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RESUMO: 

Este trabalho foi construído a partir de pesquisa de dissertação de mestrado
2
 desenvolvida 

no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(PPGD/UFRJ). Trata-se de pesquisa que tem como objetivo compreender a associação entre a 

ampliação do uso e a legitimação de técnicas de vigilância e tortura no Brasil e nos EUA – em 

perspectiva comparada –, no período correspondente ao final do Século XX e início do Século 

XXI. Em ambos os casos, entender os modos de co-existência destas práticas com regimes 

supostamente democráticos parece ser um desafio intransponível para o conceito tradicional de 

Estado Democrático de Direito.  

No entanto, diante da extrema dificuldade de obter dados sobre práticas não-oficiais – ou 

mesmo ilegais e secretas – dos Estados, propomos observar estas práticas (técnicas) que 

constituem nosso objeto a partir do  “cinema popular”
3
 contemporâneo, analisamos dois filmes 

que as retratam e, possivelmente, constróem os discursos sobre os quais encontram legitimidade. 

Faremos isto por duas razões: a primeira, já mencionada, porque diante da inexistência de dados 

sobre estes temas, o cinema torna-se talvez um dos poucos contextos possíveis através do qual se 

pode ver – ou “testemunhar”
4
 – a representação destas práticas, uma vez que não há imagens 
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oficiais disponíveis sobre elas. A segunda, porque partilhamos aqui a perspectiva metodológica 

dos estudos sobre Direito e Cinema – desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa em Direito 

e Cinema da UFRJ
5
 – de que filmes contribuem hoje para a construção de uma determinada 

“visão sobre a realidade” e sobre o Direito que possui profunda influência naquilo que 

chamamos de “cultura popular”. Neste sentido, o “discurso normativo jurídico” se constitui não 

apenas de “textos interpretados”, mas também de “imagens, sons e histórias que o cinema nos 

conta”. Dessa forma, se é possível observar o Direito pelo cinema – ou o Direito como cinema
6
 –

, deve ser possível também lançar nosso olhar sobre o “não-Direito”, ou seja, sobre o Estado de 

Exceção.  

Esta é, então, uma pesquisa do campo da Teoria do Direito. Contudo, ao invés de fazer a 

pergunta clássica da filosofia do Direito – “o que é o Direito?” – propomos seguir o caminho 

inverso: observar através do cinema a relação que se estabelece entre Direito e “não-Direito”; a 

forma como o Estado de Exceção opera na sociedade contemporânea, e como o Direito se 

relaciona, paradoxalmente, com sua própria negação. Faremos isso analisando as técnicas de 

tortura e vigilância construídas nas imagens do cinema popular contemporâneo e apresentadas 

como possibilidades concretas de emprego cotidiano pelo Estado, sob a justificativa da 

emergência e da necessidade – marcas de um Estado de Exceção permanente. Trata-se de temas 

que fazem parte dos chamados assuntos de “Inteligência”: políticas que contam com os maiores 

orçamentos em boa parte dos Estados, mas cujo controle – político, pelo Parlamento, ou social – 

se torna impossível pela inexistência de dados sobre elas. São as técnicas e práticas de vigilância, 

desaparecimento de pessoas, assassinatos políticos, execuções sumárias e tortura: coisas que 

existem, mas cuja existência é oficialmente negada por quase todos os governos. 

Desenvolvemos aqui a hipótese de que diante da (quase) inexistência de dados oficiais – 

produzidos por estados – sobre os temas da tortura e da vigilância, uma das poucas 

possibilidades de análise destes temas a partir de objetos concretos, empíricos, seja observá-los a 
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partir de imagens produzidas no cinema contemporâneo, ou seja, no funcionamento do 

dispositivo midiático que as contém.  

Para investigar o modo pelo qual estas técnicas de controle policial supostamente 

incompatíveis com regimes democráticos passam a práticas cotidianas e permanentes, propomos 

iniciar nossa discussão por aquilo que tem sido denominado na história do pensamento político 

como “Estado de Exceção”, conforme desenvolvido pelo filósofo Giorgio Agamben; a noção de 

“Sociedade Técnica”, em acordo com a proposta de Jacques Ellul; e a possibilidade de análise do 

cinema enquanto “Propaganda de Guerra”, na linha de abordagem de Paul Virilio.  

Trabalharemos sobre as imagens produzidas em dois filmes, a partir de quatro diferentes 

focos de análise: a recepção dos filmes na mídia – norte-americana, brasileira e européia – em 

veículos impressos e disponíveis na internet; a análise de entrevistas realizadas com roteiristas, 

diretores, atores e outros agentes envolvidos na produção dos filmes; e pesquisas sobre os usos 

políticos e jurídicos dos filmes, e suas consequências – em especial os discursos sobre o caráter 

realista e documental de Tropa de Elite (2007), e o caráter alegórico e político de Cavaleiro das 

Trevas (2008). Buscamos, então, problematizar o contexto jurídico e político em que estas 

transformações no uso de técnicas de tortura e vigilância ocorreram, a partir da análise destes 

dois filmes populares contemporâneos de expressiva bilheteria e repercussão. 


