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RESUMO 

Jesus no Mundo Maravilha e outras histórias da polícia brasileira aborda um tema sério, a violên-

cia policial, através da farsa. Essa combinação inusitada produziu diferentes análises por parte dos 

críticos, parte reconhecendo sua importância dentro do universo do documentário brasileiro e parte 

acusando o filme de defender cinicamente o que ele supostamente condena. A polêmica discussão 

em torno do filme foi o ponto de partida dessa pesquisa.  

Nas críticas nota-se o uso recorrente da expressão “cinismo”, para se referir ao filme. Em algumas 

delas, a expressão foi usada em seu sentido moderno, ou seja, o de uma “falsa consciência esclare-

cida”. A história do cinismo na filosofia mostra que essa expressão tem recebido vários sentidos de 

acordo com a época em que é utilizada. Desse modo a pesquisa foi formulada em torno do cinismo 

no filme. O cinismo do filme seria reflexo de uma mã consciência esclarecida, no sentido de que ele 

expõe os processos ideológicos, mas ainda assim os afirma, ou seria um herdeiro do cinismo que 

produziu a sátira menipeia, a bufonaria medieval e a vanguarda artística moderna e que nesse caso 

pretende confrontar o espectador com sua ideologia ao expor, sem tomar partido, os lados em con-

flito, colocando o espectador em uma situação de desconforto, que é a hipótese defendida por este 

trabalho. 

Para analisar o filme, foi adotada uma perspectiva que se baseia nos conceito de cinismo e de subje-

tiva indireta livre conforme formulada por Pasolini em seu cinema de poesia, mais tarde ampliado 

pelos estudos de Gilles Deleuze em torno das potências do falso que mostra como o filme se estru-

tura em torno do diálogo entre posições antagônicas dos personagens.  

Palavras-chave: Documentário; Cinismo; Subjetiva indireta livre 
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ABSTRACT 

Jesus no Mundo Maravilha e outras histórias da política brasileira discusses, through a farce, a 

serious subject: the police’s violence. This unusual combination resulted in different analysis from 

the critics who partially recognized its importance to the universe of brazilian documentaries, but 

also accused the film of cynically defending what it supposedly condemns. The controversial dis-

cussion about the film was were the research began.  

In the critical reviews it is possible to notice the continuous use of the expression “cynicism” in re-

ference to the film. In some of them, the expression was used in its modern meaning, that is of an 

“enlightened false consciousness”. The history of cynicism in philosophy demonstrates that this ex-

pression has received various meanings according to the period of time in which it is used. Therefo-

re, the research was built around the cynicism in the film. The cynicism in the film might be a reflex 

of a bad enlightened consciousness, because it exposes the ideological processes behind violence, 

but also affirms them, or it might be a legitimate heir of the cynicism that produced the menippea 

satire, the medieval buffoonery and the artistic modern vanguard. In the latter hypothesis, which in 

the one defended in this work, the objective is to confront the spectator with its ideology by expo-

sing, without a chosen party, both sides of the conflict, and to put the spectator in an uncomfortable 

situation. 

In order to analyse the film, the chosen perspective was the one based on the concepts of cynicism 

and of free indirect subjective like it was formulated by Pasolini in his poetic cinema, latter amplifi-

ed by the studies of Gilles Deleuze about the potentialities of the false, which demonstrates how the 

film structures itself around the dialog between the antagonic position of characters.  

Key-words: Documentary; Cynism; Free, indirect subjective 
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INTRODUÇÃO 

Que a “raça” (ou, na verdade, o “racismo”) tenha um lugar proeminente 
na racionalidade própria do biopoder é inteiramente justificável. Afinal 
de contas, mais do que o pensamento de classe (a ideologia que define 
história como uma luta de classes), a raça foi a sombra sempre presente 
no pensamento e na prática das políticas do Ocidente, especialmente 
quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros – ou a 
dominação a ser exercida sobre eles. Arendt localiza suas raízes na expe-
riência demolidora da alteridade e sugere que a política da raça, em últi-
ma análise, está relacionada com a política da morte. Com efeito, em 
termos foucaultianos, racismo é acima de tudo uma tecnologia destinada 
a permitir o exercício do biopoder, “este velho direito soberano de 
matar”. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distri-
buição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado 
(MBEMBE, 2018, pp. 17-18). 

  

Jesus no Mundo Maravilha e outras histórias da polícia brasileira , documentário de Newton Can1 -

nito, foi o representante brasileiro na primeira edição do programa DOCTV Íbero-América. A partir 

da história de um jovem negro assassinado na porta de sua casa por um policial militar, o filme co-

loca frente a frente os pais do adolescente e ex-policiais militares que contam suas histórias e ex-

pressam suas opiniões sobre a polícia e a violência. A esses personagens soma-se um palhaço, que 

invade o quadro do filme e consegue desse modo participar também. “Jesus no Mundo Maravilha” 

trata um assunto da maior gravidade, a violência policial, em tom de farsa. A reação de parte da crí-

tica, foi furiosa.  

Em 2007 tive o primeiro contato com o filme. Eu havia sido convidado para coordenar o pólo esta-

dual do Programa DOCTV na Bahia. Pouco depois o pólo foi escolhido para abrigar a Unidade 

Técnica do I Programa DOCTV CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), segunda 

edição internacional do programa. Foi nesse contexto que assisti à sessão de pré-estreia na Cinema-

teca Brasileira. Havia uma certa tensão no ar por conta da presença no mesmo espaço dos persona-

gens do filme e de autoridades como o governador de São Paulo, José Serra, e o ministro da Cultu-

ra, Gilberto Gil. Os organizadores temiam que algum dos personagens do filme pudesse estar arma-

do e isso pudesse criar algum problema com os responsáveis pela segurança das autoridades.  

Minha expectativa em relação ao filme, embora nada soubesse sobre ele, era positiva, pois via que 

os coordenadores do programa estavam entusiasmados. Mas, quando o filme começou, minha pri-

meira impressão foi de espanto. Primeiro, a espetacularização da apresentação de Lúcio, com falas 

 Daqui em diante vamos nos referir ao filme de forma abreviada: Jesus no Mundo Maravilha.1
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em off e o personagem claramente atuando. Depois, o choque causado pela mudança de cenário, do 

parque de diversões onde Lúcio foi filmado ao estúdio com fundo infinito onde somos apresentados 

a Lucimar. O filme não oferecia pontos nos quais apoiar alguma leitura. Essa sensação só se modi-

ficou quando surgiu o personagem do Palhaço, que me pareceu apontar para um outro caminho de 

entendimento possível. Intuitivamente relacionei o Palhaço ao lugar do espectador. Um pouco de-

pois assisti ao filme uma segunda vez, durante uma oficina com os participantes da quarta edição 

brasileira do DOCTV. 

A exibição na oficina, seguida de debate, reuniu os diretores e produtores dos projetos selecionados, 

os orientadores e convidados, entre os quais críticos e jornalistas. Uma das participantes da mesa, 

que não conhecia o filme previamente, declarou após a projeção não saber como se posicionar sobre 

o filme. O cineasta e crítico Eduardo Escorel acusou o filme de abuso de autoridade por parte do 

diretor. Jean-Claude Bernardet, contou que sua atitude, de início, havia sido de perplexidade em re-

lação ao filme, mas que, aos poucos, sua posição havia mudado . O clima do debate foi tenso. Os 2

trechos a seguir, selecionados da transcrição do debate, foram publicados no blog do filme criado 

pelos realizadores. Jean-Claude Bernardet foi o primeiro a falar e destacou a novidade e o escândalo 

representados por Jesus, ao tratar um assunto sério de forma farsesca, o que o tornaria, a partir dali,  

segundo ele, uma referência obrigatória no documentário brasileiro. 

Esse filme é um escândalo! E ele é um escândalo justamente por ser 
um filme que não respeita nenhum dos princípios da seriedade. Ele 
fere todos os princípios do documentário convencional: entrevista 
sobre fundo abstrato, fundo infinito; entrevistas que não estão em 
“sincro”, dentro do carro; planos acelerados, ou plano ralentado; a 
paródia; o lúdico... [...] Esse filme transformou uma das chagas da 
sociedade - que provém da ditadura - num imenso espetáculo far-
sesco; e isto aumenta a gravidade, a dramaticidade, da situação. [...] 
Os documentaristas brasileiros não poderão ignorar este filme a par-
tir de agora. Que odeiem, que gostem, vai ser necessariamente uma 
referência. Ele é, desde já, um marco (TRECHOS, 2011). 

Eduardo Escorel, que havia se recusado a participar da mesa do debate, dirigiu palavras duras ao 

filme e a seu diretor, que ele chamou de “autoritário”. 

A questão do diretor é sim crucial; e ela deve ser avaliada, e discuti-
da. Não acho que o escândalo em si tenha nenhum mérito. [...] Acho 
que esse filme é um exemplo claro de abuso do poder. E acho que 

 Não temos a relação completa de todos os participantes do debate, mas entre eles se incluíam Cristiana Grumbach, 2

Eduardo Escorel, Jean-Claude Bernardet, Cleber Eduardo, Ilana Feldman, Felipe Lacerda e Carlos Alberto Mattos.
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nós não devemos ser complacentes com o abuso do poder. Abuso do 
poder do diretor, no caso (TRECHOS, 2011). 

Em outro momento, Jean-Claude Bernardet relaciona Jesus no Mundo Maravilha e Jogo de Cena, 

de Eduardo Coutinho, em relação à sociedade do espetáculo:  

O filme tem uma certa complexidade filosófica, justamente ao as-
sumir o espetáculo, ao assumir o artificialismo, a paródia, a simula-
ção, o lúdico. Ele pertence ao mesmo universo de Jogo de Cena. 
São filmes que assumem que estamos na sociedade do espetáculo, 
que não temos como escapar e temos que lidar com isso, de alguma 
forma (TRECHOS, 2011)! 

Cleber Eduardo, por sua vez, afirma que os personagens do filme e o documentarista compartilham 

o mesmo discurso, de que as mortes são necessárias, e que o fato de inovar não é necessariamente 

positivo: 

E eu problematizaria justamente esse “lugar do filme”, “lugar do 
documentarista”. “Onde é que está o documentarista nessa briga de 
discursos que o filme...” Que não é uma briga também tão grande 
assim não, na verdade acho que há um consenso no final, eu não 
acho que há dissenso; eu acho que no fundo ali todo mundo concor-
da. Documentarista, policial, mãe e Palhaço. Porque todo mundo tá 
com o mesmo discurso. “A morte é necessária....” É preciso a gente 
questionar esse projeto. Não estou dizendo “recusar” ou 
“condenar”; mas, questionar de fato esse projeto. Ele pode ser ino-
vador; não necessariamente ele é uma inovação positiva (TRE-
CHOS, 2011). 

Ilana Feldman destaca a recusa ao consenso: 

Eu me sinto um pouco com um transtorno bipolar como espectadora 
diante desse filme; porque eu oscilo entre a rejeição completa e a 
adesão à essa desestabilização diante de qualquer possibilidade de 
sentido. É uma ambigüidade radical, essa desestabilização que de-
sestabiliza o consenso. E só há democracia no dissenso (TRECHOS, 
2011). 

Desestabilização é uma palavra empregada também por Bernardet que no início de 2009 publica em seu 

blog o texto que serviu de provocação ao debate: 

E Jesus, como fica? Autoficção, sociedade do espetáculo, representa-
ção do real, ficcionalização da vida, discurso da subjetividade, perso-
nagem, pessoa, making of, o Eu como Outro, pensando nessas pala-
vras, os filmes brasileiros recentes que me vêm imediatamente à men-
te são Santiago, Jogo de cena, Waly Salomão, Filmefobia, etc. e sem 
dúvida Jesus no país maravilha. JESUS NO PAÍS MARAVILHA op-
tou por uma estética do escândalo. É a estética da desestabilização, 
que te obriga a rever teus sistemas de valor ou os valores do teu siste-
ma. É assim que se faz documentário, vale qualquer coisa? Pode se 
entrevistar assim pessoas sofridas? Pode se tratar assuntos graves e 
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urgentes em tom de palhaçada? Não, não pode. JESUS NO PAÍS 
MARAVILHA é um filme subversivo. JESUS NO PAÍS MARAVI-
LHA é um filme subversivo (BERNARDET, 2009a). 

Desde que começaram a surgir as primeiras críticas, a expressão “cinismo” foi usada para se referir 

ao filme. A primeira menção foi de Carlos Alberto Mattos. Posteriormente esse conceito se tornaria 

a ideia central em duas das críticas que o filme recebeu, a de Cezar Migliorin e a de Cesar Guima-

rães e Cristiane Lima. Por um lado o filme foi acusado de ser um filme cínico, fascista, que se utili-

zava de seu cinismo para debochar de tudo e de todos. Por outro, reconhecia-se no filme a coragem 

de sacudir o status quo do documentário brasileiro. Alvo de intensas discussões viu colocarem-se 

em lados opostos alguns dos principais nomes do pensamento do documentário brasileiro. O crítico 

Jean-Claude Bernardet, que a princípio admitiu seu espanto com o filme, mudou de opinião e pas-

sou a considerá-lo uma referência inevitável no documentário brasileiro, juntamente com Jogo de 

Cena, de Eduardo Coutinho. O resultado é um filme que Bernardet considerou subversivo, como 

veremos mais adiante, no capítulo sobre a crítica. 

Esse projeto de pesquisa teve como ponto do partida o desejo de compreender a polêmica em torno 

do filme a partir dessa recepção da crítica, tendo como foco o uso pelo filme do cinismo como fer-

ramenta de expressão. A diversidade de opiniões proporcionada pelo filme aponta para leituras ab-

solutamente antagônicas que ora colocam o cinismo como uma atitude reflexiva que nega de ante-

mão tudo que diz, ora o entendem como uma atitude debochada, despudorada na melhor tradição da 

bufonaria cínica e vêem o filme como uma provocação ao status quo do documentário brasileiro. O 

objetivo desse trabalho é, a partir do estudo do conceito de cinismo e da análise do filme, procurar 

entender se o uso que ele faz do cinismo é um sintoma da anomia da nossa sociedade, atitude auto-

reflexiva que já traz em si a negação de tudo, ou se o cinismo do filme é mais uma expressão de bu-

fonaria, despudor e sarcasmo na melhor tradição cínica, aquela que é precursora da sátira, da arte 

moderna, do tropicalismo, da carnavalização. 
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1. RECEPÇÃO DA CRÍTICA 

E quando alguém, sem amargura, de modo inofen-
sivo, falar do homem como sendo uma barriga com 
duas necessidades e uma cabeça com apenas uma; 
sempre que alguém vê, procura, quer ver somente 
fome, desejo sexual e vaidade, como os únicos e 
verdadeiros móveis das ações humanas; em suma, 
quando se fala “mal” do homem – mas não maldo-
samente –, o amante do conhecimento deve escutar 
de maneira fina e diligente, deve ser todo ouvidos, 
em toda parte onde se falar sem indignação. Pois o 
homem indignado, ou quem está sempre dilaceran-
do e rasgando a si mesmo (ou, em seu lugar, o 
mundo, Deus, a sociedade) com os próprios dentes, 
pode ser moralmente superior ao sátiro sorridente e 
satisfeito, mas em qualquer outro sentido ele é o 
caso mais comum, mais irrelevante, menos instruti-
vo. E ninguém mente tanto como o indignado (NI-
ETZSCHE, 2007, p. 32, grifos do autor). 

As primeiras críticas apareceram ainda em 2007, logo após a pré-estréia. Carlos Alberto Mattos, 

Marcelo Coelho e Patrícia Rebello escreveram sobre o filme em seus blogs. O texto de Carlos Al-

berto Mattos, noticia a estréia da Série DOCTV IB na televisão, comenta os dois primeiros docu-

mentários a serem exibidos e aborda Jesus no Mundo Maravilha, em dois parágrafos. Esse texto 

antecipa algumas questões que serão levantadas mais adiante. Ele considera ambígua a relação de 

Cannito com os personagens, reforçada pela escolha do parque de diversões como locação e a “par-

ticipação supostamente casual de um Palhaço”. Elogia as inovações de linguagem e identifica uma 

intenção de ficcionalizar. Mattos é o primeiro a se referir ao cinismo em relação ao filme. 

O filme arrisca-se numa área perigosa ao mesclar “brincadeira”, 
debate sobre direitos humanos e o drama real de um casal que teve o 
filho morto por um policial. Alguns efeitos de montagem se apro-
ximam do mau-gosto e do desrespeito. Em matéria de linguagem, 
porém, é notável como Cannito absorve música, clima e metáforas 
de locações como o parque, uma igreja e uma churrascaria. Tudo 
parece regido pela disposição para ficcionalizar. O problema é que 
a violência de mentirinha pode realçar a violência de verdade mas 
também pode levar a uma indiferenciação meio cínica (MATTOS, 
2007, s/p). 

Marcelo Coelho escreveu sobre Jesus no Mundo Maravilha em seu blog Cultura e Crítica, na Folha 

de São Paulo. Para ele o filme consegue, ao ganhar a confiança dos personagens, mostrar os ex-po-

liciais como pessoas complexas, capazes de justificar seus atos, sem com isso assumir o ponto de 

vista deles.   
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Sem entrar em nenhum dos cacoetes do realismo brutal-chocante, 
tão comuns na literatura da violência e da periferia, Jesus no Mundo 
Maravilha é muito perturbador e impressionante. Não pelo que 
mostra de ações policiais, mas pela ausência dessas cenas. Ficamos 
conhecendo, sem discurso, e sem demonização, a mentalidade dos 
policiais. Não é um filme contra a política dos direitos humanos, 
claro. Mas ajuda a entender por que essa política conhece tantas 
dificuldades na hora de ser posta em prática (COELHO, 2007). 

Patrícia Rebello, associa Jesus no Mundo Maravilha a Alice no País das Maravilhas, de Lewis Car-

rol, não pela similaridade dos títulos, mas porque, segundo ela, “ao criar uma lógica aparentemente 

normal para um discurso aparentemente louco, o filme [...] descreve o fato de que um mundo louco 

pode se viabilizar como normal” (REBELLO, 2007, s/p).  As histórias contadas pelos três ex-poli3 -

ciais, num discurso infantilizado, que revelam uma “idealização lúdica da Polícia” por parte deles 

próprios, são confrontados com os pais do rapaz assassinado. As “falas picarescas dos ex-PMs, 

‘maquiadas’ pelo diretor ao incorporarem efeitos especiais, músicas e ambientes das locações”, con-

trastam com as dos pais de Luis Francisco, “duras e transbordantes de dor”. O desfecho é uma espé-

cie de tribunal, onde os dois lados são confrontados e “às secas palavras de Lucimar e Eremito, cor-

respondem os olhares baixos e deslocados dos ex-PMs, como crianças sendo repreendidas”. O filme 

coloca em cheque a noção de verdade: 

Jesus no Mundo Maravilha é crítica ácida e sarcástica a um regime 
de coisas do mundo, sem o menor comprometimento com qualquer 
moral politicamente correta. O diretor se arrisca em metáforas inva-
sivas e algumas vezes maliciosas; não busca no discurso dos perso-
nagens a força do filme, mas sim ao sublinhar nas falas a ‘loucura’ 
daquilo que se relata como se fosse coisa simples e banal. Chutando 
o pau da barraca, rindo do que não se ri, seduzindo seus persona-
gens ao colocá-los sob o foco da câmera, dando linha para a perpe-
tuação da ilusão que ela produz, a força do filme surge mesmo é na 
forma de uma crítica mordaz à idéia de que uma imagem possa pro-
duzir qualquer tipo de verdade (REBELLO, 2007, s/p). 

Na edição do segundo semestre de 2008, a revista Devires - Cinema e Humanidades, publicou um 

dossiê sobre documentário brasileiro contemporâneo e nele foi publicado um artigo sobre Jesus no 

Mundo Maravilha, escrito por Cezar Migliorin, em forma de carta aberta ao diretor. Ele parte da 

provocação de Jean-Claude Bernardet: “De duas uma: ou ignoramos a existência deste filme (e aí 

tudo bem), ou não a ignoramos. Se não a ignorarmos, Jesus no mundo maravilha passa a ser uma 

referência inevitável no panorama atual do documentário brasileiro” (BERNARDET, 2009c). 

 As citações seguintes são da mesma fonte.3
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Em sua crítica em forma de carta ao diretor, Migliorin diz que o filme, ao mesmo tempo, lhe causou 

incomodo e prazer. Ele destaca o quanto o documentário tem sido o lugar do bom-mocismo e que 

acha sedutor que Jesus no Mundo Maravilha seja irônico e explicitamente manipulador. Para ele o 

documentário se tornou domesticado, consensual, puro e repleto de boas intenções. Migliorin se diz 

capturado pelo tom do filme logo nos três minutos iniciais, em que os depoimentos de Lúcio e Lu-

cimar são seguidos do plano fechado da boca de uma tuba. A tuba, segundo ele, transforma o parque 

de diversões em personagem, em comentário, e estabelece as oposições: “o confronto e o circo, o 

embate e o parque de diversões” (MIGLIORIN, 2008, p. 78). 

Na opinião de Migliorin, a tuba e o parque, a palhaçada, marcam o tom do filme mas, por outro 

lado, tiram dos personagens e de suas falas a força que poderiam ter e enfraquecem a lógica de opo-

sição que o filme construía. Para ele, colocar personagens em oposição no documentário, com vi-

sões de mundo conflitantes, traz o risco de levar o espectador a adotar um desses lados. A partir daí 

os personagens ficam reduzidos a defensores de suas posições, posições que tendem a anular o ou-

tro lado. Com isso o espectador permanece confortavelmente em sua posição inicial, que acaba sen-

do reforçada. Esse efeito seria ainda maior pelo fato de os personagens serem tipificados, “símbolos 

de uma determinada posição subjetiva do mundo” (2008, p. 78). Além disso, a escolha dos persona-

gens, com exceção do Palhaço, segue uma lógica arquetípica, mas Migliorin não acha que o filme 

se construa pela oposição entre os discursos destes personagens, mas que o tratamento do filme, em 

que montagem e música constituem uma construção frequentemente cínica, impede que as falas se 

confundam com o filme, mas também impede que essas sejam falas sobre as quais o espectador po-

deria se colocar, já que ficam distanciadas e neutralizadas pela maneira como o filme se constrói.  

Migliorin lembra que 

[...] o parque de diversões era um cenário freqüente no Expressionis-
mo alemão. Também ali conviviam os sonâmbulos – aqueles que para 
Kracauer serão responsáveis pela manutenção das máquinas de morte 
nazista – e os fascistas promotores da infantilização que no parque 
encontra possibilidades infinitas para o caos dos instintos possibilitan-
do uma distância da civilização.  […] Conclui Kracauer sobre o clás-
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sico De Caligari a Hitler:‘O parque não é liberdade, mas anarquia 
gerando Caos’ (2008, p. 78-79).  4

Para Migliorin: “eis a sedução infantil do parque, espaço carnavalesco de moral instável” (2008, p. 

79). O parque, para ele, é fundamental à estratégia de distanciamento do filme em relação ao que 

acontece ali, o que, novamente, contribui para neutralizar o modo como o espectador se relaciona 

com o que se passa. Essa seria uma marca do cinismo adotada pelo filme: “o desprendimento abso-

luto de qualquer virtude moral” (2008, p. 79). O filme não julga e não se responsabiliza pelo que 

acontece no parque.  

Migliorin, comenta uma entrevista em que Cannito diz que os ex-policiais confiaram nele. Mesmo 

admitindo que pode estar sendo excessivamente paternalista em relação a estes personagens, cobra 

responsabilidade do filme em relação ao que eles dizem em cena. Para ele os ex-policiais se colo-

cam em situação de risco pelo que expressam no filme, como o número de mortes pelas quais são 

responsáveis. Ele questiona como alguém pode dizer isso em público e não estar preso e cobra res-

ponsabilidade do filme e do diretor, pelo que pode acontecer aos ex-policiais após a exibição do 

filme.  

Quanto maior a confiança, maior a responsabilidade. Há alguém que 
quer falar, mesmo que isso signifique colocar o personagem em risco, 
no mínimo de ser preso, no risco da vida que existe depois do filme; 
tensão decisiva do documentário.  […] O fato de o personagem ter 

 Kracauer escreveu seu livro nos EUA, alguns anos após a guerra. O livro é uma história do cinema alemão que aborda 4

não tanto o que os filmes pretendiam dizer, mas o que os filme revelariam, como antecipação profética do que viria com 
o nazismo a partir de uma interpretação de tendências coletivas. “Quando ele diz que os ‘filmes de uma nação refletem 
sua mentalidade’ ele pensa menos ‘nas crenças que nas disposições psicológicas - essas leis profundas da mentalidade 
coletiva que se ramificam mais ou menos sob a dimensão da consciência’: ‘ao mostrar o mundo visível - quer se trate da 
realidade corrente ou dum universo imaginado - os filmes fornecem os indicadores sobre os processos mentais escondi-
dos’ através ‘desses imperceptíveis dados de superfície que formam uma parte essencial do tratamento na tela’. Os fil-
mes contém ‘hieróglifos visíveis da dinâmica invisível das relações humanas’ que, combinando com o conhecimento 
histórico, caracterizam ‘a vida interior da nação que produziu os filmes’” (ALBERA, 2008, p. 106-107, tradução nossa). 
Essa não é a única tese sobre o assunto. Em seu livro A Tela Demoníaca, Lotte Eisner tem outra interpretação, na qual 
“defende a tese de um humanismo do demoníaco alemão” (BAECQUE, 2012, p. 267, tradução nossa). Nesse livro, 
“influenciado pelo modelo metodológico e filosófico da escola alemã de história da arte” ela “defende a tese de um hu-
manismo do demoníaco germânico. (p. 266, tradução nossa). O livro abre com uma citação do filólogo Leopold Ziegler: 
“Devemos qualificar simplesmente de demoníaco esse comportamento enigmático com relação à realidade, ao todo 
sólido e fechado que o mundo apresenta. O homem alemão é o homem demoníaco por excelência. Demoníaco parece 
de fato o abismo que não se pode preencher, demoníaca a nostalgia que não se pode apaziguar, a sede que não se pode 
estancar […]” (EISNER, 2002, p. 9). Eisner mostra que são esses abismo, nostalgia e sede demoníacos alemães que são 
explorados e mostrados pelos filmes mudos alemães (BAECQUE, 2012, p. 267). Eisner reposiciona estes elementos na 
cultura do tempo. “Nesse sentido, Eisner não estabelece nenhuma ligação intrínseca entre cinema alemão, cultura de-
moníaca e nazismo, mesmo que a questão histórica esteja presente em A Tela Demoníaca, mas sobretudo sob a forma de 
um desenvolvimento e de um mistério, e não como uma tese ofensiva e culpabilizante.” (2012, p. 267). Esta divergência 
sobre as opiniões de Kracauer, compartilhadas por Eisner, Fritz Lang e Henri Langlois, fez com que De Caligari a Hi-
tler só fosse publicado na França em 1973.  
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confiado torna esse problema ainda mais grave. O que faz o filme? A 
confiança dos personagens está intrinsecamente ligada à forma como 
tu te confundes com os personagens,  como desempenhas um papel 
importante para que o filme aconteça. Todo documentário que se preze 
é um encontro entre mises en scène, nesse sentido tu fazes a cena que 
interessa ao filme e isso é parte do documentário. Mas, como soa es-
tranho  ouvir  o  policial  dizer  que  já  matou  entre  oitenta  e  cem 
pessoas... Como pode dizer isso em público, como pode estar em li-
berdade? Não sei como foi para ti manter essas falas auto-incriminan-
tes no filme, mas talvez elas só fossem possíveis no parque de diver-
sões e na escritura – com tuba – que tu fazes (MIGLIORIN, 2008, p. 
79).

Para Migliorin, o filme enfraquece os discursos, tanto dos pais do rapaz assassinado, quanto os dos 

ex-policiais, de forma que não é possível aderir a nenhum deles. “Nenhum dos “lados” apresentados 

pelo filme tem consistência suficiente para se tornar um discurso que mereça adesão, rechaço ou 

tomada de posição” (2008, p. 80). Mesmo assim ele tem dúvidas sobre se esse enfraquecimento é 

suficiente para que eles deixem de ser representativos de seus lugares sociais. O filme agiria no sen-

tido de desmontar esses discursos ao invés de complexificá-los, anularia sua potência política ao 

reduzir e harmonizar seus personagens a tipos sociológicos. Aqui ele evoca Cineastas e Imagens do 

Povo, de Jean-Claude Bernardet, e seu ‘modelo sociológico’, mesmo apontando a distância entre 

Jesus no Mundo Maravilha e este modelo, mas aproximando-os pela harmonização entre persona-

gens e tipos. Para Migliorin, o filme não acredita nos seus personagens, ele desconstrói suas falas, 

confronta-as com o parque e seus brinquedos não creditando a elas, mesmo que verdadeiras, a pos-

sibilidade de terem efeito ou escuta. Em lugar de uma escuta respeitosa do outro, as falas se trans-

formam em ruído.  

Migliorin comenta uma afirmação de Cannito, na mesma entrevista citada anteriormente, de que a 

postura “contaminada pelo objeto” (aspas dele) estaria justificada pelo discurso indireto livre, con-

forme Pasolini e Deleuze. Nessa entrevista, Cannito afirma que:  

No fundo o que eu estava fazendo durante a filmagem, ao criar camara-
dagem com os entrevistados, é algo próximo ao discurso indireto livre. 
Pasolini a definiu no cinema de poesia. Nela o narrador se contamina 
pelo objeto narrado. É o que fez Dostoiévski em Crime e Castigo, por 
exemplo. Ou Flaubert em Madame Bovary. Essa contaminação é de todas 
as formas. Inclusive na entrevista. Sem dúvida eu me deixei contaminar 
pelo objeto. Foi intencional (CANNITO, 2013, p. 194-195). 
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Migliorin entende que, para Deleuze, o discurso indireto livre tem a função de desestabilizar a lin-

guagem. No caso de Jesus no Mundo Maravilha ele acha que isso funciona de maneira oposta, na 

verdade estabilizando as falas das personagens, o que serviria para enfraquecê-los.  

Migliorin conclui sua carta com uma análise do Palhaço. Ele acha que em relação a esse persona-

gem se efetiva o discurso indireto livre. Para ele o filme mistura a lógica dos policiais em relação 

aos bandidos e a do filme em relação ao Palhaço, que rouba a imagem do filme invadindo o plano 

no momento da filmagem. O filme abusa do desejo do Palhaço em se tornar celebridade, entrar para 

o mundo do espetáculo televisivo e o espanca, no sentido figurado, sem piedade. Nisso ele se vale 

de seu poder na ilha de edição, enquanto ao Palhaço, se lhe resta algum poder, está reduzido ao 

momento da filmagem. O filme julga o Palhaço pela sua veneração ao mundo do espetáculo, mas 

não julga os policiais. O efeito monstruoso do filme está na contaminação do filme pela lógica dos 

policiais, que vitimiza o Palhaço. Assim o filme se distancia de toda aquela monstruosidade.  

Chama atenção que, em seu texto, Migliorin faz vários comentários de fundo moral direcionados ao 

filme. Num deles o parque é referido como “separado do lugar em que as pessoas são julgadas, em 

que pese uma responsabilidade, o que vale para o próprio filme” (2008, p. 79). O que parece ser um 

comentário sobre o fato de o filme não fazer julgamento sobre os ex-policiais. 

O artigo mais crítico em relação ao filme, Crítica da Montagem Cínica , é assinado por César Gui5 -

marães e Cristiane Lima. O texto é posterior ao de Migliorin e refere-se a ele, elogiosamente em 

vários momentos, como por exemplo, ao referir-se à sua “extraordinária lucidez” (GUIMARÃES e 

LIMA, 2008, p. 11). 

A análise que César Guimarães e Cristiane Lima fazem de Jesus no Mundo Maravilha é minuciosa 

e precisa. Eles identificam o cinismo do filme como figura estilística. A ambiguidade do cinismo é 

reconhecida, mas como o filme não adota lado, isso dificultaria ou mesmo impediria a compreensão 

dos sentidos produzidos. Do texto se depreende o quanto eles ficaram incomodados com o filme. 

Para eles Jesus no Mundo Maravilha é um filme fascista, que não tem coragem de encarar os mor-

tos que surgem a todo momento, referidos pelos personagens. “Ao desamparo da mãe o filme res-

 O título do artigo faz alusão ao título do livro de Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica, que alude, por sua vez, a 5

Kant, cuja obra, Crítica da Razão Pura completava 200 anos quando o livro foi editado, ficando por aí, porém, a rela-
ção deste livro com a obra de Kant, segundo Niehues-Pröbsting (2007, p.393).
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ponde simples e brutalmente com a derrisão, recurso que se espalha pelas seqüências como um gás 

venenoso, tal o desprezo do realizador pela fala dos sujeitos filmados” (GUIMARÃES e LIMA, 

2008, p. 10). Eles são os espectadores, a quem parece que, justamente, o filme pretendia escandali-

zar.  

O cinismo, que para Bernardet, não ficou suficientemente problematizado, é referido a partir de 

Vladimir Safatle e Peter Sloterdijk. Do primeiro eles, eles remetem a um trecho de seu Cinismo e 

Falência da Crítica, em que ele faz a distinção entre ironia e cinismo. A ironia não é uma operação 

de mascaramento, mas de revelação através da inversão de sentido. Já o cinismo seria um embara-

lhamento que impede a determinação do sentido e que impede que se perceba que o que está sendo 

dito não é aquilo que pode parecer à primeira vista (GUIMARÃES e LIMA, 2008). Para Safatle o 

cinismo não é meramente uma contradição entre o que se diz e o modo como se diz, mas uma enun-

ciação que anula sua própria força de expressão. O cinismo é definido então como a forma de raci-

onalização de “épocas e sociedades em processo de crise de legitimação, de erosão da substanciali-

dade normativa da vida social” (SAFATLE, 2008, p. 13). Safatle retoma os termos de Sloterdijk 

para quem: 

A noção de ideologia reflexiva, ou seja, de ideologia que absorve o 
processo de apropriação reflexiva de seus pressupostos é astuta por 
descrever a possibilidade de uma posição ideológica que porta em si 
mesma sua própria negação ou, de certa forma, sua própria crítica. Já 
o termo aparentemente contraditório falsa consciência esclarecida nos 
remete […] à figura de uma consciência que desvelou reflexivamente 
os móbiles que determinam sua ação “alienada”, (mas mesmo assim é 
capaz de justificar racionalmente a necessidade de tal ação (SAFA-
TLE, 2008, p. 68, grifos do autor). 

O cinismo do filme é crítico da “cultura policial”, mas não assume que “bandido bom é bandido 

morto”, nem defende a pena de morte. Não contradiz essas afirmações feitas pelos policiais. Para os 

autores a adoção do cinismo como figura estilística, que impede ou dificulta a percepção do sentido, 

tem duas “terríveis implicações éticas e políticas: uma em relação ao sujeito filmado, outra em rela-

ção ao espectador” (GUIMARÃES e LIMA, 2008, p. 9). Submetendo o filme ao crivo dos quatro 

sistemas éticos traçados por Fernão Ramos para o campo do documentário (RAMOS, 2008), que 

relacionam as circunstâncias da filmagem e a narrativa estabelecida na montagem, os autores en-

quadram o filme no que Ramos chamou de “interativo/reflexivo” e concluem que o filme, em rela-

ção a isso, “joga limpíssimo”, em função da reflexividade e dos procedimentos metalinguísticos.

(GUIMARÃES e LIMA, 2008). A questão é que, segundo eles, mesmo sem contrariar o campo 

normativo do documentário, a montagem do filme desmente o que acontece no momento da filma-
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gem, “o momento da inscrição verdadeira, quando a máquina e o corpo filmado compartilham uma 

duração” (2008, p. 13), e o diretor, que havia interagido com os ex-policiais e com o Palhaço, no 

momento da montagem “tira o corpo fora”. Na cena final, segundo Guimarães e Lima, o filme teria 

a oportunidade de confrontar e opor as opiniões dos ex-policiais às dos pais do rapaz assassinado, 

mas não o faz. Em lugar disso, combina através de montagem paralela, as imagens do encontro às 

cenas da batalha no paint-ball onde o diretor do filme e os ex-policiais encenam uma paródia de 

western. O filme não se decide por nenhum lado. “Ora, poderia o filme não se decidir em relação a 

isso?” (2008, p. 15). Se o filme é um escândalo, é porque ele se negaria a uma postura ética. O ci-

nismo do filme é identificado pela recusa em assumir posição entre a crítica ou o escárnio.  

Para Guimarães e Lima, seguindo as palavras que, segundo eles, Bernardet não temeu dizer, de que 

o filme pode ser “alegre e divertido”, isso “só pode ser no sentido em que divertir significa estar de 

acordo” (2008, p. 8). Mesmo reconhecendo a ambiguidade e o cinismo do filme, aqui, segundo eles, 

não há dúvida: o filme se coloca ao lado do que dizem os ex-policiais e nega o sofrimento, a violên-

cia e a morte, que o filme não teria coragem de encarar. O fato de ser divertido e alegre, como disse 

Bernardet, deve-se ao fato do filme usar uma chave de humor, evidente nas muitas brincadeiras que 

faz de montagem e de som. Mas, para Guimarães e Lima, o filme seria também engraçado, capaz de 

provocar o riso, mesmo que forçado, no espectador. “Talentoso e virtuoso aprendiz das estratégias 

do espetáculo, o filme tem o timing dos programas televisivos (de auditório ou de entrevistas) que 

preparam a irrupção do riso programado da claque” (2008, p. 10). Na cena em que Lúcio conta o 

caso do sequestro-relâmpago, os membros da equipe e o Diretor riem junto com os ex-policiais. 

Para Guimarães e Lima o espectador, atônito, deveria se perguntar: “É para rir também?” (2008, p. 

10). Eles atribuem ao filme a capacidade de forçar o riso do espectador, “o que torna o espetador 

um refém do experimento conduzido pelo filme” (2008, p. 10). 

Parece um pouco contraditório que os autores acusem o diretor de tirar o corpo fora no momento da 

montagem, como mencionado acima, mas, ao mesmo tempo, reconheçam sua participação no mo-

mento da inscrição. Como reparou Bernardet, eles foram os primeiros a chamar atenção para esse 

ponto, mas minimizam o significado da presença física do diretor no momento da filmagem, em 

função do efeito cínico da montagem.  

Tanto o texto de Migliorin quanto o de Guimarães e Lima, fazem inúmeras referências à montagem  

e ao uso do som, que aparentemente é o que mais enfurece estes últimos em relação ao filme. A 
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cena inicial de Lúcio é descrita como tendo sido “minuciosamente montada”, o que seria “capcioso 

motivo de gozo tanto para o realizador quanto para o espectador” (2008, p.7). A montagem e os 

efeitos sonoros são usados para “zombar e escarnecer soberanamente” dos “sujeitos filmados”, 

“aprisionados em espirais que o abismam” (2008, p. 7). As músicas e os efeitos sonoros são “saque-

ados de domínios distintos” (2008, p.7). Esses efeitos e essas músicas são desqualificados por serem 

não-diegéticos. O filme se “esmera na utilização do jump-cut e dos recursos de montagem, em sua 

dimensão narrativa e plástica” (2008, p. 9). O uso do jump-cut é considerado “histérico” (2008, p. 

10). Ao comentar a conexão estabelecida pela montagem entre o sequestrador morto por Lúcio e as 

imagens de crianças negras em carrinhos do parque, chamado de “construtivismo obsceno”, eles 

perguntam se “o filme quer nos indicar que elas serão mortas em um futuro breve, ainda que ino-

centes?”. (2008, p. 10) Mesmo tendo reconhecido o esmero na montagem, “soberana, indiferente a 

tudo e a todos”, eles a desqualificam afirmando ser ela “serva das representações sociais estabeleci-

das”. A “escritura [do filme] simplesmente duplica e reforça as mise en scène (as narrativas, as re-

presentações) que animam a vida social.” (2008, p. 12) Como um repetidor de modelos televisivos 

como as “videocassetadas” (2008, p. 9) e o Pânico na TV, elencados pelo próprio diretor como refe-

rências. (CANNITO, 2013, p. 193) Desse modo, o texto nega originalidade ao filme, mero repetidor 

de modelos. 

Guimarães e Lima afirmam que o filme não é capaz de encarar o “lugar do morto”, algo que para 

eles estaria presente como uma assombração, da qual o filme fugiria. Mas eles apontam o modo 

como o filme, afinal, apresenta seus mortos (2008, p. 14). Trata-se da cena que antecede a sequência 

final, em que Lucimar “mergulhada no sofrimento, narra que, quase tomada pela loucura, se vê 

chamando pelo filho morto” (2008, p. 7). Ouve-se o som de um tiro, a imagem seguinte mostra uma 

criança que rola pelo tobogã, plano seguido pela imagem desfocada de brinquedos do parque, 

acompanhada de sons graves, depois agudos, “voz de criança distorcida na mesa de edição?”. Eles 

não tem dúvida: “trata-se da visão subjetiva de um agonizante, baleado mortalmente” (2008, p. 

13-14). 

O uso recorrente da expressão “cinismo” para se referir ao filme e o comentário de Bernardet de 

que Guimarães e Lima não problematizam suficientemente o uso dessa expressão, ensejou uma 

pesquisa sobre o significado de “cinismo” que é o objeto do próximo capítulo. 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2. CINISMO 

O cinismo é a única forma sob a qual as almas vulgares se aproximam 
do que seja a honestidade; e o homem superior terá os ouvidos atentos 
para todo cinismo grosseiro ou sutil, e se felicitará toda vez que um 
bufão sem pudor ou um sátiro da ciência prosear diante dele (NI-
ETZSCHE, 1992, p. 31 e 32). 

Os cínicos atacaram e ridicularizaram a religião, a filosofia, a ciência, 
a arte, a literatura, o amor, a amizade, as boas maneiras, a lealdade aos 
pais e mesmo o atletismo – tudo o que tendia a embelezar e enriquecer 
a vida humana, a lhe dar significância e fazê-la valer a pena. O amora-
lismo insensível expresso pela palavra “cinismo” reflete a impressão 
causada por eles em seus contemporâneos. – F. Sayre, The Greek Cy-
nics (BRANHAN, 2007, p. 96). 

cinismo s.m. 1 FIL doutrina filosófica grega fundada por Antístenes 
de Atenas (444-365 a.C.), que prescrevia a felicidade de uma vida 
simples e natural através de um completo desprezo por comodidades, 
riquezas, apegos, convenções sociais e pudores, utilizando de forma 
polêmica a vida canina como modelo ideal e exemplo prático dessas 
virtudes 2 p. ext. atitude ou caráter de pessoa que revela descaso pelas 
convenções sociais e pela moral vigente, impudência, desfaçatez, des-
caramento (HOUAISS, 2001). 

Não é objetivo deste trabalho fazer uma análise exaustiva ou filosófica do cinismo. Em vez disso, 

uma breve revisão de como seu significado se metamorfoseou ao longo do tempo, para entender o 

uso dessa expressão nas críticas a Jesus e, a partir daí verificar a possibilidade de outras interpreta-

ções para o cinismo do filme. As epígrafes acima dão uma ideia de como o cinismo provocou rea-

ções antagônicas desde a Antiguidade. A história do cinismo é multifacetada e, na verdade, é a his-

tória de sua recepção por parte dos pensadores em cada época pois, dos primeiros cínicos gregos, só 

se tem conhecimento através de textos posteriores e de uma ou outra menção por parte de seus con-

temporâneos. A crítica mais contundente ao filme, a de Guimarães e Lima, faz uma leitura do filme 

a partir do conceito de cinismo conforme expresso por Vladimir Safatle em seu Cinismo e Falência 

da Crítica. 

Safatle sustenta a tese de que o cinismo é o conceito ou categoria que melhor explicaria o modo de 

racionalização do capitalismo contemporâneo. A racionalidade cínica é o que estabilizaria uma so-

ciedade percebida como sofrendo de grave crise de anomia. Esse modo cínico de funcionamento 

das estruturas de racionalidade seriam típicos de sociedades em crise de legitimação e de fragiliza-

ção das suas bases normativas. Este conceito de racionalidade cínica é adotado a partir de Crítica da 

Razão Cínica, de Peter Sloterdijk.  
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Essa situação de crise da modernidade teria sido percebida desde o Iluminismo. Safatle cita Hegel 

como um dos primeiros a perceber que a modernidade, ao erodir as formas tradicionais de vida so-

cial, criava as condições para a indeterminação e o esvaziamento da sua normatividade. A descrição 

desse processo foi abordado em A Fenomenologia do Espírito, onde Hegel analisa O Sobrinho de 

Rameau, de Diderot, que se colocava no cerne do debate a respeito do cinismo grego pelos filósofos 

Iluministas. Esse processo de desagregação torna-se o padrão. Partindo do esquema formulado por 

Hegel, Safatle vê no cinismo a capacidade de “transformar o ‘sofrimento de indeterminação’ norma-

tiva em motivo de gozo”, e tenta desvendar como esse gozo se torna possível. (SAFATLE, 2008, p. 

16-17).  

Safatle retoma a definição de Sloterdijk de que “o cinismo é a falsa consciência esclarecida” (SLO-

TERDIJK, 2012, p. 34). Segundo ele, o cinismo pode ser entendido como “enunciação da verdade”, 

mas uma enunciação que anula a força dessa própria fala. Referindo-se a  Adorno, Safatle aponta 

que o capitalismo é totalmente transparente. 

Os [seus] conteúdos já são previamente ironizados e é isso que lhes 
permite continuar circulando […] Personagens de contos de fadas 
que não mais se reconhecem e criticam seus próprios papéis, propa-
gandas que zombam da linguagem publicitária, celebridades e re-
presentantes políticos que se auto-ironizam em programas televisi-
vos. (SAFATLE, 2008, p. 101) 

Ainda de acordo com Adorno, Safatle aponta uma conexão entre essa situação atual e o fascismo. 

Para Adorno “o fascismo era, de certa forma, o riso que vem do poder”. A força do fascismo viria 

de seu caráter “carnavalesco”. “Caráter de paródia que absorve, ao mesmo tempo, conteúdos ideo-

lógicos aparentemente contraditórios, como, por exemplo, o vínculo camponês à terra e o culto fu-

turista à indústria”. Esta seria, segundo Adorno, a razão da força do fascismo. No fascismo “tudo 

era aparência posta como aparência e, fato de suma importância, sabia-se disso” (2008, p. 97). 

Zizek comenta o livro A Crítica da Razão Cínica, de Sloterdijk, a partir do conceito marxista de 

ideologia como “falsa consciência”, definido como um desconhecimento das engrenagens que estão 

por trás da realidade social e que definem essa realidade. A tese do livro seria a de que esse conceito 

já não dá mais conta do mundo de hoje.  

O modo dominante de funcionamento da ideologia é cínico […] O 
sujeito cínico tem perfeita ciência da distância entre a máscara ideoló-
gica e a realidade social, mas, apesar disso, continua a insistir na más-
cara. […] A razão cínica já não é ingênua, mas é o paradoxo de uma 
falsa consciência esclarecida: sabe-se muito bem da falsidade, tem-se 
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plena ciência de um determinado interesse oculto por trás de uma uni-
versalidade ideológica, mas, ainda assim, não se renuncia a ela (ZI-
ZEK, 1996, p. 312-313). 

Para Niehues-Pröbsting A crítica da razão cínica, de Peter Sloterdijk, é a “mais espetacular recep-

ção e aplicação literária do cinismo nos tempos recentes” (NIEHUES-PRÖBSTING, 2007, p. 393), 

onde o cinismo e seu conceito moderno servem a uma crítica do Iluminismo e da razão. Apesar do 

título, que alude a Kant, para ele o livro aborda “as mais céticas teorias da razão e idéias do Ilumi-

nismo conforme formuladas - seguindo Schopenhauer e Nietzsche - por Horkheimer e 

Adorno” (2007, p. 393). Sloterdijk, dá continuidade à teoria crítica, mas evita, contudo, o impasse a 

que essa teoria teria sido levada pela rejeição de uma solução para o dilema entre a “dialética do 

Iluminismo e a razão instrumental”. A solução encontrada para superar o impasse é o cinismo e com 

ele Sloterdijk se alia às tendências que sucederam ao fracasso da aplicação política da teoria crítica: 

“afastamento da vida pública, o movimento ecológico, a nova sensualidade e a consciência do cor-

po, o feminismo” (2007, p. 394). A geração do movimento estudantil na Alemanha se identificou 

com essas ideias.  

Cinismo é a falsa consciência esclarecida. Ele é a consciência infe-
liz modernizada, da qual o Esclarecimento se ocupa ao mesmo tem-
po com êxito e em vão. Ele aprendeu sua lição sobre o Esclareci-
mento, mas não o consumou, nem a pôde consumar. Ao mesmo 
tempo instituída e miserável, essa consciência não se sente mais 
aturdida por nenhuma crítica ideológica; sua falsidade já está re-
flexamente conformada. (SLOTERDIJK, 2012, p. 34) . 

Para Niehues-Pröbsting, ao distinguir cinismo moderno e cinismo antigo e contrapô-los diametral-

mente, Sloterdijk rompe com a conexão entre a recepção do cinismo e o conceito moderno. Ele teria 

tido seu maior êxito na descrição dos tipos de cinismo. A alegação de Sloterdijk de que o cinismo 

antigo é a única alternativa ao cinismo moderno e a justaposição desses dois tipos de cinismo seri-

am, para Niehues-Pröbsting, menos convincentes.  

O método dos cínicos antigos consiste na rejeição da argumentação 
formal. Em vez do discurso teórico, o cínico prefere meios de ex-
pressão não-verbais e corporais. No cinismo, os órgãos inferiores 
revoltam-se contra a cabeça e a pesada intelectualidade da filosofia 
tradicional. (NIEHUES-PRÖBSTING, 2007, p. 394) 
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Segundo Niehues-Pröbsting a diferença entre cinismo antigo e cinismo moderno, para Sloterdijk 

está na relação deles com o poder. No cinismo antigo a insolência e a crítica vem daqueles que não 

estão corrompidos pelo poder, pois não participam dele. O cinismo moderno é o cinismo dos mes-

tres, “a crítica que passou para o inimigo” (2007, p. 394). Desse modo ele perde sua justificativa 

moral e torna-se suspeito. O autor se pergunta como o Sobrinho de Rameau, de Diderot, poderia se 

encaixar nessa oposição binária. Esse personagem não é analisado senão muito superficialmente e, 

segundo Niehues-Pröbsting, caso Sloterdijk o tivesse feito em mais profundidade as dificuldades 

dessa dicotomia entre o cinismo antigo e moderno teriam ficado mais evidentes. Para ele essa tenta-

tiva de distinguir cinismo antigo e moderno é problemática “para qualquer um que conheça a histó-

ria dos efeitos e da recepção do cinismo” (2007, p. 394-395). Na verdade, para ele, essa tentativa 

estaria presente em toda a história do cinismo, como veremos a seguir. 

Essa é, em linhas gerais, a ideia de cinismo moderno a que se referiram algumas das críticas ao 

filme. Por outro lado, a longa história do cinismo e de seu importante legado em formas literárias e 

artísticas, oferece um panorama diferente do conceito de cinismo que também traz enormes subsí-

dios para a compreensão do filme, como se pode ver a seguir. O cinismo está na origem de formas 

literárias que fazem uso principalmente do humor e que, na história da literatura, serviram para 

diluir o épico e o trágico, propiciando o surgimento de personagens mais próximas dos homens co-

muns. 

Durante muito tempo o cinismo, movimento filosófico e cultural surgido na Grécia, na Antiguidade, 

permaneceu esquecido, marginalizado em relação às escolas filosóficas tradicionais. Nas últimas 

décadas renova-se o interesse pelo assunto e começam a surgir estudos sobre o tema, finalmente 

levado a sério nos dias de hoje, sendo reconhecida sua influência e originalidade como um dos ra-

mos mais duradouros da filosofia socrática. Um dos motivos para essa marginalização está no fato 

de o cinismo não poder ser considerado uma escola filosófica. Os filósofos cínicos não davam au-

las, não criaram uma escola ou instituição. Sua filosofia era transmitida pelo estilo de vida, errante, 
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com um mínimo de pertences e pelo uso da parrésia  no ataque a todos os valores estabelecidos. 6

Finalmente o cinismo tem merecido o reconhecimento como movimento cultural e filosófico impor-

tante. A figura de Diógenes, o cínico mais paradigmático, já está muito distante de nós, com sua tú-

nica rasgada, seu bastão e a sacola que compunham seu aspecto de mendigo, mas o movimento cí-

nico que lhe é associado perdurou por cerca de mil anos durante a Antiguidade e é responsável por 

uma variedade de formas literárias que sobreviveram até nós (BRANHAN e GOULET-CAZÉ, 2007). 

A palavra cinismo tem origem na palavra grega cão. Os cínicos viviam como cães, despudorada-

mente indiferentes às regras sociais. Serem chamados de cães, era um insulto, mas eles adotaram 

esse nome como referência às suas ideias filosóficas. A sociedade grega, no período helenístico, ti-

nha se tornado uma sociedade rica, mas com ampla desigualdade social. Os gregos eram obcecados 

pela felicidade num mundo em que não era incomum ser exilado, sequestrado por piratas ou vendi-

do como escravo. O cinismo era uma prática capaz de libertar o indivíduo de sua angústia e condu-

zi-lo à felicidade. Os cínicos pregavam que para ser feliz não era necessária muita coisa, bastava se 

preparar para as adversidades e viver com o mínimo. Em Atenas e, mais tarde, em Roma a maior 

parte da população assistia ao luxo e à riqueza da elite, mas não podia desfrutar dela. Terreno propí-

cio ao surgimento de moralistas e satiristas que denunciavam os excessos e defendiam a volta a uma 

natureza anterior a toda civilização (BRANHAN e GOULET-CAZÉ, 2007). 

Diógenes de Sinope (ca. 412/403-324/321 a.C.) foi o paradigma do cínico na Antiguidade. Nada do 

que escreveu chegou até nós. Conhecemos sua vida e seu pensamento através de autores romanos 

que escreveram sobre ele anos mais tarde e pelos comentários de um ou outro contemporâneo. Dió-

genes era filho de um banqueiro e foi exilado de Sinope por ter adulterado moedas. Esse ato acaba-

ria se transformando numa metáfora para a sua filosofia: “eliminar a moeda falsificada da sabedoria 

convencional para dar espaço à vida cínica autêntica” (GOULET-CAZÉ, 2007, p. 18). Ele teria es-

tudado com Antístenes e descoberto sua vocação consultando um oráculo. Há várias versões confli-

 “A parrhésia (liberdade de fala), como a iségoria (igualdade de fala) é, claro, central para a ideologia democrática do 6

período clássico. A parrhésia é posterior (final do século V) e talvez mais forte, descrevendo formas de fala que podem 
bem ser ofensivas a alguns ouvidos. Com o tempo, a parrhésia adquiriu também conotações distintamente aristocráti-
cas: Aristóteles associa-a ao seu ideal de aristocrático, o homem magnânimo, em EN. Como muitos desses termos, par-
rhésia era usado de diferentes maneiras por diferentes classes. A reivindicação de Diógenes da parrhésia e eleutheria a 
partir da base da hierarquia social – como um não-cidadão empobrecido – é, portanto, notavelmente paradoxal, uma vez 
que tais liberdades estão entre os direitos de um cidadão (num estado democrático) ou os privilégios de um aristocrata. 
[…] Nos períodos helenístico e romano, falar livremente com ou sobre os que estavam no poder era arriscado, e os cíni-
cos cortejavam esse perigo deliberadamente. […] O ponto a enfatizar aqui é que, depois do desaparecimento da demo-
cracia, a parrhésia foi, claro, uma aspiração, não um direito, na sociedade antiga, e que exercê-la significava arriscar-se 
ao exílio, à morte ou a outros castigos severos. As confrontações de Diógenes com Filipe, Alexandre, Perdicas etc. de-
vem ser vistas nessa perspectiva. Este exemplo mostra como poderia ser precária, na prática, a reivindicação dos cínicos 
à parrhésia. (BRANHAM, 2007 p. 112) 
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tantes sobre sua vida e não é possível saber o que é verdadeiro. Não é claro também se ele realmen-

te escreveu alguma obra. Alguns contemporâneos seus diziam que não. Em todo caso, as ideias cen-

trais de Diógenes são as seguintes:  

(1) a natureza proporciona uma norma ética observável em animais e 
que pode ser inferida por comparações interculturais; (2) como a soci-
edade grega contemporânea (e, por implicação, qualquer sociedade 
existente) está em desacordo com a natureza, seus valores mais fun-
damentais (por exemplo, na religião, na política, na ética etc.) não só 
são falsos, como contraproducentes; (3) os seres humanos podem rea-
lizar sua natureza e, assim, sua felicidade apenas se adotarem uma 
disciplina (askésis) rigorosa de treinamento corporal e atos exempla-
res destinados a prepará-los para as condições reais da vida humana – 
todos os males de que a carne mortal é herdeira; (4) a meta da “disci-
plina” (askésis) cínica é promover os atributos centrais de uma vida 
feliz, liberdade e auto-suficiência (autarkeia); (5) embora a liberdade 
cínica seja “negativa” […] “liberdade de” em vez de “liberdade para” 
– , ela é também ativa, conforme expressa na metáfora de “desfigurar” 
a tradição (por paródia e sátira) e em atos provocativos de liberdade 
de expressão para subverter as autoridades existentes (por exemplo, 
Platão, Alexandre o Grande e outros) (GOULET-CAZÉ, 2007, p. 19). 

Diógenes foi chamado por Platão de Sócrates enlouquecido. Essa afirmação resume algumas ques-

tões importantes sobre Diógenes: em que medida ele representa uma continuidade da filosofia so-

crática e até que ponto ele é uma reação ao intelectualismo? Um Sócrates louco propondo uma volta 

à natureza e que tenta entender o que significa ser humano sem recorrer à ajuda da religião, é uma 

boa medida da originalidade e da ambiguidade do cinismo. As histórias sobre Diógenes compõe um 

material anedótico muito conhecido, em que ele parece se esforçar para corresponder ao papel que 

Platão lhe atribuiu em relação a Sócrates. Diógenes dormia em um tonel de vinho, andava descalço 

pela neve, comia carne crua, masturbava-se em público. Confrontado em relação a isso ele teria 

dito: “‘Quisera eu poder ficar livre da fome esfregando a minha barriga’ (D.L. 6,69)” (BRANHAN 

e GOULET-CAZÉ, 2007, p. 44). Todas essas eram atitudes chocantes na sociedade grega antiga. 

Contudo, a maior parte das histórias sobre ele dizem mais do que ele dizia do que do que ele fazia.  

Ao lhe ser perguntado onde se poderia ver homens bons na Grécia, 
respondeu: “Homens, em nenhum lugar, mas rapazes, em 
Esparta” (D.L. 6,27). Quando capturado e posto à venda, foi-lhe per-
guntado o que sabia fazer, e ele respondeu: “Sei mandar em homens”, 
pedindo então ao leiloeiro que anunciasse: “Alguém quer comprar um 
senhor para si?” (D.L. 6,29). Vendo autoridades do templo prendendo 
uma pessoa que havia roubado uma vasilha pertencente aos tesourei-
ros, ele disse: “Os grandes ladrões estão prendendo o pequeno ladrão” 
(D.L. 6,45). Indagado sobre qual animal tinha a pior mordida, disse: 
“Dos selvagens, o caluniador; dos domesticados, o adulador” (D.L. 
6,51). Ao lhe perguntarem por que o ouro é pálido, ele respondeu: 
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“Porque há muitas pessoas maquinando contra ele” (ibid.) (BRA-
NHAN e GOULET-CAZÉ, 2007, p. 44-45). 

Um dos atributos do cinismo que o liga mais fortemente à tradição socrática é o exercício da parré-

sia, expressão que pode ser traduzida por liberdade de fala ou coragem de dizer a verdade. Na Gré-

cia do período helenístico ou em Roma era arriscado falar abertamente sobre os poderosos, mas os 

cínicos experimentavam esse perigo deliberadamente, testando seus limites. O famoso diálogo de 

Diógenes com Alexandre, o Grande, é um exemplo disso e também um equivalente político do con-

fronto com Platão, de quem gostava de zombar. Diógenes não precisa de nenhum dos dois e por isso 

pode dizer a verdade (parrésia) a eles. Alexandre, que estaria impressionado com a figura de Dióge-

nes, ao conhecê-lo diz a ele que poderia pedir-lhe qualquer coisa que quisesse. E Diógenes pediu a 

ele que saísse da frente da luz do sol, pois estava lhe fazendo sombra.   

Um lado importante das histórias que são atribuídas a Diógenes é o seu humor. Ele era um pedinte 

insistente e ao pedir esmolas não perdia a oportunidade de exercer a parrésia.  

A um avarento que demorava a atendê-lo, Diógenes disse: “Estou lhe 
pedindo para comprar comida, não para pagar as despesas do 
funeral” (D.L. 6,56). Quando precisava de dinheiro, dizia a seus ami-
gos que não o dessem, mas o devolvessem” (D.L. 6,46) Quando pediu 
esmolas a um mau-humorado que lhe disse: “Se você conseguir me 
convencer”. Diógenes respondeu: “Se eu pudesse tê-lo convencido, eu 
o teria convencido – a se enforcar” (D.L. 6,59) Sua abordagem padrão 
era: “Se você já deu a mais alguém, dê para mim também; se não, en-
tão comece comigo” (D.L. 6,49). Certa vez ele foi visto pedindo es-
molas a uma estátua. Quando lhe perguntaram por que fazia isso, ele 
respondeu: “Estou praticando [meléto] ser rejeitado” (D.L. 6,49). […] 
Quando lhe perguntaram o que ele fazia para ser chamado de cão, 
Diógenes respondeu: “Eu abano o rabo para os que dão, lato para os 
que não dão e mordo os canalhas [ponérus]” (D.L. 6,60) (BRANHAN 
e GOULET-CAZÉ, 2007). 

A atuação de Diógenes é pragmática e improvisada, mas a característica que talvez seja a mais im-

portante é o humor. Em qualquer forma de humor, a violação das regras pelos quais nosso compor-

tamento se organiza, a começar pela linguagem, é uma característica básica.  

Mary Douglas e Bakhtin ensinaram-nos que a significância da piada 
como atividade numa sociedade tradicional é a sua resistência ao con-
trole social da cognição. O motto cínico – ‘Desfigurar a moeda corren-
te’ […] – faz do chiste, da paródia e da sátira não apenas ferramentas 
retóricas úteis, mas indispensáveis, constitutivas da ideologia cínica 
como tal (BRANHAM, 2007, p. 107). 
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Embora o cinismo, como movimento filosófico, tenha se encerrado com a Antiguidade, ele teve 

uma fantástica sobrevida como ideologia e como tradição literária. Ele não foi assunto exclusivo 

dos filósofos, mas foi apropriado pelos discursos literários, religiosos, políticos e morais e perma-

neceu vivo na fantasia e na sátira em obras como Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, Uto-

pia, de Thomas More, Gargântua e Pantagruel, de François Rabelais, nas comédias de Ben John-

son, no D. Quixote de Cervantes, em As Viagens de Guliver, de Oliver Swift, e na sátira O Sobrinho 

de Rameau, de Denis Diderot, entre milhares de outros. O cinismo oferece um modelo de autono-

mia e liberdade que se manteve extremamente atrativo ao longo dos séculos e foi sempre uma fonte 

inesgotável para os discursos de oposição à autoridade e à moral. O entusiasmo promovido pela re-

descobertas de textos antigos sobre o cinismo pelos humanistas dos séculos XV e XVI, acarretou 

uma contra ofensiva conservadora feroz por parte da Contra-Reforma. Somente no Iluminismo o 

cinismo será reabilitado ao se tornar parte do discurso iluminista na França e na Alemanha. Segun-

do o filósofo alemão Niehues-Pröbsting, o cinismo revisitado pelos iluministas é precursor do con-

ceito pós-cristão e pós-iluminista do eu. (BRANHAN e GOULET-CAZÉ, 2007).  

O escritor romano Dion Crisóstomo  conta que Diógenes costumava se apresentar em público du7 -

rante os grandes jogos esportivos. Ele aproveitava a ocasião para falar do cinismo e fazia uso da 

parrésia e de seu humor ferino para se dirigir à platéia. As reações eram muito diversas: “‘Alguns o 

admiravam como o homem mais sábio do mundo; para outros, ele parecia louco; muitos o desde-

nhavam como mendigo inútil; alguns faziam troça dele; outros tentavam insultá-lo lançando ossos 

aos seus pés como fariam a um cachorro’ (Or. 9.8-9)” (BRANHAM, 2007, p. 116). Durante os Jo-

gos Ístmicos, evento esportivo que contava com grande público, Diógenes desenvolve uma argu-

mentação sobre o tema do cínico como atleta e procura demonstrar que o grande herói mítico Hér-

cules era um cínico. A ideia não era de todo nova, mas a associação de Hércules com o cinismo era 

evidentemente paradoxal. Diógenes usa a comicidade da comparação para expor as ideias cínicas, 

enquanto analisa os 12 trabalhos do herói. Ao final ele surpreende e choca a platéia. Ele se agacha e 

defeca diante da multidão. O gesto não é uma simples bufonaria ou apenas uma palhaçada de mau 

gosto. Ao se referir a um dos trabalhos de Hércules, a limpeza do estrume que abarrotava os estábu-

los do rei Áugias, ele interpretara o feito como uma antecipação à postura cínica de desrespeito à 

opinião comum (doxa). Tanto a comparação cômica com o herói quanto a defecação são atitudes 

cínicas que desafiam a opressiva realidade social e brincam com a formalidade. O gesto final valida 

 Dion Crisóstomo, escritor romano, século II d.C.7



!32

Diógenes como cínico ao dizer a verdade e agir absolutamente de acordo com a natureza, sem se 

envergonhar, tabu moral na Grécia antiga . Ele faz de si próprio objeto de ridículo, o que lhe garante 

o status de autoridade moral cínica, que obedece às regras da natureza. Com o gesto final ele con-

clui o chiste filosófico que atira ao público:  

Por estar disposto a escarnecer das regras a que todos os demais devi-
am obedecer, o cínico é uma aberração, um monstro, como todos os 
violadores de tabus. (Diógenes também é um defensor de aberrações: 
de acordo com Dion , ele afirmou que Édipo deveria simplesmente ter 8

legitimado o incesto em Tebas!) Dion diz que a multidão nos jogos 
reagiu à apresentação de Diógenes chamando-o de “louco”, […] como 
havia feito Platão. O preço que ele paga para ser um doido autorizado 
é a parrhésia, um tipo peculiar de privilégio conferido, paradoxalmen-
te, apenas pelo costume. Como ele não tem nada a perder, pode falar a 
verdade e, portanto, pode valer a pena ouvi-lo. […] O ato de defeca-
ção visa lembrar o público desse fato – o status social anômalo do 
cínico, sua perspectiva privilegiada numa sociedade em que ele se 
encontra mas da qual não faz parte, cuja doxa ele não precisa levar a 
sério. (BRANHAM, 2007, p. 118) 

O filósofo Michel Foucault dedicou seu último curso no Collège de France ao estudo da parrésia, 

que ele traduz como a coragem da verdade e do dizer a verdade. O curso foi dado poucos meses 

após a publicação do livro de Sloterdijk na Alemanha e Foucault se refere a ele, apesar de não o ter 

lido. Mas o viés de Foucault é diferente. O texto é muito rico em informações sobre o cinismo na 

evolução da arte do ocidente, que é o que nos interessa aqui. 

Os cínicos, ao contrário de outras correntes filosóficas da Antiguidade, que erigiram doutrinas fortes 

e bem caracterizadas, desenvolveram um arcabouço teórico muito rudimentar. Eles foram, não ape-

nas marginais, no mundo antigo, mas também se prestaram muito bem à anedota. A filosofia insti-

tuída sempre teve uma atitude ambígua para com os cínicos, distinguindo, entre suas práticas, um 

lado condenável, desprezível, e um núcleo que mereceria alguma atenção. O fato é que desde a An-

tiguidade os cínicos foram alvo de uma desqualificação muito forte. O cinismo, assim, não pode ser 

encarado como doutrina, mas como atitude, modo de ser, acompanhado de um discurso, de explica-

ções e de justificativas para essa maneira de ser. Mesmo assim é possível traçar uma história, um 

caminho do cinismo, até os dias de hoje (FOUCAULT, 2011). 

Para mostrar como o cinismo sempre encontrou tanto admiração quanto escárnio, desde a Antigui-

dade, Foucault faz um inventário de opiniões sobre o cinismo em vários textos antigos. O estereóti-

 “As aves domésticas não tem objeções a tais relacionamentos, nem cães, nem nenhum asno, nem os persas”. 8
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po do cínico é “um homem de manto curto, barba hirsuta, pés descalços e sujos, com a mochila, o 

cajado e que está ali, nas esquinas, nas praças públicas, na porta dos templos, interpelando as pesso-

as para lhe dizer algumas verdades” (FOUCAULT, 2011, p. 171). Foucault chama atenção para o 

paradoxo que é o fato de o cinismo, por um lado, ser: 

[…] Descrito como uma forma de existência bem particular, à mar-
gem das instituições, das leis, dos grupos sociais mais reconhecidos: 
o cinismo é escorraçado, o cínico é errante. E ao mesmo tempo o 
cinismo aparece como o núcleo universal da filosofia. O cinismo 
está no cerne da filosofia e o cínico gira em torno da sociedade sem 
ser admitido nela (2011, p. 178).  

Haveria aí uma atitude dúbia, que pretende, por um lado, discriminar e eliminar do cinismo certas 

práticas e, de outro lado, faz um esforço para depurar dessas práticas uma essência limpa do cinis-

mo. “A crítica do cinismo sempre se faz em nome de um cinismo essencial” (2011, p. 179).  

O cinismo aparece como um espelho quebrado da filosofia. Ao mesmo tempo que se reconhecem 

no cinismo, os filósofos se afastam dele e o tratam “como uma espécie de alteração inaceitável da 

filosofia” (2011, p. 204).  

Espelho quebrado em que todo filósofo pode e deve se reconhecer, 
no qual ele pode e deve reconhecer a própria imagem da filosofia, o 
reflexo do que ela é e do que ela devia ser, o reflexo do que ele pró-
prio é e do que ele próprio gostaria de ser. E ao mesmo tempo, nesse 
espelho, ele percebe como que uma careta, uma deformação violen-
ta, feia, sem graça, na qual ele não poderia em hipótese alguma se 
reconhecer nem reconhecer a filosofia. Tudo isso para dizer, sim-
plesmente, que o cinismo foi percebido, creio, como a banalidade da 
filosofia, mas uma banalidade escandalosa. Da filosofia tomada, 
praticada, vestida em sua banalidade, ele fez escândalo (2011, p. 
204). 

O paradoxo do cinismo, para Foucault, é que, nele os elementos mais comuns da filosofia viram 

pontos de ruptura para ela própria. Ele diz que é preciso procurar entender como o cinismo pode 

dizer, no fim das contas, aquilo que todo mundo diz e ao mesmo tempo tornar essa fala inadmissív-

el. 

A coragem cínica da verdade consiste em conseguir fazer condenar, 
rejeitar, desprezar, insultar, pelas pessoas a própria manifestação do 
que elas admitem ou pretendem admitir no nível dos princípios. Tra-
ta-se de enfrentar a cólera delas dando a imagem do que, ao mesmo 
tempo, admitem e valorizam em pensamento e rejeitam e desprezam 
em sua própria vida. É isso o escândalo cínico. Depois da bravura 
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política, depois da ironia socrática, teríamos, se vocês quiserem, o 
escândalo cínico (2011, p. 205). 

Foucault comenta o livro Der Kynismus des Diogenes und der Begriff des Zynismus (O cinismo de 

Diógenes e a noção de cinismo), de Niehues-Pröbsting, publicado em 1978. Nesse livro ele encon-

tra, segundo diz, uma “análise interessantíssima do cinismo antigo e uma história do conceito de 

cinismo, muito diferente aliás em suas referências ao vago esboço” que ele havia feito em relação 

aos livros que ele próprio citara anteriormente no curso, quando mencionou o ascetismo cristão, o 

militantismo e a arte. O livro trás, enfim, “uma série de reflexões teóricas sobre o cinismo, à manei-

ra como, na história da filosofia, se representou o cinismo desde o século XVI até agora” (2011, p. 

170). 

No século XX alguns pesquisadores se debruçaram sobre o cinismo. Foucault cita Paul Tillich, 

Klaus Heinrich, Arnold Gehlen, Peter Sloterdijk e Heinrich Niehues-Pröbsting. Ele comenta que são 

os alemães que irão se ocupar do problema do cinismo em sua longa duração histórica. Esses auto-

res oporiam um cinismo de valor positivo, o cinismo antigo, a um cinismo de valor negativo, o ci-

nismo moderno. Foucault lembra que o cinismo, mesmo na Antiguidade, sempre foi percebido com 

muita ambiguidade. As análises se baseariam numa descontinuidade entre o cinismo antigo e o mo-

derno, o que não daria conta da longa história do cinismo e da sobrevivência dele na Europa cristã e 

moderna.  

Creio que essas três primeiras análises - não falo da quarta (de 
Sloterdijk) - se constroem com base na hipótese de uma desconti-
nuidade muito forte e bem marcante entre o cinismo antigo e o 
cinismo moderno, como se não tivesse havido intermediários e 
como se se tratasse de duas formas, mais ou menos aparentadas 
sem dúvida, mas violentamente conflitantes. Se houve uma histó-
ria longa, contínua do cinismo, implicando é claro formas diver-
sas, práticas diferentes, estilos de existência modulados de acordo 
com esquemas diferentes, é fácil mostrar a existência permanente 
de algo que pode aparecer como o cinismo através de toda cultura 
européia […] (2011, p. 157).  

Foucault identifica, na história européia, três suportes que serviram à transferência e à penetração 

do cinismo: o ascetismo cristão, o militantismo, primeiro de forma secreta, mais tarde organizado 

em sindicatos e partidos, e depois em sua forma revolucionária, e por último a arte. Em relação a 

esta a história é longa e seria preciso ir até bem longe para refazer todo seu percurso. 
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Houve na  Antiguidade uma arte e uma literatura cínicas. A sátira, a 
comédia foram frequentemente atravessadas por temas cínicos e, 
melhor ainda, elas até certo ponto constituíram um lugar privilegia-
do de expressão para os temas cínicos. Na Europa medieval e cristã, 
haveria sem dúvida a considerar todo um aspecto da literatura como 
sendo uma espécie de arte cínica. Os fabliaux pertenceriam sem 
dúvida a ela, assim como toda essa literatura que Bakhtin estudou, 
referindo-a sobretudo à festa e ao carnaval, mas que, também penso, 
pertence certamente a essa manifestação da vida cínica: o problema 
das relações entre a festa e a vida cínica (a vida no estado nu, a vida 
violenta, a vida que escandalosamente manifesta a verdade). Have-
ria uma interseção com muitos temas sobre o carnaval e a prática 
carnavalesca. Mas creio que é sobretudo na arte moderna que a 
questão do cinismo se torna significativamente importante. (FOU-
CAULT, 2011, p. 163-164).  

Bakhtin (2013b) faz uma análise da sátira menipeia, que para ele é um gênero carnavalizado com 

enorme influência nas literaturas européias tendo sido responsável por trazer até nós a cosmovisão 

carnavalesca da Idade Média na literatura. É um gênero flexível e mutável e que penetra outros gê-

neros. Em relação ao diálogo socrático há um aumento da importância do humor, uma liberação das 

limitações históricas ou memorialísticas e uma liberdade em relação a exigências de verossimilhan-

ça. A sátira menipeia, para ele, é caracterizada por excepcional liberdade filósofica e de criação do 

enredo. Ele situa a motivação para a fantasia e a aventura como justificadas pelo fim filosófico e 

ideológico, ou seja, as situações são criadas para provocar e testar essas ideias. A fantasia serve à 

experimentação da verdade. Fantasia e ideia filosófica andam lado a lado. São as ideias e suas aven-

turas pelo mundo que constituem o conteúdo da menipeia, seja no céu, na Terra ou no inferno. 

Aqui a ideia não teme o ambiente do submundo nem a lama da vida. 
[…] O homem de ideia […] se choca com a expressão máxima do mal 
universal, da perversão, baixeza e vulgaridade. […] São muito carac-
terísticas da menipeia as cenas de escândalos, de comportamento ex-
cêntrico, de discursos e declarações inoportunas. (BAKHTIN, 2013b, 
p. 130-131). 

Ao mesmo tempo em que atribui à menipeia integridade interna, Bakhtin também destaca sua gran-

de plasticidade e enorme capacidade de absorver gêneros menores, mas similares, e de entrar como 

componente, penetrando os grandes gêneros. A menipeia, enquanto gênero, tem enorme importância 

na evolução da literatura européia. A natureza da menipeia é carnavalesca, desde suas camadas ex-

ternas até seu núcleo mais profundo. (2013b).  

No livro sobre Rabelais, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin analisa o 

carnaval da Idade Média, herdeiro das saturnais da Antiguidade, e destaca  que essa carnavalização 
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penetraria até mesmo seu núcleo filosófico. “A cosmovisão carnavalesca era a correia de transmis-

são entre a ideia e a imagem artística da aventura” (2013a, p.153). O carnaval da Idade Média abo-

lia as hierarquias extremamente rígidas do sistema feudal. Na festa popular todos eram iguais e to-

dos participavam da festa livremente. “A alienação desaparecia provisoriamente. O homem tornava 

a si mesmo e sentia-se um ser humano entre seus semelhantes” (BAKHTIN, 2013a, p. 9). Isso pro-

piciava, na praça pública, um outro tipo de comunicação, surgia um novo vocabulário, franco e sem 

restrições, liberado das normas usuais de etiqueta e decência. Surge uma linguagem carnavalesca 

típica, que ele encontra na obra de Rabelais, mas também na obra de Erasmo, Shakespeare, Cervan-

tes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Guevara e Quevedo (2013a). 

As normas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnados 
do lirismo e da alternância e da renovação, da consciência da alegre 
relatividade das verdades e autoridades no poder. Ela caracteriza-se, 
principalmente, pela lógica original das coisas “ao avesso”, “ao con-
trário”, das permutações constantes do alto e do baixo (“a roda”), da 
face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias, travestis, de-
gradações, profanações, coroamentos e destronamentos bufões. […] É 
preciso assinalar, contudo, que a paródia carnavalesca está muito dis-
tante da paródia moderna puramente negativa e formal; com efeito, 
mesmo negando, aquela ressuscita e renova ao mesmo tempo. A nega-
ção pura e simples é quase sempre alheia à cultura popular (BAKH-
TIN, 2013a, p. 9-10). 

A esses aspectos ele associa o riso carnavalesco. Esse riso, segundo ele, não é individual, mas “pa-

trimônio do povo […] todos riem, o riso é geral”, em segundo lugar, o riso carnavalesco é universal, 

ele pode ser dirigido a toda e qualquer coisa ou pessoa e, por último, ele é ambivalente: “alegre e 

cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita 

simultaneamente”. (2013a, p. 10)  

Uma qualidade importante do riso na festa popular é que escarnece 
dos próprios burladores. O povo não se exclui do mundo em evolução. 
Também ele se sente incompleto; também ele renasce e se renova com 
a morte. Essa é uma das diferenças essenciais que separam o riso fes-
tivo popular do riso puramente satírico da época moderna. O autor 
satírico que apenas emprega o humor negativo, coloca-se fora do obje-
to aludido e opõe-se a ele; isso destrói a integridade do aspecto cômi-
co do mundo,  e então o risível (negativo) torna-se um fenômeno par-
ticular. Ao contrário, o riso popular ambivalente expressa uma opinião 
sobre um mundo em plena evolução no qual estão incluídos os que 
riem (BAKHTIN, 2013a, p. 10-11). 
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Apesar da combinação impressionante de elementos que podem parecer incompatíveis e heterogê-

neos na menipeia, como elementos do diálogo filosófico, o fantástico e a aventura, utopia e natura-

lismo do submundo, para Bakhtin,  

o carnaval e a cosmovisão carnavalesca foram o princípio consolida-
dor que uniu todos esses elementos heterogêneos no todo orgânico do 
gênero, foram a fonte de uma força excepcional e tenacidade. Na evo-
lução posterior da literatura européia, a carnavalização ajudou cons-
tantemente a remover barreiras de toda espécie entre os gêneros, entre 
os sistemas herméticos de pensamento, entre diferentes estilos, etc. 
destruindo toda hermeticidade e o desconhecimento mútuo, aproxi-
mando os elementos distantes e unificando os dispersos. Nisso reside 
a grande função da carnavalização na história da literatura (BAKH-
TIN, 2013b, p.154). 

Ele identifica na obra de Dostoiévski a mesma caracterização das peculiaridades de gênero que 

identifica na menipeia. Sendo que na obra do escritor russo, a menipeia encontra o seu apogeu. 

“Quanto mais alto e complexo é o o grau de evolução atingido pelo gênero, tanto melhor e mais 

plenamente ele revive o passado” (2013b, p.138). A obra de Dostoiévski não só faz o gênero renas-

cer, mas se renovar. Quanto ao emprego das potencialidades criativas do gênero esse escritor já está 

bastante distante dos autores antigos. A diferença principal está em que a polifonia ainda é desco-

nhecida na menipeia antiga. A polifonia é a grande inovação do romancista russo. Bakhtin a define 

pelo surgimento de um herói cuja voz é estruturada do mesmo modo que a do autor no romance 

comum. “A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra comum do autor; 

não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma de suas características, mas tam-

pouco serve de intérprete da voz do autor” (BAKHTIN, 2013b, p. 5). Ele diz que do ponto de vista 

do romance monológico, o romance polifônico pode parecer caótico. Somente à luz da polifonia, 

meta artística central desse autor, formulada por Bakhtin, é que a “profunda organicidade, a coerên-

cia e a integridade de sua poética” (p.6), tornam-se compreensíveis. Não se pode concluir que Dos-

toiévski tenha tomado a menipeia antiga como ponto de partida consciente e diretamente. De modo 

um tanto paradoxal, escreve ele, não é que o romancista russo tivesse inconscientemente incorpora-

do a menipeia antiga, mas que ele conscientemente trabalhou com a memória que ele mesmo tinha 

do gênero. 

Cabe aqui recuperar o significado do conceito de polifonia em Bakhtin, que ele contrapõe à ideia de 

monologismo. Seguindo a leitura de Paulo Bezerra (2014), tradutor de Bakhtin, podemos resumir 

assim: no monologismo o autor é o centro de onde tudo se irradia: as consciências, as vozes, ima-

gens e pontos de vista dos personagens. Os personagens são objetificados, coisificados, não há 
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consciências individuais, eles não tem voz própria, falam sempre através do autor. Não há diálogo 

entre as consciências, é um mundo fechado, mudo, inerte. O outro é descartado como indivíduo e 

como veiculador de outros pontos de vista sobre a realidade. Na polifonia, ao contrário, o autor or-

ganiza um coro de vozes autônomas. Ela se define pela convivência e pela interação entre consciên-

cias. Em vez de personagens objeto, temos individualidades que se relacionam em pé de igualdade, 

que representam cada uma o seu próprio universo. Essas individualidades são independentes da voz 

do autor. Não é o autor que define as personagens e suas consciências, mas são elas próprias que se 

definem no diálogo com outros sujeitos conscientes. As personagens não são mais objetos acabados, 

pré-definidos, mas abrem-se para múltiplas possibilidades. A consciência do autor não transforma a 

consciência dos seus personagens. Temos aí um coro de vozes, polifonia.  

Vimos que o cinismo, em sua longa trajetória, sempre esteve dividido entre significados antagôni-

cos. A par do sentido moderno de cinismo, como vimos acima ao comentar o livro de Vladimir Sa-

fatle, o cinismo também é representado por uma longa tradição literária e artística ligada à sátira 

menipeia e à carnavalização. Veremos como essa tradição se adequa à análise de Jesus no Mundo 

Maravilha e outras histórias da polícia brasileira.  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3. SUBJETIVA INDIRETA LIVRE 

As discussões em torno do filme, envolvendo Migliorin e o diretor, como vimos, abordaram a ques-

tão do uso, ou não, da Subjetiva Indireta Livre no filme. Guimarães e Lima apontaram o que eles 

identificaram como a câmera subjetiva de um agonizante em um dos planos do filme. Isso nos levou 

ao estudo do conceito de Subjetiva Indireta Livre e a pensar sua relação com o filme. Esse conceito 

de Pasolini é retomado por Giles Deleuze e André Parente. Especialmente o capítulo de Deleuze 

intitulado As potências do falso, nos indicaram o caminho para a análise que fizemos do filme. No 

capítulo 4, veremos como esta câmera subjetiva aparece em muitos outros momentos do filme e 

como ela embasa nossa visão de que todo o filme é construído como uma Subjetiva Indireta Livre, 

ideia que iremos desenvolver no referido capítulo.  

Em seu artigo Cinema de Poesia, Pasolini parte da seguinte questão: “A técnica do Discurso Indire-

to Livre é possível no cinema?” (1982, p. 143). A partir dessa pergunta ele pretende investigar a 

possibilidade do que ele chamou de uma “língua da poesia” no cinema. Ele define o Discurso Indi-

reto Livre como a “imersão do autor na alma da personagem”. O autor adota, então, não só o caráter 

psicológico da personagem, como também sua maneira de falar, sua língua. Ele cita um exemplo 

extraído de Dante, em que ele emprega palavras e expressões que claramente não são suas, que não 

pertencem ao seu universo social, mas ao das suas personagens. Assim, enquanto os cortesãos se 

utilizam da linguagem da corte, os vadios das comunas falam palavrões. O autor que utiliza o Dis-

curso Indireto Livre sempre tem uma certa consciência do meio que aborda, daí que a maneira 

como o personagem se exprime está ligada à sua condição social. Quando o personagem e o autor 

compartilham o mesmo meio social, não há a mesma distinção psicológica e de linguagem e, nesse 

caso, para Pasolini, não se trata de Discurso Indireto Livre, mas de monólogo interior. Na literatura 

burguesa, portanto sem consciência de classe, ele é um pretexto para construir uma personagem que 

fala uma linguagem inventada para exprimir a visão de mundo do autor e não a da personagem 

(1982, p. 143-144) 

Evidentemente, no cinema, o Discurso Indireto Livre, não tem como se manifestar através da dis-

tinção social da linguagem do autor e do personagem. Pasolini aponta que no cinema, o correspon-

dente é a câmera subjetiva. Ele cita como exemplo um roteirista que descrevesse uma cena em que 

Cabíria (é o exemplo que ele usa) observa um grupo de crianças, ele estaria, dessa forma, definindo 

as expressões que na filmagem e na montagem se tornarão planos “subjetivos” da personagem. Pa-
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solini cita o Vampiro, de Dreyer, em que o cadáver que está sendo levado num caixão vê o mundo 

de dentro do caixão em movimento, de baixo para cima, através da câmera subjetiva. Pasolini no-

meia o Discurso Indireto Livre no cinema como “Subjetiva Indireta Livre”. No entanto, para ele, no 

cinema a diferenciação linguística de classe social apontada em relação ao uso do Discurso Indireto 

Livre na literatura não é possível. Em relação ao análogo literário, ela é menos articulada e menos 

complexa. Ela também não pode corresponder de maneira perfeita ao “monólogo interior” da litera-

tura, carecendo dos conceitos e abstrações que a constituem na literatura. Claro que os olhares de 

dois personagens, um burguês e um camponês, por exemplo, se traduzirão em “subjetivas” diferen-

tes. Eles dirigirão seu olhar a “séries diferentes de coisas”, e também serão olhados de volta por 

olhares diferentes que se dirigirão a um ou a outro. Comparando com a literatura, no cinema o Dis-

curso Indireto Livre somente será possível nos níveis psicológico e social, jamais no nível linguísti-

co. Por esse motivo, para Pasolini, no cinema não é possível para o autor mimetizar naturalistica-

mente a linguagem ou o olhar da personagem. Não será possível usar a língua para falar através da 

personagem. O modo possível de realizar o Discurso Indireto Livre no cinema consiste então a se 

recorrer a determinados procedimentos que ele identifica com a “‘língua técnica da poesia’ no 

cinema”. (1982, p. 146) A Subjetiva Indireta Livre é um estilo. Sua adoção no cinema, o liberta das 

convenções da decupagem clássica, representando uma volta às origens, em busca das “qualidades 

oníricas, bárbaras, irregulares, agressivas e visionárias” dos primórdios do cinema (1982, p. 146).  

No cinema de poesia a presença da câmera, antes invisível ao espectador, agora torna-se cada vez 

mais evidente. Pasolini lista uma série de procedimentos que evidenciam essa presença exposta da 

câmera: alternância de objetivas (curtas e longas) para o mesmo rosto (jump-cut), uso extensivo do 

zoom, contraluzes contínuos que tentam parecer acidentais e seus reflexos na lente, câmera na mão, 

travellings longuíssimos, falsos raccords e planos fixos intermináveis (PASOLINI, 1982). 

Como exemplos do uso da Subjetiva Indireta Livre no cinema, Pasolini cita Antonioni, Bertolucci e 

Godard. De Antonioni, (O Deserto Vermelho) ele diz: “Através deste mecanismo estilístico (…) 

pôde representar o mundo visto pelos seus olhos, porque substituiu, em bloco, a visão do mundo de 

uma neurótica pelo sua própria visão delirante de esteticismo (…)” (p. 147). Em Bertolucci (Antes 

da Revolução) “há uma contaminação entre a visão de mundo da neurótica e a do autor que (…) 

não é com facilidade que se diferenciam, misturando-se uma na outra: reclamando um mesmo esti-

lo”. Em relação a Godard, segundo ele: “A sua vitalidade não tem obstáculos, pudores ou escrúpu-

los. Reconstitui, em si própria o mundo: e é assim cínica também para consigo própria”. (p.148)  
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Godard não tem culto algum, e coloca tudo frontalmente, num plano 
de igualdade: o pretexto do seu ‘Discurso Indireto Livre’ é uma siste-
matização frontal e indiferenciante de mil pormenores do mundo, sem 
solução de continuidade, montados com a obsessão fria e quase com-
prazida (típica de seu protagonista amoral) de uma desintegração re-
construída em unidade através de uma linguagem inarticulada.” (PA-
SOLINI, 1982, p. 149) 

O cinema de poesia apresenta uma dupla natureza. Os filmes se apresentam como Subjetiva Indireta 

Livre contaminada pelos personagens e, numa segunda camada, pode-se perceber um outro filme 

“expressivo-expressionista.” Os enquadramentos inusitados que revelam a presença da câmera e a 

montagem obsessiva são os indícios da presença deste outro filme, na segunda camada. A lingua-

gem vira estilo, linguagem em si. O cinema clássico era narrativo, falava a língua da prosa. Para que 

o cinema de poesia exista é preciso criar uma “pseudo-narrativa”, na língua da poesia, que será ga-

rantida pelo uso da Subjetiva Indireta Livre onde o estilo é o protagonista (PASOLINI, 1982). 

Em O Encontro do Imaginário, Maurice Blanchot distingue dois tipos de narrativa. Em relação à 

primeira delas, ele toma como exemplo a Odisséia de Homero e, em relação à segunda, Moby Dick 

de Herman Melville. Ulisses, o herói de Homero, vai em busca das sereias, mas corre enorme peri-

go pois aqueles que escutam seu canto são enfeitiçados por ele e sucumbem a uma metamorfose na 

qual se perdem para sempre. Homem precavido ele se faz amarrar no mastro do navio para que não 

possa sucumbir à ameaça das sereias. Ulisses se preserva e a verdade fica segura. Sem a música das 

sereias o mundo é mais pobre, mas é mais seguro. A harmonia universal é restabelecida ao final da 

narrativa de Ulisses. No outro polo está Ahab, o capitão do navio que irá enfrentar a enorme baleia 

Moby Dick. Ao contrário de Ulisses, Ahab se perde, mergulha na metamorfose oferecida pela ba-

leia. Ahab perde sua identidade. O mundo está ameaçado de se afundar com ele no oceano.  

André Parente comenta que estes são dois modos de narrativa, seja ela literária ou cinematográfica. 

Na narrativa de Ulisses está tudo claro, sabemos quem somos. É um sistema de reconhecimento, de 

juízo reflexivo. O mundo é uno. Tudo muda na narrativa de Ahab. Nada é seguro. Não se tem tanta 

certeza de quem somos e o mundo desaba. Essa narrativa apresenta um mundo múltiplo em que a 

nosso própria percepção de quem somos se torna problemática. Na literatura e no cinema moderno 

tornam-se importantes a indeterminação do narrador, dos personagens e da ação. Essas dois tipos de 

narrativas são a narrativa verídica, que produz um relato fechado que ao final restitui a verdade e a 
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unidade do mundo, e a narrativa inverídica ou falsificante que, por outro lado, exibe a multiplicida-

de e a fragmentação do mundo (PARENTE, 2013).  

Uma característica importante em relação a esses dois modos de narrativa é a relação com o tempo. 

Na narrativa verídica parece que estamos assistindo a algo que já aconteceu e ela reconstitui aquele 

momento tornando-o novamente presente. A verossimilhança significaria, então, que, independente 

de ser real ou não, a imagem é colocada como algo que tivesse sido presente em algum momento. 

(PARENTE, 2013). 

A narrativa não verídica, ao contrário, não pretende relatar algo que aconteceu no passado, no pre-

sente ou no futuro. Ela narra um presente vivo e o acontecimento em seu tempo e sua duração. O 

segundo ponto é que o acontecimento é, assim, sempre presente, coexistindo nele o que está por vir 

e o que já foi. O terceiro ponto é que ela implica numa multiplicidade. Não sendo resultado de uma 

“fabulação inconsciente”, reúne em si as fabulações do passado, do presente e do futuro. “A histó-

ria, como o personagem, não para de se bifurcar, passando por presentes contraditórios e passados 

indiscerníveis.” Por último, ela é sempre um discurso indireto livre. O “eu” se divide em narrador e 

personagem e entre espectador e personagem. No cinema moderna há uma fissura do falar e do ver 

afetados por esse duplo discurso indireto livre que afeta imagens e sons. (PARENTE, 2013).  

Na terceira parte do capítulo intitulado As potências do falso, do livro Cinema 2 - a imagem-tempo, 

Deleuze aborda um terceiro ponto em relação à distinção que faz entre os dois regimes de imagem 

que analisa ao longo dos dois volumes, o orgânico e o cristalino, associados à imagem-movimento 

do primeiro volume e à imagem-tempo do segundo volume. Este terceiro ponto diz respeito à narra-

tiva, que ele relaciona à relação entre sujeito e objeto e à forma como esta relação é desenvolvida. É 

na relação entre sujeito e objeto que o modelo de verdade encontra sua adequação. No cinema é ob-

jetivo o que a câmera vê e subjetivo o que o personagem vê. A câmera vê a personagem que vê e é 

vista, mas também mostra a personagem que é vista e o que é objeto da sua visão. A narrativa pode 

ser considerada, assim, como a conexão e o desenvolvimento das relações entre essas duas possibi-

lidades. Essa é uma relação complexa que pode resultar em contradições, mas que sempre se resol-

ve na identidade da personagem e do cineasta. A personagem que vê e é vista e o cineasta que a vê, 

mas também vê o que ela vê. Do ponto de vista da veracidade, estas são as condições básicas do 

cinema. 
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Em outro modo de narrativa, aquela que não se baseia no modelo de verdade, a distinção entre obje-

tivo e subjetivo tende a se dissipar e a identificação final de personagem e cineasta já não é mais 

possível. Deleuze coloca Fritz Lang como o precursor dessa crítica ao modelo de verdade e Orson 

Welles como seu grande desenvolvedor. É o que Pasolini chamou de cinema de poesia. A câmera 

adquire uma “visão interior” da personagem assumindo uma presença subjetiva. Pasolini relaciona 

essa nova forma ao discurso indireto livre da literatura e o nomeia como Subjetiva Indireta Livre no 

cinema. Há uma contaminação dos dois tipos de imagem. Tudo que era artificial na imagem, como 

mudanças de distância focal, efeitos de zoom, enquadramentos inusitados, tudo isto passa a ser visto 

como o que a personagem vê, criando-se assim uma falsa narrativa (DELEUZE, 2018). Deleuze 

chama atenção para o fato de que o cinema de poesia preconizado por Pasolini irá encontrar sua me-

lhor expressão, não na ficção, como pensara Pasolini, mas no documentário: “É a poesia que Paso-

lini queria contra a prosa, mas que encontramos lá onde ele não a procurava, em um cinema apre-

sentado como direto” (2018, p. 222). Ele comenta que Pasolini não considerava possível que no 

cinema se mantivesse a relação entre o pertencimento social e a fala da personagem, que Pasolini 

colocara como condição do Discurso Indireto Livre na literatura, mas não percebeu que o cinema 

direto oferecia outra solução para o problema.  

Deleuze identifica, nos primórdios do cinema, duas vertentes, a do documentário e do filme etno-

gráfico e a da reportagem, a primeira identificada com uma visão objetiva de personagens e situa-

ções e a segunda com a maneira como as personagens viam as situações. Os dois modos se mistura-

ram e deram origem a diversas obras-primas. Deleuze cita Grierson, Flaherty, Leacock. Era o cha-

mado cinema de realidade que, apesar de recusar a ficção, fazia uso exatamente do mesmo modelo 

de verdade reinante na ficção. As visões objetivas e subjetivas podiam antagonizar mas eram resta-

belecidas ao final, junto com a verdade e as identidades. Para Deleuze o cinema ainda não havia 

descoberto o que Nietzsche mostrara: “que o ideal de verdade era a ficção mais profunda, no âmago 

do real (…) a veracidade da narrativa não deixava de ser uma ficção” (2018, p. 216-217).  

A mudança virá com a chegada do som direto e os filmes de Perrault, Rouch, Cassavetes e Shirley 

Clarke, na virada dos anos 50 para os anos 60. Tanto Rouch quanto Perrault começaram fazendo  

filmes etnográficos, o primeiro, ou reportagens investigativas, o segundo. A impossibilidade de re-

tratar fielmente o real, por conta da presença da câmera, da reação dos personagens à câmera, sem-

pre foi conhecida, mas não é esse o ponto de partida, a novidade desses dois documentaristas é de 

outro tipo. Perrault criticava fortemente a ficção, relacionada a um modelo de verdade que é expres-
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são de um modelo dominante, a verdade do colonizador, da religião, da sociedade, do cinema. Ao 

recusar a ficção Perrault liberta suas personagens que, livres, se põe a praticar “a simples função de 

fabulação” (2018, p. 218). Não é o real que é oposto à ficção, “é a função fabuladora dos pobres, na 

medida em que dá ao falso a potência que faz deste uma memória, uma lenda, um monstro” (2018, 

p. 218). O que o cinema deve buscar é o devir da personagem que se põe a fabular, a inventar seu 

povo, quando “entra ‘em flagrante delito de criar lendas’” (2018, p. 218). A personagem é outra 

quando fabula. E o cineasta é outro quando se deixa interceder pela personagem. Perrault dizia: “eu 

me intercedi Alexis (personagem de um de seus filmes) e todo o Quebec para saber quem eu era de 

modo que para me dizer bastava lhes dar a palavra” (citado por Deleuze, 2018, p. 219). Essa narra-

tiva simulada, Deleuze chama de “o discurso indireto livre do Quebec” (2018, p. 219). A partir daí, 

ao destruir o modelo de verdade, o cinema pode agora se autodenominar cinema-verdade, pois tor-

na-se criador de verdade. É assim que Jean Rouch irá denominar seu cinema. Em Os mestres loucos 

os personagens são vistos primeiramente, no cotidiano, onde exercem suas atividades, e em seguida 

são vistos participando de um ritual em que entram em transe, para depois voltar à vida e às ativida-

des cotidianas. Em Eu, um negro, ao contrário, os personagens são apresentados com nomes fictíci-

os, já em plena fabulação. Em Jaguar os personagens lidam com as peripécias da viagem como se 

fossem heróis lendários, e voltam para casa levando suas façanhas, que na verdade são apenas pe-

quenos incidentes que ganharam potência.  

Percebemos em primeiro lugar que a personagem deixou de ser real 
ou fictícia, tanto quanto deixou de ser vista objetivamente ou de ver 
subjetivamente: é uma personagem que vence passagens e fronteiras 
porque inventa enquanto personagem real, e torna-se tão mais real 
quanto melhor inventou (DELEUZE, 2018, p. 220). 

A imagem-tempo direta, em oposição à imagem-movimento que recria o movimento a partir dos 

raccords e da impressão de realidade, mostra a passagem real do tempo, o presente continuamente 

se tornando passado e sendo atravessado continuamente nos dois sentidos. A dicotomia real/ficção é 

ultrapassada porque a personagem está continuamente sendo conectada ao antes e ao depois pela 

câmera, imagem-tempo direta. O tempo passa na tela, ao invés de ser recriado como na imagem-

movimento. Para que a ficção possa ser afirmada como potência é preciso que a personagem seja 

primeiro real para passar a fabular e assim afirmar-se ainda mais real. Ela está sempre em movi-

mento, sempre mudando, sempre se tornando outra.  
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Tudo isso também vale para o cineasta. As personagens de Rouch fazem o Discurso Indireto Livre 

da África e através delas Rouch cria seu próprio Discurso Indireto Livre, ao deixar-se interceder por 

elas. Perrault pretende encontrar a identidade de seu povo dominado, identidade perdida à qual per-

tence. Rouch, ao contrário, precisa sair de sua posição, de pertencimento a uma civilização domi-

nante, para penetrar nas premissas do outro. “Eles devem se tornar outros, com suas personagens, 

ao mesmo tempo que suas personagens devem se tornar outras” (DELEUZE, 2018, p. 221). As fór-

mulas de identificação do tipo eu=eu, são substituídas por outras, como a de Rimbaud: “Eu é 

outro”. Falando de Eu, um negro, Godard escreveu: “Ao chamar seu filme de Eu, um negro, Jean 

Rouch, tão branco quanto Rimbaud, declara, ele também, “eu é outro”. Seu filme, consequentemen-

te, nos oferece o abra-te sésamo da poesia” (GODARD, 1985, p. 178).    9

 Tradução nossa.9
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4. CINISMO E SUBJETIVA INDIRETA LIVRE EM JESUS NO MUNDO MARAVILHA 

Grandes coisas exigem que nos calemos a seu respeito ou que falemos 
com grandeza: grandeza quer dizer: com inocência, – cinicamente. 
(NIETZSCHE, 2008, p. 23) 

4.1 RESUMO 

O documentário Jesus no Mundo Maravilha e outras histórias da polícia brasileira apresenta três 

ex-policiais militares de São Paulo, Lúcio, Jesus e Pereira, afastados da corporação, e suas histórias 

e opiniões a respeito da polícia e da violência. O filme confronta estes homens com o relato de um 

casal que perdeu seu único filho adolescente, assassinado por policiais militares, sem qualquer justi-

ficativa, na porta de sua própria casa na periferia da cidade. Um dos ex-policiais se tornou pastor 

evangélico, os outros dois trabalham como seguranças informais, não legalizados. No início do fil-

me, Jesus sai para trabalhar como segurança de pequenos negócios da região e de um parque de di-

versões, onde trabalha com Lúcio. Neste parque atua o Palhaço Maravilha, que consegue, após in-

vadir as filmagens, uma participação no filme e pretende, com isso, entrar para o mundo da televi-

são. Os ex-policiais são colocados frente a um grupo de representantes de direitos humanos e a uma 

equipe de treinamento da SWAT. No final eles são acareados com Lucimar e Eriberto, em paralelo 

com uma batalha de paint-ball que reúne os ex-policiais, a equipe do filme e os homens da SWAT. 

O diretor do documentário interage com os ex-policiais e consegue extrair deles suas opiniões sobre 

o trabalho policial, pena de morte, tortura e assassinatos.  

Para os fins da análise, dividimos o filme em oito segmentos utilizando uma lógica relacionada aos 

sentidos expressados pelo filme, que se organiza em torno de ideias que são desenvolvidas dentro 

desses segmentos. E é exatamente através da análise da maneira como essas ideias são desenvolvi-

das e expostas no filme que iremos verificar a nossa hipótese em relação ao uso do cinismo neste 

documentário. O eixo principal do filme é o antagonismo entre os ex-policiais e os pais do menino 

assassinado, Lucimar e Eremito, que apresentam suas visões sobre o tema. Esse antagonismo se es-

trutura em torno do modo como essas falas são organizadas no filme, sempre colocando lado a lado 

as duas visões, como num diálogo e é verificável ao nível das falas, mas também pela montagem e 

as associações que ela produz. 



!47

4.2.1 Preâmbulo 

Chamamos de preâmbulo o segmento inicial de Jesus no Mundo Maravilha que vai do crédito de 

abertura com o nome do realizador aos créditos que apresentam o título do filme. Este preâmbulo, 

apresenta dois personagens emblemáticos do filme, Lúcio e Lucimar. Um ex-policial militar, que foi 

expulso da corporação, e a mãe de um adolescente negro, morador da periferia, assassinado sem 

motivo aparente por um policial militar na porta de sua própria casa. Eles poderiam ser apenas as 

versões masculina e feminina do mesmo problema, e são mesmo duas vítimas da violência, não fos-

sem suas histórias e, principalmente, o tratamento que o filme dá a esses personagens. Esse preâm-

bulo é dividido em três blocos: o primeiro, apresenta o personagem Lúcio, que conta como se tor-

nou policial; o segundo apresenta a personagem Lucimar, que conta como seu filho foi assassinado 

por policiais militares; e o terceiro, mostra uma cerimônia de formatura na Polícia Militar. 

Após os créditos iniciais, ouvimos a voz de Lúcio sobre uma tela preta. As imagens deste primeiro 

bloco mostram Lúcio em um parque de diversões. Lúcio vigia o parque em cima de uma plataforma 

elevada. Ele se movimenta como se estivesse de sentinela, procurando algo, ou alguém, abaixando-

se para ver melhor, se esticando para olhar por cima de algum obstáculo.  

A partir do terceiro grupo de planos Lúcio aparece portando uma arma, um fuzil, que não é possível 

discernir se é de verdade ou de brinquedo. Ele se abaixa atrás de um brinquedo como se se prepa-

rasse para atirar. Esse movimento é fragmentado em jump-cut, com um movimento de deriva da 

câmera para a esquerda, mas com pequenas diferenças de enquadramento entre os planos. Mais adi-

ante ele se esgueira por entre os brinquedos empunhando a arma, depois aparece em close fazendo 

mira. Nesse e em outros momentos ele olha para a câmera, demonstrando plena consciência de sua 

atuação e de que está sendo filmado. Isso também deixa claro que este filme não esconde que é um 

filme. Essas imagens não constroem uma ação contínua, elas tem um efeito cumulativo, de estabe-

lecer pouco a pouco o personagem, de reforçar uma imagem. A montagem não cria uma continuida-

de espacial, os enquadramentos, os cortes e os jump-cuts, reforçam a ideia de espetacularização. 

Essas imagens de Lúcio empunhando sua arma, contrastam com o cenário do parque de diversões, 

local de lazer de famílias com suas crianças. No último plano deste preâmbulo, Lúcio aparece de 

corpo inteiro em uma área aberta do parque de diversões, empunhando a arma cruzada no peito, 

como se estivesse preparado para entrar em ação, que tanto pode ser ação policial, quanto pode ser 

atuação no filme, atuação dramática. A câmera se aproxima fechando o quadro e gira em torno dele, 
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como no famoso plano sequência do cangaceiro em Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber 

Rocha. 

Lúcio conta que sua mãe de criação foi vítima de latrocínio, quando ele tinha 16 ou 17 anos, e que 

ele pretendia matar o assassino de sua mãe na prisão. De um western ele tirou a ideia de levar uma 

arma escondida numa bíblia. Estava a poucos metros da cela quando foi reconhecido e esteve a pon-

to de ser preso. Diante de seu interesse em “caçar bandidos”, o delegado pergunta porque ele não 

entra para a polícia. Assim Lúcio se tornou policial “caçador de bandidos”, atividade que exerceu 

por vinte e cinco anos. 

Esse episódio contado por Lúcio mostra uma tênue linha separando policiais e bandidos. Se tivesse 

sido preso, poderia ser qualificado como bandido, mas seu desejo de fazer justiça com as próprias 

mãos foi interpretado pelo delegado como vocação policial. 

Lúcio, neste preâmbulo, fala sempre em off. A banda sonora que ouvimos simultaneamente à fala de 

Lúcio, é composta de sons de instrumentos musicais e outros ruídos, do ambiente ou eletrônicos. 

Começa com um tom grave que imprime um tom pesado à cena. O som diminui um pouco com o 

primeiro plano em que Lúcio é mostrado, mas o som grave que ouvimos remete a outro tipo de as-

sociação, dessa vez com o parque onde se passa a cena, e soa como um deboche à fala de Lúcio. 

Quando ele diz que foi ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Ci-

vil de São Paulo) para matar o assassino de sua mãe, ouvimos uma cuíca, acompanhada de um som 

de pancada e uma espécie de som agonizante ou de sofrimento. No plano em que a câmera gira em 

LÚCIO
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torno de Lúcio ouve-se um som agudo. Esse ambiente de áudio que acompanha o bloco de Lúcio, 

cria uma sensação de estranhamento. 

A encenação de Lúcio no parque de diversões, como se estivesse caçando bandidos, esgueirando-se 

por entre os brinquedos e empunhando uma arma, evoca o universo do western mas, esse é um wes-

tern diferente, acompanhado de comentários sonoros ambíguos e contraditórios. Esse artificialismo 

da cena é algo incomum num documentário e acentua o estranhamento. O estratagema de que ele se 

utiliza para entrar armado na delegacia, escondendo uma arma dentro da bíblia, ele aprendeu assis-

tindo a um western. O som grave parece ampliar o que é dito, mas a cuíca que geme após uma fala, 

soa como comentário irônico, indicando um sentido contrário ao que ele diz. Os sons mais para o 

final do bloco, induzem a associação com possíveis vítimas. Esses sons se prolongam pela tela preta 

que precede o bloco seguinte. A estranheza da cena, a ambiguidade de perceber esse homem como 

policial e bandido ao mesmo tempo, provoca, como observou Cezar Migliorin (2008), um descon-

forto que dificulta qualquer tentativa, por parte do espectador, de encontrar algo que facilite a iden-

tificação com Lúcio.  

No manifesto que escreveram sobre o cinema sonoro, Eisenstein, Pudovkin e Alexandrov propu-

nham um uso do som que não ficasse apenas no complemento passivo da imagem, “sincronizado 

exatamente ao movimento na tela e criando uma certa ‘ilusão’ de pessoas falando, objetos produ-

zindo ruído, etc.” (EISENSTEIN, 2010, p. 113), e que poderia levar a uma “destruição da cultura da 

montagem” (p. 114). Para eles o som deveria ser usado em “contraponto” à imagem, o que abriria 

novas perspectivas de desenvolvimento e aperfeiçoamento da montagem, que para eles é o principal 

responsável pelo enorme potencial expressivo do cinema. O uso do som em discordância com a 

imagem poderia levar o cinema a atingir novos níveis de expressão podendo chegar ao que o texto 

chama de “contraponto orquestral” entre som e imagem, liberando novas possibilidades de expres-

são.  

As falas de Lúcio expressam um ideário muito disseminado, na atual sociedade brasileira, mas nem 

por isso menos problemático, sobre a relação entre estado e sociedade, sobre a justiça, ou sobre a 

relação entre polícia e bandido. Diante do assassinato da mãe de criação, ele busca vingança pelas 

próprias mãos e pretende fazê-lo dentro da delegacia. Se o assassino, que já está preso, será julgado 

e, eventualmente, poderá pagar por seus atos, não vem ao caso, não será suficiente para reparar sua 

perda. Para ele o assassino tem que pagar na mesma moeda com a própria vida. O delegado que o 
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encontra e reconhece, frustrando com isso o plano de vingança, por pouco não o prende. Mas, para-

doxalmente, em vez de o prender, vê nele um policial em potencial. O que definiu, para o delegado, 

uma vocação policial não foi o respeito pelas leis, o sentimento de justiça, mas o desejo de “caçar 

bandidos”. Lúcio apresenta-se, assim, ao mesmo tempo, como vítima e como justiceiro, capaz de  

matar sem culpa e sem respeito à justiça. 

Lúcio, neste preâmbulo, é apresentado ao espectador através de uma fabulação . Ao mesmo tempo 10

em que conta a história fundadora da sua vida, a morte de sua mãe e a sua conversão em policial, 

história em que ele se investe como herói de faroeste, ele atua no parque de diversões como se esti-

vesse num western, “caçando bandidos”. Há um paradoxo nesta cena, que é uma das maneiras mais 

eficientes do filme construir sentido, já que o cenário, como bem frisaram Guimarães e Lima, não é 

“um deserto ou um canyon” (2009, p. 7), mas um parque de diversões. Há um evidente deslocamen-

to entre a cena de western e o cenário de parque infantil, lugar de lazer e de diversão. Causa descon-

forto a imagem deste homem armado andando e se esgueirando entre os brinquedos no parque de 

diversões. A identificação do espectador com esse personagem, como vimos, é deliberadamente di-

ficultada pelo filme, mas não só: a do próprio filme também é. Filmado no parque de modo frag-

mentado, e fabulando, com um ambiente sonoro não diegético (CHION, 1994), é a própria identi-

dade do filme como documentário que é colocada em dúvida. Ao embarcar na fabulação do perso-

nagem o filme dificulta sua identificação como documentário e se estabelece, desde o início, como 

narrativa não verídica. 

Este primeiro bloco de Lúcio já traz vários elementos que poderíamos classificar como sinais de uso 

da Subjetiva Indireta Livre como mencionado por Pasolini e Bernardet: a entrevista fora de sincro-

nismo, os jump-cuts, o olhar para a câmera e a câmera na mão. Mas, mais do que isso, a cena está 

contaminada pela narrativa do personagem, o episódio da bíblia, retirado de um western, e o trata-

mento dado à mise en scène ensejam uma cena que poderia fazer parte de um western, caso não se 

estivesse num parque de diversões. Mas, como veremos adiante, essa não é a única contaminação 

que se pode inferir aí.  

Lucimar, que compõe o segundo bloco do prólogo, conta como a imagem que ela tinha da polícia, 

se alterou completamente a partir do assassinato de seu filho por um policial militar. O medo que 

 Fabulação, segundo a primeira definição do dicionário Michaelis: Narrativa ficcional, imaginária. http://michaelis.u10 -
ol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=fabulação. Acesso em 09 de julho de 2017.

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=fabula%25C3%25A7%25C3%25A3o
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sentia da polícia se transformou em ódio. A dor que sente é insuportável. Ela não consegue viver 

com essa dor e pede justiça pelo assassinato gratuito de seu filho na porta da própria casa. O policial 

militar que o matou sequer perguntou quem ele era, simplesmente atirou para matar. 

A passagem do bloco de Lúcio para o de Lucimar é desconcertante. Saímos de um ambiente exter-

no, um parque de diversões, de dia e ao sol, para um cenário branco, interno, sem qualquer infor-

mação ou indicação de quando nem onde a cena acontece. A câmera deriva em torno de Lucimar, 

ora se aproximando, ora se afastando, às vezes deslizando para os lados. Esse movimento da câmera  

é semelhante ao da cena com Lúcio. Os planos algumas vezes são fundidos uns nos outros, mas em 

nenhum momento são intercalados por tela preta, como acontece no bloco dedicado a Lúcio. Nesse 

bloco o único som é a voz de Lucimar, que fala diretamente à câmera, em on. É uma fala cheia de 

dor, de desespero, pedindo justiça pelo que fizeram ao filho. O tratamento dado à imagem e ao som 

é respeitoso e é em tudo oposto ao tratamento de som e imagem que o filme fez nas cenas de Lúcio 

que vimos antes. Essas são diferenças importantes entre os dois blocos iniciais: o lugar e o modo 

como são mostrados e o tratamento dado ao som. O bloco de Lúcio é composto por sua voz off e 

por uma paisagem sonora, composta de sons graves e contínuos, exceto por um ou outro ruído que 

poderiam ser atribuídos aos brinquedos do parque e que comentam suas falas, por oposição aos ou-

tros sons, já o de Lucimar é composto apenas de sua voz em on. O contraste com o cenário do bloco 

de Lúcio, ao ar livre, sob a luz do sol e a neutralidade deste cenário sem referências que o identifi-

quem, criam uma sensação de estranheza em relação à narrativa, provocam desconforto. 

LUCIMAR
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A identificação com os personagens e a caracterização do filme como documentário é dificultada 

pela diferença de tratamento na abordagem entre estes dois blocos iniciais do filme. A transição do 

primeiro bloco para o segundo constitui uma mudança radical na mise en scène. O cenário branco 

produz uma forte descontinuidade visual com o cenário do parque de diversões. Se já era difícil si-

tuar o primeiro bloco como documentário, que apresenta de modo ambíguo tanto o personagem 

quanto o próprio filme, o mesmo ocorre com esse segundo bloco, em que o tratamento dado à per-

sonagem difere radicalmente do primeiro. Se por um lado, dessa vez não há fabulação, mas um de-

poimento sofrido, o tratamento dado à imagem e à montagem é radicalmente oposto ao primeiro. 

Esse segundo bloco provoca uma fissura no filme, criando desconforto. Não há uma lógica causal 

que conduza do bloco de Lúcio ao bloco de Lucimar. As conexões entre os dois blocos são lógicas. 

É o conteúdo das falas, o tema que os dois blocos abordam, que estabelece a ligação entre elas. Mas 

a abordagem é diferente, os dois perderam entes queridos, mas um quer vingança e o outro quer jus-

tiça. O filme se apresenta polifônico, falso.  

Lúcio e Lucimar compartilham a perda de um ente querido assassinado, além da semelhança nos 

nomes. Ambos foram vítimas da violência, mas as semelhanças terminam por aqui. No caso de Lú-

cio, a mãe de criação foi assassinada por um bandido, no caso de Lucimar o filho foi assassinado 

por um policial militar, fardado e em serviço. No primeiro caso, a causa da morte é latrocínio. No 

segundo, o do filho de Lucimar, não há explicação. Um agente do estado, uniformizado e de servi-

ço, executa um adolescente negro na porta de sua casa em uma periferia pobre da grande cidade. Na 

perspectiva de Lúcio, a violência é causada pelos maus, pelos frutos podres, que precisam ser eli-

minados. O bloco de Lúcio mostra uma visão idealizada do papel da polícia. Ao contrapor a história 

de Lúcio à de Lucimar, o filme problematiza a fala maniqueísta de Lúcio, de que o mundo está 

cheio de bandidos que precisam ser “caçados”, de que o mal precisa ser vencido. Lúcio é filmado 

vivendo sua fantasia, como se estivesse num filme de faroeste. A fantasia de Lucio se apoia em fra-

ses feitas, chavões e metáforas. A fala de Lucimar apresenta uma outra perspectiva: policiais assas-

sinam pessoas inocentes em vez de protegê-las e a Justiça e o Estado não cumprem seu papel. A po-

lícia não garante a segurança da população, pelo menos não a daquela parte da população à qual a 

família de Lucimar pertence.  

No fim do bloco de Lucimar a imagem dela no cenário se funde com uma tela branca que, em se-

guida, se funde à imagem de uma tuba. A fusão é sincronizada ao som de uma tuba que logo é suce-

dido pelo som de fanfarra. A câmera se afasta da tuba revelando a banda da Polícia Militar, depois 
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abre para um plano geral da turma de formandos marchando com a banda militar tocando ao fundo. 

Trata-se da cerimônia de formatura de uma turma de policiais. Vemos os familiares, os policiais em 

uniforme de gala, desfile, discurso do governador. A tuba já havia tocado antes, no bloco de Lúcio e 

é a voz dele que ouvimos de novo neste último bloco do preâmbulo: “a PM é antibiótico mas, no 

sufoco, antes de Deus você lembra da polícia. É uma Benzetacil, dói pra diacho, mas resolve quase 

tudo. Então, eu falei, vou ser uma Benzetacil, e fui.” Nessa fala de Lúcio, bandido é apresentado 

como doença e a polícia é o remédio, a cura. A metáfora desconcertante de Lúcio é contraposta à 

lembrança do filho de Lucimar, morto sem motivo aparente. Esse último bloco do preâmbulo, ante-

cede os créditos com o nome do filme, Jesus no Mundo Maravilha e outras histórias da polícia 

brasileira. 

A tuba, que fecha a fala de Lucimar, foi percebida por Cezar Migliorin como o elemento que trans-

forma o parque de diversões em personagem e que ele viu como símbolo da carnavalização, do de-

boche, do cinismo do filme:  

O que há de diferente ali é a tuba; som cômico e que se refere ao 
circo. Com a tuba, o parque de diversões deixa de ser o lugar em 
que o ex-policial trabalha para se tornar “personagem”, comen-
tário sobre o que estamos vendo. Parece-me que este é o tom do 
teu filme: o confronto e o circo, o embate e o parque de diver-
sões. A tuba provoca uma distância em relação à lógica que tu já 
vinhas construindo: a da oposição. (MIGLIORIN, 2008, p. 
77-78). 

A TUBA
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Outros elementos haviam surgido antes indicando essa direção no tom do filme desde a encenação 

com Lúcio, onde a paisagem sonora recebe a intromissão dessa tuba e de uma cuíca. A tuba, que se 

segue à fala de Lucimar, mas antecede a cena da formatura da PM, poderia ser vista como um co-

mentário à fala de Lucimar, mas também pode ser entendida como um comentário à polícia, que 

vem a seguir. Sentido ambíguo, recusa ao discurso verídico, ao modelo de verdade, apresentando, 

ao contrário, uma polifonia de vozes, dos personagens e do próprio filme, adotando o humor e o 

circo como tom do filme. Adotar este tom de palhaçada ao tratar de assuntos tão sérios é subversivo, 

como bem apontou Jean-Claude Bernardet (2011), pois desestabiliza o modelo de documentário 

estabelecido.   

Migliorin e Guimarães e Lima evocam Kracauer, que em seu livro De Caligari a Hitler, fala dos 

sonâmbulos que habitam o parque e seriam um prenúncio do fascismo que se seguiria com a ascen-

são do nazismo. Eles associam o parque de diversões a um lugar onde se cometeram más ações e 

onde circulam os sonâmbulos que vão operar a máquina de guerra nazista. Como vimos, Kracauer 

escreveu seu livro muitos anos após a guerra, e estuda o Expressionismo alemão à posteriori, procu-

rando ali os prenúncios do fascismo que se seguiria. Mas essa interpretação não é unânime, como 

vimos no capítulo 1. As duas críticas ao filme querem ver nele o prenúncio de um fascismo que se 

avizinha. Mas também se pode afirmar que o filme mostra um fascismo já presente. 

A análise do filme conduz ao entendimento de que o parque de diversões se apresenta como uma 

metonímia do país e sua política de segurança, baseada na guerra contra as drogas, mas que talvez 

seja melhor chamar de política de violência, de morte, já que essa política fracassou, pois não dimi-

nui nem o tráfico, nem o consumo de drogas. Política supostamente direcionada ao combate ao trá-

fico de drogas, mas que se dirige à própria população: necropolítica (MBEMBE, 2018). No filme, 

vemos um parque de diversões em que famílias, pais e crianças são protegidos por ex-policiais vio-

lentos atuando ilegalmente como seguranças. Essa situação provoca um desconforto enorme ao as-

sistir o filme que é, nas palavras de Bernardet, “expressão de uma sociedade que entrega a proteção 

de suas crianças a assassinos”. (2011, p. 48).  
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O parque encarna o presente fascista da política de segurança do país, baseada na guerra ao tráfico 

de drogas.  Política que fracassou, na medida em que não foi capaz de reduzir o consumo de dro11 -

gas e a violência ligada ao tráfico, mas pode ser vista como bem sucedida se encarada como política 

de genocídio de nossa população pobre e negra.  

Neste preâmbulo o cinismo do filme se apresenta de duas maneiras. Ele é irônico na forma como 

apresenta o matador como herói de western e torna esse heroísmo desconfortável ao mostrar este 

homem armado num parque de diversões. O sucesso desse efeito pode ser medido pelo escândalo 

que o filme causou nos críticos. A nosso ver, o cinismo que aí se apresenta tenta desestabilizar o 

senso comum a respeito da violência como é representada na mídia. Esse cinismo é o contrário de 

um cinismo que nega tudo e que seria apenas um deboche generalizado e sem sentido. 

 OLIVEIRA, Cecília. Brasil importa políticas de segurança racistas e falidas implantadas nos EUA do 11

século passado. Disponível em: <https://theintercept.com/2016/08/11/brasil-importa-politicas-de-seguranca-
racistas-e-falidas-implantadas-nos-eua-do-seculo-passado/>. Acesso em : 14 de jun. 2017.

https://theintercept.com/2016/08/11/brasil-importa-politicas-de-seguranca-racistas-e-falidas-implantadas-nos-eua-do-seculo-passado/
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4.2.2 Vocação Militar 

O ex-policial Jesus apresenta uma visão maniqueísta da violência. Os bandidos representam o 

“mal”, aquilo que o ameaça e à sua família, motivo pelo qual ele age para se defender. Essa posição 

de Jesus é compartilhada pela mulher e pelas filhas, que também se colocam como vítimas de uma 

possível violência dos bandidos. A família compartilha o medo de que ele não volte para casa. Ape-

sar do medo, a vocação fala mais alto. A violência dos policiais é justificada pela violência dos ban-

didos. Na visão de Jesus o que ele faz é se defender da violência dos bandidos e por isso anda ar-

mado. Jesus se coloca e se apresenta como um bom homem, responsável, pai de família, mas vemos 

que é um homem violento. Violência que motivou sua exoneração da Polícia Militar. A apresentação 

que o filme faz de Jesus mostra um personagem contraditório, o contrário de um herói idealizado na 

luta do bem contra o mal. Além disso o filme brinca com o nome Jesus, ao mesmo tempo um poli-

cial, mas também aquele em nome de quem muitos justificam seus atos. 

Há um movimento circular no interior da sequência, em que os planos se repetem, Jesus subindo e 

descendo a escada de casa, as filhas que são beijadas duas vezes, os planos da formatura policial. 

Esse movimento circular remete a um círculo vicioso, da violência, das filhas do policial que segui-

rão, talvez, a profissão do pai. 

Além das imagens do carro, da casa de Jesus e da formatura, o segmento também mostra as filhas 

de Jesus no parque de diversões. Quando beija as filhas, pela segunda vez, ele diz que “a pequeni-

ninha, ela fala que a vida dela é ser polícia e que vai trabalhar com o pai.” A montagem corta para o 

parque de diversões e vemos as filhas de Jesus sentando num brinquedo em que um rapaz coloca a 

JESUS
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trava de segurança e em seguida as vemos girando no carrossel. A colocação da trava é acompanha-

da do som de uma grade de ferro se fechando, seguida pelo som de uma sirene enquanto as meninas 

giram no brinquedo. O som da sirene diminui e entra um ruído grave seguido novamente do som da 

banda militar. Há um contraste gritante entre a imagem de duas crianças brincando no parque e os 

sons que acompanham essas imagens. Isso reforça a fala do pai de que gostaria que elas se tornas-

sem policiais, mas ao mesmo tempo nos lembra de que elas ainda são apenas crianças. Essa associ-

ação paradoxal causa desconforto, tensão. 

Em seguida vemos Jesus e as filhas sentados no sofá da sala. A banda militar toca ao fundo. Nesse 

momento ele diz que, por ele, todas seriam policiais, o que coloca em dúvida a afirmação anterior 

sobre a vocação da filha ser espontânea. Novo plano mostra desfile de carros de polícia com a ban-

da militar ao fundo. Corte para as meninas em câmera lenta escorregando num tobogã do parque. 

Uma delas diz em off: “Tenho medo dele levar um tiro e ele morrer.” O som da banda militar dimi-

nui e ouvimos um som grave, pontuando a fala da filha. De volta à sala vemos Jesus, em lágrimas, 

dizer à filha que Deus o proteje. Entre os planos de Jesus no sofá com as filhas a montagem insere 

um plano no quarto em que vemos Jesus pegar a arma em cima da cama e a colocar na cintura, por 

dentro da calça. A imagem das meninas descendo no tobogã em câmera lenta, com um som grave de 

fundo, nos remete a um outro plano, que antecede o segmento final do filme, com a imagem de um 

menino descendo no tobogã enquanto ouvimos o som de um tiro. Combinação de imagem e som 

que sugere que o menino levou um tiro. Plano que será seguido, como veremos, pelo plano abstrato 

que Guimarães e Lima interpretaram como câmera subjetiva de um moribundo (2009). Nos dois 

casos a imagem de crianças no tobogã é associada à morte. O que nos remete ao filho assassinado 

TOBOGÃ
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de Lucimar, mas também nos lembra que todas aquelas crianças serão, futuramente, alvos em po-

tencial.   

Jesus sai de carro para fazer a ronda dos clientes a quem presta segurança. Ele visita uma padaria, 

uma oficina, ferro-velho, banca de jornal, borracharia, oficina, posto de gasolina e, por fim, chega 

ao parque de diversões. Ele acredita que esse serviço paralelo de segurança jamais será legalizado. 

Muitos policiais afastados da corporação, segundo ele, sobrevivem fazendo bico como seguranças.  

Ele não entende porque o governo pune essa atividade ilegal e porque não há um meio termo. Na 

sua opinião, mesmo que eles estejam exercendo uma atividade ilegal, não estão roubando, mas “le-

vantando o pão nosso de cada dia honestamente.” Ele afirma que essa região onde trabalha já foi 

muito assaltada, mas com a sua presença, seu trabalho, os roubos e assaltos diminuíram muito. Ele 

aponta para um local, que não é mostrado, dizendo que é dali que vem o perigo. Conclui-se que ali 

há uma “comunidade”. Na cozinha de sua casa, a esposa conta que quando Jesus foi exonerado ele 

tentou se matar. Não conseguia aceitar, nem se conformar que tivesse sido expulso da polícia. Às 

vezes ela acha que Jesus gosta mais da PM do que dela. O último cliente que ele visita é o parque 

de diversões, que ele diz ser o mais sossegado de todos, tanto que, diz ele, não precisa nem andar 

armado. Sobre sua vida, ele acha que hoje está até melhor do que quando estava na polícia. 

Nessa segunda parte do segmento o filme adota um tom de humor ainda mais explícito que se mani-

festa através da Marcha Turca, de Mozart, que acompanha Jesus enquanto ele dirige. A música ridi-

culariza a situação de Jesus. Ele admite a ilegalidade da atividade profissional que exerce e usa uma 

sirene de viatura policial instalada em seu carro particular. Antes ficou evidente sua forte ligação 

com a polícia e sua dificuldade em aceitar que não é mais policial. Jesus age com quem ainda é da 

polícia. A música reforça esse faz de conta. 

O parque de diversões é apresentado numa sucessão de planos próxima do vídeo-clipe, que começa 

com um plano geral acelerado ao som da Marcha Turca. Vemos Jesus cumprimentando as moças 

que trabalham nas bilheterias do parque, uma mulher que segura um carro de polícia de brinquedo, 

momento em que a música de Mozart dá lugar a uma sirene. O Palhaço Maravilha observa brinque-

dos em forma de pato que bóiam num tanque ao som de pratos de bateria e grasnar de patos. Em 

seguida, ouve-se uma alegre polca típica dos Alpes alemães e vários planos dos brinquedos do par-

que. A câmera gira, cavalinhos relincham, imagens aceleradas da bilheteria, o navio pirata em seu 

movimento pendular, culminando no salto de um rapaz dentro de um brinquedo que gira em câmera 
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lenta. A polca cessa e dá lugar a um som grave, lúgubre e o momento em que o rapaz aterrissa do 

salto no brinquedo é sincronizado a um ruído pesado, de algo caindo. Os planos seguintes mostram 

Jesus caminhando pelo parque ao som de ruídos graves, toques de corneta e patos grasnando. Inú-

meras brincadeiras sonoras e o contraste entre música alegre e sons graves, pesados. 

Um plano com velocidade acelerada dos carrinhos bate-bate, acompanhados de música infantil, an-

tecede uma série de planos de Lúcio intercalados por outros de Jesus, caminhando pelo parque. Ca-

valinhos de brinquedo relincham com duas meninas sentadas em sua charrete, olhando para a câme-

ra. Imagens de Lúcio e Jesus se alternam enquanto os dois, em off, trocam elogios um ao outro. Je-

sus diz que mesmo Lúcio sendo um excelente profissional, “a Polícia Militar achou por bem demiti-

lo”. Segundo Lúcio, Jesus é polícia 24 horas por dia. Novamente vemos Jesus, dizer que não com-

preende porque Lúcio foi exonerado. Um instrumento de sopro, em tom leve, faz um comentário 

irônico à cena. Lúcio comenta que Jesus é tão ligado à vida policial que continua fazendo, como 

segurança, o mesmo que fazia quando policial.  

O segmento se encerra com Lucimar e Eremito no cenário branco. Essa imagem quase idílica de 

Jesus e Lúcio caminhando pelo parque e se auto-elogiando, é confrontada com a fala de Lucimar,  

no cenário branco, que diz que jamais poderia imaginar que seu filho seria morto por um policial. 

Aqui cessam todos os sons e ruídos. Ela diz que, antes da morte do filho, tinha medo dos bandidos 

mas, depois de perder o filho, passou a temer os policiais, que tiraram a vida de seu filho. A imagem 

funde em branco para Eremito que, com lágrimas nos olhos, diz que a consciência do policial que 

matou seu filho, deve doer muito. O encadeamento dessas falas no filme nos mostra que os ex-poli-

ciais não carregam nenhuma dor na consciência. 

JESUS NO CARRO
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A fala de Jesus é dúbia em relação ao que ele diz reconhecer como legal e ilegal. Ele faz questão de 

afirmar que a arma que carrega é legalizada e documentada, ou seja, sabe o que é legal e o que não 

é, mas também afirma não compreender porque não existe meio termo em relação à ilegalidade da 

segurança paralela. Há em Jesus uma confusão entre agir como se ainda fosse policial e na verdade 

estar exercendo uma atividade ilegal. Esse é um pensamento no mínimo contraditório para alguém 

que deveria ter consciência dos deveres do Estado, que o policial, afinal, representa. 

LÚCIO E JESUS NO PARQUE DE DIVERSÕES
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4.2.3 Pena de Morte 

Isso marca a diferença entre o criminoso e o cínico no senti-
do moderno: este último comete o crime apenas em seus 
pensamentos; ele o vê teoricamente e o desfruta esteticamen-
te. A sua atitude é de distanciamento teórico e estético. Essa 
atitude em relação ao crime, a constância de sua depravação, 
a franqueza e o despudor com que ele se apresenta e revela 
não só a sua própria depravação, mas também a corrupção 
dos círculos sociais dos quais participa como um parasita, 
tudo isso (o) transforma […] num cínico no sentido moderno 
da palavra. (NIEHUES-PRÖBSTING, 2007, p. 382) 

O segmento se inicia com um plano de carrinhos do parque, filmados em contre-plongée, voando 

em velocidade ao som de um ruído grave, como se algo estivesse caindo. Esse plano, como veremos 

adiante, remete à câmera subjetiva do agonizante que aparece em vários momentos do filme. Em 

seguida, Lúcio está em pé no parque, ao lado de Jesus. Ele pergunta: “o que tem que fazer com 

bandido? Pau nele!” Ao dizer isso ele faz o gesto de descer o braço, sincronizado ao som de um tiro. 

A montagem repete o gesto e o som de tiro em jump-cut. Corte para nova câmera subjetiva dos car-

rinhos em contre-plongée, desta vez filmados em detalhe, criando uma imagem quase abstrata. A 

cena é acompanhada de sons graves. Este tom entra em desacordo com o clima entre Lúcio, Jesus e 

o Diretor, conversando no parque. Lúcio pergunta: “você já viu ex-bandido?”, e completa em segui-

da, “não existe”. Ao que o Diretor, de quem só ouvimos a voz, retruca, em clima de camaradagem 

com Lúcio e Jesus: “mas ex-viado existe”, provocando gargalhadas entre os presentes. Comentário 

que pode ser entendido como provocação, mais do que cumplicidade. Lúcio prossegue afirmando 

que ser bandido, prostituta ou homossexual, “está no sangue”, ou seja, não há possibilidade de mu-

dar, de deixar de ser bandido, prostituta ou homossexual. Nesse momento vemos o cano de uma 

arma no stand de tiro do parque de diversões enquanto ouvimos o som de uma arma sendo carrega-

da e disparada. A solução para Lúcio é o extermínio: “a munição, ela é muito cara, então você tem 

que fazer um bom uso dela.” Ao lado de Lúcio, Jesus se diverte com a conversa, em franco contras-

te com as imagens de tiro e com o som de fundo.  

As imagens de brinquedos do parque filmados em contre-plongée, remetem à imagem abstrata do 

plano que antecede o segmento final, que se segue à imagem de um garoto que escorrega pelo tobo-

gã, exceto pelo fato de que estas estão em foco. Essa imagem do final foi interpretada por Guima-

rães e Lima (2009) como a câmera subjetiva de um agonizante, o menino cuja imagem caindo, ou 

apenas descendo no tobogã, é sincronizada com o som de um tiro. As imagens de crianças descendo 

o tobogã, as filhas de Jesus no segmento anterior e esta dos carrinhos em contre-plongée, ecoam, 
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criam uma antecipação dessa subjetiva que antecede o segmento final. As imagens de crianças mos-

tradas no filme sempre induzem a alguma associação entre elas e um possível futuro delas como 

vítimas da violência, futuros bandidos ou futuros policiais.   

O tom de camaradagem do Diretor com os ex-policiais é chocante, não só pela defesa da execução 

como solução, mas também pelas brincadeiras grosseiras, preconceituosas e de mau gosto que eles 

fazem. Lúcio afirma sem o menor pudor que é necessário ser eficiente, para economizar a munição 

que custa caro, mas não demonstra a menor preocupação com a vida humana. Munição se poupa, 

vida humana não. Como se trata de “bandidos” que não tem possibilidade de recuperação, pois se-

rão sempre bandidos, já que ser bandido “está no sangue”, ele prega o extermínio. Como vimos, o 

despudor é uma marca do cinismo. Cinismo que é também do Diretor, aqui no papel do bufão cíni-

co, que atiça os ex-policiais a fazerem seus comentários, afinado na brincadeira. O filme desfruta 

esteticamente da depravação desses ex-policiais, mas ao mesmo tempo a desnuda. Cinismo, no sen-

tido moderno da palavra, como empregado por Niehues-Pröbsting, (ver epígrafe acima).  

O som grave do início se eleva novamente e a imagem mostra, em câmera lenta, o vai e vem do na-

vio pirata do parque, seguido de zoom in rápido em chicote. Esse plano de 14 segundos, o mais lon-

go desse segmento, é acompanhado da voz em off de Lucimar: “Eu nunca ensinei meus filhos rou-

bar, nunca ensinei meus filhos a matar, como pobre, mas eu ensinei tudo de bom. Não ensinei nada 

de mal para os meus filhos.” Na imagem vemos muitos frequentadores do parque, mas o plano fe-

cha no navio pirata, no meio da multidão. Multidão que, como disse Lucimar sobre seu filho, tam-

bém é formada por pessoas pobres moradoras da região. A imagem do navio pirata, em câmera len-

BRINQUEDO DO PARQUE
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ta, acompanhado de ruídos graves, indica que há algo sinistro permeando esse mundo. A associação 

dessa imagem do navio pirata com a fala de Lúcio, sugere que estamos todos sujeitos a essa lógica 

expressada por Lúcio. 

Lúcio diz que o governo deveria economizar o dinheiro que é gasto na construção de presídios, gas-

to excessivo, que ele considera absurdo. “Não precisa, não precisa construir presídio. Onde pegar, 

pegou. Quem dá um, dá três.” A montagem repete o gesto do braço descendo em jump-cut, acom-

panhado de sons de tiro. Lúcio defende a ideia de que, para um policial, é melhor cometer homicí-

dio do que lesão corporal. “Bandido bom, amém.” A câmera deriva lentamente em contre-plongée 

enquadrando um detalhe do parque, repetindo os ruídos graves de antes e remetendo novamente à 

agonia dos moribundos. Ouvimos o comentário de Jesus, em off: “tem hora que o ataque é a melhor 

defesa.” Ouve-se o som de um tiro e a imagem corta para Lúcio que empunha um rifle no estande 

de tiro do parque de diversões. 

Ao lado de Jesus, Lúcio conta a história do último bandido que matou. Ele conta que foi vítima de 

um sequestro relâmpago. Não se vê qualquer traço de arrependimento ou de culpa mas, ao contrá-

rio, o prazer que ele sente em contar essa história. “Um bitelo de um crioulo, bem servido. Adoro 

né? Tenho paixão. Tenho paixão.” Ele diz isso visivelmente excitado. Ouvimos um som grave. Se-

guem-se planos em que vemos jipes de brinquedo, um menino moreno na direção de um carrinho, 

dois meninos negros na cabine de outro carro e por último um plano fechado, formando uma ima-

gem quase abstrata desses mesmos brinquedos. A imagem dos carrinhos do parque se associa ao 

carro do relato de Lúcio. Ao longo desses planos, Lúcio conta que o bandido entrou no carro, viu a 

carteira funcional, mas quando foi tomá-la de Lúcio, deixou a arma no banco. Corte para Lúcio em-

BANDIDO BOM, AMÉM
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punhando armas no stand do parque. “Uma pistola no banco e um peito imenso.” Ao que o Diretor 

completa: “Rindo pra você.” E Lúcio responde: “Sorrindo né? Me fura, me fura, me fura, não deu 

outra né?” Segue-se contre-plongée em que a câmera deriva enquadrando o detalhe de um carrossel 

que se move lentamente ao som de ruídos graves. Lúcio conta que com o dedo alcançou o gatilho. 

Ouve-se uma arma engatilhando enquanto Lúcio faz o gesto e o som correspondentes: “Bateu fofo, 

aquele barulhinho maravilhoso, ‘tuf’, ‘tuf’.” Ouve-se o som de um tiro. A câmera deriva em rápida 

pan pelo parque e enquadra no caminho um rapaz negro, no exato momento em que Lúcio narra o 

tiro fatal. Lúcio segue: “Ele falou, ôxe, você vai me matar?” A imagem volta ao plano de Lúcio e 

Jesus no parque. Lúcio: “Eu falei, mas você tem dúvida?” A fala é seguida das gargalhadas de Je-

sus, que se diverte bastante, e dos demais fora de quadro. Lúcio conta como matou esse bandido 

com visível prazer. Seu relato é recheado de racismo e sadismo e é feito sem o mínimo de pudor. 

Jesus se diverte alegremente a seu lado. Ouvimos as risadas dos demais onde, sabemos, inclui-se o 

Diretor. O tratamento que a cena recebe no filme é ambíguo, pois se por um lado eles confraterni-

zam e se divertem sem culpa, de modo cínico e despudorado, o filme monta isso com imagens e 

sons dos agonizantes e ainda associa as mortes às crianças que brincam no parque, futuras vítimas, 

futuros policiais ou futuros bandidos. Cinismo no sentido moderno, que se permite desfrutar do 

crime e ao mesmo tempo desnudá-lo. 

A edição corta novamente para Lucimar, no cenário branco, que pergunta: “Cadê a sociedade, cadê 

as autoridades, que não se comove, não faz nada? Não faz nada? Tem que ter, porquê? Porque é po-

bre? Tem que ficar esquecido? Pobre é lixo? Pobre é cachorro?” Esta fala se contrapõe frontalmente 

às anteriores.  



!65

4.2.4 Palhaço Maravilha 

Na primeira metade deste segmento vemos o Palhaço Maravilha, no parque com a família de Jesus. 

A família chega ao parque, as meninas giram no carrossel, brincam no tobogã. Esses planos são in-

tercalados com planos em que ele as observa nos brinquedos. No fim, o Palhaço se oferece para pin-

tar o rosto das meninas. Atrás vemos Jesus e o Diretor em clima de camaradagem. No fim da cena, 

o Palhaço olha para a câmera pedindo aprovação. Essa primeira metade tem como pano de fundo 

uma música infantil evangélica, Maravilha é. O refrão diz “maravilha é, maravilha é é, maravilha é 

viver em união, maravilha é, maravilha é é, maravilha é ter Jesus no coração”. A combinação das 

imagens com a música implica em algumas associações de sentido que soam irônicas a respeito de 

Jesus. Além do sentido primeiro da música, de cunho religioso, ter Jesus no coração é uma maravi-

lha, há dois outros sentidos possíveis no uso dessa música com esse plano do Palhaço. O primeiro 

interpretando que a Maravilha a que se refere o refrão seria o Palhaço Maravilha, personagem de 

Alexandre, que teria Jesus no coração, e por isso seria uma boa alma. O outro sentido é que o Jesus 

que ele tem no coração é o Jesus segurança do parque, que supostamente deveria garantir segurança 

às pessoas que o frequentam. Essa ambiguidade é uma expressão do cinismo do documentário. Há 

uma exaltação à família, “viver em união”. Certamente para a família de Jesus os dois sentidos se 

aplicam.  

Em seguida o Palhaço é entrevistado pelo Diretor. O Palhaço está de pé, sem caracterização, com 

um microfone de lapela à vista, em frente a uma cascata artificial do parque. O Diretor inverte as 

posições, de entrevistador e entrevistado, e faz ao Palhaço uma pergunta que é impossível para ele 

responder, como comentou Migliorin. Ele pergunta porque o está entrevistando, pergunta inespera-

ENTREVISTA COM O PALHAÇO
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da que deixa o Palhaço sem saber o que dizer. Meio sem jeito, meio encabulado, coça a bochecha 

antes de responder, rindo de modo infantil e sem jeito: “Porque está me entrevistando? Bom. Agora 

você me pegou, meu.” Somente o próprio Diretor poderia responder a esta pergunta, como havia 

notado Migliorin. O Diretor pergunta por que ele apareceu em seu filme. O Palhaço diz que foi 

chamado e é imediatamente desmentido pelo Diretor. “Não, você não foi chamado. A gente tava 

filmando e você entrou no quadro.” Enquanto o diretor fala vemos o momento em que o Palhaço se 

aproxima e invade o plano em que Lúcio era filmado. O diretor, incisivo, pergunta novamente por-

que ele entrou no quadro. O Palhaço fica meio desconcertado. Ele conta que viu que estavam fa-

zendo uma gravação e que queria participar, pois desde criança sempre gostou de televisão. Ele 

conta que tentou se aproximar para ver se conseguia participar. Ao que o diretor confirma: “Conse-

guiu.” O plano termina com o refrão “Maravilha é ter Jesus no coração”. O Palhaço fala que, para 

ele tudo é maravilha, não há coisa ruim, ele é uma pessoa que gosta de tudo e revela o sonho de ser 

apresentador de televisão. O Diretor diz ao Palhaço que ele não irá gostar de participar daquilo, mas 

o Palhaço parece não entender e afirma que já está gostando. O Palhaço entende que se trata de uma 

“gravação” ou “reportagem” mas, demonstra não saber nada sobre o filme com o qual acaba de se 

envolver. Acredita, apenas, que está entrando no mundo da televisão e não entende quando o diretor 

diz que ele não irá gostar de participar daquilo. O plano seguinte mostra o Palhaço, de macacão co-

lorido e boné virado para trás, saltitando pelo parque enquanto segura na mão um conjunto de ba-

lões coloridos. A música de Mara Maravilha sobe de volume, “Maravilha é, Maravilha é é, Maravi-

lha é ter Jesus no coração.” 

O PALHAÇO INVADE O QUADRO
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Na definição de Ana Achcar, o palhaço é aquele que nos faz “rir da nossa pretensão em sermos uns 

melhores que os outros”(2016, p. 3) . Nada mais distante do Palhaço Maravilha, pelo menos como 12

representado no filme. Ao invés da “transgressão da norma, do hábito, do usual” (2016, p. 15), ve-

mos um pessoa conformada, acomodada, acrítica. Ele não é um Palhaço que está aqui para nos fazer 

rir de nossas presunções. Nem das dele. Como Palhaço, ele não tem uma atitude que transgrida a 

norma; Maravilha é a expressão de uma opinião conformista e idealizada do mundo. Mundo do es-

petáculo, das celebridades, da televisão, mundo no qual ele almeja se tornar apresentador de pro-

gramas de televisão. Maravilha não é engraçado. É um Palhaço iludido, simplório, humilhado, que 

pode ser visto como uma metáfora do “cidadão comum” na sua relação com a violência e a socie-

dade do espetáculo. Em Jesus no Mundo Maravilha, o Palhaço Alexandre é o alvo privilegiado das 

palhaçadas e da bufonaria do Diretor e do filme. 

O Diretor mantém uma relação sádica com o Palhaço, que se submete às maiores humilhações e se 

sujeita a situações vexatórias. Importante, porém, salientar que a presença do Palhaço Maravilha é 

negociada no próprio filme. Ele se aproxima entrando no quadro furtivamente. Ele não sabe de que 

trata o filme e talvez não esteja mesmo interessado. Para ele o que importa é conseguir uma porta de 

entrada para o mundo que sempre o fascinou. Ele se submete a tudo que lhe é pedido, empurrar 

brinquedos do parque repetidamente, empunhar armas de brinquedo, se submeter a demonstrações 

de tortura por parte dos ex-policiais, fazer poses ridículas. Quando se queixa, dizendo que não gosta 

de fazer papel de retardado mental, ouvimos a voz do Diretor retrucar, duvidando da afirmativa. 

Fica-se com a impressão de que o Palhaço talvez seja mesmo um pouco infantil, de idade mental 

inferior à sua evidente idade física. O Palhaço negocia sua participação no filme pedindo em troca, 

que receba o retorno de sua atuação na forma de mais participação em programas de televisão, ele 

sonha ser apresentador de um programa de TV. Ao que o diretor retruca concordando e fechando o 

acordo. Há uma ambivalência nesse acordo, porque por um lado, se é evidente que não é possível 

prometer participação em programas de televisão, é possível prometer participação neste filme, cuja 

exibição na TV, em rede, em todo país, e até em outros países da América Latina, estava garantida 

pelo programa que financiou o filme. 

 “Assim, o Palhaço é criação da pessoa a partir da sua opinião sobre o mundo, é o seu olhar sobre o funcionamento 12

das coisas pela perspectiva da curiosidade, como se fosse pela primeira vez. Ele descobre o erro, o desajuste, o fracasso. 
Não há um ridículo instituído, ele é resultado da inadequação entre o que se deseja ser e o que se é. Não há um persona-
gem inventado, mas uma espécie de projeção pessoal de algo que está invisível e que é revelado no exercício do cômi-
co” (ACHCAR, 2016, p. 21).
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4.2.5 Esquadrão da Morte 

Jesus caminha por uma loja de animais dentro do parque. A câmera o acompanha enquadrando-o 

através da grade das gaiolas. Enquanto ele caminha, ouvimos sua voz em off. Ele faz o elogio dos 

policiais de antigamente, que segundo ele eram policiais por vocação, ao contrário dos de hoje, que 

não tem compromisso com a farda e que escolhem a profissão apenas por causa do dinheiro, do pa-

gamento certo no fim do mês. Ele diz que não é possível comparar os policiais de hoje aos “cabeças 

brancas”, de antigamente.  

A única vez em que ouvimos a voz de Jesus em sincronismo, é quando ele se aproxima de uma gai-

ola e diz: “olha o esquilo da Mongólia”, momento em que toca uma música infantil. Jesus é enqua-

drado do ponto de vista do esquilo, câmera subjetiva. A frase, que não tem qualquer relação com o 

que era dito antes em off, é mais um comentário debochado do filme. A cena toda é filmada através 

das grades das gaiolas dos animais da loja, evocando as grades das prisões, ou a situação do próprio 

espectador que vive enclausurado em cidades gradeadas, com medo da violência. Este é um exem-

plo da forma como opera o filme no processo de construção de sentido: a fala em off do ex-policial, 

que apresenta os “verdadeiros” policiais de antigamente, ou seja, do tempo da ditadura militar, de 

modo idealizado, é contraposta a imagens sem conexão direta com a fala ouvida. O comentário jo-

coso, aparentemente sem sentido, sugere uma associação ao espectador. Somos como o esquilo da 

Mongólia, que vê Jesus através da grade da gaiola. Como descrito por André Parente (2013), a mon-

tagem aqui não cria um encadeamento lógico-causal, ela opera, ao contrário, no sentido de construir 

uma narrativa polifônica e indeterminada.  

Indeterminada até certo ponto, como evidencia o segmento seguinte, no qual um ex-bombeiro mili-

tar, é entrevistado na churrascaria vizinha ao parque, da qual é proprietário. Da janela vê-se o par-

que de diversões ao fundo. O “Cabeça Branca”, um militar das “antigas” de que falava Jesus, não 

somente faz uma defesa da função preventiva da pena de morte, como também faz o elogio do es-

quadrão da morte. O problema para ele não é a violência ou a ilegalidade nas ações da polícia, mas 

sim a veiculação das imagens de ação policial. 

As imagens da entrevista são intercaladas com imagens da família de Jesus almoçando na churras-

caria ao som de uma música que lembra touradas. Os garçons trazem os espetos de carne dos quais 

Jesus se serve cortando as fatias com uma enorme faca de churrasco, enquanto o “Cabeça Branca” 

fala em amputar partes dos corpos dos bandidos. A associação desse tipo de punição contra os cri-

mes às carnes sendo servidas na churrascaria é grotesca e de extremo mau-gosto. Defender amputa-
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ções para “bandidos” é algo incompatível com o Estado de Direito, mas a declaração parece ao en-

trevistado tão “normal” e mesmo pertinente, que ele a expressa frente à câmera. É verdade que não 

há um encadeamento lógico entre som e imagem, mas ao montar a fala com as imagens da carne 

sendo fatiada na churrascaria, o filme desnuda o que há de violento e grotesco na fala do bombeiro, 

que, como vemos no filme, é compartilhada com outras pessoas. A falta de encadeamento lógico-

causal entre fala e imagem convida o espectador a essa associação.  

Quando o ex-bombeiro acusa a televisão de ter desmoralizado a polícia, impedindo sua atuação, 

outra inversão incompatível com valores democráticos, aparecem imagens de arquivo do episódio 

que ficou conhecido como “O caso da favela Naval”. Em  março de 1997 um telejornal mostrou um 

vídeo amador em que policias militares eram vistos torturando, humilhando e assassinando morado-

res da favela Naval, em Diadema, São Paulo, numa ação que, segundo a própria Secretaria de Segu-

rança de São Paulo, aconteceu “por conta própria”, sem que aquela ação houvesse sido determinada 

para aquele dia pelo comando da polícia . As imagens correram o mundo e, nos dias que se segui13 -

 “No dia 3 de abril, o Senado aprovou em regime de urgência um projeto que tramitava desde agosto de 13

1994, tipificando o crime de tortura. No dia seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apro-
vou a emenda constitucional que federaliza os crimes contra os direitos humanos. O Presidente da República 
sancionou a lei que tipifica o crime de tortura e o torna inafiançável no dia 6 de abril. A criação da Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos, anunciada desde março e prevista para 13 de maio, foi antecipada também 
para o mesmo dia. Imediatamente após sua criação, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos anunciou a 
criação de um grupo para propor mudanças na polícia e a abertura do processo de discussão sobre a unifica-
ção das polícias militar e civil. Iniciou-se um ciclo de palestras e seminários que percorreu todo o país, cuja 
pauta era a unificação das polícias, o policiamento comunitário, os direitos humanos e a implantação do Pro-
grama Nacional dos Direitos Humanos.” RIFIOTIS, Theófilo. Violência policial e imprensa: o caso da Fave-
la Naval. 1999. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88391999000400004, acesso 
em 10/02/2017.  

JESUS E FAMÍLIA NA CHURRASCARIA

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88391999000400004
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ram, foram tomadas várias medidas relacionadas à garantia dos Direitos Humanos, que antes hiber-

navam nos gabinetes de Brasília. 

O reconhecimentos dos Direitos Humanos no Brasil, significa para o ex-bombeiro a desmoralização 

da polícia. Lembremos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948 e que quando o 

ex-bombeiro diz “na minha época” ele se refere em grande parte ao período da ditadura militar no 

Brasil, quando, pelo que se infere do que ele mesmo diz, a violência policial era praticada impune-

mente. “Ninguém falava nada pra nós”. O episódio da favela Naval provocou uma onda de ações do 

Estado em prol dos direitos humanos, que apesar de contemplados pela Constituição de 1988, ainda 

não haviam sido implementadas. Segundo o ex-bombeiro, esses episódios que obrigaram a Polícia 

Militar a diminuir seu poder de repressão, baseado em tortura, humilhação e morte, significaram a 

desmoralização da Polícia Militar. É fato que a publicidade de ações ilegais, gera indignação e, al-

gumas vezes, coíbe a ilegalidade. Algumas vezes, mas nem sempre.  

A montagem vai das cenas de arquivo da favela Naval para Lucimar no cenário branco lembrando 

ao espectador, que a situação não mudou tanto assim. Ela atribui a violência ao racismo:  

Se meu filho não fosse negro, ele tava vivo ainda. Ele morreu porque 
ele foi um negro. Ele era um negro. É muito grande o racismo. Ele foi 
um negrinho que saiu de lá de dentro da casa. Negrinho é ladrão. Ó o 
ladrão aí, ó. Vamo matar. (Falas do filme) 

Jesus no Mundo Maravilha foi construído no contexto de uma discussão polarizada. Da mesma 

forma que as posições dos grupos anti-direitos humanos estão articuladas, também existe toda uma 

articulação em prol dos direitos humanos, inclusive denunciando que a violência atinge desigual-

mente determinados grupos. A pesquisadora Debora Small, ativista do movimento negro norte-ame-

ricano, formada em Direito e Políticas Públicas pela Universidade de Harvard, em entrevista à re-

vista Carta Capital em 2016 afirmou que “A polícia é o instrumento que a sociedade usa para man-

ter o status quo racial, ou seja, parte da função da polícia é manter esse status quo. Então os privile-
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giados podem manter seus privilégios, e as pessoas da base são mantidas na base, sem condições de 

ascender socialmente.”  14

Lucimar no cenário branco fala que a polícia aborda as pessoas “batendo, dando tapa pela cara, chu-

tando”, fazendo-as confessar as piores coisas. Se entendemos o Palhaço no sentido proposto por 

Ana Achcar quando afirma que “Não há um ridículo instituído, ele é resultado da inadequação entre 

o que se deseja ser e o que se é. Não há um personagem inventado, mas uma espécie de projeção 

pessoal de algo que está invisível e que é revelado no exercício do cômico” (2016, p. 21), então po-

demos perceber a série do Palhaço fazendo piruetas e palhaçadas e ao final, com o corpo dobrado, 

todo torto, olhando para a câmera, como algo que ilustra as falas conflitantes de Lúcio e Lucimar, e 

remetem ao espectador, ao cidadão comum, como se aqui fosse o filme que restituísse ao Palhaço a 

sua função de palhaço, a de fazer o espectador se espelhar nele.  

 Small esteve no Brasil em julho de 2016 proferindo palestras e foi entrevistada por diversos jornais e blogs brasilei14 -
ros. Segundo ela: “A guerra às drogas é uma ferramenta da qual a sociedade contemporânea depende para manter ne-
gros e pobres oprimidos e marginalizados. […] Então eu acho que grande parte das razões pelas quais as pessoas não 
reagem a essas mortes é porque lhes foi dito que aqueles que foram mortos eram traficantes ou tinham algum envolvi-
mento com o tráfico. E a maioria das pessoas acredita nisso, até que os filhos deles sejam presos ou mortos. Só então 
eles pensam: ‘não, isso não é correto’. Para mim, isso é parte do legado da escravidão e da segregação racial, que fez os 
negros acreditarem que eles próprios são criminosos. Você quase tem que provar que a pessoa que foi morta não era 
uma criminosa para que a comunidade sinta alguma empatia por ela. Quando as pessoas são classificadas como crimi-
nosas, a sociedade não se sente obrigada a pensar quais são as causas disso. O sucesso da guerra às drogas foi fazer as 
pessoas acreditarem que um grupo está mais propenso à criminalidade que outro. E também teve sucesso ao fazer com 
que esse mesmo grupo acreditasse nisso. Quando nós falamos de drogas, por algum motivo nós deixamos de lado a nos-
sa racionalidade para acreditar que esta é uma realidade exclusiva dos pobres, dos negros. Isso não faz sentido, exceto 
se você pensar que a guerra às drogas é um mecanismo de manutenção da hierarquia racial da qual a sociedade depen-
de. A polícia é o instrumento que a sociedade usa para manter o status quo racial, ou seja, parte da função da polícia é 
manter esse status quo. Então os privilegiados podem manter seus privilégios, e as pessoas da base são mantidas na 
base, sem condições de ascender socialmente.” Entrevista à Carta Capital, disponível em: http://www.cartacapital.com.-
br/sociedade/a-guerra-as-drogas-e-um-mecanismo-de-manutencao-da-hierarquia-racial, acesso em 14/02/2017. 

AÇÃO POLICIAL NA FAVELA NAVAL

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mais-de-60-dos-presos-no-brasil-sao-negros
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-guerra-as-drogas-e-um-mecanismo-de-manutencao-da-hierarquia-racial
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4.2.6 Bandido Fardado 

Jesus caminha pelo parque. Em off ouvimos o ex-policial Pereira: “Quando nós deixamos Jesus 

nascer bem aqui dentro do nosso coração, aí nós temos nova visão, não precisamos mais ter medo. 

Porque Jesus, ele é a luz do mundo e ele nos deu a visão, a claridade.” Ao fundo ouve-se o refrão de 

uma música religiosa, “eu te louvarei, meu bom Jesus.” A última palavra pronunciada por Pereira, 

“claridade”, acompanha um plano dele, de pé, boné virado para trás, vestido com uma camiseta 

vermelha em que se lê a palavra “Jesus” escrita três vezes na frente em letras grandes. Ele está num 

templo evangélico e à sua volta, no chão, estão várias crianças. Elas estão sendo preparadas para 

uma brincadeira de cabra-cega e têm vendas nos olhos. Pereira saltita de modo infantil no meio das 

crianças e fala com voz infantil. Antes do fim do plano entra sua voz em off: “Eu matava por idea-

lismo. Então, eu resolvi, literalmente, tomar o lugar de Deus.” Pereira segue orientando a brincadei-

ra de cabra-cega com as crianças no interior da igreja: “Tá todo mundo amarradinho?” Durante o 

plano a montagem alterna falas in e off de Pereira, as primeiras dirigidas às crianças que brincam 

com ele no templo e as segundas contando sua história: “eu virei um justiceiro”. As crianças, com 

os olhos vendados, circulam à sua frente. Ele segue dizendo que quando jovem era idealista e dese-

java combater a criminalidade, pois achava que poderia diminuí-la.  

 

Pereira agora está sentado em um banco do templo, vestido com roupa social e uma bíblia na mão. 

Ao longo de um plano de 45 segundos, Pereira começa a contar sua história. Ele conta que percebeu 

que não adiantava prender os bandidos. Prendia de dia e à noite encontrava os mesmos bandidos 

soltos na rua. Ao perguntar o que eles estavam fazendo na rua, ouvia que a parte dele estava com o 

PEREIRA
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delegado, fazendo com os dedos um gesto que indica dinheiro. Percebeu que a corrupção dentro da 

polícia tornava as prisões sem efeito e ficou muito revoltado. Passou a levar os bandidos que pren-

dia para um matão na zona leste, mandava que se ajoelhassem e lhes dava um minuto de oração. A 

montagem intercala um plano em que vemos Pereira plantando bananeira no meio das crianças, que 

tentam imitá-lo. “Então como eu era o juiz, eu era advogado, eu era promotor, então a minha sen-

tença para aquelas pessoas era a pena de morte.” Na penitenciária Pereira ouviu a voz de Deus. A 

montagem intercala planos de homens de terno ajoelhados e rezando no templo e de Pereira rece-

bendo passes de uma mulher. Pereira está de novo sentado no banco do templo. Esse é o plano mais 

longo do filme, com dois minutos e vinte e dois segundos e está situado exatamente na metade do 

filme. Pereira conta a epifania que viveu na prisão e reencena o ocorrido. Pereira se ajoelha no chão 

e fica de quatro apoiado nas mãos sem, no entanto, largar a bíblia que leva na mão esquerda. Pereira 

se levanta do chão ao mesmo tempo que conta que se levantou do chão no presídio. Ele fica de pé e 

abre os braços no momento em que diz que estava flutuando. Pereira ouve Deus lhe conceder um 

pedido. Ao ouvir a voz divina, Pereira diz que sentiu que seu orgulho, sua arrogância, de repente 

desapareceram. Sua vida estava destruída, estava sozinho, tinha perdido a esposa, não via mais os 

filhos, não tinha mais amigos e pensava em fugir da prisão, então ele pede a Deus que lhe seja con-

cedido o regime semi-aberto. De repente começou a sentir que todo o peso ía embora, como se ele 

flutuasse, uma sensação de paz o invade, provocada pela presença de Deus. Uma hora depois o dire-

tor do presídio o procura para lhe dizer que havia sido concedido a ele o regime semi-aberto.  

Pereira agradece a Deus e pede uma salva de palmas para Jesus. Nesse momento ouvimos uma sal-

va de palmas, como aquelas usadas em programas de televisão para parecer que há uma platéia ali 

ao vivo assistindo. 

Corte para o rosto inchado de chorar de Lucimar, no cenário branco. Ela fala da amargura, do nó 

que sente na garganta, que a faz ficar sem voz. Eremito completa: “Bandido fardado.” Evidente-

mente o comentário de Eremito não diz respeito a Pereira, mas ao policial que assassinou seu filho. 

A montagem coloca esses planos em sucessão, com o plano de Lucimar intercalado aos dois, de 

modo que o comentário é dirigido pela montagem do filme a Pereira. Newton Cannito comentou 
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numa entrevista  que quando os policiais assistiram ao filme, esse foi um momento em que eles 15

poderiam se sentir atingidos mas, após a projeção na pré-estréia, não demonstraram terem se inco-

modado. Incomodou mais o fato de o início parecer indicar que Lúcio e Jesus seriam os responsá-

veis pela morte do filho de Lucimar, o que fica claro ao final do filme não ser o caso. 

No início do segmento ouvimos Pereira falando de Jesus enquanto vemos Jesus no parque. É evi-

dente que o Jesus a que Pereira se refere não é o ex-policial que também se chama Jesus. A monta-

gem faz, mais uma vez, uma conexão desconcertante para o fato de que esse nome próprio tanto se 

refere a Deus, quanto a um ex-policial violento exonerado da Polícia Militar por lesão corporal. Em 

seguida ouvimos Pereira relatar como executava criminosos em um matagal enquanto venda crian-

ças para brincar com elas de cabra-cega. O filme faz uma conexão macabra entre a fala e a imagem 

da brincadeira, pois não é possível dissociar aquele pastor saltitante do assassino frio que fazia jus-

tiça com as próprias mãos. O filme mostra aquele assassino, brincando com crianças vendadas. A 

montagem associa a fala de Pereira que conta como mandava as vítimas se ajoelharem e rezarem 

porque seriam executadas, com imagens de Pereira e de outros pastores se ajoelhando e orando no 

templo, numa associação ambígua e bizarra. O contraste que o filme exibe entre as duas situações 

tem o objetivo de causar um choque no espectador. Mas há um elo comum, que é a situação de po-

der que existe nas duas. As vítimas estão subjugadas pelo revólver, os crentes pela Bíblia de Pereira. 

No primeiro caso ele toma para si o direito de determinar a vida ou a morte daqueles que considera-

va bandidos, no segundo colocando-se como alguém que tem acesso ao divino. Como num passe de 

mágica, ou num passe espiritual, Pereira instantaneamente se livra de todo mal, de toda culpa e pas-

sa a vivenciar a alegria de receber a bênção divina pelo seu arrependimento, mesmo tendo cometido 

tantos e tão graves crimes. A dor de Lucimar é colocada lado a lado com a alegria um tanto artificial 

de Pereira. 

 “Bramatti: Qual foi a reação dos ex-policiais ao ver o filme? Cannito: Muitos que viam o filme antes deles 15

diziam que eles odiariam. Eu estava na dúvida do que eles achariam. Mas eles adoraram. Lucio, por exem-
plo, disse que fui correto com ele. Só botei o que ele disse. Eles percebem tudo. Lucio disse que fiz duas coi-
sas que ele não gostou muito. Uma é um corte em que, logo depois de ele dizer quantas pessoas matou, entra 
Eremito (o pai da vítima) e pergunta: "Um policial desses é formado?". Ele percebeu que esse corte induz o 
público a pensar que Eremito falava dele. Outra coisa é que a primeira parte do filme dá a impressão de que 
foram Lucio e Jesus os algozes do filho de Lucimar, o que não é verdade. Mas ele não achou isso grave, pois 
depois o filme explica que não foram eles.” Entrevista a Daniel Bramatti. “Em filme, ex-policial diz ter ma-
tado mais de 80”. http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1927543-EI6581,00.html Acesso em 
28/06/2017.

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1927543-EI6581,00.html
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4.2.7 Extermínio 

Nesse segmento se situa o clímax dramático do filme em que Lúcio faz, em conversa com o Diretor, 

sentado num carrossel do parque, a revelação mais inacreditável e chocante das que são feitas pelos 

ex-policiais no filme: a do número de mortes pelas quais é responsável. O segmento começa com 

imagens de Pereira, Jesus e Lúcio no carrossel. A música de fundo é marcada por sons graves que 

nos remetem a um filme policial “B”. Com a bíblia na mão, Pereira explica como, ao aceitar Jesus e 

se arrepender, o sangue de Cristo lava e purifica de todo mal e todo engano que tenha sido cometi-

do. A música, que tinha cessado, ressurge grave. O plano seguinte é um contre-plongée em detalhe 

de carros de carrossel girando com crianças. Ao fundo, em movimento contrário ao do carrossel, 

gira a roda gigante. Este plano ecoa e remete a outros planos semelhantes a estes a que já nos refe-

rimos antes, como a câmera subjetiva das vítimas agonizantes da violência. É um comentário à fala 

de Pereira, que acredita na purificação e limpeza “de todo o erro e de todo engano.”  

O bloco seguinte aborda o encontro com os bandidos. Ao som de uma música de ritmo marcado 

pelo baixo, o Palhaço anda pelo parque como quem procura alguma coisa. Em off Lúcio fala da di-

ferença entre encarar um bandido estando ou não armado. Estar armado é melhor, pois é possível 

trocar tiros com o bandido “com satisfação”. Quando ele diz que “sempre achei bandido ridículo”, a 

montagem associa essa fala de Lúcio com a imagem do Palhaço andando pelo parque. Lúcio diz 

que “foram 25 anos de guerra honestos”. Segue-se um plano do Palhaço, rosto pintado, que avança 

em direção à câmera, levando balões coloridos presos ao corpo e empunhando um fuzil, que pode 

ser de brinquedo. No plano seguinte ele avança gritando “mãos ao alto”, em direção a duas moças 

que levantam os braços às gargalhadas. Essa construção do filme ridiculariza e contradiz a imagem 

HIGH KEY
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que Lúcio faz dos bandidos, pois evidentemente os bandidos não são ridículos como o Palhaço. Em 

acentuado contre-plongée surge um plano em forte high key  de uma menininha, vestida de cor de 16

rosa e segurando um algodão doce enquanto acena para a câmera. Essa imagem não é nem um pou-

co realista, tanto pelo ângulo de câmera, muito baixo, quanto pela luminosidade, que dá a ela um 

caráter etéreo, do além. A montagem justapõe esta imagem com a fala de Lúcio, o que faz com que 

o aceno da menina funcione como um comentário a essa fala. Segue-se a imagem de Jesus, na jane-

la da churrascaria em que vimos antes o Cabeça Branca, dizendo que na hipótese de um bandido 

armado vir para cima dele, ele irá descarregar o revólver nesse bandido, pois não pretende morrer 

gratuitamente. Essa fala marca uma diferença para a fala anterior de Lúcio, que revela um enorme 

sadismo em se defrontar com bandidos, mas a atitude de ambos revela uma propensão a justiçar e 

executar e não de prender e levar à justiça o bandido que o ataca.  

Após alguns planos do Palhaço nos brinquedos do parque, ao som de uma música lenta infantil, 

composta de sons agudos, ele faz uma declaração contraditória: “Eu sou simplesmente uma pessoa 

simples, comum, eu me considero um artista, um rapaz muito talentoso.” Depois ele aparece co-

mendo algodão doce, como a menina do plano em high-key, em seguida fala na janela da churrasca-

ria, a mesma onde Jesus aparecera um pouco antes, falando para a câmera. Ele já se deu conta de 

que o filme do qual está participando não é bem o que ele imaginava e ele pergunta qual será o re-

torno que ele terá de sua participação. No meio dessa fala é intercalado um plano em que ele está 

em meio a balões coloridos, fazendo palhaçadas para a câmera, como o gesto de quem acerta um 

sorvete na testa. A montagem corta para um plano em que o Palhaço, num terreno baldio e armado 

de um fuzil é rendido por Lúcio, que lhe toma a arma e, apontando um revólver de verdade, para o 

pescoço do Palhaço, o leva e prende num brinquedo do parque cercado de tela.  

Em seguida vemos Jesus no parque de diversões. Ele conta que foi indiciado por lesão corporal e 

que essa é a única acusação que existe contra ele na corregedoria da PM. Ele diz que não entende o 

método que foi utilizado para demiti-lo, já que se considera uma excelente pessoa. Ele não se con-

forma. Diz que foi o pior dia de sua vida. Lúcio completa em off: “A vivência dele é só isso, ele não 

consegue chegar perto, não consegue ver uma viatura, que ele se emociona, ele chora, entra em de-

sespero, porque tá no sangue.” Mais uma vez vemos a dificuldade de Jesus em distinguir o certo e o 

errado, o legal do ilegal, e Lúcio explicar que ser policial é uma questão de vocação, que está “no 

 High key: expressão que indica uma cena predominantemente clara (MALKIEWICZ, 1973)16
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sangue”. O filme, mais uma vez, mostra como, na verdade, para esses ex-policiais, é muito tênue a 

fronteira que separa o policial de um bandido.  

Ouvimos de novo o início orquestral da música que lembra o bolero de Ravel. Corte para outro 

brinquedo de pular. Dentro de uma bolha inflável de plástico, vemos através do plástico meio fosco 

crianças pulando lá dentro. Um menino se aproxima da janela. Vemos Jesus descendo uma escada 

de um brinquedo no parque levando uma metralhadora no ombro. Ouve-se o clique de uma arma 

engatilhando. Através da janela de plástico do brinquedo vemos o menino na janela. Primeiro ele 

faz uma cara feia e em seguida abre um sorriso e aproxima o rosto e as mãos da janela. A imagem é 

desfocada pelo plástico e, novamente, parece irreal. O menino pareceu estar com medo a princípio, 

mas depois sorriu. O filme mais uma vez associa a violência dos policiais às crianças como possí-

veis vítimas. 

O plano seguinte mostra Jesus e Lúcio, cada um com um cassetete, batendo na sola dos pés do Dire-

tor, que está no chão. Eles batem e se afastam, permitindo ver o Diretor no chão às gargalhadas: 

“Não doeu tanto não. Vocês foram bonzinhos”. Ouve-se sons de sirene. Segue Lúcio no carrinho 

bate-bate do parque. Em off ele repete: “Bandido bom é bandido morto.” Sentado no banco de um 

carrossel do parque, Lúcio é entrevistado pelo Diretor: 

Diretor (off): A gente olha lá, no tribunal, você tem de mortes de 
bandidos umas cinquenta né? É bastante né?  
Lúcio (in): Olha eu nunca parei pra contar, mas é um pouco mais do 
que isso.  
Diretor (off): Uns sessenta?  
Lúcio (in): É mais ou menos por aí, nunca parei pra contar porque, a 
gente não vive disso, né? Mas se for contar tem bastante.  

LÚCIO E JESUS TORTURAM O DIRETOR
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Diretor (off): Mais ou menos?  
Lúcio (in): Olha, talvez mais de oitenta, menos de cem. Tá mais ou 
menos nessa… (Falas do filme). 

O plano termina com um ruído longo e agudo. Eremito no cenário branco pergunta: “É formação? 

Uma pessoa dessa é formada? Um policial desse é formado? Pra abordar um ser humano? Eu acho 

que não é.” Essa revelação de Lúcio, de quantas pessoas matou, é o clímax do filme, momento má-

ximo, em que o filme revela a cara da polícia brasileira.  
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4.2.8 Sociedade do Espetáculo 

Dividimos este segmento em duas partes. A primeira metade opõe os Direitos Humanos ao modus 

operandi da polícia, ilustrado por Lúcio, e a segunda mostra o Palhaço negociando sua participação 

no filme.  

Lúcio é submetido a uma demonstração de técnicas por instrutores da SWAT, a mesma escola de 

formação que Jesus menciona ter querido cursar no início do filme. A chegada deles é espetaculari-

zada. Ela é montada em câmera lenta, com jump-cuts e em contre-plongée, ao som de uma música 

que parodia  as trilhas sonoras de western spaghetti, a mesma que será usada no final, na cena do 17

paint-ball. Esta espetacularização é ambígua em relação à chegada deles. Os instrutores fazem uma 

demonstração de técnicas de imobilização em Lúcio. Ele é deitado no chão com o rosto colado na 

brita. Enquanto ele se queixa de que o estão machucando, Jesus se diverte com a cena. A cena opõe 

os métodos da políca americana aos métodos da polícia brasileira. Os membros do SWAT dizem 

que, com treinamento, Lúcio também seria capaz de fazer aquilo, mas Lúcio desqualifica a ação 

dizendo que se fosse uma ação real eles levariam tiro. Para Lúcio aquilo não funciona no Brasil. 

Lucimar no cenário branco pergunta pelos Direitos Humanos e questiona se eles existem mesmo. 

Todo o restante desse movimento responde a Lucimar. 

Um grupo de defensores dos Direitos Humanos conversam com Jesus, Pereira e um terceiro partici-

pante, cujo rosto está coberto por uma máscara e não é possível identificar. Eles estão sentados 

numa mesa do parque. A chegada do grupo dos Direitos Humanos, três homens de terno e gravata, é 

novamente espetacularizada e tem efeito ambíguo que ridiculariza a cena. Eles caminham por uma 

passarela em direção à câmera. O trajeto é composto de planos que se fundem uns nos outros acom-

panhados por uma música Drum & Bass. Segundo Cannito esta cena faz alusão aos filmes de Quen-

tin Tarantino e é um exemplo do uso que o filme faz “do espetáculo, do escracho, da 

avacalhação” (2013, p. 201). O diálogo entre os homens engravatados e os ex-policiais, opõe duas 

visões antagônicas. De um lado a ideia de que os Direitos Humanos, na mídia, só defendem os ban-

didos e os excluídos, que não defendem os direitos dos policiais, justificando assim a violência po-

licial com a violência dos bandidos e se queixam de que hoje os policiais escolhem a profissão por 

falta de opção e não por vocação como antigamente. A outra visão, critica a violência policial que 

trata a população como inimiga e não poupa nem as crianças. Compara os policiais brasileiros com 

 Nos créditos finais vê-se que a música se chama “I knew Mori Cone), uma clara referência ao compositor Ennio Mor17 -
riconi, autor de trilhas sonoras de westerns spaghetti dirigidos por Sergio Leone, entre outros. 
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os americanos dizendo que nos EUA são as pessoas mais preparadas que se tornam policiais, ao 

contrário daqui, e culpam a mídia pela forma distorcida como trata os Direitos Humanos das víti-

mas da violência e o dos policiais, dando a entender que só protegem os excluídos. A conversa é 

intercalada com cenas em que Lúcio faz demonstrações de abordagem e tortura. Após a primeira 

fala, de Jesus, ouvimos uma sirene e em seguida a imagem dos seis homens posando para uma foto, 

ao som de sirene. A conversa continua, de volta à mesa, mas as falas, ou são interrompidas antes de 

sua conclusão, ou são superpostas umas às outras, dificultando sua compreensão. Por fim, a Marcha 

Turca de Mozart se superpõe às falas. Não se ouve mais o que eles dizem. Esse procedimento se 

repete de modo quase igual nos segmentos que são intercalados com as cenas de Lúcio. Quando é 

mencionada a Febem, pelo representante dos Direitos Humanos, a imagem corta para o plano de um 

brinquedo no parque em que vemos crianças brincando em meio a cilindros inflados de plástico, 

que evocam grades, o que alude à ideia da Febem como prisão. No último trecho da conversa na 

mesa, a voz dá lugar a um trecho da ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, que evoca 

uma cena de cavalaria num western. As imagens que acompanham essa música mostram policiais 

militares com roupa de ginástica fazendo exercícios acrobáticos em círculo no pátio do batalhão. A 

montagem volta à mesa do parque, Jesus boceja, os outros falam, mas só ouvimos a música da ca-

valaria. Por fim eles vão embora conversando em câmera lenta pela mesma passarela por onde che-

garam, sempre com a Cavalleria Rusticana ao fundo.  

As cenas da conversa na mesa no meio do parque são intercaladas a cenas com Lúcio. Após o plano 

de um carrossel girando pelo parque, ao som da Marcha Turca, corte para um plano em detalhe de 

uma tela de vídeo game que mostra a ponta dos canos de uma metralhadora atirando, acompanhada 

do som de uma rajada de tiros. Lúcio passa por um menino que joga na máquina de vídeo-game. 

Lúcio, sentado no banco do carrossel pergunta: “Cê roubou filho? você tinha duas opção, você ou ía 

pra cadeia ou ía pro cemitério.” A primeira pergunta, com o uso da palavra “filho”, é dita em off 

ainda sobre o plano onde o menino joga o vídeo-game enquanto Lúcio se afasta. Essa justaposição 

da imagem e da fala, estabelecem uma conexão entre a imagem do menino e a palavra “filho”, no-

vamente fazendo uma associação entre crianças e possíveis futuros bandidos. Vale lembrar que os 

frequentadores desse parque da zona leste de São Paulo são da mesma classe social que os ex-poli-

ciais que participam do filme.   

 A fala de Lúcio faz uma crítica aos Direitos Humanos. Ele diz que hoje a polícia perde muito tem-

po negociando com os bandidos o que ele considera ridículo. A montagem corta para a formatura de 

aspirantes a oficial da Polícia Militar. Enquanto Lúcio fala, vemos os formandos, em traje de gala, 
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recebendo a espada das mãos do governador. Lúcio diz que hoje o bandido escreve livro contando 

suas façanhas e vira artista. Soam palmas, no mesmo momento em que as autoridades no palanque 

da cerimônia batem palmas para o governador. Segundo Lúcio ouve uma inversão entre polícia e 

política, que tem nomes parecidos, mas funções diferentes. A justaposição, mais uma vez, associa o 

bandido artista, que é aplaudido pelo filme, e o governador que é aplaudido pelas autoridades, mos-

trando com essa associação a inversão de que falava Lúcio, entre polícia e política. 

No trecho seguinte com Lúcio, ele aborda um rapaz no parque, encostando-o a uma barraca. No iní-

cio do plano ouvimos o som de uma arma engatilhando. “Hoje, infelizmente, o estado não quer que 

você faça nada mais do que tá na lei. Por isso que aumenta a criminalidade.” O rapaz que Lúcio 

abordou, serve de cobaia às demonstrações de técnicas de tortura, uma sequencia de agressões e vi-

olência supostamente em desuso atualmente por causa dos Direitos Humanos. A montagem repete 

os gestos de violência, em jump-cut, adicionando sons que não correspondem às agressões que ve-

mos nas imagens, mas amplificam os efeitos e dão um tom de humor grotesco à cena, como nas vi-

deocassetadas. Um som agudo perpassa a cena, conferindo a ela um tom sinistro, assim como sons 

de tiro servem de comentário a falas de Lúcio em que ele explicita as agressões. O Diretor participa, 

em tom de camaradagem, fazendo perguntas a Lúcio, que explica que o bandido não pode reagir 

porque está algemado, depois demonstra como estourar um tímpano enquanto explica que “Hoje, se 

você fizer isso, isso chama-se tortura”, mas segundo ele, a única linguagem que bandido entende é o 

esculacho então, respeitar os Direitos Humanos é perda de tempo, é ridículo. 

PALHAÇO ARMADO
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A segunda parte do segmento mostra o Palhaço incomodado com sua participação no filme. O Dire-

tor havia avisado de que ele não iria gostar e agora ele aparenta não estar gostando mesmo. O seg-

mento começa com sons de disparo, que correspondem à imagem dele em meio aos frequentadores 

do parque, com o boné virado para trás, segurando um fuzil e estourando balões coloridos de inflar. 

São vários signos contraditórios juntos. Ele está bastante incomodado em fazer isto e ao final joga o 

que sobrou dos balões no chão e sai caminhando em direção à câmera aparentando irritação. O Pa-

lhaço reclama da violência que vê no filme e diz que o filme tem que ter criança também. O filme, 

através da montagem, cinicamente responde e monta, a seguir cinco planos em que o vemos empur-

rando Pereira num carrossel ao som da música de Mara Maravilha, “Maravilha é ter Jesus no cora-

ção”. Em seguida ele reclama e diz que não gosta de empurrar brinquedo. O Diretor pergunta 

porquê e ele diz que não acha legal, que aquilo é fazer papel de retardado mental. Ouvimos a risada 

do Diretor e o Palhaço completa dizendo que não é retardado, tentando se mostrar seguro do que 

diz. Ao que o Diretor responde, duvidando: “Não?”. O Diretor debocha, mais uma vez dele que, 

maquiado e de boné virado para trás, parece ingênuo e infantil, o contrário do que se espera de um 

palhaço, alguém capaz de rir de si mesmo e das pretensões humanas. O filme o ridiculariza por que-

rer se tornar uma celebridade. 

Certamente o diretor do filme se encontra numa posição de poder em relação ao Palhaço. É ele 

quem decide o que fará ou não parte do resultado final do filme, como será montado etc. Além disso 

é ele quem conduz as entrevistas. A relação é desigual, não há dúvida, e o filme se aproveita dela ao 

usar e abusar do personagem, a quem coloca para fazer palhaçadas, empurrar brinquedos, empunhar 

armas etc. O personagem do “Diretor”, que aparece no filme, não deve ser confundido com a ins-

tância criativa ou narrativa do filme. Nesse sentido, a figura do Palhaço cumpre outro papel, ela re-

presenta, no filme, o lugar do espectador, alguém que não tem uma atitude crítica frente ao mundo 

do espetáculo mas que, ao contrário, sonha fazer parte dele, sonha se tornar celebridade e aceita fa-

zer qualquer coisa para conseguir isso. 

A montagem agora mostra o Palhaço, em câmera lenta, segurando balões coloridos, pulando na 

cama elástica do parque ao som de ruídos que lembram sons de molas. Corte e o Palhaço está sen-

tado na janela da churrascaria, negociando com expressão séria com o Diretor. Ele parece se sentir 

em posição de fazer exigências. Ele afirma que o nome “Maravilha” é um nome só dele e acusa o 

filme de copiar seu nome. A montagem insere um plano em que vemos os ex-policiais fazendo uma 

brincadeira com o Palhaço, que fica encabulado. O Diretor pergunta se ele acha que o filme copiou 
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o nome dele. Ele responde que é falta de criatividade. Ouvimos o Diretor rir e perguntar se ele acha 

que ele não tem criatividade. O Palhaço responde que às vezes sim e o Diretor pergunta onde mais. 

O Palhaço responde que só nessa parte do nome que é um nome somente dele. O Palhaço propõe 

trocar sua participação no filme e o uso de seu nome artístico por uma maior participação em pro-

gramas de televisão e entrevistas. Essa é a condição para usar o nome “Mundo Maravilha”, “sem 

advogado, sem jurídica”. Aqui a montagem insere um plano em que vemos o Palhaço e o Diretor 

girando em câmera lenta no carrossel do parque, em igualdade. Ele diz que quer ser bem tratado, 

com carinho, como acha que merece. O Diretor concorda e sela o acordo com um aperto de mão. 

Esse acordo é dúbio, porque por um lado, a exigência do Palhaço talvez já se cumpra pela participa-

ção no próprio filme e nesse sentido o Diretor está sendo justo, mas por outro lado claramente não é 

isso que o Palhaço espera. O Palhaço parece ingênuo na conversa e até infantil. Quando responde 

ao Diretor, modifica suas respostas demonstrando insegurança sobre o que afirmara antes. 

O segmento se encerra com Lucimar, com o rosto coberto de lágrimas, a voz embargada, no cenário 

branco: “Às vezes eu penso até que eu estou louca. Eu fico chamando por ele. Vem filho, vem até a 

mãe. Vem falar com a mãe.  É uma saudade muito grande e ninguém tem ideia disso. Minha sauda-

de é muito grande que eu sinto do meu filho. Ver meu filho caído.” Simultaneamente ao corte ou-

vimos o som de um tiro. Em seguida vemos uma criança se atirando, ou sendo atirada, no tobogã. 

Ao tiro se seguem ruídos agudos e metálicos. O plano seguinte enquadra, fora de foco, os bancos de 

um carrossel, filmados de baixo, formando uma imagem abstrata em movimento. A montagem as-

socia o filho caído de Lucimar a este menino que parece atirado do alto do tobogã. O som de tiro 

sincronizado à sua queda reforça essa associação. A imagem abstrata, do plano que segue, foi inter-

MENINO NO TOGOGÃ
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pretada, por Guimarães e Lima, (2009) como a câmera subjetiva de um agonizante, que a monta-

gem, como vimos, associa ao filho de Lucimar. O plano se funde ao primeiro plano do próximo 

segmento e ouvimos os primeiros acordes infantis de Rotomusic de Liquidificapum. 

CÂMERA SUBJETIVA DO MORIBUNDO
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4.2.9 Rotomusic de Liquidificapum 

O trecho da música Rotomusic de Liquidificapum, da banda Pato Fu, que ouvimos combina o som 

agudo de um xilofone com o som grave de um instrumento de sopro, dando um tom infantil acentu-

ado pela voz doce e suave da vocalista, que contrastam com a contundência dos versos: “Hoje as 

pessoas vão morrer, hoje as pessoas vão matar. O espírito fatal e a psicose da morte estão no ar.” 

Essa música é um duplo ou um resumo do próprio filme, reunindo vários elementos que comparti-

lha com o filme, o tom debochado e cínico, a verdade acachapante que é atirada em nossa cara, a 

certeza de que hoje se vai matar e consequentemente se vai morrer, a certeza de que isso é um acon-

tecimento diário, o tom infantil do arranjo e da voz que canta, o jogo de palavras que dá nome à 

música, o contraste entre o tom infantil e a violência dos versos. 

Uma fusão abre a imagem onde se vê, perfilados, sete homens, portando armas e máscaras, no cená-

rio de um parque de paint-ball. Jesus, Lúcio e o homem com máscara que vimos antes, além dos 

homens da SWAT, recebem orientações do Diretor, que define os grupos oponentes. Sucedem-se 

planos do jogo de paint-ball, os jogadores se preparam, se posicionam atrás de obstáculos, se es-

condem dos adversários, se arrastam pelo chão, correndo de uma posição a outra, apontando a arma 

em direção ao alvo. O refrão da música do Pato Fu se repete, enquanto ouvimos a voz de Lucimar: 

“Só quem sabe o que é uma dor é quem passa pelo que eu estou passando. Ninguém tem ideia do 

que eu estou passando. Ninguém. É meu filho, meu único filho que eu tinha. Tiraram a vida do meu 

filho.” A música cessa e a imagem agora mostra Lucimar. “Eu só queria justiça. Queria que alguém 

fizesse alguma coisa, pelo amor de Deus.” A cena do paint-ball é montada em paralelo com o en-

contro filmado entre Lucimar, Eremito, Jesus, Pereira, Lúcio e o Palhaço, sentados à uma mesa no 

PAINT-BALL
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mesmo cenário do paint-ball. Lucimar e Eremito ocupam a cabeceira e são filmados de frente. Ao 

fundo, algumas pessoas sentadas acompanham a cena. Entre essas reconhecemos os homens dos 

Direitos Humanos. Em cima da mesa vemos duas latas de cerveja e a bíblia de Pereira. Um opera-

dor de som sustenta uma vara de boom sobre a cena. Ao contrário das demais cenas do filme, com 

exceção das cenas anteriores de Lucimar e Eremito, o filme imprime um tom sério a essa cena, ape-

sar da montagem paralela ao paint-ball. A presença dos homens dos Direitos Humanos contribui 

para esse tom sério e dá uma certa “proteção” ao casal. O operador de som em quadro não só é um 

recurso reflexivo do cinema contemporâneo, como relembra mais uma vez ao espectador que todos 

ali tinham consciência de estarem participando de um filme. 

Pereira e Lúcio não conseguem disfarçar o constrangimento ao ouvir o casal. Lucimar prossegue 

dizendo que não gosta de falar sobre isso, pois lhe provoca muita revolta. Ela chora e mostra sofri-

mento ao falar. Jesus olha para os lados profundamente constrangido. Eremito diz que além de ma-

tar ainda ameaçaram as testemunhas. Afirma que não irá baixar a cabeça. Jesus diz, cinicamente, 

que no lugar deles“tomaria as providências cabíveis” e acionaria a Corregedoria, a mesma cujos 

métodos usados para expulsá-lo da polícia ele disse antes não entender. 

Lúcio afirma, sem o menor escrúpulo, que a revolta do casal não deve se voltar contra a PM, mas 

contra o policial que matou o filho deles. O comentário de Lúcio desconsidera que o Policial Militar 

que assassinou o filho de Lucimar e Eremito estava de serviço, fardado, representando o Estado, 

agindo em nome dele. Para Lúcio o Estado e/ou a Polícia Militar não teriam responsabilidade pelos 

maus atos dos seus representantes. Para ele, nesse caso, a responsabilidade seria privada, apenas do 

policial. Ele desconsidera também, hipocritamente, as histórias contadas por ele, Jesus e Pereira. É 

o filme que faz a conexão entre essas quatro histórias, “outras histórias da polícia brasileira”. 

Lucimar pergunta: “Me desculpa o que eu vou falar, porque o meu filho era negro? Eu tenho certe-

za, se fosse um branco que tivesse saído daquela casa, não tinham atirado no meu filho.” Ao que 

Lúcio retruca: “Era negro porque era pobre? Não. Se fosse assim na África tinha que morrer todo 

mundo, porque são só negros.” A frase de Lúcio traz uma lógica cruel. Ela demonstra que, em se 

tratando de pobres, para ele todos são negros. Na África nem todos são pobres, por isso não é ne-

cessário matar todos.  
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Também cínico, hipócrita e sem escrúpulos, diante do que havia dito antes no filme, Pereira faz re-

ferência a Jesus Cristo e sugere que Lucimar deveria perdoar. A música sobe de volume e vemos os 

jogadores à espreita atirando uns contra os outros, no paint-ball. Pereira prossegue: “eu digo para a 

senhora de coração, perdoa, libera o perdão”. Lucimar ouve, fazendo expressão de desconfiada. Pe-

reira insiste que isso fará bem a ela. Mais sons de tiros e vemos dois jogadores atirando tinta um 

contra o outro no paint-ball. O filme associa o pedido de Pereira à imagem da luta encenada, mos-

trando a contradição de sua fala. Eremito questiona porque Pereira está carregando uma bíblia e su-

gere que ele deve ter cometido algo grave e se arrependeu. Pereira está visivelmente constrangido. 

Eremito olha incisivo para Pereira, ainda mais incomodado. Soam sirenes e a batalha do paint-ball 

se intensifica ao longo de cinco planos de jogadores se esgueirando, atirando, se jogando ao chão. 

Eremito diz: “Não, chegar ô, oi, desculpe por aquilo que você fez, quê isso?” Mais planos do paint-

ball. A música sobe o tom e atinge níveis apoteóticos. Lucimar, incisiva, afirma que não irá perdoar, 

porque a dor é dela, não adianta ninguém pedir. Ao som de sinos Eremito afirma que o policial que 

assassinou seu filho irá prestar contas. “Aqui um dia, pra todo mundo ver.” Ouvem-se tiros. A mon-

tagem segue intercalando planos do paint-ball e do confronto na mesa. Lúcio, utilizando-se de uma 

lógica absurda, diz que “No caso existem três versões, a minha, a sua e a real.” E assim Lúcio des-

qualifica qualquer versão frente a uma suposta versão “real”, que não é expressa por ninguém. Se-

guem-se planos do paint-ball. Um jogador alveja o outro com tiros de tinta que explodem em seu 

colete à prova de balas. A paródia musical, que ganha acentos épicos, é acompanhada de tiros.  

No último dos treze planos o cano de uma arma se aproxima da câmera e quebra o vidro que prote-

ge a lente.  A encenação espetaculosa se encerra com esse vidro que se parte. Cessam a música e os 

ACAREAÇÃO
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ruídos. Corte para o Palhaço, maquiado, boné para trás, falando para a câmera: “Uma pessoa traba-

lhadora, pessoa honesta, uma pessoa competente não merece ser morto assim de graça. Quem tem 

que morrer é bandido e não cidadão de bem.” O filme se encerra com essa visão moralista do per-

sonagem que representa no filme o espectador, aquele que almeja virar celebridade e entrar para o 

mundo do espetáculo. Essa fala reforça a ideia maniqueísta de um mundo dividido entre bons e 

maus, bandidos e cidadãos de bem, imagem que o filme desconstruiu desde o começo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve como ponto de partida a formulação de uma hipótese sobre o uso do cinismo em 

Jesus no Mundo Maravilha e outras histórias da polícia brasileira, documentário de Newton Can-

nito. O projeto pretendia analisar, a partir do conceito de cinismo como definido por Vladimir Safa-

tle e Peter Sloterdijk, as estratégias de articulação de sentido no filme. Seria o cinismo do filme, re-

flexo de uma má consciência esclarecida, no sentido de que ele expõe os processos ideológicos por 

trás da violência, revelando ser consciente deles, e ainda assim os reafirma cinicamente, ou o cinis-

mo do filme seria um legítimo herdeiro da longa tradição cínica que remonta à Antiguidade Clássica 

e que produziu toda uma literatura humorística e carnavalesca, como a sátira menipeia e a bufonaria 

medieval, culminando na vanguarda artística do início do século XX? Nesse caso o filme confronta-

ria o espectador com a ideologia por trás da violência, ao expor, sem tomar partido, os lados em 

conflito, provocando uma situação de desconforto, que é a hipótese defendida por este trabalho. A 

partir de uma ideia de Cristiane Lima e Cezar Guimarães, que identificaram em um dos planos do 

filme o que seria a câmera subjetiva de um moribundo, desenvolveu-se a ideia de que o filme intei-

ro é construído como uma Subjetiva Indireta Livre, como concebida por Pasolini e posteriormente 

desenvolvida por Deleuze e que foi apresentada no capítulo 3.  

O filme trata um tema sério e grave, a violência policial, uma situação que ceifa a vida de milhares 

de pessoas todos os anos e contribui para aprofundar o apartheid social no país, mas faz isso em 

tom de farsa, de humor, de palhaçada. O resultado foi o escândalo e o debate acalorado entre os crí-

ticos. Um dos textos mais contundentes aponta o filme como um sintoma da anomia que marca o 

cinismo do nosso tempo. Outros, como Jean-Claude Bernardet, consideram que não é possível ficar 

indiferente a ele. O estranhamento causado pelo filme, o debate acalorado e as opiniões divergentes 

que ele suscitou nos fizeram querer entender como o filme funciona e porquê ele suscita leituras tão 

conflitantes. 

O cinismo atribuído a Jesus no Mundo Maravilha pelas críticas que analisamos, a partir das formu-

lações de Sloterdijk e Safatle, supõe que o filme nega ou não contradiz o que diz cinicamente, atra-

vés da montagem e nesse sentido ele afinal tomaria partido e não esconderia seu fascismo, que ele 

não admitiria abertamente, mas que também não negaria.  

Na análise da recepção crítica ao filme que fizemos no início deste trabalho, no capítulo 1, vimos 

que vários textos apontavam o cinismo no filme. Isso nos levou a uma pesquisa sobre o conceito e o 

significado de “cinismo”, que apresentamos no capítulo 2. O objetivo não era fazer uma análise 
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exaustiva ou filosófica, mas entender o uso dessa expressão nas críticas ao filme e verificar outras 

possibilidades de interpretação.  

Os críticos ao filme se apoiaram em dois conceitos de cinismo. O primeiro, que corresponde a um 

uso mais corrente da expressão, refere-se a uma atitude de descaso pelas convenções sociais e à mo-

ral vigente. O segundo é o conceito de base filosófica, desenvolvido por Vladimir Safatle (2008) a 

partir de Peter Sloterdijk (2012), que corresponde ao chamado “cinismo moderno”. Este seria o 

conceito ou categoria que melhor explicaria o modo de racionalização do capitalismo contemporâ-

neo. Essa racionalidade cínica é o que estabilizaria uma sociedade em crise de anomia. Crise que 

teria sido percebida já no Iluminismo. Em Hegel esse sentimento de indeterminação se transforma 

em motivo de gozo. Já para Sloterdijk o cinismo moderno é “a falsa consciência esclarecida”, ideo-

logia que absorve reflexivamente seus pressupostos, que carrega em si mesma sua própria negação. 

É uma enunciação da verdade que anula a força dessa própria enunciação. Referindo-se a Adorno, 

Safatle associa esse cinismo ao fascismo, cuja força viria do caráter carnavalesco, de paródia, que 

absorve conteúdos aparentemente contraditórios.  

Para Zizek, o conceito marxista de ideologia como falsa consciência das engrenagens que estão por 

trás da realidade social já não dá mais conta do mundo atual. A ideologia no mundo de hoje é cínica. 

Mesmo tendo consciência da falsidade ideológica, não se renuncia a ela.  

Niehues-Pröbsting comenta o livro de Sloterdijk e afirma que, ao distinguir dois tipos de cinismo, 

moderno e antigo, ele rompe com a conexão com a recepção do cinismo ao longo da história da fi-

losofia. A diferença entre as duas concepções estaria na relação destas com o poder. O cinismo anti-

go pode desafiar o poder por não estar comprometido com ele. Já o cinismo moderno é a crítica que 

assumiu o poder e, portanto, não tem mais justificativa moral e torna-se suspeito. Para ele distinguir 

dois tipos de cinismo é problemático pois não dá conta da longa história da recepção do cinismo. 

A longa história do cinismo, por outro lado, nos mostra um panorama diferente. Ele está na origem 

de inúmeras formas literárias que fizeram uso do humor e se contrapuseram ao épico e ao trágico, 

propiciando o surgimento de personagens comuns na literatura européia substituindo os antigos he-

róis. Os cínicos antigos eram críticos da moral grega num tempo em que esta sociedade havia se 

tornado afluente. Os gregos se preocupavam com a felicidade, que para os cínicos só se atingiria 

com o despojamento total e uma disciplina severa que eles mesmos praticavam. Os cínicos viviam 

nas ruas, como mendigos, e faziam suas necessidades em público, fosse se alimentar, masturbar, 

fazer sexo ou defecar, para grande escândalo dos gregos. A palavra cínico tem origem na palavra 
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grega para cão e eles adotaram esse nome como referência à sua filosofia. Diógenes de Sinope, con-

siderado o primeiro cínico, era filho de um banqueiro e foi expulso de sua cidade acusado de adulte-

rar moedas. Esse ato acabaria por se transformar em uma metáfora da sua sabedoria, trocar a moeda 

falsificada do conhecimento convencional para dar espaço ao modo cínico de vida preconizado por 

ele. Platão o chamou de o Sócrates enlouquecido. Os cínicos se inserem na tradição socrática e, 

como tal, exerciam a parrésia, liberdade de fala ou a coragem de dizer a verdade, muitas vezes atra-

vés de insultos e grosserias. Mesmo tendo desaparecido após o fim da Antiguidade, onde eram figu-

ras comuns em todo o império romano, as anedotas e os escritos que os cínicos deixaram tornaram-

se a fonte de uma rica literatura. Como ideologia e tradição literária, permaneceu vivo na fantasia e 

na sátira em obras de Erasmo, Thomas More, Rabelais, Ben Johnson, Cervantes, Oliver Swift, De-

nis Diderot, Nietzsche e muitos  outros.  

O filósofo Michel Foucault dedicou seu último curso à parrésia. Para ele a filosofia instituída sem-

pre teve uma atitude ambígua em relação aos cínicos, vendo neles um lado que merece atenção e 

outro que merece desprezo. Por não ser institucionalizado não pode ser considerado uma doutrina, o 

que não impede que seja possível traçar um longo caminho do cinismo desde a Antiguidade até os 

dias de hoje. O paradoxo, para ele, é o cinismo se constituir ao mesmo tempo um dos elementos 

comuns da filosofia e também seu ponto de ruptura. Ele vê na história européia três suportes que 

garantiram a transferência do cinismo, o ascetismo cristão, o militantismo organizado de sindicatos 

e partidos e a arte. Ele menciona a literatura medieval estudada por Bakhtin como arte cínica, sobre-

tudo ao que diz respeito à festa e ao carnaval, mas é na arte moderna que o cinismo se torna mais 

significativo.  

Um aspecto importante é a questão do humor. Bernardet havia dito que o filme pode ser “alegre e 

divertido”. A adoção da chave do humor é clara e manifesta-se no uso da música, nas brincadeiras, 

mesmo que cruéis, nas músicas infantis, na presença do Palhaço, nas associações desconcertantes 

entre imagem e som. Mas o filme não é engraçado. Assisti-lo é uma experiência angustiante, tensa, 

que não nos prepara para rir, ao contrário do que entendem Guimarães e Lima. Para eles o filme 

produziria um riso forçado no espectador, que até mesmo se perguntaria se é mesmo para rir em al-

gumas cenas. O riso provocado pelo filme não seria um riso espontâneo. O riso forçado é um riso 

de constrangimento.  

Um aspecto que não foi suficientemente analisado, segundo Bernardet, é a presença corporal do di-

retor na cena, ponto levantado por Guimarães e Lima. Essa presença física e camarada do diretor 
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com os policiais é possível porque justamente ele se expõe junto com eles, estabelecendo um diálo-

go de igual para igual, ao se colocar em cena como mais um personagem. O Diretor é o bufão que 

desencadeia as situações que permitem aos ex-policiais se sentirem à vontade para expor suas vi-

sões de mundo, objetivo maior do filme. Ele também tem a função de garantir ou reforçar o caráter 

reflexivo do filme. Esse bufão insolente, porque desrespeita todas as regras do documentário, que 

ofende a ética, é uma das marcas do cinismo do filme, cinismo insolente, desprezível e provocador, 

que não teme brincar com assuntos sérios, que não teme se divertir com o horror da violência, mas 

que, ao fazer isso, a denuncia e desnuda as visões correntes sobre isso e coloca o espectador no lu-

gar desconfortável de quem apóia e é também responsável por ela. Ao ser grosseiro com o Palhaço 

e ridicularizá-lo através da montagem, o Diretor se arrisca e se expõe, mas isso não é gratuito, é 

através do palhaço que o filme questiona a “doxa”, a opinião comum sobre a violência influenciada 

pela Sociedade do Espetáculo e seus programas de televisão e questiona a posição do espectador. 

Os comentários a respeito da montagem do filme chamam atenção para um outro aspecto dessa crí-

tica, que já se apresentava no texto de Migliorin, mas não de forma tão contundente. O filme, cla-

ramente, é confrontado com um outro tipo de documentário. Esse outro documentário, poderia ser o 

que Bernardet referiu como um documentário em que as vozes são sempre in, os cenários são sem-

pre realistas, não se utilizando jamais um estúdio com fundo infinito, onde a câmera se mantém 

quieta, respeitando a dor e a lamentação dos entrevistados. Esse tipo de postura em relação ao do-

cumentário, momento importante da evolução do documentário brasileiro, foi definida assim por 

Ismail Xavier: 

Esses são alguns traços de uma nova partilha de experiência trazida pela 
postura do cineasta que assume uma posição de olhar e escuta que não é 
fácil equacionar, mas que é sensível à permanência da assimetria de po-
der a separar o homem com a câmera de seu interlocutor-personagem. Ao 
se confrontar com o teatro do cotidiano administrado pela mídia, algo que 
em ponto menor espelha o jogo maior da vida política, busca alternativas 
que definem um reencontrar não exatamente com o real isento de qual-
quer teatralidade, mas com a própria teatralidade, trabalhada em outras 
bases. (2012, p. 10) 

Esse modelo de documentário, de enorme respeito pelo entrevistado, de respeito pelo outro, poderia 

ser representado pela obra de Eduardo Coutinho anterior a Jogo de Cena.  

A entrevista se generalizou e tornou-se o feijão com arroz do docu-
mentário cinematográfico e televisivo. Perderam-se as justificativas 
iniciais, quaisquer que fossem elas – descoberta da fala, dar voz a 
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quem não tem, objetividade do documentarista etc. –, e a entrevista 
virou cacoete. (BERNARDET, 2003, p. 285) 

A relação entre entrevistador e entrevistado pobre é sempre correta, cerimoniosa até. Mas é também 

uma relação fetichista, onde o pobre não pode ser confrontado. Ele é sacralizado mas, por outro 

lado, é também apenas a matéria-prima dos filmes. (BERNARDET, 2003) 

Estas questões estão no centro das discussões sobre documentário, quando surgem novas relações 

entre documentarista e personagem que recolocam em novo plano algo que é essencial no docu-

mentário, a relação com o outro. A busca por modos de interlocução com o outro no documentário 

passou por várias etapas em que se superou um modelo, talvez necessário durante o período da di-

tadura militar no Brasil, em que o cineasta falava pelo outro, oprimido, pobre, excluído. A este mo-

delo sobrepôs-se outro, de dar a voz ao outro, exemplificado pelo cinema de Eduardo Coutinho. 

Mas aqui, à questão sobre de quem é a voz do discurso, a resposta ainda recai sobre o cineasta. Um 

novo tipo de relação entre objetividade e subjetividade é operado pelos chamados Cinema Direto e 

Cinema Verdade. A tradicional oposição entre ficção e realidade é posta em crise: 

Tributário do modelo de verdade pré-estabelecido da ficção, o do-
cumentário assim mantinha uma veneração inseparável de toda fic-
ção que é a de apresentar-se como verdadeira, seja na religião, na 
sociedade, seja no sistema audiovisual. Daí a força desestabilizado-
ra das pseudo-narrativas. É delas que a fabulação retira todo o seu 
proveito. […] Ele (o documentarista)  se encontra, assim, diante de 
situações que demandam novos lugares de enunciação, outros pon-
tos de vista, interferências ou posições em relação àquilo que pre-
tende enunciar. Ele se encontra, então, na condição de poder afirmar 
‘eu é outro’. Afirmação que ele não pode fazer sozinho, recluso na 
privacidade de uma consciência, mas na relação nova que consegue 
estabelecer com as personagens reais do documentário em processo. 
Tal relação é aquela em que cineasta e personagem real se inter-ce-
dem fazem passar de um a outro, não identidades incrustadas, sabe-
res estabelecidos ou significações de senso comum, mas justamente 
o que põe em fuga todos esses dados imediatos da realidade, para 
além dos quais novas possibilidades de vida podem adquirir inscri-
ção. (TEIXEIRA, 2012). 

O filme se coloca como uma provocação explícita a esse modelo, de modo absolutamente coerente 

com o cinismo desde suas acepções mais antigas, com a intenção, justamente, de sacudir, de bagun-

çar esse modelo. Nesse sentido ele é muito bem sucedido. Como afirmou Migliorin, que se sentiu 

seduzido por esse aspecto: “a ironia, a manipulação explícita, a distância do bom mocismo tão fre-

quente no documentário são aspectos sedutores. O documentário tornou-se (mais uma vez) um es-
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paço para a pureza das boas intenções.” (2008, p. 77) Achamos que é a isso que se referia Bernardet 

quando disse que não é possível ficar indiferente a Jesus no Mundo Maravilha. “De duas uma: ou 

ignoramos a existência deste filme (e aí tudo bem), ou não a ignoramos. Se não a ignorarmos, Jesus 

no mundo maravilha passa a ser uma referência inevitável no panorama atual do documentário bra-

sileiro” (BERNARDET, 2009c, s/p). 

Mais ou menos no mesmo período em que escreveu sobre Jesus no Mundo Maravilha em seu blog, 

Bernardet, postou uma série de artigos intitulados O boom do documentário (BERNARDET, 2009d, 

2009h, 2009i, 2009j, 2009k), em que discute os termos ‘Romance’ e ‘Documentário’, segundo ele 

difíceis de definir devido à enorme diversidade de obras que se enquadram em um ou em outro ter-

mo. Segundo ele, “a extensão e a imprecisão, não são a fraqueza de ‘Romance’ ou ‘Documentário’, 

mas a sua riqueza” (2009h, s/p). Ele menciona Paul Ricoeur e sua obra Temps et récit onde descreve 

o que chama de “ciclo infernal que assola a narrativa literária e depois cinematográfica faz uns três 

séculos” (2009d, s/p). A busca pelo realismo ou naturalismo se intensifica até que o seu artificialis-

mo começa a ficar de novo evidente e surge um rompimento, as convenções desmoronam, como 

quando apareceu Ulysses, de James Joyce, para em seguida se iniciar novo “ciclo infernal”, com o 

surgimento de novo realismo ou naturalismo.  

E o ULYSSES do filme documentário já explodiu. Seu título é: 
JOGO DE CENA, que não deixou muitos sobreviventes. Penso que 
é necessário perceber as dimensões de JOGO DE CENA. Não é um 
filme importante e transformador no quadro do cinema documentá-
rio brasileiro, é um abalo sísmico de 7 graus na escala Richter no 
cinema documentário em geral, ou, mais precisamente, no docu-
mentário baseado na fala. JOGO DE CENA é uma explosão trans-
formadora da magnitude que tiveram no passado filmes de Eisens-
tein ou Godard. Talvez se possa dizer que JOGO DE CENA anuncia 
o encerramento de um ciclo de cinema que Jean Rouch iniciava há 
meio século com EU, UM NEGRO. (BERNARDET, 2009d). 

Esse abalo sísmico não é pouco, Bernardet chama atenção para a coragem de Coutinho ao realizar 
“Jogo de Cena”. 

JOGO DE CENA põe em dúvida toda a filmografia de Coutinho 
desde SANTO FORTE (uma coragem excepcional). JOGO DE 
CENA põe em dúvida todos os filmes documentários baseados na 
fala como discurso da subjetividade e no relato de histórias de vida. 
Põe em dúvida a relação entre o corpo falante e a fala da subjetivi-
dade (quem emite esta fala? essa fala fala do quê?). […] O filme 
desestabiliza a noção de sujeito. (BERNARDET, 2009f). 

Jesus no Mundo Maravilha aparece num momento em que o documentário brasileiro vive um mo-

mento de crise daquele humanismo clássico mencionado por Migliorin. Crise assinalada por Ber-

nardet com o surgimento de Jogo de cena, de Eduardo Coutinho. É a crise de um modelo do qual o 
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maior expoente é também o seu detonador, o cinema de Eduardo Coutinho, e sua obra construída a 

partir de Cabra marcado para morrer, que não por acaso, segundo o próprio Coutinho, citado por 

Eduardo Escorel (2011, s/p), foi uma resposta a provocações e questionamentos do próprio Bernar-

det. O texto de Migliorin reflete essa percepção e procura situar o filme de Cannito em relação ao 

documentário brasileiro. Guimarães e Lima, ao contrário, têm uma reação indignada à ousadia de 

Cannito de não se submeter àquele cânone. A “montagem cínica” do filme, definida por eles em seu 

artigo, é referida como uma provocação e um insulto àquele modelo de documentário, por parte de 

um filme que, segundo eles, não respeita os personagens e nem o espectador  

Jesus no Mundo Maravilha é sem dúvida um filme perturbador, como é perturbadora a imagem de 

um ex-policial, assassino confesso de 80 a 100 vítimas, patrulhando um parque de diversões por-

tando uma arma. Também é notável como o filme, através de suas estratégias, desestabiliza discurso 

e espectador. A discussão surgida em torno de Jesus no Mundo Maravilha, levanta questões extre-

mamente importantes sobre o documentário que se faz no Brasil.  

Este filme expressa uma sociedade que não acredita em seus 
valores, que não acredita em suas instituições. Basta ver como 
são tratados os engravatados de alguma ONG ou comissão de 
direitos humanos. É duro de engolir: Jesus no mundo maravilha 
é a expressão de uma sociedade que entrega a proteção de suas 
crianças a assassinos. (BERNARDET, 2009c, s/p) 

As estratégias de choque e escândalo do filme não se dirigem apenas aos críticos e ao cânone do 

documentário, mas são dirigidas ao público espectador e, nesse sentido, o choque pretende balançar 

uma série de noções correntes a respeito da violência e da polícia. O filme faz isso desestabilizando 

o lugar do espectador, tirando-o de sua zona de conforto e assim coloca em dúvida opinões corren-

tes sobre a violência e conceitos como “bandido bom é bandido morto”, ser bandido ou policial “tá 

no sangue” etc. É chocante no filme ver que a segurança dos frequentadores do parque de diversões 

está delegada àqueles homens violentos.    

As brincadeiras do filme, seus artificialismos, como bem notaram Guimarães e Lima, tem como re-

ferência o mundo televisivo. São truques como o aplauso de uma platéia inexistente quando Pereira 

pede palmas para Jesus, os sons engraçados que acompanham as brincadeiras do Palhaço, os sons 

de tiros e sirenes de polícia como os utilizados nas “videocassetadas”. A reflexividade do filme evi-

dencia isso através das referências cinematográficas, dos truques, da presença do Diretor em cena, 

assim como a de membros da equipe de filmagem, microfones em quadro, personagens que olham 
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para a câmera e até mesmo a negociação entre Diretor e Palhaço da participação deste no filme, o 

que inclui um flashback que mostra como ele invadiu o quadro. 

O personagem do Palhaço representa esse espectador. Ele e o diretor são os únicos personagens que 

não tem relação direta com o tema da violência, comum aos outros personagens e também não par-

ticipam do diálogo entre ex-policiais e a família que perdeu o filho. No entanto é o Palhaço que 

contamina a Subjetiva Indireta Livre do filme, que se dá pela farsa, pelo humor, pelo deboche. O 

Palhaço invade e negocia sua participação no filme porque pensa que ali poderá encontrar o cami-

nho para seu maior sonho, o de se tornar apresentador de programas de televisão e, assim, tornar-se 

celebridade. O Palhaço imagina que ao conseguir sua participação no filme este caminho estará ga-

rantido. Mas ele não tem a menor ideia de que filme é esse. Imagina que ele é o caminho para o seu 

sucesso. Aos poucos ele vai descobrindo que não é bem assim e percebe que o filme e o Diretor 

zombam dele. Outra atitude cínica, típica dos cínicos da Antiguidade. A zombaria e o humor em re-

lação ao Palhaço, e a participação direta do Diretor nessa zombaria, expõe o próprio Diretor e o fil-

me às críticas e ao ridículo. E desmascaram o ridículo da pretensão do Palhaço ao estrelato através 

do filme. A sociedade do espetáculo, ao alienar o espectador, também tem sua parte na manutenção 

da situação de violência de que trata o filme.    

Ao adotar o escândalo como estratégia, tratando assunto sério com humor, escrachando os persona-

gens, ao espectador e a si mesmo, o filme se insere na tradição do riso popular, na carnavalização, 

na tradição da arte ocidental, como vimos com Foucault e Bakhtin, como fez o Tropicalismo, na 

leitura de Ivana Bentes. “No carnaval ritual descrito por Bakhtin também vamos encontrar esse fas-

cínio antropofágico por todo tipo de alteridade. A assimilação do outro, no carnaval e na antropofa-

gia, pode ser lida como um ato de transmutação cultural.” (BENTES, 2007, p. 106) O carnaval se 

dá com uma ruptura da hierarquia e do espaço social das normas e regras políticas e religiosas, ins-

taurando uma transmutação de todos os valores, como propunha a filosofia de Nietzsche, construin-

do um mundo às avessas. No carnaval e na antropofagia, a devoração do outro não se dá como do-

minação nem imposição, mas como assimilação e fusão, assumindo a potência dessa alteridade, no 

que tem de mais nobre e mais baixo. (BENTES, 2007) O filme devora os policiais e os vomita de 

volta para nós, depois de terem sido carnavalizados. Nesse sentido o filme se insere na tradição da 

sátira cínica, da bufonaria. O filme monta imagens que produzem efeitos de gosto para lá de duvi-

dosos, como quando Lucimar fala do filho morto, caído, e vemos crianças escorregando no tobogã 

do parque. Ou quando o ex-bombeiro defende amputação de membros como pena para bandidos, 

enquanto vemos Jesus e sua família cortando carne e se deliciando nos espetos da churrascaria. 
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A cena da churrascaria é o único momento do filme que envolve o uso de imagens de arquivo. O 

ex-bombeiro afirma que não se pode filmar ocorrência policial e que a polícia perdeu a moral devi-

do aos programas de televisão. Num primeiro momento, poderíamos pensar que as imagens de ar-

quivo que são mostradas a seguir serviriam para corroborar o que ele diz. Mas não é bem assim. As 

imagens de arquivo não foram escolhidas ao acaso. Elas mostram  o que ficou conhecido como “O 

caso da Favela Naval”. As imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram policiais torturan-

do, humilhando e assassinando moradores. Essas imagens correram o mundo e tiveram inúmeros 

desdobramentos importantes: a Constituição de 1988 completava dez anos e as medidas que ela 

previa em relação aos Direitos Humanos ainda não haviam sido implementadas. Com a divulgação 

das imagens tudo muda, o Senado aprova um projeto que tipificava o crime de tortura, os crimes 

contra os direitos humanos são federalizados, a tortura é tornada crime inafiançável e é criada a Se-

cretaria Nacional de Direitos Humanos, além de estudos para unificação das policias civil e militar. 

Nas imagens vê-se os policiais abordarem os ocupantes de um carro para extorqui-los. Como os 

ocupantes não tinham dinheiro, são espancados, inclusive com golpes de cassetete na sola dos pés. 

Quando finalmente são liberados, um dos policiais atira duas vezes contra o carro, atingindo um dos 

ocupantes na nuca, que vem a falecer logo depois. Os policiais foram condenados por homicídio, 

tentativa de assassinato e, a maioria, abuso de autoridade. Para o ex-bombeiro, o reconhecimento 

dos Direitos Humanos significou a desmoralização da polícia. Quando ele se refere à sua época, 

quando estava na ativa, vemos que ele se refere ao período da ditadura militar no Brasil, onde havia 

censura à imprensa e o Estado torturava e matava os opositores. As imagens desmascaram a fala do 

policial pois mostram que a polícia não estava fazendo seu trabalho, o que vemos é abuso de poder, 

de autoridade, praticado pelos policiais.  

O clímax de Jesus no Mundo Maravilha é o momento em que Lúcio diz, sem o menor pudor, (e o 

despudor é outra marca do cinismo) que matou entre 80 e 100 pessoas. O filme é todo construído 

em torno desse momento, ou ainda, construído para que esse momento acontecesse e fizesse parte 

da mise-en-scène. Mesmo que, como disse Migliorin, “aquelas falas não são novas, conhecemos a 

lógica dos policiais, conhecemos o imaginário de vingança que atravessa esse universo, assim como 

somos constantemente confrontados com imagens e sons de pobres que sofrem” (2008, p. 77-78), 

nunca vimos antes alguém admitir dessa maneira que matou tanta gente. Nunca se viu também, de 

maneira tão cínica, um personagem de documentário exibir seu racismo e sua crueldade ao contar 

como executou o “bitelo de um crioulo”, sem esconder o prazer que sentiu ao matar um ser huma-

no. Está aí exposto da forma mais cruel o lado mais sórdido da violência da nossa sociedade.   
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A ética do filme em relação aos policiais foi questionada em relação ao fato dos ex-policiais admiti-

rem, assumirem abertamente, os crimes que cometeram. Migliorin questiona com podem fazer isso 

e fala do risco que eles correriam após o filme, de sofrerem consequências por causa disso (2008, p. 

79). A resposta, nos parece, está no próprio filme e é dada pelos próprios ex-policiais. Todos já fo-

ram punidos e é por isso, e por não serem mais policiais, que podem estar no filme. Como é dito por 

eles no filme, é mais fácil se safar de um homicídio do que de lesão corporal. Não sabemos porque 

Lúcio foi exonerado da polícia, mas foi esse o motivo que afastou Jesus. Já Pereira, pelo que pode-

mos saber de sua história, que ele próprio conta no filme, foi processado e condenado por homicí-

dio, por agir como esquadrão da morte. Nos créditos finais somos informados que a Polícia Militar 

não permitiu a participação no filme do policial que matou o filho de Lucimar e Eremito e também 

que ele não sofreu jamais qualquer punição pelo crime. 

O filme todo se expressa através de uma Subjetiva Indireta Livre, como definida por Pasolini, e De-

leuze, como vimos no início do capítulo 3. O filme assume sua condição de narrativa inverídica, 

que não pretende ser reflexo do real, mas que o revela através do diálogo polifônico que estabelece 

com seus personagens, confundindo a voz do próprio filme com as vozes de seus personagens.  

A Subjetiva Indireta Livre em Jesus se manifesta de várias maneiras. A mais evidente é a contami-

nação pelos personagens. Essa é uma diferença em relação aos filmes analisados por Pasolini, além 

de aqueles serem ficcionais. Em Jesus a contaminação é principalmente do personagem do Palhaço, 

que se verifica no uso da farsa, mas também há contaminação dos outros personagens. Já no prólo-

go, o bloco de Lúcio se mostra contaminado por ele e pelo relato que faz da tentativa de vingar o 

latrocínio que vitimou sua mãe. O bloco é construído como uma paródia de western. A sequência 

que apresenta Jesus e sua família sofre duas contaminações, a dele próprio em sua casa e do palhaço 

quando sai para trabalhar. As cenas de Pereira no templo adotam a atmosfera evangélica. A cena 

mais longa do filme, que não por acaso está situado no meio exato do filme, mostra Pereira num 

templo, contando sua vida como se estivesse em uma sessão de purgação. Ele gesticula, fala para 

uma platéia que não está em cena, mas que bate palmas quando ele pede, som não-diegético que 

imita as claques de programas de televisão. Na churrascaria onde o ex-bombeiro militar é entrevis-

tado, as imagens da entrevista são montados em paralelo às imagens da família de Jesus almoçando 

churrasco, cortando com uma faca a carne que é oferecida no espeto enquanto o ex-bombeiro de-

fende a execução de bandidos e a pena de morte, ao som de uma música que remete às touradas. 

Nas sequências dos Direitos Humanos e do treinamento da SWAT, há um tratamento paródico em 

relação a filmes ou a programas de televisão. No primeiro caso, dos filmes de Tarantino, na chegada 
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dos representantes dos Direitos Humanos e dos ex-policiais que irão se sentar a uma mesa para 

conversar. No caso do treinamento policial a cena começa filmado com a câmera rente ao chão, em 

contre-plongée, com música que alude a filmes americanos de ação. Na última sequência do filme, 

em que os pais do adolescente assassinado são confrontados com os ex-policiais que participaram 

do filme, a cena é montada em paralelo com uma batalha de paint-ball, que espelha o confronto dos 

dois lados, mas também parodia filmes de ação e western, através de uma versão paródica das mú-

sicas de Ennio Moricone. Nos créditos finais aparece o nome de alguém chamado I knew More 

Cone. Muitas dessas cenas, e outras que não foram listadas aqui, são contaminadas pelo palhaço. 

Num dos diálogos do palhaço com o diretor ele diz que o filme não pode ter só revólver e violência, 

mas que o filme deveria ter coisa infantil e criança também. O cinismo, que Guimarães e Lima 

identificam como figura estilística do filme, combina-se à Subjetiva Indireta Livre que Pasolini já 

identificara como estilo. O filme é um documentário em tom de farsa e isso é resultado da contami-

nação do filme pelo personagem do Palhaço.  

Seguindo as características que Pasolini e Deleuze identificam como características da Subjetiva 

Indireta Livre no cinema, enumeramos uma série delas que encontramos em Jesus: o jump-cut, cujo 

uso foi referido por Guimarães e lima como “histérico”; entrevista fora de sincronismo, entrevista 

em estúdio com fundo infinito; câmera à deriva; olhares para a câmera; microfones em quadro; cena 

dentro da cena (o Palhaço invadindo o quadro enquanto Lúcio era filmado); alteração de velocidade 

da imagem (acelerada e em câmera lenta); música e sons não-diegéticos; efeitos sonoros parodiando 

videocassetadas; planos abstratos desfocados; presença em cena do diretor; os planos das crianças 

que não são justificados nas cenas; uso da paródia em documentário; ludicidade; a arma que atinge 

a câmera na cena do paint-ball.  

O filme é estruturado em torno de um “diálogo” entre os ex-policiais e os pais do adolescente assas-

sinado por um policial militar. Esse diálogo se apresenta não como uma conversa direta entre esses 

dois lados, conversa que só acontece na cena do encontro final, mas é esse diálogo que compõe a 

estrutura do filme ao nível das falas. A cada cena dos ex-policiais corresponde um depoimento do 

casal que, pela justaposição e pelo sentido, sempre se relaciona à fala anterior, como vimos no capí-

tulo 4. Esse diálogo apresenta as visões dos ex-policiais, de um lado, e dos pais do adolescente, de 

outro, sobre a questão da violência policial. É um diálogo que não se resolve, que não tem solução. 

Na cena final os dois lados são colocados frente a frente, mas é um diálogo que não se conclui. 
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O resultado é um filme em relação ao qual, como disse MIGLIORIN, não é possível se identificar 

com nada. Não há ponto de apoio que auxilie a navegação. O filme nos joga na cara aquilo que de 

tão batido, tão gasto, já neutralizamos, a violência contra uma parte da população, violência perpe-

trada pelo Estado, em nome do Estado e da qual todos são cúmplices. Poucas vozes se revoltam ou 

se chocam com o que acontece diariamente nas periferias, mas que só atinge o outro, pobre, preto e 

favelado.  

Ao encerrar o filme com o Palhaço proferindo uma frase de moralismo desconcertante, Jesus apre-

senta um espelho quebrado, como aquele a que se referiu Foucault em relação ao cinismo. É um 

espelho que mostra uma imagem estilhaçada, onde é difícil identificar a imagem refletida. O filme 

atira ao espectador a lógica moralista do Palhaço. 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