eu sou muito irônico e isso é ponto contra mim em alguns
momentos.342

Na entrevista a Geneton Moraes Neto publicada em 2009, Gabeira volta uma vez mais
ao tema das desavenças com os companheiros na passagem em que comenta sua “ausência”
em Hércules 56. Ao mencionar a inimizade desenvolvida por Franklin Martins em relação a
ele, constata: “Deixou de falar comigo porque acha que, em meus relatos, fui desonesto por
ter subestimado a inteligência e a seriedade dos outros participantes.” Em seguida, justificase: “Ora, sou crítico em relação a mim mesmo! Em momento nenhum do livro O que é isso,
companheiro? procurei dar mais seriedade ao que fiz. Pelo contrário: narrei coisas ridículas e
equivocadas que cometi.”343
Desde a publicação de seu primeiro relato testemunhal, Gabeira lida com as discórdias
acerca do tom zombeteiro que conferiu ao texto. O tema da resistência solicitava reverência,
mas o lugar do distanciamento autocrítico assumido por Gabeira fazia com que olhasse para
os desdobramentos dos eventos passados como a realização da ironia na própria história.
Afinal, o êxito do sequestro acabou se invertendo no massacre das organizações armadas pela
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repressão. Estaria aí, na “ironia observável”344 nos próprios acontecimentos, o cerne de sua
escrita irônica, que, tomando por superado o engajamento de outrora, olha de cima a
inocência dos companheiros na história.
Ocorre que, elaborada a partir desse “lugar” superior, a ironia de Gabeira facilmente
transborda para o deboche, o que acaba embotando o potencial crítico da avaliação da
experiência. Nas polêmicas, em geral, o teor do balanço do passado fica em segundo plano, e
o foco do dissenso desloca-se para o tom do testemunho. Mais grave ainda, tal associação da
autocrítica ao riso jocoso abre caminho para o depauperamento da caricaturização. É isso o
que se vê na adaptação cinematográfica de O que é isso, companheiro?: a dimensão crítica
implícita na ironia testemunhal desaparece e resta apenas o deboche nos contornos da
caricatura.
Nesse sentido, já a escolha do elenco favorecia essa preponderância do riso jocoso. Os
atores selecionados para a representação dos guerrilheiros, em sua maioria, estavam
vinculados à comédia televisiva. Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Cláudia Abreu, Luiz
Fernando Guimarães, Selton Mello e mesmo Matheus Nachtergaele, todos eles atuaram em
episódios da série Comédia da vida privada, baseada em crônicas de Luís Fernando
Veríssimo e transmitida pela Rede Globo entre 1995 e 1997 – portanto, época em que o filme
de Barreto foi produzido e lançado.
Para além de eventuais semelhanças físicas com Fernando Gabeira, a escolha de Pedro
Cardoso para o papel do protagonista, por um lado, também pode ser pensada nessa chave.
Afora sua participação na Comédia da vida privada, cabe lembrar que na série Anos Rebeldes,
escrita por Gilberto Braga e transmitida pela mesma emissora em 1992, com reprise em 1995,
ele vivera o personagem Galeno Quintanilha, o desbundado hippie com aspirações artísticas
que servia de contraponto cômico aos amigos engajados politicamente. Por outro lado, como
ficou descrito acima, seu personagem não é uma simples caricatura, comportando certo nível
de tensão entre a cegueira e a superioridade do olhar. Nesse caso específico, a dimensão do
esvaziamento possuiria outra faceta, associada ao estilo de interpretação característico de
Pedro Cardoso. Quanto a isso, Leandro Rocha Saraiva identifica o modo como o ator
demonstra “um certo distanciamento […] do próprio personagem em relação a um papel
social que ele cumpre”. Propositalmente, segundo o autor, o desempenho de Pedro Cardoso
em cena buscaria uma “performance pouco convicta”, capaz de promover “certo
esvaziamento da moral enunciada, uma sugestão de descompasso entre o que se diz e o que se
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faz, ou o que se é capaz de fazer”. Assim, conclui Saraiva, a atuação desse artista expressaria
uma “nova subjetividade, não mais em crise, mas esvaziada, fraca em sua adesão a qualquer
princípio ideológico ou prático.”345 Em suma, ademais da redução cômica de uma caricatura,
o protagonista Fernando ganha vida por meio desse estilo de interpretação “esvaziado” que
distancia o personagem de suas convicções “cegas”.
Outrossim, a própria modalidade de vinculação do filme O que é isso, companheiro? à
matriz melodramática já realiza cinematograficamente o esgotamento da dimensão crítica do
discurso irônico. A película de Bruno Barreto adere de forma não problematizada aos lugares
comuns do gênero, afastando-se de qualquer ironia narrativa ou estética que tensione a
pedagogia moral que caracteriza os melodramas canônicos.346 O diretor em pessoa até chega a
fazer uma breve aparição (ao fundo da cena na qual Fernando, em um bar, telefona para os
jornais, Bruno Barreto pede, no balcão, um cigarro “Hollywood” – a alusão ao nome não é vã
– e um café347), nos moldes das cameo appearances tão ao gosto de Alfred Hitchcock, um dos
mestres da apropriação irônica do ideário melodramático no cinema.348 Entretanto, do modo
como surge no filme, essa referência fica apenas no âmbito da pretensão. De resto, em O que
é isso, companheiro?, a história encenada melodramaticamente é reduzida à grade simplista
de valores translúcidos que descartam as ambiguidades e contradições da autocrítica
testemunhal. Na adaptação para as telas, o que um dia foi a escrita de um controverso balanço
da experiência torna-se a imagem de uma pedagogia transparente. Entre livro e filme, a
autocrítica debochada do erro histórico transforma-se em lição moral aos jovens lunáticos.
Na transposição de O que é isso, companheiro? para o cinema, a caricatura
melodramática da inocência pueril esvazia o balanço do passado, operação que teria como
origem o tom jocoso e irreverente da escrita de Gabeira. Após a análise dos artifícios de
atenuação da culpa do torturador Henrique, nota-se que o filme prossegue em seu esforço de
absolvição simbólica ao estabelecer a inocência dos jovens guerrilheiros. Nos contornos dessa
caricatura, porém, a linha entre desculpação e deboche é tênue, espécie de alerta para o fato de
que essa inocência era equivocada. Na moral translúcida e implacável do melodrama, a
desculpação estará incompleta enquanto o erro, mesmo que ingênuo, não for punido.
345

SARAIVA, Leandro Rocha. Pequenos homens, grandes destinos e ironias líricas: O homem que copiava
(Jorge Furtado, 2004) e Redentor (Cláudio Torres, 2005). 2006. 189 f. Tese (Doutorado em Ciências da
Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 31-33.
346
Sobre as possibilidades de apropriação irônica do melodrama no cinema, cf. ELSAESSER, Thomas. Tales of
Sound and Fury: observations on the family melodrama. In: NICHOLS, Bill (Ed.). Movies and Methods.
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985. v. 2. p. 165-189.
347
1:01:49 Devo a Eduardo Morettin a observação dessa aparição do diretor no filme.
348
Sobre Hitchcock e a mobilização irônica do melodrama, cf. XAVIER, Ismail. O olhar e a cena: Melodrama,
Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 59-84.

129

- Justiça melodramática: porão, banimento, purgação do equívoco e danação
Desde a cena em que Henrique, acompanhado por Brandão, bate à porta da casa do
cativeiro e Fernando atende, fica indicado que em algum ponto da trama os caminhos dos dois
personagens acabariam por se cruzar. Naquele momento, todavia, o domínio que os
guerrilheiros tinham sobre o cativo impedia uma ação incisiva de Henrique. Ele ainda
precisava usar de subterfúgios, dizer que fora convidado para um almoço naquele endereço,
afinal, tratava-se de confirmar a localização do cativeiro sem colocar em risco a vida do
embaixador.349 Logo depois desse primeiro face a face, Fernando é incumbido de seguir
Henrique e Brandão. Os dois agentes da repressão notam a presença do perseguidor e deixam
que ele os siga. Nesse ponto, Henrique exaspera-se com o interdito à ação imposto pelo
comandante e menciona ao colega o “esquema alternativo” que colocariam na rua caso o
regime cedesse às demandas dos sequestradores.350 Começa, ainda sob o signo da cautela, a
dinâmica de “gato e rato” entre Fernando e Henrique.
O paralelismo seguinte entre os dois personagens não ocorre no mesmo espaço de
ação, mas pela justaposição imediata das cenas. Em diálogo privado com Maria, Fernando
tinha acabado de admitir o caráter um tanto irrefletido da ideia do sequestro. Pela primeira
vez, ele identificava o ponto cego de seu olhar superior, que o colocara diante do risco
iminente da perda definitiva da inocência.351 Na cena subsequente, vigiando de longe a casa
do cativeiro, Brandão conta a Henrique o caso de Peçanha, torturador que casara com uma
“terrorista”. É nesse momento do filme que Henrique introduz, em um solilóquio mal
disfarçado sobre a tortura, o tema do “frasco perigoso que nunca deveria ter sido aberto”,
pois, segundo ele, fizera com que as coisas fugissem do controle. A abertura desse frasco é a
razão da insônia e dos pesadelos de Henrique, algo que o joga no “mundo de cabeça para
baixo”.352 Ismail Xavier já notara a equivalência entre Fernando e Henrique implícita na
metáfora do frasco, versão da caixa de Pandora que teria sido aberta de lado a lado. 353
Justapostas, a passagem na qual Fernando vislumbra os males que sua ideia poderia
desencadear e a cena em que Henrique coloca a tortura como fonte do descontrole das coisas
espelham o tema das consequências inadvertidas dos atos. A cegueira armada de Fernando e
as violações de Henrique seriam, na versão de O que é isso, companheiro?, duas faces de uma
mesma moeda que, lançada ao ar, trazia resultados imprevisíveis. A natureza imponderável
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dos gestos situa esses dois personagens em um campo oposto ao de Jonas, cuja brutalidade
excessiva é sempre fria e calculada. A diferença entre os danos inesperados provocados por
Fernando e Henrique e a obstinação da maldade de Jonas distingue a culpa atenuada e a
absoluta. Mais uma vez, Jonas sai perdendo na lógica das equivalências. Porém, a despeito
dessa identidade na imprevisibilidade dos atos, há um descompasso importante na relação
entre Fernando, Henrique e os respectivos frascos que abriram. No caso do primeiro, a
abertura do frasco (a ideia do sequestro) o colocara diante do risco iminente da perda da
inocência (executar Elbrick), perigo do qual só então, assombrado, toma consciência. Para
Henrique, a perda da inocência (a tortura) é já fato consumado e a certeza disso o angustia.354
A concessão dos militares às exigências dos guerrilheiros355 é uma afronta a Henrique,
afinal, livra Fernando da agonia da perda da inocência. Até aqui obediente à proibição do
confronto imposta pelo superior hierárquico, ele vê a chance de virar o jogo na dinâmica de
“gato e rato” durante o trajeto de libertação de Elbrick: agora, pondo o seu “esquema
alternativo” na rua, Henrique perseguiria os militantes, colocando a ânsia pelo desagravo
acima do interdito que garantia a segurança do embaixador. Ele é, porém, tolhido em seu
excesso pela intervenção providencial da ordem militar encarnada no comandante. 356 O
encontro decisivo entre Henrique e Fernando fica, portanto, adiado.
Uma vez libertado Elbrick, deixa de existir no caminho de Henrique o elemento que
vetava o confronto. Doravante, ele pode avançar sem embaraços em sua caçada, e é a
alazonia da página dos classificados recortada que lhe revelará o endereço de Maria.357 A
cena imediatamente posterior à descoberta do endereço é aquela em que Fernando chega ao
bairro periférico onde fica o aparelho da companheira. Tal justaposição instiga na audiência a
expectativa do embate final, ao mesmo tempo em que se esboça o happy end romântico para o
casal. Em voz over, Fernando diz: “Maria, um mês sem te ver! Escondido, caçado, com a
minha cabeça a prêmio. Que vida acabamos escolhendo!” Ele observa os cartazes colados no
muro, que trazem sua fotografia entre a dos “terroristas procurados”. O tema do acossamento
é reiterado, o espectador sabe que Henrique está no seu encalço, mas Fernando, ainda uma
vez cegado, agora pelo amor, encaminha-se diretamente para a queda. A voz over continua:
“Preciso te ver! Que se danem as regras de segurança! Preciso te ver!”358
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Na casa de Maria, os dois experimentam, enfim, o que seria o projeto de um lar. Se, no
momento do primeiro beijo, eles estavam ainda no ambiente do cativeiro, agora, sentados à
mesa, eles almoçam, como se vivenciassem o cotidiano de um casal como outro qualquer.
Maria menciona a Fernando uma canção de Gilberto Gil na qual seria possível ouvir o nome
de Marighella. Ele pergunta: “E daí?” Maria responde um tanto irritada, agarrando-se ao que
lhe restava de esperança: “E daí que eu acho isso uma coisa importante! É o nome de um líder
revolucionário nosso dentro da música popular brasileira! Eu acho isso uma coisa
importante!” Fernando contemporiza, passando a demonstrar interesse pelo assunto. Maria
continua, dizendo que o disco deve ser escutado no sentido invertido para que o nome seja
identificado. Fernando pondera: “Mas, Maria, ninguém ouve música de trás para frente.”
Após um intervalo de silêncio, ele revela sua constatação: “Foi um sonho que não deu certo.
A gente está falando para o vento, ninguém quer ouvir o que a gente tem para dizer. Seu nome
não é Maria, é Andréia.” Ao contrário dela, que ainda tenta se apegar a uma centelha de
esperança, Fernando finalmente abrira os olhos para o equívoco do sonho. Na conclusão da
trajetória do protagonista, o reconhecimento da cegueira das armas leva o olhar superior à
plenitude que o habilita a enxergar o desencontro entre a vanguarda e o povo surdo à sua
mensagem. Junto com a enunciação do erro, Fernando chama a companheira a retomar a
identidade real e, com isso, a convida a abandonar, ao seu lado, o sonho desfeito. Maria
começa a chorar e Fernando a abraça, em uma repetição dos gestos da cena do primeiro beijo.
Paralelamente, Henrique e sua equipe armam o cerco à casa de Maria. Lá dentro, sem saber
do risco que corre, o casal se beija. O filme evoca mais uma vez o tópos melodramático do
perigo que ronda o “espaço da inocência”,359 do qual Henrique, enfim, pode se aproximar sem
entraves. Dado o “último beijo”, Maria levanta-se, acaricia a cabeça de Fernando e sai da
cozinha. Sentado à mesa, só e inconsciente do risco que se acerca, Fernando estranha quando
Maria não responde ao seu chamado. Levanta-se, vai procurá-la e depara-se com Henrique.
Em câmera lenta, recua em fuga, mas não consegue escapar do disparo que o atinge nas
costas.360 Estava terminada a caçada. O final feliz romântico, apenas esboçado, fica suspenso.
(Ver ANEXO, Figuras 77-79.)
A enunciação do equívoco das armas é uma espécie de confissão do erro que habilita
Fernando ao confronto final com Henrique. Essa precondição narrativa ao embate violento
dos antagonistas sinaliza o sentido que tal violência adquire na pedagogia moral de O que é
isso, companheiro?: somente após esse ato de declaração, o equívoco de Fernando pode ser
359
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punido por Henrique.361 Tal confissão não necessita ser extraída sob tortura. Antes, é
resultado da superação da cegueira, do alcance da plenitude do olhar superior. A violência da
tortura, portanto, será o castigo moral destinado a purgar o erro e tornar efetivamente
imaculada a virtude do jovem. É nessa chave da purificação da inocência que Fernando e
Henrique finalmente se reencontram face a face no porão. De modo a não deixar dúvidas
sobre toda a trajetória que os levara até ali, Henrique logo faz menção à primeira vez em que
os dois se encararam, gracejando com o convite para almoçar que, segundo diz, Fernando lhe
deveria ter feito. A pronta resposta do protagonista mantém a audácia das palavras que o
caracterizara durante a trama inteira: ele diz que na sua casa só almoçam os seus amigos. O
destemor verbal, entretanto, agora não lhe vale mais como recurso virtuoso, afinal, o jogo se
invertera. Se antes a ação de Henrique era tolhida pelo interdito hierárquico, no porão é
Fernando quem está imobilizado, incapaz de agir ou fugir, porque atado ao pau de arara. Com
o jogo ganho, dotado de plenos poderes sobre um Fernando pendurado de ponta-cabeça,
Henrique aproxima-se e enuncia o seu bordão: “O mundo virou de cabeça para baixo,
Fernando.” A dinâmica de campo e contracampo reitera o tema, havendo nesse ponto a
alternância entre planos com a imagem invertida a partir da perspectiva de Fernando e de
Henrique. (Ver ANEXO, Figuras 80-82.) Ambos abriram frascos perigosos, ambos aparecem
na tela de cabeça para baixo, ambos fazem parte da desordem do mundo, mas a ação nesse
instante decisivo cabe a Henrique: é ele quem tem a missão de restabelecer a ordem correta
das coisas. Henrique afasta-se, leva o cigarro à boca, afrouxa a gravata e sai do quadro, que
fica absolutamente escuro. Ouvem-se os seus passos, a respiração ofegante de Fernando, o
ruído de uma barra de ferro, o clique de uma máquina sendo acionada e, por fim, o grito
lancinante do torturado.362 A sevícia não é dada a ver e, assim, a violência de Henrique é mais
uma vez nuançada. Associada ao motivo das crianças ingênuas que atravessa o filme, essa
última matização aproxima o gesto do torturador da violência cautelosa de um pai que castiga
o próprio filho.363 A temática da inocência pueril desdobra-se e atinge o núcleo da justiça
melodramática de O que é isso, companheiro?: o porão é o purgatório364 onde todo equívoco,
mesmo que inocente, deve ser punido.
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Simbolicamente, a purgação do mal das armas fica completa com a encenação do
banimento dos guerrilheiros, enviados para fora do Brasil em troca do embaixador alemão.
Nesse desfecho, Maria transfere sua esperança para a expectativa do reencontro com
Fernando. Sentada em uma cadeira de rodas, o grito de Marighella em um disco com rotação
invertida perde todo o sentido. Resta-lhe o desejo de finalmente poder viver seu romance com
o protagonista. Ela junta-se ao grupo e ele está ali: fica a promessa da concretização de um
final feliz para o casal. O fotógrafo prepara-se para captar a imagem que registrará para a
posteridade a ocasião em que os equivocados eram expelidos do país.365 A imagem congela e
surgem os intertítulos. No primeiro consta: “Em 1979 o governo militar, sob pressão da
opinião pública, decreta anistia geral para todas as pessoas envolvidas em crimes políticos.”
Purgado o erro e cumprido o período de degredo, a anistia surge como a grande indulgência
aos “criminosos” políticos, que, portanto, ganham uma segunda chance. O segundo intertítulo
sugere – com certa sutileza, é verdade – a efetividade do crime: “Seis meses após o sequestro,
o Embaixador Elbrick retorna aos Estados Unidos para um exame de saúde. Sofre um derrame
cerebral e não pode retornar a seu posto no Brasil. É aposentado. Morre em 1983.” Da forma
como é construído, o texto deixa implícita uma relação entre o sequestro, os problemas de
saúde, a aposentadoria forçada e a morte do embaixador, mesmo que temporalmente distante
do evento. Um último intertítulo traz o grande happy end do filme, o ponto final do tempo em
que o mundo esteve de cabeça para baixo: “Em 1989, eleições livres se realizam e a
democracia volta ao Brasil.” Superado o lapso de desordem, o país retorna à condição edênica
da vinheta de abertura que trazia as imagens de arquivo festivas do “início dos anos 60”, ao
som da Bossa Nova.
A própria terminologia até aqui empregada indica que a justiça moral que o
melodrama O que é isso, companheiro? torna evidente é de base cristã.366 Em sua versão
moralizante da história, a purificação da inocência juvenil pela violência de Estado era
imprescindível à eliminação dos males da nação. A derrota da luta armada teria significado,
no fundo, o triunfo de uma justiça implacável. No Brasil restaurado de O que é isso,
companheiro?, porém, não há lugar para os representantes da “escória comunista
manipuladora de crianças”. Na narração em over da cena final do embarque dos guerrilheiros,
Maria menciona de passagem: “Jonas e Toledo estão mortos.”367 A estes, encarnações do mal
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maior, o filme reserva a danação eterna em off.368 Para eles, que não eram jovens nem
inocentes, a opção pelas armas foi pecado capital.

O povo que dorme e delata: inocência desprotegida e colaboração

Esta seção é dedicada a uma outra dimensão do estabelecimento das inocências no
filme O que é isso, companheiro?. A análise já passou pela desculpação do torturador
Henrique e pelas representações da ingenuidade equivocada dos jovens. Agora, o foco é o
estabelecimento da inocência da sociedade em geral, identificável sob duas formas na obra. A
primeira, abordada na subseção logo abaixo, manifesta-se na ideia do povo que não tinha
conhecimento dos “excessos” do regime e cuja inocência era ameaçada pelo embate entre os
contendores radicalizados de lado a lado. A segunda forma, analisada na subseção seguinte,
retrata uma sociedade que colaborava com o regime, imagem que, todavia, afasta-se da
denúncia do colaboracionismo e sugere, ao contrário, que o povo inocente sempre esteve do
“lado certo” da história. Uma última subseção buscará a síntese da dinâmica de aproximação e
afastamento da sociedade brasileira em relação ao personagem Henrique e seus sentidos para
a memória.

- Lilia e o sono do povo inocente
No quarto, o casal Henrique e Lilia assiste à leitura do manifesto dos sequestradores
pela televisão. É noite e Henrique, tão logo encerrada a emissão extraordinária, prepara-se
para sair. A esposa tem, então, um acesso de ciúmes – um tanto piegas, diga-se – e quer saber
aonde irá o marido. Ele se vê forçado a dar explicações e revela que, devido à captura do
diplomata, suas férias tinham acabado, porque agora trabalhava no Serviço de Informação.
Lilia estranha: “Desde quando isso? Por que você não me contou?” Henrique responde:
“Porque é serviço secreto, não é para se contar.” Ela fica pensativa por um instante e
pergunta: “Você não está querendo dizer que… Você não está fazendo aquelas coisas que eles
disseram na televisão?” Levantando-se da cama, ele responde: “Exatamente isso o que eu
estou fazendo.” Abre o armário, Lilia levanta-se em seguida e indaga: “Você não está
torturando aqueles garotos?” Ele olha para ela, sério, e diz: “Isso também.” Surge a trilha
musical. Lilia fica horrorizada. O diálogo prossegue e Henrique apresenta suas justificativas.
No remate dos argumentos, ele diz: “Alguém tem que enfrentar essa canalha para que os
368
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inocentes possam dormir em paz.” Lilia meneia a cabeça negativamente e exclama: “Meu
Deus, Henrique!” Ela levanta, ele a persegue e Lilia diz: “Eu posso dormir em paz sem esse
tipo de proteção.” Imediatamente, Henrique rebate: “Não, você não pode! Você não sabe, mas
o mundo virou de cabeça para baixo!” Ele a abraça, a câmera fecha o quadro no olhar dela,
que está fixo no vazio.369 Lilia toma conhecimento da existência da tortura somente após
ouvir “aquelas coisas que eles disseram na televisão”. Fica assombrada e não quer acreditar
que o sono dos inocentes depende desse “tipo de proteção”. Ela não sabe nada a respeito da
desordem do mundo em que se embatem Henrique e os guerrilheiros.
Nessa passagem, o tópos melodramático da donzela inocente e desprotegida serve
como emblema da inocência da sociedade durante o regime autoritário. A personagem Lilia
representa o povo vulnerável ao desconcerto causado pela radicalização da “canalha
comunista” e alheio ao terror de Estado que a combatia. Mais uma vez, O que é isso,
companheiro? aproxima-se da “teoria dos dois demônios”, agora pelo viés da vitimização da
sociedade. Lilia encena no Brasil um papel análogo àquele atribuído ao povo argentino logo
após a ditadura: o “da sociedade inocente, vítima dos enfrentamentos entre ambos os
extremismos, e uma sociedade enganada pelo poder militar do qual esperava apenas a
pacificação nacional, mas nunca a implementação de um plano sistemático de desaparição de
pessoas”, nas palavras de Daniel Lvovich e Jaquelina Bisquert.370 Vestida de baby-doll, Lilia
também acreditava que podia dormir em paz em meio ao fogo cruzado sem o “tipo de
proteção” que Henrique lhe oferecia.
No filme de Barreto, essa representação específica da donzela empreende mais um
movimento de sua ampla operação de desculpação. Afinal, ao sugerir a imagem de um povo
inocentemente adormecido, a obra retira do debate a temática da omissão da sociedade
perante o terror do regime. Denise Rollemberg já fez a crítica dessa modalidade de
esquecimento no Brasil: “O conhecimento da tortura era de poucos, sobretudo daqueles que a
viveram, de suas famílias e de seus amigos. Os demais não sabiam. […] Diante da barbárie –
ou quando a barbárie é a disponibilidade de convivência com a barbárie –, recorre-se à
inocência.”371 Sobre Lilia não pesa a culpa pela inércia: ela apenas dormia o sono dos
inocentes.
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- A delação: o povo do “lado certo”
Em O que é isso, companheiro?, há outra faceta da relação entre o povo e o regime
que não aquela caracterizada pela ingenuidade passiva adormecida. Ao longo da trama, vão
surgindo alguns personagens, anônimos populares, que tomam a atitude de delatar os
militantes às autoridades. Na cena em que os guerrilheiros aguardavam, emboscados na rua
Marques, a chegada do veículo de Elbrick, Dona Margarida (interpretada por Fernanda
Montenegro), observando da janela de casa e desconfiada da atitude suspeita do grupo,
telefona para a polícia. Um relapso Sargento Eiras (vivido pelo músico Lulu Santos) atende a
chamada e, de forma protocolar, registra a denúncia para averiguação. Pouco depois, ele
retorna a ligação de Dona Margarida e diz que o carro cuja placa ela informara estava em
ordem. Diante da insistência da senhora, ele, um tanto jocoso, a aconselha a sair da janela e ir
descansar um pouco. Irritada com a insinuação do policial, ela bate o telefone e continua
espreitando o grupo, até que suas suspeitas se confirmam: Elbrick é capturado diante de sua
janela. Persistente, ela pega o telefone mais uma vez, volta à janela e disca.372 Caso fosse
levada a sério pela polícia, a denúncia de Dona Margarida poderia ter evitado que o diplomata
caísse nas mãos dos guerrilheiros. (Ver ANEXO, Figura 83.)
Os órgãos de segurança aprendem a lição e Henrique passa a averiguar com aplicação
toda e qualquer denúncia. Diante do exagero do pedido de Julio na mercearia e de sua
demonstração de bazófia ao exibir o maço de dinheiro, o “português” telefona para a polícia.
Deixando o estabelecimento, Julio passa pelo entregador de bicicleta que ali chegava.373
Minutos antes, o espectador já tinha visto esse mesmo entregador deixando uma encomenda
junto ao portão do cativeiro.374 Quando ele e Julio se cruzam em frente à mercearia, fica
sutilmente prenunciada a revelação do endereço da casa onde estavam os guerrilheiros. Na
cena subsequente, esse risco é confirmado. Em reunião dos agentes da repressão, Brandão
menciona o relatório da polícia sobre um padeiro de Santa Teresa que comunicara o episódio
de um garoto que havia comprado oito galetos de uma só vez e que tinha mostrado uma
“montanha de dinheiro” para pagar. Henrique estranha o teor do comunicado e Brandão diz
não acreditar que aquilo tenha alguma relação com o sequestro. Mesmo assim, Henrique
decide investigar, afinal, ele pondera: “Se a polícia tivesse dado ouvidos à denúncia da rua
Marques, nós não estaríamos nessa fria.”375 Os dois agentes vão pessoalmente à mercearia
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para conversar com o “português”, e este lhes fornece o contato de seu entregador, que
desconfiava que o “gajo”, como diz, morava na rua Barão de Petrópolis.376 Na conjunção da
alazonia de Julio com a delação do “português” e a diligência de Henrique, a repressão
descobre o endereço do cativeiro. (Ver ANEXO, Figura 84.)
Um mês após o fim do sequestro, é novamente por meio da colaboração dos
“populares” que Henrique chega até os guerrilheiros. O senhorio da casa que servira de
cativeiro entrega ao agente a página dos classificados recortada por Maria, o que leva à queda
dela e de Fernando.377 Outra vez, o descuido dos militantes conjuga-se com a disposição do
povo para a denúncia. (Ver ANEXO, Figura 85.)
Em sua caçada, Henrique conta com o próprio profissionalismo contraposto ao
amadorismo desatento dos jovens guerrilheiros. Porém, o alcance do sucesso efetivo na
descoberta dos esconderijos dos militantes depende, na trama do filme, de iniciativas de
delação por parte de alguns personagens mais ou menos anônimos. Da forma como é
representada em O que é isso, companheiro?, a colaboração do povo com o torturador não
traz a carga da culpa de uma cumplicidade. As imagens da delação não retratam o
colaboracionismo da sociedade com um regime criminoso. Fica mantida nessas passagens a
coerência da operação de desculpação que o filme estende, por vias distintas, aos diversos
grupos que viveram aqueles tempos – exceto Jonas, sempre. Quando o povo acorda de seu
sono e decide agir, ele o faz sob o signo da cooperação inocente com Henrique, aquele cuja
missão é colocar fim na desordem do mundo. Mais uma vez, é de inocência que se trata. Na
versão de Barreto, a sociedade é inocente, seu sono inerte não significa omissão, tampouco a
delação é cumplicidade.378
A surdez do povo, reconhecida por Fernando, em relação àquilo que as vanguardas
tinham a dizer379 deve-se, portanto, a uma escolha. Em O que é isso, companheiro?, a
sociedade optou por ficar do lado de Henrique, colocando-se como parceira do agente da
ordem no combate ao “mal maior” da guerrilha. Se, em determinado momento do filme, o
motorista de táxi entusiasma-se com o sequestro realizado “bem nas barbas dos milicos”,
como diz, é apenas para comparar o feito dos militantes ao dos cosmonautas.380 Não se trata
nesse caso de apoio político efetivo, mas da vibração diante de mais um espetáculo oferecido
pela televisão. No fundo, a associação feita pelo taxista reitera a temática dos jovens
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lunáticos. Discutindo o isolamento das vanguardas, Marcelo Ridenti menciona o episódio
similar relatado por Gabeira em seu livro como exemplo da “torcida” da população, “exterior
à luta propriamente política”, pelo êxito dos sequestradores. Tal simpatia, conforme Ridenti,
tomava os militantes como “cosmonautas, fora da realidade social que pretendiam
transformar”.381 No filme, o júbilo despolitizado do taxista é a expressão menos marcante do
isolamento da luta armada em relação ao povo. De fato, O que é isso, companheiro? realiza
um deslocamento significativo na leitura do desencontro entre vanguardas e sociedade.
Quanto ao tema, a pregnância de suas imagens não está tanto na alienação, mas sim no
envolvimento direto do povo no combate aos guerrilheiros. Na perspectiva moral do
melodrama, Dona Margarida, o “português”, o entregador, o senhorio, todos esses anônimos
representam os homens e as mulheres “de bem” que se colocaram do “lado certo” da
história.382

- Memória ingrata da tortura: separação e incompreensão do sacrifício de Henrique
Na cena em que Henrique revela à esposa que praticava sevícias em sua nova função,
a movimentação dos atores no espaço dramático por quatro vezes repete a mesma dinâmica:
Lilia afasta-se de Henrique e ele busca uma reaproximação.383 (Ver ANEXO, Figuras 86-87.)
Esses deslocamentos cênicos reiterados no interior do quarto prenunciam sutilmente a
separação do casal, motivada pelo envolvimento do marido com a tortura. Fora do ambiente
doméstico, Henrique prossegue o seu “trabalho” de buscar os guerrilheiros. De dentro da casa
do cativeiro, usando um binóculo, Jonas avista e desconfia de dois técnicos da companhia
telefônica no alto do poste defronte. Ele passa o binóculo para Toledo, que observa e confirma
a suspeita. O plano simula o ponto de vista de Toledo através da lente: pela fresta estreita, vêse Henrique disfarçado.384 A configuração dessa imagem remete imediatamente a um plano
anterior no qual Elbrick, olhando através da persiana do quarto onde está cativo, vê no alto a
estátua do Cristo Redentor.385 (Ver ANEXO, Figuras 88-89.) Por meio da similitude entre
essas duas tomadas, começa a se esboçar no filme a associação da figura de Henrique à do

381

RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. 2 ed. revista e ampliada, São Paulo: Ed. Unesp,
2010. p. 250-251 e 268-269.
382
Uma manifestação posterior próxima dessa perspectiva pode ser encontrada, por exemplo, na obra de Elio
Gaspari: “[…] A sociedade podia não estar interessada em sustentar a ditadura militar, mas interessava-se muito
menos pela chegada à ditadura do proletariado ou de qualquer outro grupo político ou social que se autointitulasse sua vanguarda.” GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. p. 194.
383
0:43:39
384
1:13:37
385
1:06:35

139

redentor. O encerramento da cena dos “técnicos” sintetiza os temas da separação e da
redenção, até então apenas indicados discretamente. Após fazer uma chamada dissimulada
para o número do cativeiro, Henrique telefona para sua própria casa. Do outro lado da linha,
em off, Lilia atende. Ele diz: “Lilia! Oi, minha linda! Escuta, fala comigo.” Lilia se recusa:
“Não, Henrique.” Ele implora: “Não! Por favor, não desliga!” Ouve-se o ruído do telefone
sendo desligado e Henrique xinga. Ao final da ação, sua figura está enquadrada em primeiro
plano e, ao fundo, sem profundidade de campo,386 é possível distinguir novamente a estátua
do Cristo Redentor no topo do Corcovado.387 (Ver ANEXO, Figura 90.) Por meio da
interrupção abrupta do telefonema, o espectador é informado de que a esposa efetivamente o
abandonara. Pela conformação do enquadramento, a imagem de Henrique mais uma vez é
vinculada, agora no mesmo plano, à representação do redentor.
As nuances de Henrique já indicavam a existência de certa virtude individual na
essência do torturador. Descartada a hipótese de que os paralelismos acima destacados sejam
frutos de coincidências inadvertidas das tomadas ou da mera exploração fotogênica da
paisagem carioca, as associações de imagens que sugerem estariam dedicadas a incluir no
referencial simbólico em torno de Henrique o ideário da redenção cristã. A força desses
planos, em tudo coerentes com a caracterização geral do personagem, provém exatamente do
modo sub-reptício de insinuação de sentidos, compondo uma espécie de “mensagem
subliminar” voltada a induzir a leitura que o espectador faz de Henrique. O tema da virtude do
torturador vai delineando seus contornos e só não pode se exibir com a nitidez absoluta do
melodrama justamente porque, no caso de Henrique, a virtude está sacrificada em nome da
missão que lhe foi designada. É precisamente essa dimensão sacrifical que a imagem da
redenção coloca no horizonte de interpretação do personagem. Em O que é isso,
companheiro?, Henrique é aquele que carrega o fardo de redimir a ordem do mundo, ao custo
de seu sono e de seu lar. Os pesadelos que o afligem são resultado da consciência do sacrifício
da inocência que lhe foi imposto com a abertura do “frasco perigoso” da tortura – vale
lembrar a importância do sono dos inocentes na temática fílmica. A separação conjugal e a
expulsão do ambiente doméstico completam sua imolação, sendo signos da suspeita que
ronda seu valor individual.388 Mesmo diante de tais privações, Henrique prossegue
executando diligentemente a tarefa que lhe cabe. Em mais uma inversão insidiosa, o filme
386

A ausência de profundidade de campo pode ser definida como a retirada de foco dos elementos mais distantes
da objetiva da câmera. Para uma descrição mais detalhada, cf. AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário
teórico e crítico de cinema. 4 ed. Campinas: Papirus, 2009. p. 242-243.
387
1:14:02
388
Sobre o tema da virtude sob suspeita, cf. BROOKS, 1995, p. 30.

140

transfere o caráter sacrificial para o campo simbólico do torturador, reduzindo a entrega dos
jovens à luta armada ao erro e representando a dor da tortura como purgação. No fundo, foi
Henrique o obrigado a abrir mão da própria inocência para purificar a inocência dos
equivocados e garantir a inocência do povo.
Sua missão última é a salvação da harmonia social suspensa naquele mundo de cabeça
para baixo. E nisso ele obtém êxito: Henrique vence o confronto final com o antagonista
Fernando e, em 1989, o intertítulo informa, “a democracia volta ao Brasil”. Em todo o filme,
ele é o personagem que atua em nome da ordem, e não por acaso seu bordão alude exatamente
ao desconcerto do mundo. O final feliz democrático de O que é isso, companheiro?, em
grande medida, é fruto de sua ação. Neste ponto, a assimetria da ferradura adquire dimensão
máxima: se em uma das extremidades está a vilanização excessiva de Jonas, na outra, de
forma nuançada – como não poderia deixar de ser –, encontra-se a cautelosa redenção do
torturador. A danação do operário-guerrilheiro – ou seja, a morte sob tortura – é o polo
oposto indissociável do triunfo final de Henrique na restauração da democracia.
Sempre lúcido, o agente sabe que sua entrega à imolação será incompreendida. No
diálogo com a esposa, ele diz: “Essa é a lógica da guerrilha: se você não tortura, eles vencem;
se você tortura, eles vencem também, acabam te denunciando como um exemplo de barbárie.
É uma grande hipocrisia, mas que funciona! E como funciona!”389 Nessa fala, a tortura fica
caracterizada explicitamente como o fator que, por um lado, garantiu a Henrique a vitória no
filme e na história e, por outro, lhe traria a derrota na memória. Uma memória que, em sua
visão, é hipócrita, dado que todos dependiam da barbárie que ele, com sacrifício pessoal,
perpetrou para que a ordem fosse redimida. A sociedade que esteve ao seu lado na encenação
da história e que com ele cooperava delatando os guerrilheiros, Henrique o pressente, buscará
o distanciamento na memória. A separação conjugal imposta por Lilia é o grande emblema da
tese fílmica sobre a lembrança social da tortura: uma memória ingrata para com aqueles que
no passado renunciaram à própria inocência na tarefa de garantir a inocência do povo
brasileiro. Diferentemente dos personagens virtuosos do melodrama canônico, Henrique não
consegue desfazer os mal-entendidos que suscitam a desconfiança sobre a própria virtude.
Em O que é isso, companheiro?, a sutil mobilização simbólica ao redor do
personagem do torturador realiza um deslocamento do tópico do desencontro. Em sua versão
da história, o descompasso entre povo e vanguarda era algo dado, uma vez que a sociedade
sempre esteve do “lado certo”, do lado da ordem, do lado de Henrique. As nuances e os
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signos que gravitam em torno de Henrique tematizam, no fundo, o isolamento do torturador
na memória. Não se trata propriamente de um desencontro entre povo e regime, mas de um
divórcio, um afastamento ingrato em relação à barbárie um dia apoiada pela sociedade. No
limite, no melodrama de Barreto, o torturador que sacrificou a própria inocência é o grande
injustiçado da memória.
B) DIVERGÊNCIAS E MONTAGEM DA UNIDADE TELEOLÓGICA DA RESISTÊNCIA
Após a análise da edição da totalidade narrativa composta pelos núcleos testemunhais
e pelas imagens de arquivo em Hércules 56, a reflexão volta-se para as tensões manifestas na
sequência final do documentário, dedicada ao balanço autocrítico da experiência. A despeito
do impulso à coesão descrito no capítulo anterior, as imagens do filme de modo algum negam
ao espectador as diferentes avaliações do decorrido enunciadas pelos entrevistados. A
primeira seção empenha-se na identificação dessas opiniões divergentes, suas possíveis
relações com o engajamento político passado dos sujeitos e com outras manifestações do
balanço da luta armada, principalmente historiográficas. Indo no sentido inverso, a segunda
seção busca descrever os artifícios especificamente cinematográficos mobilizados de forma a
aplainar as discordâncias das testemunhas em prol de uma confluência teleológica. Uma seção
final insere o tema da fricção fílmica entre divergências e convergência no debate
historiográfico sobre a memória da unidade da resistência ao regime.
“Desastre” ou “equívoco triunfal”: divergências em torno do desencontro

Em Hércules 56, tão logo se encerra a narrativa da ação do sequestro, tem início o
segmento que aqui será denominado sequência autocrítica, voltado ao balanço da ação.390 As
questões de fundo que atravessam todo esse bloco fílmico são o desencontro entre vanguarda
e povo e a derrota da luta armada, tópicos recorrentes na literatura de testemunho, na
historiografia e no cinema sobre o período. O descompasso e a desventura do projeto
revolucionário no Brasil são unanimidades nos debates acerca dos anos 1960 e 1970, e no
documentário de Silvio Da-Rin isso não é diferente. Oriunda dos trágicos desdobramentos
factuais, tal conformidade de base, entretanto, está longe de anular as diferenças de opiniões a
respeito dos motivos do desencontro e da derrota das esquerdas brasileiras. Em Hércules 56, o
relato da breve estada no México e das discussões em torno da ida para Cuba introduz o
390
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assunto das divergências existentes no seio do grupo dos quinze libertos. O fato de os
dirigentes da ação terem decidido elaborar uma lista ecumênica, que abrangesse as mais
diversas organizações que lutavam contra o regime, acabou por ampliar o leque de
discordâncias. Somente entre os quinze libertos estavam representados, salvo engano:391 DIGB/MR-8, ALN, Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Ação Popular (AP), Movimento
de Libertação Popular (Molipo), Dissidência de Niterói (DI-RJ), Movimento Armado
Revolucionário (Mar), Corrente Revolucionária – MG e Partido Comunista Brasileiro (PCB).
Além disso, já eram duas as organizações que promoveram o sequestro: DI-GB/MR-8 e ALN.
As “divergências e convergências dos projetos revolucionários” dos inúmeros grupos de
esquerda atuantes no período, seja quanto ao “caráter da revolução”, à “organização
revolucionária” ou às “formas de luta”, já foram inventariadas minuciosamente por Marcelo
Ridenti.392 As obras historiográficas de Jacob Gorender e Daniel Aarão Reis Filho também
oferecem um panorama consistente de tais nuances ideológicas. 393 Não é o caso aqui de
reproduzir todo o espectro conceitual das esquerdas brasileiras, mas sim de incluí-lo no
horizonte de análise dos matizes da avaliação do desencontro e da derrota presentes em
Hércules 56. No passado, os indivíduos agremiavam-se em torno de programas políticos
distintos, e isso seguramente tem seu peso no olhar que lançam para aquela experiência desde
o presente. Como já observou Cássio dos Santos Tomaim na análise que faz do filme: “A
circunstância do reencontro destes personagens favoreceu o registro das contradições e
inúmeras versões de como se deu o seqüestro do embaixador, uma vez que estes integraram
na época grupos diferentes da luta armada.”394
A análise das falas que compõem a sequência autocrítica permite a identificação de
dois eixos principais ao redor dos quais gravitam as avaliações em Hércules 56: 1) as razões
do desencontro; 2) os graus da derrota. Dentre as razões, ganha relevo justamente o
sectarismo das organizações de esquerda. O motivo é abordado em uma sucessão de
depoimentos que inclui as opiniões de Flávio Tavares,395 Maria Augusta,396 Ricardo Vilas,397
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Vladimir Palmeira,398 Mario Zanconato,399 José Dirceu (“ […] não havia ali entre nós unidade
política […].”400), Ricardo Zarattini (“Era cada cabeça uma sentença […].”401), novamente
Zanconato402 e mesmo o debate das lideranças.403 Nessas passagens, fica indicado que o
convite cubano ao grupo foi o catalisador das discordâncias, destacando-se nesse ponto o
desligamento de Ricardo Vilas da DI-GB/MR-8, por iniciativa de Maria Augusta e Vladimir
Palmeira, sob o argumento de que ele não tinha “nível ideológico”, algo que o impediu de
seguir com os companheiros até o país socialista. Mais exemplos do sectarismo da época
podem ser pinçados nesse trecho do filme: Zanconato relata o impacto causado pelo
“chacoalhão” recebido do torturador que lhe chamou a atenção para a divisão que enfraquecia
as esquerdas perante os militares; os dirigentes cogitam se o fato de Toledo não haver
informado a Marighella sobre a ação teria alguma relação com disputas internas na ALN.
Outro dos motivos do desencontro abordados no filme é o militarismo das
organizações armadas, quesito em que afloram mais contrastes. O pano de fundo narrativo é o
treinamento de guerrilha oferecido em Cuba, ao qual, de um lado, Maria Augusta se refere
nos termos da gratidão pelo “salto” profissionalizante da militância404 e, de outro, Vladimir
Palmeira alude empregando a expressão “fábrica de cadáveres”.405
O isolamento dos grupos armados também surge como uma das causas do
descompasso histórico. José Dirceu, por exemplo, relata a experiência de imersão na
clandestinidade após o retorno para São Paulo, em 1971, em um contexto de sucessivas
quedas dos companheiros e de piora progressiva da situação das organizações.406 No núcleo
dos dirigentes, Daniel Aarão Reis Filho traz para o filme, de forma breve e sintética, a própria
tese historiográfica do desencontro entre a vanguarda armada e, como diz, uma “sociedade
que não estava a fim de acompanhar uma ofensiva revolucionária que implicasse ações
daquele tipo”. Conforme avalia: “Se houvesse um grande apoio, se houvesse uma guerra
revolucionária em curso, como fazia parte dos nossos discursos, e uma sustentação ampla na
sociedade, os desdobramentos seriam outros”.407
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As falas sobre as razões do desencontro apontam os “equívocos” que ganham destaque
nesse bloco de Hércules 56: sectarismo, militarismo e isolamento. Tais tópicos vêm sendo
debatidos desde os anos 1970, constituindo-se em objetos das autocríticas internas das
organizações armadas,408 das reflexões da literatura testemunhal e da historiografia sobre o
período – além do cinema. Em 1977 – portanto, antes da publicação do livro de Fernando
Gabeira –, Renato Tapajós já lançara o impactante Em câmara lenta, “romance” que Jacob
Gorender define como a expressão artística do avanço autocrítico pioneiro da Ala Vermelha,
grupo no qual militava Tapajós.409 Em um relato de tom melancólico (“se ao menos tivesse
servido para alguma coisa”410), o protagonista, incapaz de distanciar-se, enfrenta um embate
simultâneo com as reminiscências e com o cerco à guerrilha urbana. Fiel, por compromisso de
sangue com os que tombaram, a uma causa perdida, ele é atormentado pela brutal morte de
uma companheira sob tortura. No desfecho trágico, a “deserção definitiva”411 do narrador é o
gesto fatal que o leva ao encontro da companheira e de todos os outros que sucumbiram em
nome da mesma utopia; simultaneamente, é a morte simbólica do sonho guerrilheiro.412 De
modo oposto, em Os carbonários, testemunho de Alfredo Sirkis publicado em 1980,413 a
experiência é abordada com o tom leve da aventura vivida pelo jovem idealista que passara
pela luta armada sem ser preso ou torturado. Outros depoimentos escritos poderiam ser
citados, todos eles, de um modo ou de outro, lidando com os descaminhos que levaram à
ruína do projeto revolucionário e estendendo, assim, a autocrítica das esquerdas para além dos
quadros das organizações clandestinas.414
Na segunda metade dos anos 1980, a avaliação do fracasso das esquerdas no Brasil
ganhou expressão historiográfica e sociológica por meio das obras de Jacob Gorender, Daniel
Aarão Reis Filho e Marcelo Ridenti. Em Combate nas trevas, clássico da historiografia sobre
a guerrilha publicado em 1987, Gorender faz uma apreciação entranhada das “ilusões
408
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perdidas” das esquerdas. Para o autor, a “imersão geral na luta armada” 415 que caracterizou o
programa das estruturas clandestinas, principalmente a partir da passagem de 1968 para 1969,
acabou levando a um profundo isolamento. Ele escreve: “As organizações sectárias e
vanguardistas da esquerda radical atuavam quase sem base social. Sua proposta de luta
armada não se amplificava pela ressonância.”416 Na avaliação de Gorender, a ofensiva
guerrilheira pós-1964 significou uma “violência retardada” que, “em condições desfavoráveis,
cada vez mais distanciada da classe operária, do campesinato e das classes médias urbanas,
[…] não podia deixar de adotar a concepção da violência incondicionada para justificar a luta
armada imediata”. Motivada pelas ideias do “foquismo” e do “terrorismo”, ele conclui, “a
derrota era inevitável. O que está demonstrado”.417 Para o autor, o “erro fundamental” das
esquerdas foi não terem percebido o momento exato em que as condições históricas
determinavam que pegassem em armas. O instante oportuno da violência revolucionária,
conforme Gorender, era o início de 1964, quando, ele escreve, “avançava impetuosamente o
maior movimento de massas da história nacional e o País já se achava no redemoinho de uma
crise institucional”. Em sua concepção, tal fora a ocasião do desencontro entre vanguarda e
povo, motivado pela recusa da primeira em agir incisivamente. A investida guerrilheira tardia,
na conjuntura em que “o adversário dominava o poder do Estado”, conclui, estava fadada ao
fracasso. Para Gorender, “o estudo crítico das tentativas e das derrotas da esquerda” deve ser
empreendido sem “nenhuma complacência” na “revelação e análise das responsabilidades de
correntes políticas e de lideranças individuais”.418 Nesse ponto, o texto deixa transparecer a
dimensão do “acerto de contas” pessoal que marca as análises, principalmente aquelas
voltadas às posturas do PCB de Luís Carlos Prestes (por quem o autor não faz questão de
demonstrar qualquer apreço). A crítica inclemente de Gorender está carregada das posições
políticas de quem não apenas historiava o período, mas teve papel ativo nos eventos
analisados. O historiador é também testemunha, e a própria redação escancara isso em muitas
passagens da obra. O rigor do juízo dirigido a Prestes e ao PCB reverbera a vivência do autor
no partido, assim como a sua avaliação do foquismo está marcada pelas diretrizes assumidas
no PCBR. A escrita historiográfica de Gorender sobre os erros das esquerdas se dá sob o
signo do tom subjetivo que ecoa as divergências de época. Em nenhum momento o autor se
exime do embate político que, no livro, ganha a forma da reflexão historiográfica. Em
Combate nas trevas, história e testemunho são quase indiscerníveis.
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Algo semelhante ocorre em A revolução faltou ao encontro, obra de Daniel Aarão
Reis Filho publicada pouco depois, em 1990.419 Já foi mencionado que Daniel Aarão está
presente em Hércules 56, embora não no papel de “especialista”, mas sim na condição de
testemunha privilegiada do sequestro. Também ficou descrita um pouco acima a passagem do
documentário na qual ele alude sumariamente à tese que fundamenta o livro em questão.
Chega o momento de buscar uma aproximação mais detida junto a suas hipóteses
historiográficas. Em uma espécie de resposta à crítica impiedosa realizada por Gorender,
Daniel Aarão refuta as “interpretações correntes” que atribuem as “derrotas e desencontros”
dos comunistas a supostos equívocos e “carências adjetivas”.420 Indo na contramão de tais
proposições, o historiador sustenta que os elementos que frequentemente são apontados como
deficiências (“os pressupostos fundadores, a leitura legitimadora dos modelos internacionais,
a dinâmica antidemocrática, a estratégia de tensão máxima e a presença marcante das elites
sociais intelectualizadas”421) seriam, na verdade, as características básicas substantivas dos
grupos comunistas, os “fatores de coesão” imprescindíveis à sua constituição como
organizações de “estado-maior revolucionário”.422 Conforme Daniel Aarão, pouco importa
que tais “fatores de coesão”, “indispensáveis para o funcionamento e fortalecimento das
organizações comunistas”, debilitassem e enfraquecessem “simultaneamente a capacidade dos
comunistas de manterem um contato, uma troca, uma interação, vivas e ágeis com o processo
histórico”.423 Afinal, ele escreve:
Na medida em que se constituem em “esfera autônoma e em posição de superioridade” em
relação aos dirigidos, ou às bases, ou às massas, os comunistas incorrem num tipo de alienação
que não é “desvio” ou “debilidade”, porque é conseqüência e atributo do tipo mesmo de
organização que preconizam. Mas esta alienação não impede os comunistas de agir com eficácia
e decisão no sentido da revolução pela qual tanto se empenham.424

Nesse ponto, Daniel Aarão chega ao cerne de sua tese: as organizações comunistas
estavam “preparadas, coesas e mobilizadas, em uma palavra, prontas – mas a revolução faltou
ao encontro…”.425 Para ele, não houve coincidência no Brasil entre tal preparo das
vanguardas e a “intervenção revolucionária dos movimentos sociais”.426 Por aqui, conclui o
autor, as formulações comunistas “encontraram surdos ouvidos, falta de vontade, em suma, o
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‘imobilismo de cadáver’” de seu próprio povo.427 Nota-se que a operação argumentativa de
Daniel Aarão inverte o polo da responsabilidade pela derrota da revolução. Compreender a
realidade social brasileira, ser povo, nada disso cabia ao revolucionário comunista. Do alto de
seu isolamento, o papel da vanguarda era esperar, em prontidão, a “situação revolucionária”,
esta sim atribuição do povo. Os comunistas brasileiros colocaram-se a postos, preparados para
a revolução, mas – e é esse o sentido essencial da tese – o povo faltou ao encontro. Na virada
dos anos 1980 para os 1990, a lógica do Daniel Aarão historiador parece ser ainda a do Daniel
Aarão militante. Sua fé na retidão histórica dos grupos de vanguarda não esmoreceu, e é com
tal profissão que encerra o livro: “[…] as organizações comunistas podem estar fracas, mas
tornarem-se poderosas, por serem fortes.”428 Evocando a coesão dos guerrilheiros do passado,
o militante-historiador mantém, no momento da escrita historiográfica, a coerência com os
postulados que pautaram a ação de outrora. Buscando redimir as vanguardas brasileiras, sua
crítica transforma descompassos em virtudes e, assim, encontra no povo o culpado pelo
fracasso da luta armada.
Em O fantasma da revolução brasileira, livro publicado originalmente em 1993,429
Marcelo Ridenti dirige-se explicitamente às contradições da interpretação de Daniel Aarão.
Sem rodeios, ele escreve:
Alguns elementos, levantados por Daniel Reis, dos mecanismos de coesão interna das
organizações da esquerda devem ser levados em conta, paradoxalmente, para demonstrar uma
tese oposta à dele: em vez de permitir a sobrevivência das organizações comunistas, sem
qualquer sintonia com o movimento da luta de classes, a lógica interna das organizações tornase autodestrutiva, ao permanecer desenraizada socialmente.430

Segundo Ridenti, tanto as críticas pautadas nos “erros” e “desvios” dos grupos
armados quanto a tese dos “fatores coesionadores” de Daniel Aarão pecam pelo deslocamento
do centro da análise, “que não está onde deveria estar (no movimento contraditório do social);
mas na vontade e na atuação das supostas vanguardas”.431 Sociólogo, o autor afirma a
necessidade de que a lógica interna das organizações seja historicizada, inserida no “devir da
sociedade, numa determinada conjuntura”.432 Segundo Ridenti, só assim seria possível
compreender a dinâmica de isolamento que, paradoxalmente, fez da luta pela sobrevivência o
motivo da autodestruição das organizações clandestinas. Tal foi o processo que, em sua visão,
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levou à morte daquele projeto revolucionário. Os grupos de esquerda nele se enredaram,
explica, porque acreditavam que poderiam, pelas armas, preencher o hiato deixado pela crise
de representatividade (populista, sindical, camponesa) das massas instaurada em 1964.433 No
fundo, Ridenti aponta a contradição capital entre a “ilusão da permanência representativa” e a
lógica de marginalização social exigida pela clandestinidade das organizações. 434 Uma das
originalidades da obra de Ridenti, seja em relação a Jacob Gorender ou Daniel Aarão Reis
Filho, é o distanciamento que se manifesta não apenas por meio de números e tabelas
apresentados em tom sociológico, mas no fato, explicitado em “Um prefácio pessoal e
político”, da ausência de “qualquer vinculação” dele “ou de pessoas próximas com a
resistência

armada

ao

regime

militar”.435

Mesmo

tendo

escrito

seu

trabalho

contemporaneamente aos outros dois autores, Ridenti era ainda garoto à época dos eventos.
Tal observação carrega o risco de uma valoração geracional dirigida às análises do passado
recente, como se a condição de não testemunha garantisse, por si só, maior objetividade às
reflexões. Se, por um lado, a distância vivencial não afiança a qualidade analítica, por outro, é
verdade que, entre a inclemência de Gorender e a apologia de Daniel Aarão, Ridenti abre uma
via mais ponderada. Sua análise sociológica da “crise de representatividade” afasta-se do
justiçamento simbólico de lideranças (como o faz Gorender em relação a Prestes) e da
mitigação da responsabilidade pela derrota (como o faz Daniel Aarão com relação às
vanguardas).
Os livros de Jacob Gorender, Daniel Aarão Reis Filho e Marcelo Ridenti compõem
uma espécie de tríade dedicada ao balanço historiográfico/sociológico do passado recente das
esquerdas armadas, todos eles escritos na segunda metade dos anos 1980. É fato que os
autores divergem entre si, às vezes frontalmente, mas chama a atenção um elemento comum
às três obras, já indicado nos termos empregados em seus respectivos títulos: “trevas”,
“faltou” e “fantasma”. Embora apresentem leituras heterogêneas do passado, as análises giram
em torno de uma ausência ou, antes, da busca pela explicação da não ocorrência da revolução
no Brasil. Em suma, os três autores têm como tema de fundo o télos revolucionário não
cumprido por aqui.
Em certo sentido, os tons da severidade de Jacob Gorender, da ponderação de Marcelo
Ridenti e da apologia de Daniel Aarão reverberam nos distintos balanços do passado
enunciados pelas testemunhas de Hércules 56. De fato, no segundo eixo da sequência
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autocrítica, a apreciação do grau da derrota apresenta as discordâncias mais significativas. Aí,
de modo geral, as conclusões em torno da experiência armada variam em uma gradação que
parte, no nível mais negativo, do “desastre”, passa pela afirmação do sacrifício e, no extremo
positivo, celebra o legado do sequestro.
Logo na abertura do bloco, Vladimir Palmeira afirma ser óbvio que se tratara de “uma
ação politicamente errada”, pois, segundo diz, as organizações não tinham “força suficiente
para fazer uma ação daquele tipo”. Ele lista os revezes que se seguiram ao sequestro – a queda
de Marighella, os desmantelamentos da ALN e do MR-8 –, fatos que, em sua opinião,
jogaram “definitivamente a esquerda na defensiva”.436 José Dirceu, à época politicamente
próximo de Vladimir Palmeira,437 faz uma apreciação ainda mais radical. Ele diz: “Não, eu
acho que foi um desastre. Nós fomos derrotados em toda linha, não deu certo praticamente
nada.” Menciona a negação da luta político-institucional pelos grupos armados e conclui:
“Nós não podemos fazer uma avaliação meias-tintas, nós temos que fazer uma avaliação
realista.”438
As vozes que trazem a questão do sacrifício para o balanço autocrítico inserem um
tom menos áspero entre as conclusões. Ainda no início da sequência, Flávio Tavares refere-se
ao sequestro como um “equívoco triunfal”. Para ele, embora tenha desencadeado a
sofisticação dos órgãos de repressão e da propaganda oficial, a ação “foi o fato mais
significativo da rebelião em si”.439 Mais adiante, Tavares caracteriza a luta armada como um
“gesto generoso”, “ainda que equivocado”, daqueles que não foram “para debaixo da cama” e
deram o “que de melhor se tinha: a vida”.440 Dando sequência ao tópico, José Ibrahin declara
que ele e os demais militantes tinham consciência de que estavam “entregando” a vida “por
essa causa”, como diz, uma vez que a morte e a prisão sempre estiveram no horizonte.441
O desfecho do segmento autocrítico aponta para o legado positivo do sequestro,
enunciado principalmente pelos dirigentes Manoel Cyrillo, Cláudio Torres e Franklin Martins.
Diante da pergunta de Da-Rin sobre a avaliação do grupo a respeito do acontecido, o primeiro
responde prontamente: “Eu acho que é uma das respostas que nós já demos, nós, o povo, já
demos às arbitrariedades todas, ao que o Estado americano representa.” Quebrando o tom, a
voz de Daniel Aarão Reis Filho surge, em fala breve, com a tese do desencontro. Cláudio
436
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Torres, de início, segue a mesma linha, ponderando que as organizações não tinham tomado
“consciência do momento histórico real” à época da ação. Mas Torres encontra, ainda assim,
algo que considera um aspecto favorável do sequestro. Ele diz: “No entanto, se nós olharmos
com um distanciamento maior, nós vamos ver que a ação teve um salto positivo, na minha
opinião, em termos estratégicos, que foi o seguinte: ela de alguma forma obrigou a ditadura
militar a se desmascarar.” Franklin Martins, por fim, introduz sua conclusão seguindo a
mesma dinâmica entre ressalva e otimismo:
Eu sinceramente acho que tem momentos na luta política em que o importante – você pode
dizer: “Eu quero vencer!”, é isso que você está querendo – mas o importante é lutar. Eu acho
que a guerrilha no Brasil, do ponto de vista da guerrilha de resultados, foi um desastre. Ou seja,
nós perdemos grandes quadros, muita gente morreu, ajudou num determinado momento a
unificar setores mais duros etc. e tal, mas do ponto de vista do que ela gerou para o futuro, eu
acho que ela gerou uma coisa extremamente positiva.442

É difícil remeter diretamente as apreciações individuais feitas no presente às
vinculações políticas do passado. Seria arriscado propor aqui uma relação imediata entre as
nuances ideológicas das organizações nas quais cada um dos sujeitos da experiência militava
e as razões e os graus da derrota apontados pelos sujeitos do relato. Afinal, além das naturais
idiossincrasias, muitas e diversas vivências transcorreram no tempo entre o fato e o
testemunho. Ocorre, porém, que tais nexos existem, e é Beatriz Sarlo quem coloca as
questões: “Das idéias que mobilizaram os anos 1960 e 1970, o que resta nos relatos
testemunhais? […] Quanto subsiste desse teor ideológico da vida política nas narrações da
subjetividade?”443 Sectarismo, militarismo e isolamento, entre as razões do desencontro,
desastre, sacrifício e legado, visões diferentes sobre o grau da derrota, todos esses são termos
de um balanço da experiência em que se mesclam convicções do passado e do presente. As
imagens de Hércules 56 de forma alguma negam essas tensões ao espectador.
O “Brasil melhor porque lutamos”: montagem adversativa, inserções de desafogo e o télos
democrático

Buscando distinguir as divergências entre os entrevistados, a análise deixou de lado
por um instante as especificidades cinematográficas e focou isoladamente as falas das
testemunhas e suas tensões. Esta seção tenta compreender os modos como as vozes
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discordantes são mobilizadas pela montagem do documentário e os sentidos que tal
articulação pode ter. Retoma-se agora uma reflexão propriamente estético-narrativa, dedicada
a discernir a versão da memória proposta pelo filme como obra integral. A hipótese de fundo
é que Hércules 56, mesmo concedendo ao espectador o acesso às tensões individuais em suas
imagens e seus sons, traz na edição da sequência autocrítica um impulso de fricção com tais
divergências voltado a aplainá-las e distensioná-las em prol de uma teleologia clara.
A abertura do bloco expõe a afirmação do erro evidente da ação enunciado por
Vladimir Palmeira, testemunha que tende, como se viu, a uma avaliação mais negativa
daqueles eventos.444 Imediatamente após essa asserção, em corte direto, Flávio Tavares
introduz uma inflexão amenizante, adicionando a temática do triunfo na caracterização do
erro. Ele diz: “Nosso equívoco triunfal! Nosso equívoco triunfal foi o sequestro do
embaixador americano”.445 No plano subsequente, novamente em corte direto, José Ibrahin
fala que o número de presos libertados poderia ter sido maior caso os militantes soubessem a
dimensão do compromisso do regime brasileiro com os EUA.446 Há nessa suposição certa
coerência com a noção de equívoco triunfal: de acordo com o raciocínio de Ibrahin, pedir a
troca de apenas quinze pessoas foi um erro de avaliação da grandeza do trunfo que se tinha
em mãos. Em seguida, os dirigentes fazem o desagravo de Jonas e Toledo. Cláudio Torres
diz: “Infelizmente, foram assassinados pela ditadura.”447 Tão logo chega ao fim a passagem
sobre as duas lideranças mortas pelo terror de Estado, ocorre a breve, porém, significativa
inserção do plano de arquivo, em P&B, de uma passeata realizada no México: de costas para a
câmera, em cima de um veículo, um jovem segura a bandeira daquele país; ao seu lado, um
menino, portando um cartaz em uma das mãos, com a outra faz o sinal do “V” da vitória
diante da multidão.448 Um movimento de câmera enquadra os dedos do garoto em primeiro
plano. Ao fundo, vê-se a evolução da passeata. A música é alegre. (Ver ANEXO, Figura 91.)
Ou seja, o mal-estar que aflora com a menção aos assassinatos de Jonas e Toledo é
prontamente debelado pela inserção de arquivo e pela música, que servem como uma espécie
de “respiro” à gravidade do saldo negativo da ação. Nesse trecho do filme, a dinâmica das
associações de ideias é patente: fala-se do erro, surge a noção de triunfo; fala-se da morte,
aparece o “V” da vitória.

444

1:00:03
1:00:41
446
1:01:26
447
1:01:47
448
1:04:13
445

152

Em outra passagem, o recurso da edição é semelhante. Os dirigentes criticam a falha
de Fernando Gabeira, discutindo ainda se a repressão efetivamente conhecia o endereço do
cativeiro. Logo em seguida, a narrativa atinge a chegada dos libertos a Cuba. Surge o plano
aéreo sobre Havana, em P&B, acompanhado da canção Hasta siempre, de Carlos Puebla, cuja
primeira estrofe exalta a bravura do “comandante Che Guevara”. 449 Sucedendo a alusão à
impertinência de Gabeira, o teor apologético da composição abranda eventuais embaraços da
querela testemunhal.
Mais adiante, Vladimir Palmeira refere-se ao treinamento guerrilheiro oferecido em
Cuba como uma “fábrica de cadáveres”. Imediatamente após essa menção negativa, entra o
plano da entrevista de Maria Augusta no qual ela sopesa que, hoje, é possível criticar aqueles
exercícios, mas que, à época, os militantes tinham se proposto a realizá-los. Ela diz: “Eu só
tenho a agradecer a Cuba.” Surgem tomadas de arquivo de cubanos em festa (Ver ANEXO,
Figura 92.), com música alegre ao fundo, e a voz de Maria Augusta prossegue, em off,
dizendo ser aquele o povo “mais parecido com o brasileiro” que ela já encontrara no
mundo.450 Outra vez, a dinâmica da justaposição das entrevistas segue a lógica da asserção
grave sucedida pela ponderação. Aqui, essa modalidade adversativa de edição agrega-se às
inserções de desafogo, que emergem como balizas da amenização das conclusões do balanço
do passado no documentário.
O movimento de atenuação progressiva do mal-estar da derrota atinge o clímax nos
minutos finais de Hércules 56. José Dirceu, outro que, como Vladimir Palmeira, tende às
afirmações negativas, refere-se ao “desastre” da guerrilha no Brasil, afirmando a necessidade
de uma avaliação realista dos eventos.451 Na sequência, surge a inserção de arquivo que traz a
imagem e a voz de Rolando Frati fazendo menção, em tom irônico, à ruína dos grupos
armados: “‘Não, agora você é guerrilheiro, companheiro! Nada desse negócio de fazer
política, porque isso é reformismo. O negócio agora é no pau, vai ser no pau!’ Tá bom, o pau
veio em cima de nós e nos destruíram por completo.”452 Volta a tomada com a entrevista de
Dirceu, que enumera os dissabores da vida clandestina.453 Significativamente, um corte direto
para o depoimento de Flávio Tavares traz a frase que evidencia a dinâmica da montagem
adversativa. Ele diz: “Mas nós estávamos dando era o que de melhor nós tínhamos, nós não
fomos para debaixo da cama.” A conjunção adversativa “mas”, que abre o plano, é o emblema
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das viradas de tom que caracterizam a edição dessa sequência: a inflexão das avaliações
negativistas para aquelas que fazem ressalvas ao peso da derrota. Nesse mesmo trecho,
Tavares menciona o caráter sacrificial do “gesto generoso” da luta armada, a despeito do
equívoco,454 tema que é reiterado na fala seguinte, de José Ibrahin.455 Encerrando o filme, as
apreciações das lideranças, descritas na seção anterior, mantêm o jogo entre fatores negativos,
ponderação e aspectos positivos, concluindo o balanço do passado de Hércules 56 com o
destaque dos legados da ação. A fala derradeira de Franklin Martins (e do documentário),
também introduzida pela contraposição entre ressalva e otimismo, é o coroamento da lógica
fílmica de distensão:
Eu não tenho dúvidas de que o Brasil é muito melhor hoje do que era há vinte ou trinta anos
atrás (sic), nenhuma dúvida disso, entende? E eu acho que nós ajudamos nisso. Foi porque
sequestramos o embaixador americano? Não. Foi porque lutamos. O sequestro, captura etc. foi
um desses momentos de luta.456

A pregnância da sequência autocrítica de Hércules 56 fica no remate que exalta a luta
em si, a despeito da derrota histórica das esquerdas armadas. Com a inclusão de ressalvas
positivadas tão logo surgem as asserções mais incisivas do fracasso, balizando o bloco com as
inserções de desafogo, a dinâmica da montagem adversativa que marca esse segmento vai
preparando progressivamente o apogeu do “Brasil muito melhor” que conclui o documentário.
Nessa operação, o filme elege seus protagonistas e, não por acaso, as vozes de Flávio
Tavares e Franklin Martins se sobressaem em Hércules 56. Na “montagem paralela” analisada
no capítulo anterior, essas duas testemunhas já haviam assumido certa preponderância
narrativa no núcleo dos libertos e no núcleo dos dirigentes, respectivamente. De um lado,
Flávio Tavares lança mão da capacidade de expor os acontecimentos em suas minúcias,
dramatizando gestos, reproduzindo falas, mesmo assoviando e cantarolando. Nos pormenores
de sua enunciação, “o detalhe reforça o tom de verdade íntima do relato: o narrador que
lembra de modo exaustivo seria incapaz de passar por alto o importante […]”.457 O
indiscutível talento narrativo que Tavares demonstra na performance diante da câmera de DaRin já havia se manifestado na forma escrita, no belo e instigante relato testemunhal de sua
autoria intitulado Memórias do esquecimento, publicado em 1999.458 As intervenções de
Franklin Martins, por sua vez, revelam um temperamento sintetizador que acaba impondo
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certa ascendência narrativa sobre as falas dos demais companheiros ao redor da mesa.
Naturalmente, esse é um traço de personalidade que se colocou na situação da tomada do
debate, mas o documentarista poderia tensioná-lo, deixá-lo exposto, dar mais espaço às
posições dos outros sujeitos. No fundo, ao escolher os protagonistas testemunhais e incluir
suas visões positivas (o “equívoco triunfal” e o “gesto generoso”, do lado de Tavares; o
legado positivo e o “Brasil muito melhor”, por parte de Martins) nos momentos chave do
balanço autocrítico, a montagem deixa transparecer a opção do filme pela atenuação das
conclusões, algo já observável na dinâmica adversativa e nos marcos do desafogo inseridos.
Em seguida ao ápice do distensionamento do balanço do passado (a enunciação do
“Brasil muito melhor”), vem o epílogo reflexivo, no qual emerge o sentimentalismo da
lágrima negada de Agonalto, passagem já analisada no Capítulo I. 459 Depois, surgem os
intertítulos informativos, acompanhados pela trilha sonora sóbria. Após as cartelas, em uma
espécie de “por trás das câmeras”, há um último momento do debate das lideranças. Nele, de
forma descontraída, Franklin Martins narra o episódio em que recebera uma Tribuna de
debates na qual constava o artigo de um companheiro que criticava o imobilismo da
organização, exigindo audácia nas ações. Franklin Martins conta que, ao finalizar a leitura do
texto, com o sequestro já planejado, pensou: “Esse cara não sabe de nada!” Todos riem.
Começa então a soar a canção Aquele abraço, de Gilberto Gil, interpretada em nova versão
por Jards Macalé, embalando os créditos finais.460 Na apresentação do livro que traz a íntegra
dos depoimentos concedidos a Hércules 56, Da-Rin insere a música no contexto do sequestro.
Ele escreve que Gilberto Gil e Caetano Veloso, após negociarem “uma espécie de exílio”,
“experimentaram uma condição que me (a Da-Rin) lembra o banimento dos 15 presos
políticos trocados pelo embaixador americano”. Referindo-se especificamente a Aquele
abraço, o cineasta considera: “Ao contrário de destilar amargura com a partida compulsória
do país, Gil fez uma catarse, despedindo-se alegremente daqueles com quem conviveu na Vila
Militar, perto de Realengo.” E conclui: “Foi uma saudável coincidência que Aquele abraço
tenha estourado nas paradas de sucesso justamente na semana que antecedeu o seqüestro de
Charles Elbrick.”461 O modo como a música está inserida no filme – extraída da circunstância
amarga de seu lançamento,462 cantada em nova versão, soando imediatamente após um
instante descontraído das lideranças – acaba fazendo com que prevaleça sua dimensão alegre.
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A associação entre o “Brasil muito melhor hoje” e o Rio de Janeiro que “continua lindo” não
deixa de exprimir uma tendência ao tom apoteótico no arremate da operação cinematográfica
de distensionamento das apreciações.
A montagem adversativa da sequência autocrítica de Hércules 56 não dá tempo para
que aflore o mal-estar da ruína do projeto revolucionário no Brasil. As avaliações individuais
mais duras são sempre compensadas pelas ressalvas que enfocam os aspectos favoráveis da
experiência. Pela justaposição das vozes e pelas inserções, essa montagem entra em fricção
com as divergências, buscando aplainar os juízos pessoais e abrir, assim, uma via narrativa em
que os obstáculos rumo ao destino democrático estejam reduzidos. Mais uma vez, a palavra
testemunhal está a serviço de uma teleologia fílmica que é também histórica. Ao editar o
mosaico de discordâncias entre os sujeitos ouvidos, o documentário constrói o seu próprio
balanço positivo do passado, no qual o peso da derrota das esquerdas fica atenuado pela
projeção do télos do “Brasil muito melhor”.

O encontro no cinema: deslocamento teleológico e montagem da unidade da Resistência
As considerações da seção anterior não derivam de um niilismo histórico ou mesmo de
uma predileção estética pelo funesto. Trata-se, isto sim, de apontar no documentário Hércules
56 outro problema de ordem epistemológica. Afinal, a montagem fílmica empenhada em
desbastar as divergências acaba forjando a convergência de lutas plurais e díspares em uma
teleologia democrática que não escapa ao anacronismo. Aplainadas as tensões, todo e
qualquer ato passado de luta é subordinado ao impulso de construção de um sentido comum
cujo desfecho é o presente.
Em certa medida, já a proposta do documentário de promover uma reunião das
lideranças, tantos anos depois dos eventos, prenuncia essa orientação. Quanto aos libertos, o
reencontro não é literal, não se dá in loco, ocorre apenas simbolicamente por meio da coesão
da montagem das entrevistas concedidas individualmente. De todo modo, o congraçamento
pró-fílmico ou exclusivamente fílmico suspende momentaneamente a distância entre aqueles
sujeitos imposta pelas vicissitudes do tempo. Em termos estéticos, a forma do documentário
expositivo contemporâneo presta-se perfeitamente a esse embate contra a dispersão – de
sentidos. Como se as cisões políticas do passado e os balanços distintos da derrota pudessem
ser superados por um encontro simbólico promovido por artifícios documentários que
“aparam as arestas”.
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Foram descritos acima alguns exemplos dos modos como as reflexões autocríticas e
críticas debateram-se, desde os anos 1970, com a temática dos descaminhos das esquerdas no
Brasil. Ainda na segunda metade dos anos 1980, Jacob Gorender, Daniel Aarão Reis Filho e
Marcelo Ridenti estavam às voltas, no âmbito acadêmico, com a questão do desencontro entre
vanguardas e povo, buscando compreender os porquês da não realização do télos
revolucionário por estas paragens. Hércules 56 aproxima-se do problema adotando uma forma
cinematográfica que desloca o eixo dos atos passados e os transforma retrospectivamente em
luta pela democracia. O fio narrativo conduzido pela edição documentária opera uma guinada
teleológica na qual fica descartado o sentido prospectivo da utopia. O presente em que o filme
é realizado (ou seja, o futuro daquele passado) se converte em termo da história. Após o
desencontro no terreno da luta, o realinhamento documental das resistências passadas esforçase para concretizar a confluência das esquerdas nas imagens. Aí, nessa espécie de frente
ecumênica da memória no cinema, as discordâncias, embora visíveis, ficam em segundo plano
diante da celebração da Resistência (com letra maiúscula) e da sugestão implícita de sua
contribuição para o encontro da nação com a democracia hoje existente no Brasil.

- O rito da Resistência: potência, risco e dissolução da (auto)crítica
De maneira similar aos artifícios reflexivos analisados no Capítulo I, a exposição das
divergências entre os entrevistados ficaria apenas no campo do visível em Hércules 56.
Curiosamente, a modalidade de articulação documentária das imagens e dos sons parece
tentar impor uma legibilidade que está em descompasso com a visibilidade do teor das
imagens. Ou, antes, o material audiovisual é submetido a um conteúdo programático que, em
certo sentido, lhe é externo. Por vezes, entretanto, trata-se de mero corte na edição fílmica.
Mencionou-se acima o protagonismo testemunhal que Franklin Martins assume nas
sequências da rememoração das lideranças. De fato, na transcrição da íntegra do debate
publicada em livro por Silvio Da-Rin, ele é quem mais vezes toma a palavra, indício de que
tal ascendência, como se supôs, já estava dada na própria situação da tomada. Franklin
Martins é aquele que enuncia a conclusão do “Brasil muito melhor hoje porque lutamos”,
noção que, como a análise vem sustentando, acaba prevalecendo no balanço do passado
proposto pela edição do documentário. Desbastadas as divergências, montada a unidade e
realinhada a teleologia, fica amarrada a tese fílmica da luta armada como parte da Resistência
democrática à ditadura. Na leitura da reprodução textual completa da reunião dos dirigentes,
chama a atenção a discordância substantiva entre essa visão e a interpretação de Daniel Aarão
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Reis Filho, que insiste em afirmar o caráter ofensivo e revolucionário da ação e da guerrilha
em geral, o que as distinguiria dos atos reativos de resistência. Em trechos do debate que não
entraram no filme, essa divergência capital entre Daniel Aarão e Franklin Martins surge de
modo frontal. Em certa passagem, o primeiro diz:
Eu acho que no Brasil, desde que a ditadura foi instaurada, houve resistência democrática.
Porém, sobretudo a partir da luta pela anistia, esse termo tomou um peso que ocultou uma outra
dimensão da história das esquerdas brasileiras, que é o projeto revolucionário, um projeto
ofensivo, que vem desde antes do golpe de 1964.463

A resposta de Franklin Martins deixa explícita sua leitura democratizante do passado:
Eu concordo que existem os dois níveis, adotando a sua terminologia (de Daniel Aarão): o
projeto revolucionário e a resistência democrática. As duas coisas existiram o tempo todo, e o
projeto revolucionário, a meu ver, cometeu erros quando quis se fazer algo diferente da
resistência democrática, em vez de ser o aprofundamento dela. Quando nós, em algum
momento, não demos importância à luta pelas liberdades democráticas. O real da sociedade era
a resistência democrática, o projeto era outra coisa.
Digo isso porque fico impressionado ao ver que falamos da luta como se tivéssemos sido
derrotados. Nós não fomos derrotados, o povo brasileiro não foi derrotado. A resistência
democrática triunfou e derrubou a ditadura. […]
Ou seja: o povo reagiu. Não quer dizer que nós dirigimos esse processo. Nós, a esquerda
revolucionária, não dirigimos esse processo, mas a luta do povo fez isso. Acho que o nosso
papel, o projeto revolucionário, deu certa radicalidade à confrontação política da sociedade.
Significou um marco, do ponto de vista simbólico: num país que tem uma geração que é capaz
dessa insensatez sensata, que é capaz de sacudir isso aí, não é possível o acordão que poderia
fazer a distensão lenta, gradual e segura.
Você pode dizer: “Mas o Tancredo…” Sim, o país se tornou um país muito mais democrático
depois disso.464

Adiante, em outro contexto da discussão, Daniel Aarão reitera sua tese, em mais uma
passagem cortada na montagem final do filme. Ele pondera: “O projeto revolucionário era
muito autoritário. É difícil estabelecer uma conexão entre ele e a resistência democrática.”465
Na verdade, essa é uma questão com a qual o historiador vem lidando desde muito antes do
debate com Franklin Martins frente às câmeras de Hércules 56. Carlos Fico, no balanço que
faz das principais pautas historiográficas em torno de 1964 e da ditadura, descreve Daniel
Aarão Reis Filho como aquele que “melhor detectou o fato de o campo constituir-se num
espaço de lutas pelo estabelecimento da ‘verdade’, havendo um confronto entre ‘versões
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emblemáticas’”: de um lado, escreve, a dos “jovens ingênuos mas heróicos” e, de outro, a que
caracteriza a luta armada como parte de uma resistência democrática.466
Em texto apresentado em seminário sobre as esquerdas e a democracia, realizado em
abril de 1986 – portanto, antes mesmo da conclusão da tese que originou A revolução faltou
ao encontro –, Daniel Aarão Reis Filho já discutia a relação das organizações comunistas
brasileiras, nos anos 1950 e 1960, com três dimensões da democracia: “a dimensão social”, a
“dimensão nacional” e a “dimensão propriamente política”.467 Em sua exposição, ele vai
pontuando diversos episódios que indicam a perspectiva ambígua dos comunistas quanto à
legalidade democrática. A dimensão política da democracia, conforme o historiador, não
merecia a atenção das esquerdas, uma vez que naquele horizonte eventuais conquistas
deveriam passar pelo enfrentamento violento. Para Daniel Aarão, seja antes ou depois de
1964, as organizações comunistas em geral eram “arrastadas por uma dinâmica
profundamente antidemocrática”.468 Ele busca, então, os fatores que estariam na raiz dessa
falta de ênfase da democracia política entre os comunistas brasileiros: a tradição democrática
raquítica de nossa história republicana; a ausência de organizações de base autônomas; o
caráter autoritário das transformações sociais, econômicas e políticas no Brasil; certa
“desconfiança da intelectualidade progressista de classe média em relação ao povo”; os
modelos do comunismo internacional (URSS e China, onde as liberdades políticas eram
vistas, segundo define, como “liberdades formais”); a concepção orgânica de vanguarda (a
valorização do saber teórico e a constituição de uma elite de revolucionários profissionais
indispensáveis).469 Daniel Aarão conclui:
Assim, em resumo, se analisarmos as condições históricas que presidiram a evolução das
organizações comunistas no Brasil, os modelos internacionais que as inspiraram e as
concepções que assumiram sobre o seu próprio papel, concluímos que a subestimação da
democracia política está inscrita como algo muito forte, um destino do qual dificilmente
poderiam ter escapado.470

Muitas dessas características, conforme já se viu, são destacadas pelo historiador em A
revolução faltou ao encontro como “fatores de coesão” essenciais à constituição dos grupos
armados como “organizações de estado-maior revolucionário”. Importa neste momento da
análise identificar tais reflexões sobre a atuação histórica “antidemocrática” dos comunistas
466
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no Brasil (feitas nos anos 1980, conjuntura em que a democratização pautava a agenda
nacional) como uma espécie de embrião das críticas posteriores dirigidas por Daniel Aarão
Reis Filho às versões que incluem as esquerdas armadas como parte da resistência
democrática contra a ditadura. Excluída das imagens de Hércules 56 pela edição, essa revisão
da memória vem sendo desenvolvida pelo historiador em diversas oportunidades. Em artigo
publicado originalmente na revista Teoria & Debate, em 1996, e depois incluído em Versões
e ficções: o seqüestro da história, Daniel Aarão nomeia as principais correntes da memória
das esquerdas nos anos 1960. Em primeiro lugar, ele distingue a versão dos “meninos
alucinados ou a conciliação de uma sociedade cordial, cansada de lutas que não travou”,471
apontando como seus expoentes os best sellers de Fernando Gabeira e Zuenir Ventura.472 A
segunda versão mencionada é descrita como a dos “resistentes heróicos ou a denúncia de uma
ditadura com a qual a sociedade não se comprometeu”,473 atribuída por Daniel Aarão aos
trabalhos acadêmicos, acima referidos, de Jacob Gorender e Marcelo Ridenti. De acordo com
o historiador, essa visão interpreta os “vencidos” como “vítimas do poder” que, entretanto,
resistiram. Ele escreve: “E assim os anos 60 aparecem como anos de resistência democrática.
É este o ponto forte dos livros. Acuados pelo regime existente, sem opções, apenas a
resistência era possível.” Sob tal perspectiva, conclui, “as organizações e movimentos dos
anos 60 não fizeram mais do que resistir”.474 A terceira versão, contraposta à anterior, é
derivada da própria tese de Daniel Aarão, definida por ele mesmo nos seguintes termos:
“revolucionários que se apresentam como contra-elite ou a desconfiança de uma vanguarda
iluminada no contexto de uma sociedade que não se revoltou contra a sua ditadura”.475 Tal
vertente, o autor explica, sustenta um quadro em que “os revolucionários não resistem, mas
atacam”,476 lançando-se no “assalto ao poder” em prol de uma “revolução que não vinha, e
que, afinal, não veio”,477 pois, enfim, “o grau de desconforto da sociedade com sua ditadura
era mais do que relativo…”.478 Desse modo, ele insiste, torna-se “problemática a idéia de
conceber a sua luta desesperada como resistência democrática”. 479 Uma última versão é

471

REIS FILHO, Daniel Aarão. Um passado imprevisível: a construção da memória de esquerda nos anos 60. In:
______ et al. Versões e ficções: o seqüestro da história. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1997. p.
44.
472
Id., Ibid., p. 34-37.
473
Id., Ibid., p. 44.
474
Id., Ibid., p. 39.
475
Id., Ibid., p. 44-45. (grifo do autor)
476
Id., Ibid., p. 40-41.
477
Id., Ibid., p. 42.
478
Id., Ibid., p. 41. (grifo do autor)
479
Id., Ibid., p. 40.

160

identificada por Daniel Aarão: “apenas tateante, que refere o processo à construção de uma
determinada ética, um conjunto de valores”.480
Retomando com mais cuidado as teses de Gorender e Ridenti, com as quais Daniel
Aarão polemiza abertamente no artigo citado, vê-se que os autores não vinculam assim tão
imediatamente a dimensão da resistência à da democracia. Partindo da premissa estrutural
marxista, Jacob Gorender propõe a “violência do opressor” como a “violência original” que,
adquirindo “forma extremada” durante a ditadura, levou à resposta da “violência do
oprimido”.481 O objeto do autor, no fundo, não é tanto a luta democrática; o que o preocupa
são as “ilusões perdidas” em 1964 e o equívoco posterior do foquismo. Marcelo Ridenti, por
sua vez, dedica-se claramente a diferenciar os escopos da resistência:
O fato é que se instalou um regime militar no Brasil, e naquela conjuntura a ação dos grupos
armados tomou a forma de resistência contra a ditadura, mesmo que o projeto guerrilheiro fosse
anterior a ela e não pretendesse ser só uma resistência […]. A chamada luta armada no Brasil
constituiu-se efetivamente no polo mais extremado da resistência à ditadura no final da década
de 1960. Resistência no sentido libertário e não necessariamente institucional, subversivo por
excelência […]. Uma resistência armada que não implicava necessariamente a ideia de
redemocratização, mas, sobretudo, a de revolução.482

Para Ridenti, é a “visão institucionalizante” da resistência o que gera a confusão “que
atribui aos grupos guerrilheiros uma concepção democrática que eles não tinham”.483 Afinal,
pondera, “a resistência armada não era apenas uma reação tardia ao golpe de 64, na defesa da
legalidade”. Nessa perspectiva, a resistência à ditadura é composta por “várias facetas, da
mais moderada e institucional à mais extremada e revolucionária”.484 Entretanto, a despeito da
distinção estabelecida entre as modalidades de resistência (institucional-democrática ou
subversivo-revolucionária), Ridenti aproxima-se da “vitimização” apontada por Daniel Aarão
quando conclui que o peso da derrota nos anos 1960 não pode ser atribuído exclusivamente às
esquerdas armadas. Isso porque, conforme escreve:
Elas eram tão somente a parte mais extremada da oposição e dos movimentos sociais do
período, todos eles neutralizados pelo regime civil-militar estabelecido, que para tanto lançou
mão, sempre que julgava necessário, de intensa repressão. Ademais, a atuação crescentemente
violenta do Estado conseguiu potenciar os efeitos intimidatórios da repressão sobre a maioria da
população com ímpeto muito maior que os esperados efeitos exemplares das ações armadas da
esquerda.485
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No fundo, Daniel Aarão Reis Filho combate o emprego do termo resistência na
definição da luta dos grupos armados exatamente porque uma noção assim dilatada de
resistência traria, em si, uma vocação ao alargamento que no fim abarcaria a sociedade em
geral. Como se todos os brasileiros, revolucionários ou não, tivessem sido vítimas
“resistentes” dos militares. Remontando aos anos 1980, a polêmica sobre a “resistência
democrática” sustentada por Daniel Aarão é de teor historiográfico, mas é também (ou
tornou-se) a crítica a uma vertente de memória específica: aquela que exime a sociedade de
qualquer vínculo com o regime autoritário. Não por acaso, o autor passa a escrever textos
sobre o período dedicados justamente a combater essa visão da “nação de democratas”.
No breve e instigante livro Ditadura militar, esquerdas e sociedade, Daniel Aarão
Reis Filho investiga a reelaboração da memória que vitimiza as esquerdas e tem na resistência
o seu conceito chave. Em suas palavras: “Nessa reconstrução os valores democráticos,
embora derrotados em 1964, sempre contaram com um apoio amplo e maciço na sociedade
[…]”, tendo sido a ditadura, continua, a “grande responsável pela luta armada,
redimensionada como uma reação desesperada à falta de alternativas”. 486 Segundo o
historiador, em todos esses “lugares comuns em uma certa memória sobre a ditadura e as
esquerdas […] sobressai uma tese: a sociedade brasileira viveu a ditadura como um pesadelo
que é preciso exorcizar, ou seja, a sociedade não tem, e nunca teve, nada a ver com a
ditadura”.487 Ele vislumbra, então, a necessidade de reflexão “sobre as raízes e os
fundamentos históricos da ditadura militar, as complexas relações que se estabeleceram entre
ela e a sociedade, e, em um contraponto, sobre o papel desempenhado pelas esquerdas no
período”.488 Afinal, pondera, a sociedade “nunca se rebelou de forma radical contra a ordem
vigente” durante o período autoritário.489 Daniel Aarão identifica a conjuntura de 1979,
tempos de Lei da Anistia, como o marco de alguns “deslocamentos de sentido que se fixaram
na memória nacional como verdades irrefutáveis”. Dentre estas, o autor destaca a visão que
considera “as esquerdas revolucionárias como parte integrante da resistência democrática”, o
que apaga, em sua opinião, “a perspectiva ofensiva, revolucionária” de sua ação e “o fato de
que elas não eram de modo nenhum apaixonadas pela democracia”. Em um “deslocamento”
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análogo, ele conclui, desaparecem também da memória “as cumplicidades tecidas entre a
sociedade e a ditadura”.490
Em outro texto, incluído em publicação alusiva aos quarenta anos do golpe de 1964, o
autor aprofunda essas reflexões. O artigo tem como propósito declarado “visitar criticamente
certas ‘batalhas’ de memória” a respeito do passado recente brasileiro que fizeram com que os
“derrotados de ontem, na luta aberta”, pudessem se tornar os vitoriosos na memória
coletiva.491 O autor vai repassando, então, os eventos chave do período e as respectivas
operações de releitura às quais foram submetidos no decorrer do tempo. Primeiro, Daniel
Aarão nota o processo de apagamento da dimensão ofensiva do “reformismo revolucionário”,
conforme escreve, do pré-1964, fazendo com que Jango e as esquerdas ressurgissem na
memória como “vítimas bem intencionadas, atingidas e perseguidas pelo movimento
golpista”.492 Em segundo lugar, ele narra o processo histórico de consolidação da ditadura,
apontando os anos de 1968 (AI-5) e 1974 (início da transição democrática) como balizas da
estigmatização do regime, algo que eliminou da memória a imediata celebração do golpe, em
1964. De acordo com Daniel Aarão, tal conversão, ocorrida na conjuntura de “liberalização
do regime”, fez com que desaparecessem os “partidários da ditadura”: naquele instante, ele
ironiza, “todos eram convictos democratas”.493 Mais ainda: “Cada um a seu modo, todos
haviam resistido.” Assim universalizada, explica, a resistência passara a ser o mote do
processo de conciliação.494 No bojo da luta pela anistia, Daniel Aarão identifica “uma
profunda metamorfose na recuperação da luta armada contra a ditadura”. A premissa que o
leva a distinguir tal mutação é exatamente sua tese do desencontro, uma vez mais reiterada.
Ele insiste: durante a atuação histórica das “esquerdas revolucionárias”, descontadas as
divergências em que elas se consumiam, não se desejava “nada menos do que a
revolucionarização social, política e econômica, profunda e radical, da sociedade”. 495 E
ressalta: “Entretanto, as propostas revolucionárias não encontraram respaldo na sociedade”. A
despeito disso, analisa o autor, o próprio processo de revisão autocrítica da luta armada – no
qual “aquelas esquerdas descobriram os valores, e a importância, da democracia” – criara as
condições para que:
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[…] no interior da luta pela anistia, se operasse uma notável reconstrução: a luta armada
ofensiva contra a ditadura militar, com o objetivo de destruir o capitalismo e instaurar uma
ditadura revolucionária, ou seja, o projeto revolucionário transmudou-se em resistência
democrática contra a ditadura. As organizações revolucionárias, malgré elles-mêmes, foram
recriadas como alas extremadas da resistência democrática. Ora, e de acordo com as
elaborações prevalecentes no apagar das luzes do regime ditatorial, como todos, ou quase todos,
haviam resistido, aqueles bravos rapazes e moças de armas na mão ganhavam seu lugar,
legítimo, como os desesperados de uma nobre causa, os equivocados de uma luta justa, agora,
afinal, triunfante, a redemocratização.496

Desse modo, ele conclui, “a nação que construiu a ditadura absolveu-se e reconstruiuse como uma nação democrática, reconciliando-se, reconciliada […]”.497 Observa-se nesse
ponto a culminação de uma longa trajetória de crítica historiográfica, empreendida por Daniel
Aarão Reis Filho desde os anos 1980. Sua tese do desencontro entre a vanguarda e o povo,
como se viu, conclui pela retidão histórica dos pressupostos das organizações armadas e
identifica, por contraste, a falta de iniciativa da sociedade como a causa da não ocorrência da
revolução no Brasil. Os comunistas estavam de prontidão, preparados para a ofensiva
revolucionária, mas o povo faltou ao encontro. Seguindo a lógica dessa argumentação, o fato
de o povo não ter se juntado à vanguarda na luta contra a “sua” ditadura indicaria que a
sociedade, em grande medida, compactuava com o regime. Logo, para Daniel Aarão, o
forjamento da noção universalizante de resistência na memória sobre o período é um processo
dedicado a apagar a cumplicidade social para com os militares no poder. A empreitada crítica
do historiador revela sua potência ao chamar a atenção para o tema da colaboração no Brasil.
Curiosamente, a voz do Daniel Aarão historiador é aquela que dirige a crítica mais incisiva à
versão da memória da qual Hércules 56 é uma das manifestações audiovisuais. No filme,
todavia, desempenhando ele o papel de testemunha e, como tal, sujeito às vicissitudes dos
artifícios do documentário expositivo contemporâneo, sua voz perde toda a potência crítica, é
cortada e editada em prol da exata versão que, fora da tela, tanto rejeita.
No campo historiográfico, de modo oposto, a via aberta por Daniel Aarão Reis Filho
vem demonstrando vigor na vertente de estudos atuais dedicados às omissões e cumplicidades
sociais em relação ao regime. Partindo de suas reflexões, sintetizadas acima, acerca das
reconstruções da memória, Denise Rollemberg vem fomentando uma guinada em certa
corrente das análises do passado recente brasileiro, professando a necessidade de um
deslocamento do tema da resistência para o das colaborações. Tendo no horizonte teóricometodológico as referências da historiografia dos anos 1970 e 1980 sobre os fascismos na
Europa – principalmente o nazismo e a França ocupada –, Denise Rollemberg preconiza a
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dessacralização do tema da resistência no Brasil, o que permitiria aos estudiosos superar as
sobreposições e interdições entre memória e história. Com isso, ela defende, seria possível
vislumbrar, nas relações entre a sociedade e o regime autoritário, as ambivalências, os
consensos e consentimentos, as zonas cinzentas entre o resistir e o apoiar. Enfim, para a
autora, trata-se sobretudo de “quebrar o monolito”498 da resistência, que tem como matéria a
“superestimação das aspirações democráticas dos povos”.499 Com a coragem de abandonar as
dicotomias sedutoras e reconfortantes entre opressores e oprimidos, Estado e sociedade, o
historiador poderia se distanciar das versões que veem no passado um embate do bem contra o
mal. Assim, ela sustenta, resgata-se do esquecimento o doloroso fato de que, mais do que na
resistência, muito frequentemente o consenso social configura-se em torno de padrões não
democráticos de governo.500
Não por acaso, foi com tal perspectiva que Denise Rollemberg fez a crítica da versão
hegemônica e conciliadora de Fernando Gabeira em O que é isso, companheiro?, cuja
operação de desculpação social,501 como se viu na primeira parte deste capítulo, foi
radicalmente ampliada nas representações das inocências de sua adaptação cinematográfica.
De modo intrigante, contando com a presença em pessoa do historiador pioneiro dessa potente
crítica da memória no Brasil, os realizadores do “contrafilme” Hércules 56 optaram por, no
mínimo, não problematizar o protagonismo da voz de Franklin Martins, testemunha que
enuncia de modo inequívoco a tese da resistência democrática, tão questionada por Daniel
Aarão desde os anos 1980. Preferindo montar em suas imagens a unidade da luta, o
documentário fecha os olhos para o tema da colaboração e afasta-se da polêmica.
Fora da coesão de Hércules 56, porém, a defesa da transferência do eixo
historiográfico para a colaboração segue suscitando divergências. De fato, esse deslocamento
implica em ao menos dois riscos, distintos em termos de gravidade. Naturalmente, Denise
Rollemberg tem plena razão ao reivindicar que trabalho do historiador não esteja sujeito ao
patrulhamento daqueles que tomam a memória da resistência como algo inabordável sob uma
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perspectiva crítica. Se, por um lado, o profissional da história não deve se render à “alta
vigilância”502 que tenta interditar uma reflexão aprofundada sobre a resistência, por outro,
cabe dizer também que ele não deve negligenciar as ciladas nas quais pode se enredar. A
autora pressente uma delas ao alertar que sua proposta não tem como intenção “fazer uma
caça às bruxas”,503 ponderação que traz implícito o reconhecimento do perigo de que os
estudos da colaboração se transformem em um tribunal historiográfico. Nesse caso, o que é
potência torna-se problema apenas se a revisão crítica dos historiadores for considerada
julgamento bastante, espécie de sentença simbólica que substitua as condenações que os
juízes brasileiros vêm se negando a proferir com relação aos crimes contra a humanidade
perpetrados no período.504
Denise Rollemberg intui ainda o segundo risco, talvez o mais grave, ao esclarecer que
sua esperança é que os estudos “sobre experiências autoritárias e ditatoriais no século XX,
legitimadas pelo apoio de significativas parcelas da sociedade, sobretudo pelas camadas
populares, sirva não para justificá-las, mas para compreendê-las”.505 Quanto a isso, Marcelo
Ridenti polemizava com Daniel Aarão Reis Filho já em 2004, apontando a armadilha que a
ênfase analítica no caráter ofensivo de uma esquerda antidemocrática poderia significar. Em
texto incluído na publicação alusiva aos quarenta anos do golpe de 1964, Ridenti mantém a
posição sustentada em sua tese, reiterando a pertinência do uso do termo resistência para
qualificar a luta armada. Ele argumenta que as próprias organizações reivindicavam essa
dimensão, que, entretanto, não significava a adoção de uma postura defensiva. Nas palavras
do autor: “Independentemente da vontade revolucionária das esquerdas armadas”, elas
“fizeram parte do arco amplo e heterogêneo de oposição à ditadura, que pode ser chamado de
‘resistência’”.506 Entretanto, ele pondera, “isso não deve significar um pacto com o que se
poderia chamar de ideologia da resistência democrática”, concordando, nesse ponto, com as
críticas de Daniel Aarão à “mistificação da resistência armada”.507 Ainda assim, adverte, essa
argumentação “requer cuidado para que a análise do passado pelos historiadores e cientistas
sociais não afunde no terreno pantanoso das lutas políticas e ideológicas da atualidade […]”.
Afinal, segundo explica, “a despeito de sua intenção desmistificadora e de objetividade”, ela
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pode levar “a um resultado oposto ao pretendido”.508 Ridenti cita especificamente o exemplo
da “recepção social e política” do livro Ditadura militar, esquerdas e sociedade, de Daniel
Aarão,

cuja

interpretação

encaminhou-se,

conforme

escreve,

“para

um

sentido

paradoxalmente oposto ao pretendido, isentando a sociedade de qualquer cumplicidade com a
ditadura que – no limite – pode até ser justificada para livrar a sociedade brasileira dos
socialistas

revolucionários”.509

Ele

menciona

ainda

o

caso

de

apropriações

descontextualizadas pela grande imprensa de declarações de pesquisadores (entre os quais
Daniel Aarão, Denise Rollemberg e ele próprio), servindo, no fim, de base à sustentação de
versões exatamente opostas às intenções originais: primeiro, a que alega que tanto o golpe
como o endurecimento do regime foram reações perante a ofensiva da esquerda; em segundo
lugar, a visão que defende que a “sociedade civil, democrática e desarmada, assistiu de fora
ao confronto entre os fanáticos armados”. Nessas ocorrências, conclui Ridenti, o “tiro saiu
pela culatra” e a revisão crítica do passado acabou fornecendo subsídios para as mistificações
da memória.510
De fato, cada vez mais é observável certo “deslocamento do deslocamento” do tema
da resistência nos debates sobre o passado recente brasileiro. Ou seja, de um lado, ocorre a
potente revisão historiográfica, de cunho inegavelmente progressista, que desloca o eixo
analítico da resistência para a colaboração. De outro, há toda uma corrente revisionista que
vem negando à esquerda o papel de vanguarda da resistência, transferindo o protagonismo da
democratização para os atores “liberais” do período. Atualmente difundida sem embaraços,
essa versão possui expressão acabada na já mencionada obra pseudo-historiográfica de Elio
Gaspari, que, com uma narrativa envolvente, transforma Golbery e Geisel, arquétipos dos
militares “liberais”, nos autênticos heróis da redemocratização brasileira. Gaspari apropria-se
exatamente da tese do caráter antidemocrático das esquerdas para construir sua peculiar
versão do desencontro. Ele escreve: “A luta armada fracassou porque o objetivo final das
organizações que a promoveram era transformar o Brasil numa ditadura, talvez socialista,
certamente revolucionária. Seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades
democráticas.”511 Na nota de rodapé que indica o “embasamento” de tal constatação – qual
não é a surpresa – estão os livros de Daniel Aarão Reis Filho (Ditadura militar, esquerdas e
sociedade e A revolução faltou ao encontro), além de uma entrevista concedida pelo
historiador à grande imprensa em setembro de 2001. No parágrafo imediatamente anterior,
508
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Gaspari já havia lançado mão de dados estatísticos levantados por Marcelo Ridenti em O
fantasma da revolução brasileira para concluir que a “tigrada” vencera a “guerra” “porque os
trabalhadores não se alistaram na revolução popular”.512 Na outra ponta da trama, no núcleo
palaciano, Gaspari relaciona a data em que Geisel demitiu o ministro do Exército, general
Sylvio Frota, ao momento de redação da introdução ao último volume da série nos seguintes
termos: “De 12 de outubro de 1977 até o dia em que se escreveu esta Explicação, passaram-se
26 anos. Nunca, na história da República, se viveu tanto tempo sem desordem militar digna de
registro. Quando o general Ernesto Geisel morreu, em 1996, sabia a extensão desse
legado.”513 Invertem-se os papéis, a ordem democrática torna-se legado do voluntarismo
liberal do ditador, a revisão crítica historiográfica é virada do avesso e serve de combustível
ao revisionismo negacionista.514
É importante esta última distinção entre revisão crítica historiográfica e revisionismo
negacionista. Talvez ela seja um recurso válido no enfrentamento do dilema da vigilância do
historiador, seja no sentido das pretensas interdições, seja no da atenção às armadilhas. A
diferenciação entre revisão e revisionismo coloca no horizonte do pesquisador o fato de que o
trabalho crítico sobre o passado e sua memória é indissoluvelmente potente e arriscado. Essas
duas faces da crítica determinam de forma clara o duplo imperativo que envolve o fazer
historiográfico: o imperativo profissional de rever criticamente o passado e suas mistificações
e, ao mesmo tempo, o imperativo ético de combater qualquer forma de revisionismo
desculpador das violações passadas.515
Já nos anos 1980, Jacob Gorender vaticinara: “No distanciamento histórico, os erros
esmaecem e ganham relevo a luta e o heroísmo.”516 Hércules 56 faz pouco caso do alerta do
historiador e opta pela versão que celebra a unidade da Resistência democrática, enunciada
principalmente por Franklin Martins. Com isso, o filme ignora ou, antes, corta de suas
imagens a potente revisão crítica, encabeçada por Daniel Aarão Reis Filho, dessa
representação conciliadora. Hércules 56 opta por ficar no terreno do lugar-comum da estética
documentária, colocando-o a serviço do rito de memória da Resistência democrática. Assim,
evita confortavelmente (sem potência e sem riscos) o dissenso efetivamente crítico no balanço
do passado. Diluída a suspeição da reflexividade e aplainadas as polêmicas, a revisão
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autocrítica do decorrido fica dissolvida na torrente da unidade narrativo-teleológica que
deságua no presente “muito melhor”. Nessa memória da Resistência com “R” maiúsculo,
perde-se muito da complexidade política e histórica daquelas experiências plurais e
contraditórias. Por fim, um problema ainda mais grave: descartando a potência da crítica em
favor da coesão, o documentário abre mão de combater de forma contundente o risco do
revisionismo caricatural e desculpador, tão bem manifesto nas imagens melodramáticas da
inocência do filme O que é isso, companheiro?.
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CAPÍTULO IV

IMAGEM E PRESENTE:
ENCERRAMENTO, DESCULPAÇÃO E MONUMENTALIZAÇÃO

Este último capítulo delineia alguns dos possíveis nexos entre as representações
cinematográficas e as conjunturas de realização de cada uma das obras. As reflexões aqui
estão empenhadas em decifrar os sentidos de encerramento do passado que atravessam ambos
os filmes, manifestos sob formas absolutamente opostas. Na primeira parte, estão descritos os
signos melodramáticos de O que é isso, companheiro? dedicados a tornar visível uma ordem
moral cósmica liberal vitimada. O contraste com a noção do “mundo de cabeça para baixo”
sugere a restauração da harmonia do bem no presente democrático neoliberal, sentido que põe
termo ao passado de “desordem” e serve de substrato ideológico ao revisionismo negacionista
em sua tarefa de ampliação constante da desculpação. Na segunda parte do capítulo, a análise
de Hércules 56 aventa uma relação entre a memória triunfalizante da Resistência e a vitória
institucional das esquerdas, pela via eleitoral, nos anos 2000. Ficarão apontados certos riscos
que tal monumentalização carrega, sendo o principal deles o encerramento do passado de luta
em uma memória que caiba dentro dos limites das transações institucionais. A busca das
mediações entre as representações fílmicas e suas conjunturas faz parte de um movimento
analítico rumo à referencialidade que se completa no final de cada parte, quando emergem as
conclusões que colocam em foco a exclusão do fato da impunidade dos agentes do terror de
Estado das imagens antagônicas da memória.
A) A ORDEM CATIVA: ELBRICK E O “MUNDO DE CABEÇA PARA BAIXO”

Até aqui, a reflexão sobre o conteúdo programático de O que é isso, companheiro?
esteve dedicada às representações do mal em suas gradações (Capítulo II) e à tipologia das
inocências (Capítulo III). Mantendo a matriz melodramática como parâmetro analítico, a
primeira seção desta parte descreverá o bem absoluto encarnado no personagem de Charles
Burke Elbrick, o que levará à especulação sobre possíveis nexos extrafílmicos entre essa
imagem do bem e o contexto político-econômico de produção da obra. Por fim, a última seção
fará um esforço de síntese que busca o entrecruzamento das considerações sobre o cinema
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melodramático, sua pedagogia moral e as operações de memória do revisionismo desculpador
do período autoritário no Brasil.

O signo do bem: Elbrick

Logo no início de O que é isso, companheiro?, na sequência de apresentação dos
personagens, o diplomata Charles Burke Elbrick (interpretado por Alan Arkin, experiente ator
hollywoodiano) surge em cena como alguém a ser admirado. Na gafieira, em festa de
celebração pela chegada dos norte-americanos à Lua, todos aplaudem diante do bolo alusivo à
façanha. No palanque, Elbrick e Elvira estão ao lado do mestre de cerimônias. Planos
fechados nos presentes mostram a predominância de pessoas negras. O mestre de cerimônias,
também ele negro, diz: “Peço ao senhor embaixador Charles Elbrick e à sua distinta esposa
que aceitem essa singela homenagem aqui de nossa gafieira por essa noite tão gloriosa para os
Estados Unidos da América.” Novamente, os aplausos. De início, Elbrick já é aclamado e
laureado pelos brasileiros negros, que no filme servem de estereótipo do povo autêntico com o
qual o estrangeiro se mescla no baile que se segue. Ouve-se a voz anônima de alguém que
exprime surpresa pelo “remelexo” e “arrasta pé” de Elvira, dançando com um dos convivas,
também ele negro. Elbrick, do mesmo modo, dança com uma parceira negra, que exclama:
“Menina, como ele dança bem!”.517 (Ver ANEXO, Figura 93.) Sob tais signos, o personagem
do diplomata é apresentado: aplaudido, homenageado, apreciado pelos brasileiros “genuínos”
e próximo da cultura popular.
Ele também é sensível às idiossincrasias das altas rodas sociais tupiniquins. Seu
assessor, Mowinkel (interpretado pelo ator Fisher Stevens), traz a ele uma “situação
embaraçosa” a respeito da inclusão de certos nomes na lista de convidados para uma festa
promovida pela embaixada. Elbrick, ocupado e um tanto desinformado sobre a “importância”
que tais assuntos têm no Brasil, como lhe esclarece o adjunto, a princípio hesita, mas aceita
atender ao caso. A “situação embaraçosa”, uma relação lésbica extraconjugal, introduz o
lugar-comum da lascívia na caracterização da sociedade tropical brasileira, algo oposto à
integridade do bom marido e dedicado profissional Elbrick. A despeito dessa diferença, ele é
compreensivo.518
Uma vez apresentado Elbrick – ovacionado, laureado, admirado, reto e indulgente –,
começa-se então a armar as peças de sua desventura. Para isso, o filme lança mão do tópos
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melodramático do “lar burguês” como “espaço da proteção”, “jardim doméstico a ser
cultivado […] diante da agitação do mundo”. A oposição é clara entre “o mundo condenado e
o refúgio da família nuclear – lugar de pureza e autenticidade”.519 É nessa chave que se pode
interpretar a aproximação da jovem Reneé junto ao portão da casa de Elbrick, passando-se por
moça recém-chegada de Varginha buscando o endereço da casa de família onde iria trabalhar.
Disfarçada ela mesma de inocência – o clichê da donzela interiorana submetida aos perigos da
cidade –, Reneé simboliza diante do portão o risco que ronda o “espaço da inocência” de
Elbrick, a ameaça de distúrbio da ordem doméstica.520 A figura do chefe de segurança da
embaixada (interpretado por Milton Gonçalves) reitera a temática do povo negro próximo ao
diplomata estrangeiro. Cordial como todo “autêntico” brasileiro, ele fica sensibilizado perante
o desespero encenado da moça perdida. Inconsciente do perigo que ela representa, o chefe da
segurança dispõe-se a ajudá-la. Ela agradece, afetando sotaque: “Deus o abençoe!” Ele
retorna ao seu posto e, imediatamente, para não deixar dúvidas quanto ao tema da máscara do
perigo, Reneé levanta o olhar, já com outra expressão, e observa através da grade o interior do
jardim de Elbrick.521
Após o expediente, no bar, o segurança tenta ajudá-la a decifrar o enigma do endereço
errado. Aí, o subterfúgio da ingenuidade fingida serve à extração de informações táticas para
a ação. Naïf, o segurança jacta-se da importância do próprio patrão para, em seguida, retomar
a inflexão da modéstia do embaixador. Revela então que o chefe, embora ocupe cargo tão
prestigioso, dispensa escolta armada. Com isso, inadvertidamente o coloca em risco, ato
contrário ao pressuposto de sua função. Confiando candidamente na máscara da donzela
(prossegue o jogo de olhares de Reneé), declara, por fim, seu apreço pelo “homem simples e
bom”, exibindo o isqueiro que recebera de Elbrick como presente, espécie de prova das
virtudes mencionadas.522 Associada à cena da gafieira, a caracterização do chefe de segurança
completa o retrato do povo brasileiro que cordialmente circunda Elbrick, imagem que está em
franco contraste com a trama do ataque insidioso a ser perpetrado pelos guerrilheiros. Nesse
paralelo, fica sugerida a tese da equivocada pretensão das vanguardas ao se arrogarem o papel
de representantes do povo.
O perigo tem outras máscaras: na casa do segurança, Reneé troca o disfarce de donzela
interiorana pelo de femme fatale. Em uma cena que, para além de patética, suscitou muitas
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polêmicas quando o filme foi lançado, ela insinua-se sedutoramente para o guarda-costas de
Elbrick, levando o cumprimento da missão ao extremo da entrega pessoal.523 Mais uma vez, é
pela jactância que o agente coloca o patrão em risco, gabando-se do episódio em que ordenou
a retirada das bandeiras americanas do veículo do embaixador – tal detalhe será importante na
cena da captura. Nesse ponto, aproximando-se do traço de fanfarronice que o filme atribui aos
jovens guerrilheiros, ele diz que aquela bandeira era “isca atraindo terroristas” e conclui que,
às vezes, “gringo é muito burro”, sem se dar conta de que ele mesmo estava sendo enganado
pelos “terroristas”.524 Mantendo a lógica de desculpação de O que é isso, companheiro?, a
cena seguinte (analisada no Capítulo III) é aquela em que Reneé, na manhã posterior à entrega
da femme fatale, retira as máscaras da ameaça e revela sua verdadeira inocência de filha
preterida.525
Com a cilada pronta, chega o momento em que Elbrick sucumbirá ao risco que o
cerca. Aqui, a oposição entre a segurança do lar e os perigos do mundo delineia-se
cinematograficamente pela montagem paralela que compõe o episódio do apresamento do
diplomata. É manhã, pássaros cantam e Elbrick desperta serenamente em seu quarto. Na rua
Marques, Jonas, a encarnação absoluta do mal, olha o relógio com impaciência. Ainda na
calma do aposento, Elbrick amarra os cadarços, dá o nó na gravata, apanha o paletó no
armário, veste-o e olha-se no espelho. Na rua Marques, o perigo segue à espreita.526 No jardim
adornado com chafarizes, Elvira toma café da manhã. O marido chega, já arrumado, e
estranha o fato de a esposa ter acordado tão cedo. Elvira conta-lhe o sonho ruim que tivera à
noite, o pesadelo premonitório no qual Elbrick era vigiado pelo Conde Drácula nas montanhas
da Transilvânia. Bem humorado, ele faz graça com o sonho, dizendo que não fora mordido
porque até mesmo os vampiros reconhecem a imunidade diplomática. Na rua Marques, os
“vampiros” que o esperam ignoram tal prerrogativa. Elbrick despede-se da esposa com um
beijo; o motorista informa que precisarão esperar, pois o segurança ainda não chegara ao
trabalho. Sem saber do perigo que o aguardava fora do ambiente do lar, ele prescinde do
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resguardo e, de carro, deixa os jardins de sua residência pelo portão. Indefeso no mundo
ardiloso, cai nas mãos dos guerrilheiros, golpeado e encapuzado.527 Feito cativo, sua virtude
está eclipsada.528 (Ver ANEXO, Figuras 94-96.)
É nessa chave do obscurecimento da virtude que as imagens de O que é isso,
companheiro? vão representar Elbrick nas cenas subsequentes à sua captura. No cativeiro, ele
fica imobilizado no quarto escuro, vigiado de perto por encapuzados, com os gestos
restringidos, mesmo os mais banais, como servir-se de água.529 É apenas na cena do
interrogatório que ele tem a oportunidade de revelar aos captores os primeiros sinais de seu
valor. Estando vendado – sendo este mais um dos signos do eclipsar – e ameaçado pelo
excesso de Jonas, ele reage com serenidade e franqueza em suas respostas. No final da
interpelação, surge-lhe a ocasião para enunciar o descompasso entre seus princípios
individuais e os equívocos da política externa da nação que representa. Ele diz: “Em minha
opinião pessoal, meu país não deveria apoiar governos que não sejam democraticamente
eleitos. Esses regimes tendem a trazer estabilidade somente de curto prazo. No longo prazo,
eles criam apenas animosidade e ódio entre o povo.”530 Embora diante do perigo extremo,
Elbrick exibe uma performance digna e tem, enfim, a chance de declarar seus próprios valores
democráticos.
A partir daí, mesmo alguns dos guerrilheiros começam a reconhecer os sinais da
virtude de Elbrick. Despojada da máscara do perigo, Reneé, ávida por um pai, é a primeira a
manifestá-lo. Enquanto cuida da ferida na cabeça do diplomata, a moça pede que ele escreva
uma carta à esposa Elvira, sem perder a oportunidade de elogiá-la em sua elegância de “diva”.
Terminado o curativo, Reneé elogia o garbo do próprio Elbrick e pede desculpas por não ter
conseguido lavar a mancha de sangue em sua gravata. Por meio da atenção filial dispensada e
dos elogios em sequência, Reneé reconhece e presta homenagem à virtude de Elbrick. O
diplomata prepara-se para redigir a missiva à esposa e entra a trilha musical serena, que
realiza a fusão com a cena seguinte.531 Nesta, Fernando entra na igreja onde deixará a
mensagem do embaixador. A composição das tomadas nessa passagem introduz o tema da
elevação, que, a partir desse ponto, marcará toda a figuração cinematográfica do valor de
Elbrick. Em plano médio frontal, Fernando – aquele que pouco antes testemunhara, como
tradutor do interrogatório, a manifestação das primeiras amostras da virtude de Elbrick no
527
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cativeiro – lança o olhar enlevado para o contracampo. Um grande plano geral em plongée –
ou seja, com a câmera localizada em um ponto mais elevado do que o objeto filmado – revela
o ambiente da igreja, desde o topo do altar até os fundos, com Fernando ao longe. Ele adentra
caminhando e, nesse átimo, sobe o volume da música que começara a soar sobreposta à
imagem de Elbrick, no último plano da cena anterior. Um movimento de câmera em tilt
descendente,532 com plano geral sempre em plongée, enquadra Fernando diante do altar: no
primeiro plano, vê-se a imagem sagrada no cimo do retábulo e, abaixo, o protagonista, que a
contempla. (Ver ANEXO, Figura 97.) Ele inclina a cabeça e sinos tocam. Há um corte, a
tomada volta à horizontalidade convencional e Fernando deposita o papel na caixa de
esmolas.533 A fusão efetuada pelo tema musical e a contiguidade entre essas duas cenas
merecem atenção quanto à simbologia que propõem. Não é de se ignorar que o lance em que
Fernando contempla a imagem sagrada no alto esteja inserido imediatamente após a passagem
em que Reneé faz elogios ao embaixador, com a mescla sonora servindo de elo. A ambiência
melodiosa é mantida e os gestos de admiração, embora de naturezas distintas (o cumprimento
à elegância e a apreciação do sagrado), são análogos. Na verdade, essa justaposição alça a
temática do reconhecimento e da admiração da virtude de Elbrick a outro nível. Mobilizando
artifícios sub-reptícios – algo já notado na caracterização de Henrique como redentor –, a
dinâmica fílmica aqui adiciona no horizonte de representação de Elbrick o sentido da elevação
divina, cujos signos são, principalmente, a angulação em plongée e o ídolo sacro. Tal
elevação é distinta daquela implícita na superioridade do olhar de Fernando, pois não está no
mesmo terreno da inocência equivocada. O tema da altura associado a Elbrick é de outra
ordem, muito mais sublime. Perante o altar, Fernando deve erguer seu olhar superior para
vislumbrar o signo de uma virtude que está ainda mais acima. Começa, enfim, a ser esboçado
o último degrau dos estágios morais apresentados nas imagens de O que é isso,
companheiro?.
Desse ponto em diante do filme, a presença de Elbrick em cena configura-se nos
termos da elevação etérea. Em certo momento, surge na tela a imagem de uma claraboia. Um
novo movimento de câmera em tilt descendente revela o ambiente: trata-se da abertura que
permite a entrada de luz no quarto onde está o cativo. Imóvel sobre a cama, vigiado de perto,
Elbrick é enquadrado em plongée pela câmera, que se fixa. (Ver ANEXO, Figura 98.)
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Significativamente, o tema musical é o mesmo da cena da igreja, em uma analogia que se
reforça pela repetição do movimento e da angulação da câmera. Adiciona-se aqui a temática
do feixe de luz proveniente do céu que, acompanhando o deslocamento da tomada, ilumina o
virtuoso trancafiado no espaço predominantemente escuro do quarto. É óbvio o contraste
simbólico entre a virtude eclipsada (Elbrick já fora encapuzado, vendado e permanece agora
imóvel nas sombras do cativeiro) e a luz do alto que não deixa de iluminá-la.534
Na primeira sequência em que a voz over de Elbrick enuncia a carta escrita à esposa, é
como se a voz superior da virtude descrevesse, em tom magnânimo, as razões de seus algozes.
Acompanhada pelo mesmo tema musical das cenas da igreja e da claraboia, a fala do
diplomata vai desfiando complacência: Julio é a “criança fanática” envolvida em um jogo
perigoso; Jonas é um “pobre subproduto da Guerra Fria”; Reneé é a garota que lavou sua
camisa, gesto pelo qual ele seria “eternamente grato”; Toledo é o “vampiro-chefe” que se
esconde de si mesmo na revolução, algo que, segundo pondera, provavelmente também
“possa ser dito sobre o serviço diplomático”; e, claro, Fernando, o rapaz digno do diálogo e a
quem agora é concedida a oportunidade de admirar o signo da virtude em pessoa – não por
acaso, um dos temas da conversa entre os dois, desencadeado pela menção ao alfaiate
português, é a elegância no vestir do embaixador. Tamanha benevolência de Elbrick, que
busca compreender aqueles que o ameaçam, é mais um dos signos da elevação de sua
virtude.535 Além disso, essa voz onisciente em over – que nos estudos do documentário é
chamada de “voz de Deus”536 – explicita à audiência todos os sentidos até ali construídos
pelas imagens do filme. Seu idioma é o inglês, como se traduzisse para o público estrangeiro
o exotismo daqueles personagens saídos da republiqueta distante. No campo gestual, Elbrick
vai adquirindo um pouco mais de mobilidade, algo condizente com o papel ativo de locutor
que assume nessa sequência. Ele come de um prato com arroz e feijão, bebe água, signos da
redução material à qual está submetido que complementam sua performance estoica. No
segmento em que descreve Reneé, quando há certa distensão na voz, ele olha pela fresta da
janela e vê, em uma tomada em contreplongeé537 simulando seu ponto de vista, a estátua do
Cristo Redentor no topo do Corcovado, emblema da esperança de salvação associada a
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Henrique.538 Tal inserção reitera a temática da elevação divina introduzida na cena da igreja.
(Ver ANEXO, Figuras 99-100.)
Porém, no cativeiro, essa virtude tão elevada, que se mostra mesmo sob condições
adversas, está sendo aviltada. É esse um dos sentidos da cena na qual ocorre ao diplomata,
diante do sobressalto, a “pequena incontinência” – para além da construção da cumplicidade
com Fernando.539 No banheiro, pela primeira vez sozinho desde que foi capturado, longe dos
olhos de seus vigilantes e dos que reconheceram sua virtude, o embaixador tem o único lapso
de vulnerabilidade em toda a trama: ele chora, mas não sem encobrir o rosto com as mãos,
negando mesmo ao espectador esse instante de suscetibilidade, lembrando a todos que seu
pranto só ocorre nessa condição ultrajada da virtude.540 Ao amanhecer, aguardando no lar o
retorno seguro do amado – outro tópos canônico –, Elvira recebe a mensagem redigida pelo
marido: a voz over de Elbrick retorna, assim como sua serenidade e cautela, agora dedicadas a
tranquilizá-la. Ao fim do texto, ele despede-se afetuosamente: “Com todo o meu amor,
esperando que estejamos juntos logo.” Finda a leitura, Elvira chora e traz o papel contra a
face, encobrindo-a tal qual fizera o marido no banheiro, em um paralelismo de gestos que
estabelece a conexão possível sobre o abismo que separa o lar seguro do mundo perigoso. 541
(Ver ANEXO, Figura 101-103.)
Além da injúria, as sombras faziam com que a virtude ficasse por um triz. No face a
face com a morte, enquanto se defrontava com o encapuzado Fernando – o algoz contrariado
–, a voz over de Elbrick dirigida à esposa surge ainda uma vez, desta feita comentando
abertamente, como em um solilóquio, os sentimentos do personagem no exato momento
vivido na trama. Retorna o tema musical do diplomata. Em uma inserção que reitera a
oposição entre lar e mundo, vê-se Elvira chorando desesperadamente em casa. Após a
explicitação do tema do vis-à-vis, ouve-se: “Eu tento manter a seriedade, mas estranhamente
não consigo. Pego-me pensando na caixa de charutos que comprei, mas não abri ainda. Estou
confiando em sua previsão, Elvira, de que Drácula não me morderá o pescoço.” O teor da fala
de Elbrick alude ao contraponto entre a abastança que lhe é usual no cotidiano (o luxo da
caixa de charutos) e a privação à qual está submetido, signo da morte indigna do virtuoso. A
despeito disso, ele confia na premonição da esposa. Afinal, como prossegue: “Eu
simplesmente não posso acreditar que vou morrer em um quarto vazio, com a barba por fazer
e vestindo roupas amassadas e suadas.” Nessa frase, o personagem exprime perplexidade
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perante a iminência de sucumbir em desalinho, ou seja, fora da elegância que o distingue.
Termina a inserção do choro de Elvira e o corte traz as imagens novamente para a situação do
quarto. Em mais uma ocorrência, repete-se a dinâmica entre o enquadramento em plongée e o
movimento em tilt, que, desta vez, ao transferir o quadro de Fernando para Elbrick,
acompanha a lógica do “face a face”. Ao fim desse movimento, a câmera permanece fixa em
plongée de noventa graus, exatamente acima da cabeça de Elbrick, que apoia o cotovelo na
mesa onde repousam os objetos que sintetizam a redução da virtude eclipsada: uma moringa,
um copo com água, um cinzeiro limpo e, significativamente, os óculos-venda. O contraste
entre o ponto de vista elevado da tomada e a pobreza material desse plano resume
imageticamente a situação do diplomata diante da morte, que, para alívio de todos, não
veio.542 (Ver ANEXO, Figura 104.)
Salva por pouco na escuridão do quarto, a virtude pode, enfim, iniciar seu retorno
definitivo à luz. No banheiro, Elbrick termina de se barbear em frente ao espelho. Ele
pergunta a Reneé se está mais apresentável, ao que ela responde: “Muito elegante, senhor
embaixador!” Novamente o elogio de Reneé é um dos vetores do reconhecimento do valor de
Elbrick, que agora se prepara para deixar a condição eclipsada à qual fora submetido.
Cumprindo o desejo da garota preterida, ele agradece paternalmente o cuidado dispensado e a
lisonja.543 Pronto para a liberdade, Elbrick recebe ainda no cativeiro uma última homenagem
daqueles dentre os guerrilheiros inocentes o bastante para identificar a virtude diante (ou
acima) deles. Nessa cena, o plano inicial mostra Fernando e Maria que, enquadrados em
plongée, elevam seus olhares. O contracampo revela, em contreplongée, que eles tinham
avistado o embaixador, já vestido de forma “apresentável”, descendo as escadas vendado e
guiado por Reneé. O jogo cinematográfico entre os ângulos das tomadas e o tema da elevação
prossegue. Chegando ao piso térreo, Elbrick é presenteado por Fernando com uma gravata.
Este último diz, entregando a peça: “Senhor, um presente do homem que quase o matou.”
Colocando a gravata, o embaixador fala: “O homem que você quase matou lhe agradece.”
Superado o clímax de tensão, Fernando pode finalmente prestar a sua homenagem “pública”,
brindando o virtuoso com a peça de indumentária que completaria o retorno à dignidade que
lhe é natural. (Ver ANEXO, Figuras 105-107.) Fecha-se nesse ponto o ciclo do tema da
elegância, que possui função chave na caracterização do diplomata: ele emerge no elogio de
Reneé em duas ocasiões; é referido no diálogo entre Fernando e Elbrick sobre o alfaiate
lusitano; na hora do risco, a voz over do embaixador alude à condição maltrapilha da morte;
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por fim, a saída de Elbrick das trevas é selada com o nó da gravata que lhe foi ofertada como
honraria. Retomando o garbo, sua performance segue benevolente, e ele recomenda a
Fernando, em português: “Toma cuidado, meu filho, toma cuidado.” Ao ver o diplomata
recomposto, o jovem pode concluir: “Pronto! Agora o senhor parece um embaixador
novamente.” Interrompendo o ritual de reverência, Jonas – sempre ele – encosta a arma no
ombro de Elbrick e o conduz para fora do cativeiro.544
Elbrick é libertado à saída do estádio do Maracanã, em dia de clássico. Os
guerrilheiros vão se dispersando, um a um, na multidão de torcedores, e Jonas não deixa
escapar a ocasião para fazer um último insulto antes de perder o domínio sobre a virtude. Ele
grita: “Cai fora, gringo!”. Solto em meio à turba que ganhava as ruas, é como se Elbrick
retornasse ao seio do “autêntico” povo brasileiro, o mesmo povo que o tinha aplaudido e
admirado na festa da gafieira. Começa a soar o tema musical de Elbrick. Ele se dá conta da
ausência do perigo encarnado em Jonas e retira a venda dos olhos. Com a visão e a liberdade
de movimentos recuperadas, afasta-se da massa caminhando e, em um gesto emblemático,
joga os óculos-venda na sarjeta: é o fim da eclipse da virtude. (Ver ANEXO, Figuras 108109.) Elbrick pode então tomar um táxi e voltar para a segurança do lar. Adentrando o portão,
ele encontra serenamente os braços da esposa amada à sua espera: aí, a virtude está
definitivamente fora de risco.545 (Ver ANEXO, Figuras 110-111.)
São duas as instâncias de caracterização do personagem Elbrick como o virtuoso
inequívoco em O que é isso, companheiro?. Primeiramente, aquela ligada à sua performance,
sempre impassível e magnânima, sinal externo de uma virtude que, mesmo diante dos
esforços para eclipsá-la, ainda que sofrendo com situações ultrajantes, embora enfrentando a
iminência da execução, mantém-se firme em sua dignidade. Tal modo de agir permite
inclusive que o valor do diplomata seja reconhecido e homenageado por alguns dos inocentes
equivocados no interior do cativeiro. A segunda instância da construção do personagem é
mais sutil e está vinculada ao específico cinematográfico. Ela manifesta-se no reiterado uso da
angulação em plongée, nos movimentos de câmera, na iluminação, na referência a figuras
sagradas, todos esses artifícios estéticos que denotam a elevação luminosa do caráter de
Elbrick, oposta às trevas do cativeiro.
A rigor, no melodrama de O que é isso, companheiro?, Elbrick não é propriamente um
personagem. Suas ações não possuem uma premissa dramática, tampouco uma necessidade
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clara; seus gestos não buscam superar obstáculos em função de um desfecho narrativo.546
Antes de tudo, na performance e na figuração, Elbrick é um emblema. Ele personifica o
“drama da moralidade” em um mundo perigoso, a dificuldade da virtude em manter seus
signos genuínos no tempo da desordem dedicada a apagá-los. Tal é o “mundo de cabeça para
baixo” repetidamente enunciado por Henrique: o mundo onde a ordem moral está cativa e a
virtude, eclipsada. Elbrick é a insígnia da harmonia vitimada547 durante o período autoritário
no Brasil, a reserva moral em uma época de desconcerto. Nas palavras de Peter Brooks:
De fato, o melodrama é tipicamente não apenas um drama moralista, mas o drama da
moralidade: ele se esforça para encontrar, para articular, para demonstrar, para “provar” a
existência de um universo moral que, embora posto em questão, mascarado pela vilania e pelas
perversões do julgamento, efetivamente existe e pode afirmar sua presença e sua força
categórica entre os homens.548

Em O que é isso, companheiro?, o drama de Elbrick – estando ele associado às
imagens sagradas, sendo representante dos EUA549 e declaradamente democrata – sintetiza a
tese última do filme: o cristianismo e o liberalismo compõem a ordem do mundo, a moral
liberal cristã é o bem. E, assim, no contraste entre o “mundo de cabeça para baixo” e o bem
personificado no diplomata, a película sugere que o conflito ocorrido naquele período foi
mero surto, excrescência histórica estranha a uma ordem natural equilibrada em que a
violência não tem lugar, na qual a luta é aberração. No passado encenado, mero desvio na
linha do tempo, aquilo que Elbrick representa esteve suprimido pela ação do mal maior
comunista e de seus seguidores equivocados. Naquele intervalo, principalmente pelo excesso
do operário-guerrilheiro Jonas, esteve sequestrada a harmonia de um mundo cuja ordem
natural cristã e liberal não inclui a luta de classes. Tal perspectiva descortina os sentidos
fílmicos da libertação do cativo, que vão muito além do mero retrato do êxito real da ação. A
soltura do embaixador no desfecho da trama insinua a possibilidade de a ordem elevada e
luminosa que emblematiza voltar a reinar no Brasil.
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- A hegemonia (neo)liberal elevada a ordem cósmica

Muitas das críticas a O que é isso, companheiro? já apontaram as estratégias de
mercado implicadas nas opções estéticas e narrativas do filme, e a caracterização de Elbrick
teria aí um papel preponderante.550 Em 1997, Daniel Aarão Reis Filho já relacionava a
ambição comercial da obra à conjuntura neoliberal da época:
As cartas se embaralham de vez, numa vertigem. De que se aproveita o responsável pelo filme
do seqüestro do embaixador norte-americano para afirmar, sem sorrir, que não tem nenhum
compromisso com a realidade, a não ser, é claro, com a realidade dos pecuniários benefícios que
pretende colher, afinal, nestes tempos neoliberais, converteram-se em virtudes os vícios de
outrora.551

De modo análogo, Alcides Freire Ramos situa o filme de Bruno Barreto no contexto
mais amplo de uma “inversão de paradigmas” da cinematografia nacional, guiada, conforme
sustenta, pela globalização em curso nos anos 1990. Fundamentando-se na análise de cinco
películas brasileiras do período – entre elas O que é isso, companheiro?552 –, o autor define a
produção pós-Embrafilme como o marco do abandono do “‘nacionalismo crítico’ que norteou
a atuação dos cineastas dos anos 1960”. Para Alcides Ramos, naquela década, a tentativa de
inserção das realizações locais no mercado cinematográfico internacional passava ao primeiro
plano. Avesso à perspectiva nacional, explica, o “novíssimo cinema” aqui praticado adequava
sua linguagem ao “gosto do público estrangeiro (particularmente do norte-americano)”. O
autor continua: “[…] a globalização estava sendo encarada como algo inevitável e, por
conseqüência, desejável. Hollywood apresentava-se como o grande paradigma estético
daquele momento histórico.”553 Ramos identifica nessa guinada dos anos 1990 uma transição
da “cultura de oposição” para uma “cultura governista” na cinematografia, norteada pelo
sonho de que o Brasil “poderia integrar-se no concerto das nações do primeiro mundo”. E
conclui: “Inconscientemente ou não, estes filmes divulgaram valores conservadores que se
550

Cf. REIS FILHO, 1997; AGUIAR, Marco Alexandre de. Imprensa, cinema e memória: os filmes Lamarca e
O que é isso, companheiro? na Folha de S. Paulo, n’O Estado de S. Paulo e no Jornal do Brasil. Projeto
História, São Paulo, no. 35, p. 179-199, dez. 2007; SANT’ANNA, 1999, p. 164.
551
REIS FILHO, Daniel Aarão. Um passado imprevisível: a construção da memória da esquerda nos anos 60. In:
REIS FILHO, 1997, p. 37. Para um debate sobre as relações entre o filme O que é isso, companheiro? e o
neoliberalismo, cf. ainda: FAZIO, Rodrigo. A luta armada no Brasil, através do filme “O que é isso,
companheiro?” de Bruno Barreto. 2003. 138 f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de História.
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
552
Além de O que é isso, companheiro?, o autor analisa: Carlota Joaquina (Carla Camurati, 1995), O Quatrilho
(Fábio Barreto, 1995), Terra estrangeira (Walter Salles, 1995) e Jenipapo (Monique Gardenberg, 1996).
RAMOS, Alcides Freire. Apontamentos em torno do cinema brasileiro da década de 1990. Nuevo Mundo
Mundos Nuevos, Debates, p. 1-16, 2007. Disponível em: <http://www.nuevomundo.revues.org/3378>. Acesso
em: 03 jun. 2011.
553
Ibid., p. 3. (grifo do autor)

181

coadunavam plenamente com os caminhos seguidos no processo de globalização.”554 De
acordo com tal leitura, O que é isso, companheiro? seria mais um produto ligado ao impulso
de inserção no mercado externo, algo que caracterizava aquela conjuntura político-econômica
de predomínio da globalização de perspectiva neoliberal. A indicação ao Oscar de melhor
filme estrangeiro o teria levado às portas de tal “consagração”.
Em sua crítica publicada em 1997, Ismail Xavier vai mais fundo e relaciona as
estratégias comerciais do filme ao campo das operações ideológicas daquela década. Segundo
o autor, a lógica da instância de poder representada na obra:
[…] tem sua afinidade, embora seja distinto o quadro institucional, com a atual sensação de
enredamento nos processos inexoráveis que justifica certo estilo de governo e identifica a busca
de alternativas à esquerda com imaturidade, romantismo, afetação adolescente. O argumento é
de que a conjuntura não oferece saída e a sensatez pede conciliações, um engate sem atritos
maiores no movimento global de mão única.555

Essa mesma força inelutável, de acordo com Xavier, pautava à época o “espírito
hegemônico” da “busca de uma certa estética” “nos mais variados cantos do planeta”: “o da
imitação de fórmulas do sucesso já consagradas pelo cinema americano”. Tal qual o
“movimento global”, explica, o “mundo do cinema” também era encarado como “uma via de
mão única”. Conclui o autor: “O que é isso, companheiro? faz convergir, neste sentido,
muitas destas linhas de força da conjuntura atual, como produto que quer agradar ao leque
mais amplo possível de espectadores.”556 Nessas passagens, chama a atenção o modo como
Ismail Xavier coloca no horizonte de interpretação dos artifícios de mercado do filme o
sentido da legitimação ideológica da ordem político-econômica “global” vigente nos anos
1990.
Até aqui, a análise vem enfatizando as relações entre a opção estético-narrativa pelo
melodrama hollywoodiano e as operações de memória em O que é isso, companheiro?. No
caso específico da caracterização do liberal Elbrick, o fator melodramático sinaliza, talvez
com maior clareza, as ambições comerciais dos produtores do filme e, sobretudo, os nexos
políticos e ideológicos mais concretos entre a representação do passado e o presente
neoliberal da representação. O movimento analítico neste ponto não deixa de ter seus riscos,
uma vez que se encaminha para o terreno das conjeturas. Entretanto, ele é necessário
justamente porque busca, para além das imagens, as mediações extrafílmicas das operações
cinematográficas de memória.
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Para evitar o perigo de que tais vínculos brotem na análise de maneira frágil, cabe
voltar ainda uma vez à matéria fílmica. Na sequência em que o âncora do Repórter Esso lê o
manifesto dos militantes, fica sugerida a quebra de uma ordem universal, a interrupção da paz
nos lares brasileiros. Na montagem, a transmissão televisiva faz a conexão dos ambientes dos
distintos núcleos narrativos da trama: a leitura tem início e as imagens estão no cativeiro; a
voz do apresentador prossegue e as tomadas vão para o lar de Elbrick, onde Elvira recebe,
pasma, a notícia da captura do marido; a locução continua e os planos agora mostram
Henrique em seu quarto, tomando ciência da missão que o separaria da esposa; por fim, as
imagens voltam para o interior do cativeiro, única casa onde poderia haver regozijo com a
notícia trágica veiculada.557 Mais do que um paralelismo temporal, a edição dessa sequência
compõe a completude do universo diegético, agregando cada um dos espaços diretamente
afetados pelo evento. Irrompendo no sossego da noite, a nova do sequestro desconcerta o
arranjo doméstico-familiar no lar de Elbrick (cuja captura resulta na suspensão do convívio
com a esposa) e no lar de Henrique (cuja missão leva à rejeição da esposa). Quebra-se nesse
instante a harmonia universal que tocava àqueles que apenas se preparavam para dormir um
sono tranquilo. A partir daí, todo o “drama da moralidade” do filme estará voltado ao
restabelecimento do concerto original interrompido com o apresamento do virtuoso liberal,
personificação da “moral oculta”558 vitimada, da ordem cósmica suspensa no Brasil. (Ver
ANEXO, Figuras 112-115.)
Em 1997, quando a agenda da globalização neoliberal era proclamada por muitos
como a única possível, O que é isso, companheiro? exibe o arquétipo do liberal norteamericano como emblema da ordem moral cósmica da história. Naquele ano, em plena “Era
FHC”, estando consolidado o predomínio político e econômico neoliberal no Brasil, era como
se o “novíssimo” cinema brasileiro hollywoodiano pudesse propor uma releitura do livro de
Fernando Gabeira e, consequentemente, da luta armada. Realizada em meados da década de
1990, a adaptação cinematográfica da autocrítica escrita em 1979 seria uma espécie de
desfecho da metamorfose de muitos dos atores liberais559 que se alistaram na “frente
democrática” que atravessou a longa trajetória da abertura política no Brasil. Naqueles tempos
de distensão, como Daniel Aarão Reis Filho bem apontou, não sem ironia, a noção de
resistência passava a abarcar todos os “democratas” que lutavam e “sempre lutaram” pela
volta da democracia. Tal universalização da noção de resistência apagava da lembrança
557
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inconvenientes colaborações e cumplicidades com o regime. E, assim, concentrada na
resistência, a tão falada vitória das esquerdas na memória acabava desviando o foco do
avanço real da “conciliação democrática” de matiz acentuadamente conservador. 560 O “álibi
histórico” estava forjado e os liberais, na arena concreta da política, podiam seguir sem
maiores constrangimentos no protagonismo da urdidura de uma transição em que as
negociações, em geral, bloqueavam qualquer impulso de democratização para além do campo
meramente institucional. A forma assumida pela Lei da Anistia (1979) e o desfecho do
movimento pelas Diretas Já (1984) são marcos inequívocos desse processo. Nos dois casos, o
descompasso entre as demandas das ruas e os resultados dos acordos institucionais diz muito
sobre a democracia que estava por vir no Brasil.561 Cambaleante até meados dos anos 1990, a
transição conservadora parecia enfim se concluir com a eleição de Fernando Henrique
Cardoso à presidência, em 1994,562 triunfo nas urnas que veio coroar a hegemonia política
liberal que marcara a democratização brasileira. Conquistado o poder efetivo pelos
(neo)liberais, a instrumentalização da memória deixa de se preocupar tanto com a busca de
um abrigo sob a resistência e pode então reler a luta armada como desvio na linha de um
tempo cujo sentido harmônico é a própria ordem liberal. Essa mutação da memória fica nítida
no “fenômeno” O que é isso, companheiro?: em 1979, o olhar irônico de Gabeira para a
guerrilha era fundamental à conciliação forjada historicamente sob a tutela dos liberais; em
1997, consolidado o “consenso” (neo)liberal, essa hegemonia política e histórica seria elevada
pelo melodrama fílmico à condição de moral cósmica de um mundo em que a luta, mais do
que alvo da ironia, sequer tem lugar.
A virtude liberal encarnada em Elbrick atinge aqui o ápice da elevação, abandonando a
“baixeza” do campo político e propondo-se simbolicamente como a harmonia natural que
paira sobre a história. Se o guerrilheiro Fernando parece ser o herói dos acontecimentos
encenados, é no arquétipo do liberal norte-americano que a virtude cósmica pode ser
contemplada. Nesse desnível entre o protagonista e o emblema está o cerne da representação
da “memória vencedora dos vencidos”563 a partir dos valores de uma “moral oculta” liberal:
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revestindo-se com o verniz da memória de esquerda, o filme busca legitimar ideologicamente
a hegemonia histórica (neo)liberal. A dimensão cósmica implícita na releitura melodramática
de O que é isso, companheiro? revela a magnitude da ambição revisionista do filme: mais do
que instituir a desculpação do torturador, dos guerrilheiros equivocados (exceto Jonas, claro)
e da sociedade, suas imagens sugerem a natureza inexorável do conservadorismo (neo)liberal
da democracia brasileira. Para além do negacionismo do passado, trata-se da negação da
própria história como palco de lutas.

Melodrama revisionista: a negação moral da história

Chega o momento de realização de um esforço de síntese das considerações até aqui
feitas sobre o filme O que é isso, companheiro?. Todo o percurso analítico converge agora
para a seguinte proposta de conclusão: trata-se de obra cinematográfica cuja mobilização
simultânea das instruções documentarizantes e do modo melodramático está dedicada ao
revisionismo que não se contenta em estender o manto da desculpação sobre os sujeitos
históricos, mas, no limite da moral cósmica que exibe, nega a própria historicidade do passado
encenado. As duas subseções seguintes estão voltadas a associar as formas de tal
negacionismo aos termos da estética cinematográfica e da pedagogia moral. Por fim, ficará
sugerido um possível nexo entre a operação de memória do melodrama revisionista e o fato
presente da impunidade dos perpetradores de violações dos direitos humanos no Brasil.

- O peso do real: lastro e fardo
Em O que é isso, companheiro?, por um lado, a encenação de um “mundo de cabeça
para baixo” propõe o passado autoritário como lapso de tempo aberrante, imagem que rejeita
a pertinência histórica dos eventos representados. Por outro, a sugestão de uma harmonia
cósmica liberal esvazia o processo histórico que engendrou o presente neoliberal em que o
filme foi produzido. Em grande medida, essa dupla negação repousa sobre as relações
cinematográficas ambíguas estabelecidas com o referente histórico.
Duas instâncias de transparência, à primeira vista incongruentes, são mobilizadas
nessa refutação da história. A primeira delas é a evidência das imagens “documentais” (de
arquivo ou forjadas), que, pontuando a narrativa junto com certos artifícios da tradição
documentária, instruem o espectador à construção de um enunciador real do discurso
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fílmico.564 Nesse caso, o peso certificador da evidência documental serve de lastro à história
encenada. Em operação oposta, a segunda instância de transparência elimina qualquer
enunciador do horizonte de fruição, como se a representação dos acontecimentos em imagens
fosse a janela para o próprio passado.565 Ela se manifesta sobretudo na opção pela
“decupagem clássica” hollywoodiana, método de narração hegemônico do cinema industrial
voltado a “extrair o máximo rendimento dos efeitos da montagem e ao mesmo tempo torná-la
invisível”. Em uma “seqüência fluente de imagens”, esse modelo de linguagem
cinematográfica busca reconstruir certa continuidade espaço-temporal “em favor da
manutenção da integridade do fato representado”.566 Há mesmo aqueles que, como Robert
Rosenstone, louvam as propriedades de um cinema histórico assim constituído, uma vez que
oferecem “a ilusão de que, por um curto período, testemunhamos, ou até mesmo vivenciamos,
os problemas, iras, medos, alegrias e dores de outras vidas ambientadas em outras épocas”.567
Mas o grande nó dessa modalidade transparente de cinema está justamente aí. Afinal, como
escreveu Ismail Xavier sobre o melodrama cinematográfico predominante no século XX: “A
projeção da imagem na tela consolidou a descontinuidade que separa o terreno da
performance e o espaço onde se encontra o espectador, condição para que a cena se dê como
imagem do mundo que, delimitada e emoldurada, não apenas dele se destaca mas, em
potência, o representa.”568 Ou seja, em O que é isso, companheiro?, dada a vinculação a essa
estética específica, o passado encenado – mantendo-se como fato integral, confinado na tela e
separado do mundo real pela quarta parede – exibe-se ao olhar presente com a transparência
do próprio passado.569 O elo referencial fica suspenso durante a exposição fluida de algo que
aparentemente se encerra, a encenação de um tempo ido que se presentifica diante do olhar na
imagem melodramática. Autonomizando-se, a diegese da cena histórica isola-se do mundo e,
assim, a imagem do passado livra-se da referencialidade de um real já ausente. Descartando o
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peso desse fardo, o cinema pretende eliminar os constrangimentos às manipulações
revisionistas da memória.
Esse processo de mão dupla entre referente e representação não é uma originalidade de
O que é isso, companheiro?, sendo identificável em toda uma tradição cinematográfica do
melodrama histórico. Em inúmeros filmes do gênero, pode-se ver essa ambiguidade na
relação entre o ocorrido e a ficção, com o mesmo impulso de atestação, por um lado, e de
substituição do real pelo encenado, por outro.570 Neste ponto das reflexões, a menção sumária
a tal ambivalência busca inscrevê-la na descrição analítica do negacionismo manifesto no
filme de Bruno Barreto. Se a ironia do livro de Fernando Gabeira tinha como perspectiva o
distanciamento subjetivo em relação à experiência, as duas instâncias de transparência da
adaptação de O que é isso, companheiro? instituem um jogo intrincado entre o aferrar-se no e
o isolar-se do passado. Com isso, o cinema tira proveito da “vulnerabilidade fundamental da
memória, que resulta da relação entre a ausência da coisa lembrada e sua presença na forma
da representação. A alta problematicidade dessa relação representativa com o passado é
essencialmente evidenciada por todos os abusos da memória”.571
No caso específico aqui analisado, a dubiedade das instâncias de transparência tem
como função primordial forjar o espaço de emancipação em que sejam franqueados à cena os
abusos do negacionismo revisionista. De fato, tal é a grande tensão entre documentário e
ficção, história e memória em O que é isso, companheiro?: junto às inserções que instruem à
documentarização, a diegese integral e a cena autônoma do passado colocam-se diante do
espectador como a história em si. O teor programático de suas imagens, explicitado na
transparência melodramática, é costurado pelos elementos documentarizantes, em um artifício
que entrelaça a “liberdade ficcional” às estratégias de autenticação. Em sua operação de
manipulação revisionista, o peso do real é, ao mesmo tempo, lastro certificador e fardo a ser
descartado. Tal imagem da história necessita ancorar-se no referente e dele prescindir. Na
verdade, é apenas por meio da ambivalência entre embasamento no lastro e descarte do fardo
referencial que o filme pode propor seu melodrama como história. Sem qualquer contradição
aí implicada, a força e a sutileza do revisionismo de O que é isso, companheiro? depende
igualmente da vinculação ao real histórico e do abismo entre referente e representação para
construir, sem empecilhos, mas com “bases reais”, sua versão abusiva da memória. A
manipulação é astuciosa e insidiosa: o espectador é simultaneamente levado à
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documentarização e jogado no fluxo autônomo da ficcionalização melodramática do passado.
O negacionismo das culpas e da própria história abriga-se nessa zona cinzenta entre
documentário e ficção.

- A pedagogia moral cont(r)a a história

Há ainda uma terceira instância de transparência, que não está diretamente associada à
negação do referente, mas sim ao repúdio da própria representação do passado. Isto se revela
na pedagogia moral translúcida do melodrama fílmico, que mostra o lapso do “mundo de
cabeça para baixo” como exemplo daquilo que a história não deve ser. O negacionismo de O
que é isso, companheiro? é radical: retratando aquele período como uma excrescência, nega
não somente a realidade das culpas, mas também a legitimidade da luta revolucionária
encenada. Ao contar o sequestro por meio de imagens, a perspectiva moral do melodrama
coloca-se contra aquela história, vista como uma aberração a ser purgada do tempo.
A opção pelo melodrama vincula o filme de Bruno Barreto ao impulso pedagógico
moral que caracteriza o gênero desde seus primórdios, muito antes da invenção do cinema.572
Trata-se nesse caso, porém, de uma didática negativa, da exibição do modelo a não ser
seguido pelas “crianças”, o que acaba justificando a violência de Estado no passado e a
mantém no horizonte presente. Afinal, a lição é clara: o castigo da tortura é o destino daqueles
que ousarem cindir o tempo vazio de uma ordem cósmica que se quer perene. De uma vez, a
pedagogia moral do filme rejeita aquele passado, nega a história como terreno de embates e,
assim, refuta a utopia.

- Julgamento moral e impunidade histórica

No melodrama, a condenação do mal e o triunfo do bem trazem a segurança do
estabelecimento da justiça moral no mundo.573 Nas imagens de O que é isso, companheiro?,
da vilania à virtude, os veredictos são distribuídos: o guerrilheiro Jonas, encarnação do mal
maior, recebe a pena capital inapelável; o torturador Henrique, agente do mal menor, tem o
peso de sua culpa atenuado pelo sacrifício da própria inocência; os jovens inocentes, por sua
vez, tiveram que passar pelo castigo do porão para que seus equívocos fossem purgados; o
povo, absolvido em sua inocência desprotegida, não pode ser acusado de cumplicidade ou
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colaboração; o liberal Elbrick é a grande vítima inocente, aquele que está no último degrau da
virtude e faz as vezes de emblema do bem. Estabelecida a justiça moral nas imagens, o fim da
trama significaria o término daquele desconcerto. Acendem-se as luzes e o espectador pode
sentir o conforto de viver em um “mundo de cabeça para cima”, lugar onde o bem foi
libertado e triunfou, como informara o último intertítulo: “Em 1989, eleições livres se
realizam e a democracia volta ao Brasil.” A imagem que nega o referente passado e
autonomiza-se para refutar-se a si mesma encerra, derramando justiça, o tempo da
“desordem”.
Ocorre que, mesmo descartado, embora negado (desprezado até pelos mais insuspeitos
teóricos), o referente histórico insiste em existir, e resta ainda o inequívoco fato da ausência
de condenação dos torturadores no Brasil. Essa mirada para aquilo está fora das imagens de O
que é isso, companheiro? permite que se veja o impulso último do melodrama revisionista: a
justiça moral na esfera da representação cinematográfica tenta preencher a lacuna de justiça
histórica. Em mais um movimento de seu negacionismo, o filme denega a concretude da
impunidade dos torturadores.
O que é isso, companheiro? não está só nessa empreitada, e a perspectiva moral, nítida
no melodrama, vem se tornando cada vez mais difundida por uma duradoura vertente do
revisionismo negacionista liberal do passado autoritário brasileiro.574 Esse olhar moralizante
nega a historicidade da violência política e a transforma em infâmia absoluta. A sentença de
Jonas no filme apenas torna visível uma abordagem da guerrilha que, em grande medida, tem
definido o tratamento público da questão da memória da ditadura e da anistia no Brasil. Em
entrevista publicada em 2009, por exemplo, Fernando Gabeira, em eterno distanciamento,
toca o cerne da questão do juízo moral anacrônico das ações armadas. Ele confessa: “Tenho
dúvidas porque, à medida que o tempo passa, me distancio do que aconteceu. Diria a você,
até, o seguinte: à medida que o tempo passa, gostaria de não ter tido participação nessa ação.
O sequestro é uma violência fora do comum. […] É um ato de violência injustificado. Talvez
as teorias da época pudessem mascarar esse fato.”575 Sem ser original, a especificidade da
versão fílmica de O que é isso, companheiro? repousa no fato de que o melodrama presta-se
perfeitamente à anulação das complexidades históricas, algo imprescindível às operações
revisionistas de matriz liberal. Reduzidas na grade maniqueísta, transpostas para o terreno da
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moral, violência política e violação dos direitos humanos confundem-se, os atos de Jonas e
Henrique podem ser comparados, com ampla desvantagem para o primeiro.
De fato, o julgamento moral da violência guerrilheira está por trás das argumentações
dedicadas a estabelecer sua equivalência com o terror de Estado. A memória moralizante da
violência política encara as ações armadas dos anos 1960 e 1970 como anátema, algo a ser
eliminado para sempre da história. Como se o conflito e a luta fossem “corpos estranhos” nas
interações entre os homens; como se a violência não estivesse no acirrado horizonte político
daqueles anos; como se a história fosse movida por acordos institucionais de “cavalheiros”.
Após retirar a luta revolucionária da conjuntura em que emergiu e levá-la para o campo da
moralidade, a memória liberal busca anular toda sua significação e legitimidade políticas,
relendo-a como ação maléfica ou equívoco de lunáticos. Simultaneamente, de modo a garantir
a manutenção de uma pretensa ordem cósmica imutável, essa visão moralizante justifica as
atrocidades de Estado cometidas contra aqueles que viram e veem a história como uma arena
plena de possibilidades. O revisionismo faz do tempo cósmico vazio o abrigo da impunidade
de Henrique. Curiosa assimetria a da “ferradura” de O que é isso, companheiro?: para a
violência política, a condenação implacável; para a violação dos direitos humanos, a anistia.
E, assim, nessa confusão entre violência e violação, a “ordem” vai sendo mantida no Brasil.
A crítica historiográfica dos julgamentos morais da memória – em versões
melodramáticas ou outras – é um imperativo, tocando-lhe o dever de trabalhar em benefício
da reinstituição da fronteira entre violência política e violação dos direitos humanos.576
Afastando-se do elevado campo moral e voltando ao terreno dos referentes, o ato de
historicizar a violência talvez jogue alguma luz sobre o tema da imputabilidade no Brasil. A
história, entretanto, não se colocaria contra a moral. Pelo contrário: ao inscrever a violência
em sua concretude, negando-lhe uma condição transcendente e unívoca, a historiografia
crítica estaria apta a revelar violências, no plural, perpetradas de modos distintos e ligadas a
diferentes projetos. Com isso, a história quiçá esteja habilitada a distinguir claramente as
violações para, então, reivindicar sua inequívoca condenação moral, indissociável da
condenação jurídica. No fundo, trata-se de lembrar o óbvio: são as violações que possuem
natureza abjeta e merecem o caráter de anátema absoluto imprescritível. Olhando a tortura
assim, criticamente, a historiografia assume a tarefa de combater desculpações análogas à das
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imagens de O que é isso, companheiro?. Quem sabe contribua para que um dia saiam das
sombras os muitos Henriques reais ainda impunes.
B) O

TRIUNFO TARDIO DA RESISTÊNCIA: DISSOLUÇÃO DA CRÍTICA, SOLIDEZ DO

MONUMENTO E ARMADILHAS INSTITUCIONAIS

Chega a vez de colocar no horizonte das análises os possíveis vínculos entre a imagem
do passado proposta por Hércules 56 e o presente de sua configuração. A primeira seção desta
parte mobiliza os indícios de um provável nexo extrafílmico entre a celebração documentária
do legado da luta armada e a conjuntura político-institucional de triunfo eleitoral de Luiz
Inácio Lula da Silva. A seção seguinte sumariza as três dimensões da análise estéticonarrativa até aqui realizada (diluição da reflexividade, coesão narrativa e sentido teleológico),
sugerindo uma metáfora que relacione a dissolução da crítica à solidez do monumento à
Resistência erigido no documentário. Por fim, um último impulso conjetural rumo à
referencialidade apontará as ciladas de uma monumentalização que tende a encerrar o
passado, quando persiste o fato da impunidade dos violadores dos direitos humanos no Brasil.

Enfim, o encontro: o operário eleito e a memória institucionalizante

No capítulo anterior, a análise de Hércules 56 focou o deslocamento teleológico
realizado pela montagem documental, que, em fricção com o dissenso, transfere o sentido da
luta passada do eixo da revolução para o da democracia. Buscando sobrepor-se às distintas
avaliações individuais dos entrevistados, distensionando ou simplesmente cortando de suas
imagens as polêmicas, o balanço do passado próprio ao filme tende a instituir a convergência
da Resistência, com “R” maiúsculo, no presente democrático do “Brasil muito melhor”.
Idealizado pelo diretor em 2004,577 o documentário parece oferecer assim uma solução para
os dilemas levantados por Marcelo Ridenti mais de uma década antes, expressos nas últimas
linhas de O fantasma da revolução brasileira: “Os partidos identificados com os
trabalhadores, nos dias de hoje, terão melhor sorte que as esquerdas nos anos 1960 e 1970? Os
próprios trabalhadores brasileiros conseguirão constituir a sua representação política como
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classe?”578 Na virada dos anos 1980 para os 1990, tais perguntas de Ridenti colocavam o
Partido dos Trabalhadores (PT) no horizonte de expectativas da suplantação da crise de
representatividade que, seguindo a tese do autor, tinha levado ao massacre das vanguardas
isoladas do povo. Nos anos 2000, o realinhamento democratizante da luta passada
empreendido em Hércules 56 não deixa de insinuar a superação da derrota da revolução e do
desencontro entre esquerdas e sociedade na conjuntura em que o país era governado por Luiz
Inácio Lula da Silva, eleito pelo PT em 2002. Ou seja, no contexto em que o operário fora
alçado pelo voto popular ao poder, o documentário poderia finalmente proclamar o encontro,
repelindo o “fantasma da revolução” que por tanto tempo havia assombrado as esquerdas
brasileiras. Caso se aceite a pertinência de tal associação, entre os sentidos do filme estaria
implícito o triunfo da Resistência democrática – tardio, é verdade – na vitória eleitoral do
operário. Com esse olhar democrático-institucional triunfante, a ação revolucionária seria
retomada e metamorfoseada em resistência democrática.
Na mesma obra citada, Ridenti já criticava a centralidade da tese do “bloqueio
institucional” nas explicações sobre a luta armada no Brasil. A ideia de que as armas foram “o
último recurso para aqueles que ficaram sem espaço de atuação institucional”, segundo o
autor, “mistifica o todo social e a própria luta de classes no período”. Afinal, argumenta, essa
proposição “parte tacitamente do pressuposto de que não haveria hipótese de um processo de
ações armadas na sociedade brasileira se as instituições estivesses funcionando regularmente”.
No fundo, ele concluía, a perspectiva institucional supõe que “numa sociedade democrática
não haveria necessidade de violência revolucionária, pois seriam criados canais apropriados
para manifestação e solução dos conflitos sociais”.579
Em 2004, por ocasião dos quarenta anos do golpe de 1964, Ridenti publica um artigo
no qual retoma a crítica da visão institucionalizante, agora tendo como alvo determinadas
reconstruções da memória do passado recente. Referindo-se exatamente à “ideologia da
resistência democrática”, ele escreve:
O aspecto mistificador consiste na omissão de que as esquerdas armadas nunca propuseram um
mero retorno à democracia nos moldes do pré-1964, tampouco algo que prefigurasse a
institucionalidade que viria a se constituir no Brasil depois do final da ditadura. Essa ideologia
tende tacitamente a reduzir a luta pela revolução nos anos 60/70 a uma fase preparatória para a
democracia brasileira tal qual está hoje estabelecida, legitimando assim o passado de muitos exguerrilheiros. Trata-se de uma versão da História conveniente para os que lutaram contra a
ditadura e mais tarde chegaram a diferentes governos ou conseguiram uma inserção
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institucional, sem que houvesse mudanças de fundo na ordem social e econômica
estabelecida.580

Inserida no contexto mais amplo dos debates acerca da versão da resistência
“democrática”, a crítica realizada por Marcelo Ridenti chama a atenção no caso específico de
Hércules 56. Uma rápida consulta à lista das testemunhas presentes no documentário já
demonstra a pertinência da inclusão do tema da “inserção institucional” entre os termos de sua
análise. José Dirceu, Franklin Martins, Vladimir Palmeira e Ricardo Zarattini são exemplos de
nomes que, em meados dos anos 2000, ocupavam cargos de maior ou menor proeminência na
estrutura governamental ou partidária do PT.581 Cada um a seu modo, eles estavam inseridos
na longa trajetória de um partido que desde a origem tinha agregado as aspirações políticas de
muitos dos ex-guerrilheiros.582 O próprio diretor Silvio Da-Rin também teve sua inserção
institucional no governo petista alguns meses depois de lançado Hércules 56.583 Assim como
seus entrevistados, ele pegou em armas durante o regime autoritário, tento militado na Ação
Popular, no Comando de Libertação Nacional (Colina) e na VAR-Palmares.584 Em outubro de
2007, foi indicado para o cargo de Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura
(MinC), posto em que permaneceu até abril de 2010.585
Para além de eventuais inserções pessoais, a leitura da íntegra das entrevistas
concedidas a Hércules 56 revela que a conjuntura institucional partidária de momento teve
forte peso no diálogo entre o diretor e a maioria dos libertos, algo depois eliminado da versão
final do documentário pela edição. As entrevistas foram realizadas entre agosto e outubro de
2005, portanto, sob o impacto dos debates acerca do episódio que a grande imprensa
convencionou denominar “mensalão”, cujas primeiras notícias datam de maio de 2005. O
próprio Da-Rin colocou perguntas diretas sobre o PT e sua trajetória a seis libertos
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entrevistados, em um universo de nove. Em geral, as respostas lidavam com a “crise do PT”
vivida naqueles meses.
Mario Zanconato, afastado de qualquer militância há tempos, conta que, quando
retornou ao Brasil, em 1993, foi-lhe aberto espaço no PT, mas que se recusara a ingressar no
partido porque encarava a política como a “arte do impossível”, rejeitando as alianças
voltadas a “administrar um par de meses no governo”.586
José Ibrahin menciona a aproximação entre ele e Lula no movimento operário, além
do papel de direção que assumira na fundação do PT. Relata em seguida as divergências
internas que desenvolvera, ainda no início dos anos 1980, com a Articulação (ou Campo
Majoritário) em sua tendência à institucionalização de “espírito stalinista”, como diz; isso o
levara a abandonar o partido já em 1985. Sobre a situação de então, ele declara confiar na
“consolidação da democracia no país”, a despeito do “triste quadro” vivido, “principalmente
porque a vitória do PT nas eleições trazia muita esperança de mudanças”. Em sua opinião,
aquela “experiência amarga que o PT” estava atravessando iria passar, uma vez que o partido
“tem muito vigor” e daria “a volta por cima”. Ibrahin conclui afirmando que, no fim, “o PT
precisava dessa surra”.587
Ricardo Zarattini, por sua vez, esclarece o papel exercido no Poder Executivo do
governo Lula, descrevendo suas atribuições no período em que trabalhou como assessor na
Casa Civil. Nesse trecho da entrevista, ele faz questão de mencionar que “não tinha nenhuma
relação direta com o ministro Zé Dirceu”. Narra em seguida o modo pelo qual assumira uma
vaga de suplente na Câmara dos Deputados. Em sua avaliação geral, o partido seguia
objetivos certos e iria aprender com os próprios equívocos políticos, entre eles, como diz, a
“política de aliança errada com o Roberto Jefferson, com esse pessoal todo aí”.588
Vladimir Palmeira também manifesta sua apreciação de conjuntura ao diretor. Para
ele, mais do que culpar a “direita do PT, que é a Articulação”, pela situação do partido, devese incluir na análise o fato de que os petistas foram “derrotados na transição” para a
democracia, algo consolidado, como afirma, pelo fracasso de Lula em 1989. Segundo
Palmeira, era esse o momento em que o PT poderia ter realizado “uma transformação maior
no Brasil”, com “reformas mais profundas”. Para ele, nos anos 1990, sob o governo de
Fernando Henrique Cardoso, “o país todo foi para a direita”, desaparecendo a agitação
política e social que caracterizara a década anterior. Nesse contexto, conclui, “era inevitável
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que o PT fosse para a direita”, já que não havia “revolução à vista”. Palmeira observa ainda:
O que chama a atenção no PT é que ele foi para a direita muito rápido e, sobretudo, se
institucionalizou rapidamente. E até chegar a essa crise moral de hoje, o PT virou um partido
cada vez mais separado da massa. Renegou sua democracia interna. E foi virando um partido
como os outros, muito institucional. A crise do PT é isso.589

Ele desenvolve sua apreciação:
O que eu digo é que há uma crise profunda da esquerda. E quem quer mudar, e é socialista, de
uma forma ou de outra, vai ter que fazer novas interpretações. […] A alternativa às posições de
direita continua sendo o PT. Mas uma alternativa enfraquecida, virou um partido muito
institucional.590

José Dirceu, nome que estava no centro dos eventos em torno da “crise do PT” em
2005, também faz seu balanço da trajetória do partido na entrevista concedida a Da-Rin.591
Ele descreve o PT como o “resultado da luta política brasileira nos últimos pelo menos 40
anos”, partido que “foi capaz de aprender com os erros da luta político-institucional
reformista e os da luta armada” e cuja herança “é muito forte, até para a organização popular
do país”. Tal relevância política, conforme Dirceu, foi o que desencadeara “esse ódio, essa
agressividade da direita conservadora, da mídia conservadora, contra o PT”. Para ele, havia
naquele momento “uma onda conservadora” que estava tentando “se articular no país”, tendo
como intuito a retomada “do projeto tucano ou neoliberal”. Em termos gerais, o problema do
partido, segundo sua avaliação, foi ter dado “um peso maior à governabilidade institucional
do que à governabilidade social”. O PT necessitava, como diz, “se reorganizar” e encontrar
“novas direções”. Embora reconhecendo alguns equívocos na condução das políticas
governamentais, Dirceu afirma: “A eleição do Lula foi um avanço extraordinário, o governo
Lula é muito superior aos governos anteriores desde a redemocratização.” Ele sustenta que, na
verdade, as conquistas do governo Lula estariam na origem da “voracidade”, da “violência da
reação da direita, dos conservadores”, e não propriamente o “caixa 2, de Marcos Valério”.592
Agonalto Pacheco também é perguntado por Da-Rin sobre a trajetória do PT, e sua
breve resposta enfatiza o isolamento do partido. Por fim, após declarar ser “sócia-fundadora”
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do PT no Rio de Janeiro, Maria Augusta Carneiro Ribeiro é instada pelo diretor a avaliar o
“processo de transformação do PT” ao longo de seus 25 anos. Ela afirma então “que o PT
ainda é o melhor partido no Brasil hoje”, que os problemas enfrentados eram consequências
da “fogueira das vaidades”, mas que não abandonaria a militância diante da “crise que
vivemos atualmente”.593
Como dito, os trechos com menções ao PT acima descritos constam no livro que traz a
íntegra dos depoimentos individuais dos libertos concedidos a Hércules 56 (não há alusões
explícitas à política partidária contemporânea na transcrição do debate entre as cinco
lideranças, também incluída na publicação). Todas essas avaliações sobre a crise enfrentada
pelo partido, feitas no calor da hora, acabaram sendo cortadas da versão final do
documentário. Mesmo assim, divulgando os registros completos em forma textual, Silvio DaRin permite que se conheça o pano de fundo conjuntural por trás da rememoração e da
apreciação da luta armada. Nota-se claramente que o relato e o balanço da atuação das
esquerdas no passado ocorrem em um momento de crise e de reavaliação das práticas das
esquerdas no presente. Duas temporalidades de autocrítica estão sobrepostas nas enunciações
que compõem o filme: a apreciação da opção armada de outrora e a reflexão palpitante sobre
os rumos das esquerdas contemporâneas. Para além de colocações institucionais particulares,
o próprio balanço testemunhal dos desencontros da revolução em Hércules 56 está
impregnado pela discussão política sobre os descaminhos da institucionalização partidária no
presente. As divergências acerca do engajamento nos tempos autoritários mesclam-se com
posturas distintas na trajetória de militância na órbita do PT. Na base das avaliações – do
decorrido e do agora – está o impacto dos custos de uma inserção institucional muito mais
ampla.
Assim, duas dimensões da institucionalização estão tacitamente entrelaçadas em
Hércules 56: primeiro, o olhar para o passado a partir da plena adequação institucional das
esquerdas ligadas ao PT, cujo marco é o triunfo eleitoral de Lula em 2002; em segundo lugar,
a conjuntura latente da crise institucional que atingia o governo petista – e pessoalmente
algumas das testemunhas – em 2005, no instante da realização dos depoimentos ao filme.
Nisso se revela uma outra face oculta do antagonismo em Hércules 56: o documentário não só
tentava substituir a memória impertinente de O que é isso, companheiro?, mas também
entrava no fumegante campo de batalhas contra o avanço em curso das forças que, tendo
como esteio as denúncias de corrupção, tentavam forjar a instabilidade no governo petista. A
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memória assim exercida – cabe asseverar de forma inequívoca – é absolutamente legítima e se
distancia definitivamente do terreno dos abusos.594 Pois, como escreveu Beatriz Sarlo:
[…] os que lembram não estão afastados da luta política contemporânea; pelo contrário, têm
fortes e legítimas razões para participar dela e investir no presente suas opiniões sobre o que
aconteceu não faz muito tempo. Não é preciso recorrer à idéia de manipulação para afirmar que
as memórias se colocam deliberadamente no cenário dos conflitos atuais e pretendem atuar
nele.595

O duplo embate empreendido pelo contrafilme Hércules 56 às investidas
conservadoras no campo da memória e da política era (e ainda é) um imperativo. Repelir o
avanço do revisionismo negacionista e os ataques institucionais a um governo sensível às
demandas do “subproletariado” de “baixíssima renda”596 era uma tarefa que a obra, de modo
plenamente justificado, enfrentava. Todavia, a forma documentária assumida traz problemas
que não podem ser ignorados. Afinal, com uma montagem que realinha as ações
revolucionárias dos anos 1960 e 1970 no trilho da inserção eleitoral presente, Hércules 56
adota uma lente democratizante que enxerga o passado como uma relíquia distante no longo
caminho rumo ao agora institucional. A homenagem prestada pelo filme àquela luta é
justíssima – mais uma vez, para evitar mal-entendidos, é bom que se diga –, mas carrega uma
contradição quando fixa e isola os atos de ruptura em um longínquo pretérito. E isso
justamente naquele instante de ofensiva das “posições de direita” e da “onda conservadora”,
para usar as expressões de Vladimir Palmeira e José Dirceu, quando a necessidade de réplica
era premente. Ou seja, embora estando totalmente coberto pela legitimidade do tributo ao
passado, por um lado, e pela pertinência do embate político atual, por outro, o filme carregaria
uma contraditória insuficiência. Ao aplainar o balanço do decorrido (os desencontros da
revolução) e ao eliminar de suas imagens qualquer sombra dos debates em torno da crise
conjuntural então vivida (os descaminhos da institucionalização), a edição de Hércules 56
bloqueia duplamente a autocrítica. A memória dada a ver, assim, fica circunscrita à
celebração das temporalidades sobrepostas. A exaltação do passado de resistência
democrática partiria, no fundo, de uma perspectiva institucionalizante voltada à estabilização
dos sentidos da memória. Configurado sob o espectro da luta pelo equilíbrio político
contemporâneo, tal louvor não deixaria de ser também – de modo indireto, é verdade – uma
defesa da governabilidade presente. Nesse impulso à estabilidade, Hércules 56 transige na
594

RICŒUR, 2007, p. 93-99.
SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Cia. das Letras; Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 60-61.
596
SINGER, André. Raízes sociais e ideológicas do lulismo. Novos Estudos Cebrap, no. 85, nov. 2009, p. 83102.
595

197

dupla arena do dissenso reflexivo e assume o custo do “déficit de crítica”. 597 Tais concessões,
paradoxalmente, restringem sua potência no necessário combate às investidas conservadoras
nos campos da memória e da política. Comprazendo-se com a relíquia e evitando a
contundência, o documentário acaba propondo uma imagem alternativa de consenso satisfeita
com os limites da adequação institucional.

Monumento sólido: o risco da pedra sobre o passado

A premissa desta última seção é já a conclusão em torno das análises de Hércules 56
empreendidas nos capítulos anteriores: a diluição da reflexividade (Capítulo I), a tendência à
totalidade narrativa (Capítulo II) e a montagem da unidade teleológica da autocrítica
(Capítulo III) constituem artifícios documentários que serviriam ao estabelecimento de um
monumento fílmico sólido à Resistência democrática. A subseção seguinte resgatará
sumariamente cada uma das operações estético-narrativas descritas no intuito de apontar os
riscos implicados nos impulsos que encerram. Uma última subseção presume certas
armadilhas de uma homenagem à luta passada que, sendo plenamente justa e legítima, deixa,
porém, de fora do campo da memória a dimensão da luta presente por justiça contra os
torturadores no Brasil.

- Documentário e impulsos à univocidade: os perigos de uma versão definitiva

Até aqui, as reflexões tentaram demonstrar a existência de três instâncias de coesão em
Hércules 56, todas elas comportando uma tensão específica entre a montagem documental e o
material filmado. A primeira delas manifesta-se na diluição da reflexividade em meio à
torrente narrativa, operação que, ao estancar as instruções à suspeição inscritas nos planos,
serve à certificação da integridade daquilo que foi registrado pelas câmeras. Ou seja, as
imagens reflexivas conteriam certa orientação à dúvida espectatorial, mas a edição lhes
confere uma função atestadora. A segunda instância de coesão é patente no esforço de
totalidade que marca a narrativa dos eventos em torno do sequestro. A tensão nesse caso se dá
entre a pluralidade de vozes nas imagens e a montagem da completude. A terceira instância
ganha expressão na dissolução da autocrítica, em que a montagem entra em fricção com as
divergências individuais em benefício da unidade teleológica.
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Neste ponto do trabalho, interessa indicar que as três instâncias de coesão
mencionadas possuem implicações que vão além das questões acerca da estética
documentária. De fato, elas não deixam de estar ligadas a problemas de ordem epistemológica
(como conhecer o passado) e política (as lutas presentes). Afinal, os três binômios das tensões
existentes entre montagem e imagem (respectivamente: certificação x suspeição; completude
x pluralidade; unidade x divergência) indicam todo um esforço estético de neutralização do
dissenso em Hércules 56. As instâncias de coesão instituem um triplo impulso à univocidade,
alinhando as memórias das experiências múltiplas em torno do eixo teleológico democrático
que, ao ter seu desfecho, põe termo ao passado. Sobre as bases da dissolução da crítica, o
filme erige o monumento sólido que carrega o risco de soterrar, sob o monolito da Resistência
democrática, a historicidade rica, divergente e contraditória das resistências plurais.598
Diluindo o regime de suspeição espectatorial, buscando a substituição de um consenso e
fazendo tábula rasa de um amplo debate testemunhal, historiográfico e político, o
documentário corre o perigo de propor uma “versão definitiva” daquela experiência.

- Monumento sólido e consolidação da impunidade

Que fique claro: a deferência à luta passada é plenamente devida e legítima. As
reflexões sobre o monumento à Resistência democrática até aqui realizadas afastam-se de
qualquer negação da relevância ou pertinência histórica dos atos de resistência. Mas a crítica
não se pode deixar amordaçar pela ameaça de que favoreça o esquecimento ou outros tipos de
oportunismo.599 Pelo contrário, a desconstrução do monumento de Hércules 56 é necessária
exatamente porque lembra a pluralidade da luta pretérita, deixando aberto o horizonte de
possibilidades para as lutas atuais. A crítica da memória monumentalizante é indissociável,
portanto, da crítica do presente.600 Antes de mais nada, ela tem como alvo a petrificação dos
atos passados de resistência. Ela aponta o grave risco de que a justa celebração extrapole para
o campo dos abusos da “ideologização da memória”,601 como se a solidez do monumento
servisse de pedra colocada sobre o passado. Em síntese – e refutando desde já eventuais
leituras deturpadas –, o que se coloca em questão não é propriamente a homenagem à luta
passada, mas a transformação da luta em relíquia de um tempo extinto, quando lutar ainda é
598

Sobre a noção de monumentalização, cf. LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: Enciclopédia
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preciso.
Mantendo a referencialidade à vista, esta crítica percebe que a concretude
monumentalizante de Hércules 56 não inclui o fato da impunidade de homicidas e
torturadores no Brasil. Tal é a verdadeira ausência referencial em sua representação, a grande
lacuna em seu impulso à totalidade. No filme, o louvor do legado da Resistência democrática
fecha os olhos para o legado autoritário ainda vigente.602 Diante disso, o que deve ficar claro
para o leitor deste trabalho – perdoem-me a insistência – é que o agora sem justiça é o lugar e
o objeto da problematização da memória monumentalizante. É nessa atualidade referencial
que se ancora a crítica historiográfica das imagens jubilosas, em um esforço de repor o
presente democrático no fluxo denso da temporalidade e lembrar, aí nessa densidade, o malestar remanescente.603 Pois, ao contrário do que fica tácito em Hércules 56, celebração e
crítica não são termos opostos. Isso equivale a afirmar que a memória que homenageia pode ir
além e ser exercida em função do dever de justiça. Na verdade, a maior reverência àqueles
que se entregaram completamente à luta, morreram ou foram vítimas das mais brutais
violações é justamente a perspectiva que, prestando vivo tributo à utopia, busque construir
uma nova relação com o passado, superando os termos da “conciliação” existente. No limite,
o futuro é o grande objeto da operação historiográfica aqui empreendida, fundamentada no
projeto de um porvir em que o imperativo de justiça não seja incompatível com a memória
que exalta o passado de luta.604
Por fim, aventuro-me a conjeturar – ciente da carência de rigor epistemológico da
sugestão seguinte – que a forma da representação documentária de Hércules 56 é como que
um sintoma dos encaminhamentos recentes da política de Estado voltada à “justiça de
transição” no Brasil: concede-se reparação financeira às vítimas, institui-se uma Comissão da
Verdade, mas segue vigente a Lei da Anistia de 1979, ratificada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em 2010. Ou seja: há ressarcimentos, busca-se a verdade, desde que eliminada
a possibilidade da condenação dos agentes de Estado que perpetraram violações aos direitos
humanos. A institucionalização da memória parece completar um ciclo: de início, em tempos
de redemocratização, muitas das manifestações autocríticas evocavam a tese do bloqueio
institucional para justificar a luta armada recente; na última década, eis que se consolida a
inserção institucional das esquerdas, patente nos triunfos eleitorais sucessivos do PT no
período; hoje, começa a ser construída a memória institucional daquele passado. Aí estaria a
602
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grande armadilha de certa monumentalização em curso: no instante em que uma exguerrilheira vítima de tortura é presidenta da República, corre-se o risco da configuração de
uma “versão oficial” encerrada nos limites das transações institucionais que há tempos vêm
consolidando a impunidade no Brasil.
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IMAGENS DIVERGENTES E “CONCILIAÇÃO” HISTÓRICA

Dedicada às conclusões de ordem geral, esta última parte realizará um cotejamento
entre os filmes, até este ponto analisados em subdivisões independentes nos capítulos. As
considerações, entretanto, terão aqui caráter sumário, uma vez que a própria estruturação do
trabalho já apontava as temáticas comuns e suas abordagens distintas em cada uma das obras.
Trata-se muito mais de dar desfecho a uma análise cuja perspectiva foi sempre a comparativa,
ponto de vista que agora passa a ser evidenciado pela descrição dos elementos que distanciam
e aproximam O que é isso, companheiro? e Hércules 56. A primeira seção sistematizará
rapidamente as divergências entre as películas, dando ênfase ao eixo fundamental das
controvérsias das memórias: a oposição radical entre a desculpação e a monumentalização.
Em um movimento inverso, a segunda seção defenderá a existência de certa convergência
entre as obras no que se refere ao impulso de encerramento do passado, mesmo que a partir de
lugares antagônicos no presente democrático. Uma seção final levantará o que talvez seja a
hipótese mais significativa (e arriscada) do trabalho: a despeito do renhido embate de
memórias que travam, melodrama e documentário parecem concordar quanto a um dos termos
fundamentais da “conciliação democrática” brasileira, deixando intocado em suas
representações o fato da impunidade remanescente das violações dos direitos humanos.

Imagens divergentes do passado: desculpação versus monumentalização

O que é isso, companheiro? e Hércules 56 apresentam imagens inequivocamente
discrepantes do passado. Foi isso o que se tentou demonstrar nas análises independentes dos
filmes, estruturadas em quatro eixos temáticos que correspondem à divisão dos capítulos do
trabalho. São eles: 1) artifícios cinematográficos; 2) narrativa dos eventos; 3) balanço do
passado; 4) relações entre imagem e presente. Na esfera de cada um desses temas, apontou-se
um elemento comum em torno do qual os filmes se diferenciam: a) a certificação das
imagens; b) os antagonismos narrativos; c) as apreciações sobre o desencontro entre
vanguardas e povo; d) o encerramento do passado. No campo da autenticação
cinematográfica,

primeiro

foram

descritos

os

artifícios

ligados

às

instruções

documentarizantes, que induzem o espectador a ver nas cenas do melodrama histórico a
própria evidência do passado. Depois se passou ao exame da diluição da reflexividade,
processo que acabaria por garantir a espontaneidade e integridade do registro documental das
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rememorações. Quanto aos antagonismos, foram analisados, de um lado, o maniqueísmo
melodramático entre a nuance de Henrique e o excesso de Jonas e, de outro, o impulso
documental à totalidade, que institui uma oposição externa mais ou menos velada à versão da
memória de O que é isso, companheiro?. Sobre o desencontro, as reflexões tiveram como
objetos a distribuição das inocências dos sujeitos sociais no melodrama e a montagem
documental da unidade da luta em torno do télos democrático. Por fim, as considerações
acerca do encerramento do passado trouxeram à tona a divergência fundamental entre os
filmes, manifesta na oposição entre a memória desculpadora de O que é isso, companheiro? e
a memória monumentalizante de Hércules 56.
Na verdade, as distinções gerais entre as obras acarretam na diferença radical entre as
manipulações do revisionismo negacionista e os processos de celebração simultânea do
passado e do presente. É importante frisar neste ponto que há uma colossal desproporção de
gravidade entre a reconstrução do passado como excrescência e a representação da luta
armada como relíquia. A primeira, associada ao melodrama O que é isso, companheiro?, está
plenamente chafurdada no terreno dos abusos da memória ao vilanizar o guerrilheiro, redimir
o torturador e derramar inocências de toda sorte. No limite, a perspectiva da aberração
manipula ideologicamente a tal ponto o decorrido que chega a negar-lhe mesmo a
historicidade. Semelhante negacionismo deve sempre ser refutado com veemência por aqueles
que se ocupam do passado autoritário e suas remanescências no Brasil. Com todo o mérito,
Hércules 56 assume essa empreitada e constrói uma versão documentária alternativa à
gravíssima desculpação do melodrama. Nessa tarefa, presta uma justa e legítima homenagem
à luta passada – nunca é demais repetir tal juízo –, constituindo uma representação que,
todavia, não deixa de ter suas contradições. É essencial que isso fique esclarecido: o alvo da
crítica realizada à memória monumentalizante de Hércules 56 não é, de forma alguma, o
tributo à luta pretérita, mas sim a transformação da luta em relíquia de um passado distante. A
celebração dos atos dos indivíduos que se entregaram ao projeto revolucionário ou à
resistência incisiva é um exercício de memória que não possui qualquer parentesco com o
abuso da desculpação de viés moral. Mas carrega uma insuficiência, um déficit de crítica,
sempre que não contempla o imperativo de condenação dos torturadores. Ou seja, a
incongruência de Hércules 56 não está na comemoração em si, mas na comemoração que
ignora a ausência de justiça. Quando persiste a impunidade, a militância passada não pode
ficar trancada no relicário coeso das imagens cinematográficas. Sua lembrança deve ser o
combustível para a atualíssima reivindicação por justiça.
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Para além dos fatores de gênero e estéticos que distinguem as obras, é central ter em
conta esses diferentes lugares políticos e ideológicos desde onde são construídas as versões
da excrescência e da relíquia. Isso deve ser mantido em perspectiva de modo a evitar que as
considerações seguintes sejam lidas como a afirmação de uma natureza análoga entre as
imagens do melodrama desculpador e do documentário monumentalizante.
Convergência no presente democrático: disputas de uma história encerrada

Há um abismo que separa as representações do passado de O que é isso,
companheiro? e Hércules 56. A manipulação desculpadora e o monumento documentário
afastam-se em uma medida que nunca pode ser desconsiderada, mas ambos estão marcados
por ao menos um aspecto que, sem jamais os tornar equivalentes, manifesta o sentido de um
paralelismo no distanciamento. De um lado, o melodrama hollywoodiano emprega as
convenções da decupagem clássica na encenação do drama da moralidade cujo desfecho,
como de costume no gênero, traz o conforto da vitória do bem sobre o mal na história. Todas
as pontas se amarram no final da trama, e fica ao espectador a segurança da plena superação
do lapso aberrante no presente governado pela ordem cósmica (neo)liberal. Do outro lado,
Hércules 56 mobiliza os artifícios do documentário expositivo contemporâneo, montando as
entrevistas e as imagens de arquivo de modo a sobrepujar as tensões do material fílmico;
constrói, dessa forma, a totalidade narrativa dos eventos e a unidade teleológica das
apreciações autocríticas. No fim, a força da coerência documental acaba transformando o
sequestro em uma preciosidade distante no longo percurso do triunfo institucional das
esquerdas. Ou seja, sem perder de vista a amplitude que separa os filmes, é possível notar,
para além dos evidentes antagonismos, um impulso paralelo à univocidade narrativa e
teleológica cujos sentidos merecem consideração. Afinal, mesmo seguindo vias estéticas
distintas, ainda que localizados em campos políticos opostos, embora apresentando visões
divergentes da memória, O que é isso, companheiro? e Hércules 56 estão vinculados a formas
cinematográficas coesas e unívocas e, por meio delas, sugerem seus respectivos agoras como
a resolução definitiva das venturas retratadas. Os signos do melodrama conotam a superação
do hiato de trevas pela emancipação final da ordem cósmica do mundo. O balanço
documentário louva a atualidade como a culminância das lutas de outrora. Seja na refutação
do desvio, seja na exaltação da herança, o presente é sempre o ápice da história que põe termo
ao passado.
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Aqui se toca o cerne da questão: no filme e no contrafilme, as imagens do passado
autoritário são divergentes, mas os vetores narrativos de ambos apontam para uma
convergência das leituras cinematográficas do presente democrático como apogeu da linha
do tempo. De parte a parte, a univocidade estética remata o pretérito ao eleger como grande
desfecho teleológico a democracia institucional existente no Brasil, quer na década de 1990
ou nos anos 2000. Os diferentes tempos e lugares políticos e ideológicos desde onde se olha o
passado servem, no fundo, como pontos finais do conflito no terreno concreto da história.
Ao contrapor a relíquia de um tempo extinto à excrescência de um tempo superado,
Hércules 56 perde força no necessário combate frontal ao revisionismo melodramático
transparente de O que é isso, companheiro?. Diluindo a opacidade reflexiva de suas imagens
e aplainando o dissenso, o documentário acaba não suspeitando do presente democrático
brasileiro. Por mais que a monumentalização que manifesta seja essencialmente oposta à
desculpação negacionista, há um senão quando o embate palpitante das memórias disputa a
imagem de uma história vista como encerrada.
O real intocado: “conciliação” e o fato da impunidade

Concorrentes, a versão da desculpação e a versão monumentalizante encerram o
passado pela via da univocidade teleológica das representações. O olhar crítico que não perde
de vista o horizonte da referencialidade é impelido a desdobrar essa conclusão. O significado
histórico do encerramento estético e narrativo enfim se descortina: os embates de O que é
isso, companheiro? e Hércules 56 ficam encapsulados no âmbito das imagens
cinematográficas da memória, não havendo entre os filmes uma divergência substantiva sobre
a realidade da “conciliação” forjada historicamente no Brasil.
O antagonismo radical entre as obras estaria preso dentro de um círculo discursivo em
que é fundamental a garantia da autenticidade e da integridade da enunciação. Apesar de todas
as distinções, há esse impulso indicial e retórico comum que se revela nos exemplos do
melodrama hollywoodiano clássico e do documentário expositivo contemporâneo aqui
estudados: os dois reivindicam uma aderência certificadora de suas imagens ao real; ambos
são formas cinematográficas que atam discursivamente todos os fios da trama histórica; um e
outro, enfim, bloqueiam o avanço crítico sobre a referencialidade com as barreiras das
convenções da coerência. Desse modo, as representações divergentes do melodrama e do
documentário não abandonam a zona de conforto localizada dentro dos limites dos sentidos
estáveis do cinema e da história.
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Embora projetando visões díspares do passado, a estabilidade dos significados em O
que é isso, companheiro? e Hércules 56 revalida os termos da “conciliação” democrática
existente no Brasil. De seu lado, o filme de Bruno Barreto alicerça sua noção de harmonia
nacional na farta distribuição de inocências e, sobretudo, na redenção do papel do torturador
na reconquista da ordem do mundo. Diante de tamanha afronta à memória das vítimas dos
Henriques reais, Hércules 56 não chega sequer a fazer da tortura um tema consistente em sua
narrativa. Ela até surge em menções esparsas no decorrer do documentário, mas logo se perde
no fluxo de uma edição focada na comemoração da luta passada em um “Brasil muito
melhor”. E, assim, o dissenso encapsulado nas representações mantém uma distância segura
em relação à tenacidade do referente que serve de pilar à “conciliação” brasileira. Não
obstante toda a discordância de memória, nesse embate específico resta intocado o incômodo
fato da impunidade de assassinos e torturadores no Brasil.
Aqui se revela o sentido teleológico próprio da crítica historiográfica do cinema
realizada nestas páginas.605 A desconstrução da ficção histórica e do documentário foi
empreendida não para negar suas particularidades estéticas ou ideológicas, mas sim em
função de um movimento que a historiografia reivindica como sua especificidade: aquele que
vai da análise das representações à crítica da referencialidade. Nessa passagem, torna-se
visível o fato imprescritível – portanto, realidade ontem e hoje – que está além das imagens
cinematográficas.
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A questão da impunidade é o dilema atual a partir do qual a leitura historiográfica dos filmes foi realizada.
Com efeito, trata-se de um tópico externo às obras, e o que se procurou nas análises foi justamente problematizar
essa ausência. Considera-se que a temática da justiça é um lugar (ou um ponto de chegada) pertinente para a
crítica dos filmes, sendo já um problema o seu não pertencimento aos campos simbólicos por eles mobilizados.
Essa premissa, contudo, não estava dada no início da pesquisa, tendo delineado seus contornos a partir da
indagação atenta das imagens e seus silêncios - indagação imersa, sem dúvida, na conjuntura dos debates
recentes sobre a memória do passado autoritário.
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ANEXO
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Figura 11: Fotograma de Hércules 56.
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Figura 13: Fotograma de Hércules 56.
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Figura 35: Fotograma de Hércules 56.

Figura 36: Fotograma de Hércules 56.
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Figura 47: Fotograma de Hércules 56.

Figura 48: Fotograma de Hércules 56.

Figura 49: Fotograma de Hércules 56.

Figura 50: Fotograma de Hércules 56.

Figura 51: Fotograma de Hércules 56.

Figura 52: Fotograma de Hércules 56.
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