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RESUMO  

O trabalho encontra-se dividido em dois blocos distintos. No primeiro, 
intitulado democratização e violência, o foco da discussão caminha para a relação 
que a violência do crime organizado no Brasil mantém com o processo 
democrático. O que está em jogo não é o final da violência de Estado, mas uma 
mutação do modo dessa violência ser processada. No segundo momento, intitulado 
cinema e democracia, essa nova violência passa a ganhar espaço nos roteiros do 
cinema nacional contemporâneo da década de 90. Não se trata de um abandono das 
estéticas da década de 60/70, mas da deslegitimação da unidade epistemológica e 
política da democratização. Quem fala agora é o traficante: o fora da noção de 
resistência de outrora.    
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O que é a verdade, portanto 

 
pergunta Nietzsche. Um batalhão móvel de metáforas, 

metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram 
enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após longo uso, 

parecem a um povo sólidas, canônicas, obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se 
esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas que 

perderam sua efígie e agora só entram em consideração como metal, não mais como 
moedas .  

Nietzsche, citado por Scarlett Marton.   

Esse trabalho pretende discutir o enfoque dado ao tema da violência no 

cinema brasileiro das décadas de 90/2000, tendo em vista o final da era militar e a 

abertura política na década de 80. Não se trata de pensar o tema como se o cinema 

pudesse caber na lógica do decalque da realidade social, mas de focalizar um 

processo de hibridização entre os registros sócio-históricos e estético-culturais que, 

muitas vezes, são pensados como instâncias separadas. 

Ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira dos anos 80 reúne as 

condições históricas em torno do processo de democratização, o tema da violência 

proveniente do narcotráfico começa a ocupar as linhas dos roteiros de filmes 

brasileiros. Nesse período, o crime organizado, que já era uma realidade incipiente 

no país, também começa a ganhar espaço na imprensa brasileira. 

Portanto, a conexão proposta aqui envolve duas faces de um problema: em 

nível macro, a abertura do processo democrático, o fim da ditadura e o surgimento 

do crime organizado; em nível micro, o deslocamento da encenação da violência 

no cinema brasileiro contemporâneo em relação às estéticas cinematográficas das 

décadas de 60/70.  

DEMOCRATIZAÇÃO E VIOLÊNCIA  

O início da redemocratização, entre os dois últimos anos da década de 70 e 

meados da década de 80, encontra-se inscrito no imaginário nacional como o fim 

da violência perpetrada pelo Estado. É possível ver na expressão, tão comumente 

difundida, fim dos anos de chumbo , um colorido esperançoso que alimenta o 

orgulho do brasileiro por ter atravessado e deixado para trás uma situação política 

que ainda continuou sendo vivenciada pelos países irmãos hispano-americanos. 

Essa esperança encontra-se, ainda hoje, ancorada em meia dúzia de acontecimentos 



facilmente descritos pelas historiografias oficiais: o fim do AI-5 e da tortura 

institucionalizada, signo das políticas de governo e da ideologia da segurança 

nacional; a re-introdução do direito de habeas corpus; o governo de Figueiredo e 

sua proposta de redemocratização lenta e gradual; a anistia dos exilados políticos; a 

mobilização popular em torno da campanha pelas Diretas Já e a primeira eleição 

direta no país. Aquele momento reuniu, portanto, uma série de condições 

favoráveis à difusão da idéia de que a democratização era um processo evidente e 

incontornável.  

Entretanto, nem todos compartilharam a comoção, a expectativa e a 

esperança que circundavam a perspectiva da abertura política, no país. Fora da 

ordem do entusiasmo ou da desconfiança e do medo que envolvia os últimos 

acontecimentos do final da década de 70, encontrava-se um segmento social que 

era, ironicamente, o centro da bandeira dos movimentos revolucionários das 

esquerdas. Para Paulo Lins2, a percepção do golpe e do regime de forças que dava 

as cartas no processo ditatorial era difusa para a maioria dos moradores da favela. 

Em entrevista para o documentário Notícias de uma guerra particular3, quando o 

entrevistador pergunta pela ditadura, Lins simplesmente devolve a questão com 

uma outra: aquele caso lá da Barra Funda, não é? , e traz à tona a razão da falta 

de comoção e de interesse pelo tema que parecia ter importância generalizada no 

imaginário nacional. Os efeitos da ditadura militar não foram sentidos pelos 

moradores das favelas como pela classe-média brasileira. Da mesma maneira, 

também não foi vivenciado com a mesma expectativa o processo de 

democratização no Brasil. As guerrilhas políticas eram brigas dos outros. Se tal 

postura expressa uma alienação, resta saber de que lado ela está: no morro ou no 

asfalto?  

Paulo Lins alega que a favela sempre esteve em guerra no Brasil e que a 

violência nos anos 70 não era amplamente percebida, porque era controlada4 pelo 

Estado. Era uma violência localizada, contida e invisível para o resto da sociedade. 
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acordos .  



Tratava-se, naquele momento, de operar uma política dominante de ocultação da 

violência, para que o discurso do crescimento social e do desenvolvimento 

entoasse mais alto o seu brado entre os membros mais beneficiados pelas políticas 

do governo militar, que não tinham o muito interesse em uma transformação social 

mais profunda.  

O CRIME ORGANIZADO: MORRO E ASFALTO, PRESO COMUM E PRESO POLÍTICO  

Celso Amorim5, nas primeiras páginas de seu livro CV 

 

PCC: a 

irmandade do crime , resultado de uma pesquisa sobre a formação do crime 

organizado no Brasil, encontra as condições de emergência do crime organizado 

num curioso regime de forças que resulta da soma de experiências entre presos 

comuns e presos políticos. Não houve por parte das instituições de repressão da 

época o cuidado de separar tais detentos ou dar condições mínimas de dignidade 

para a comunidade carcerária. A soma de diferentes reivindicações articuladas com 

diferentes formas de violência foi gerando o corpo de um monstro desde o regime 

das forças armadas, mas seus efeitos somente poderiam ser percebidos anos mais 

tarde.  

Em última instância, o surgimento do Comando Vermelho CV, principal 

facção criminosa do país, finca suas raízes no contato entre presos comuns e presos 

políticos ainda nos períodos mais repressivos da ditadura militar. A ditadura foi, 

portanto, capaz de produzir uma mutação no modo como a violência vai se 

processar na sociedade, sobretudo a partir dos anos 90, período em que o crime 

organizado se infiltra nas brechas deixadas pelo poder público e conquista um 

grande poder de articulação e barganha. 

Antes de desenvolver tal questão, dar-se-á um passo mais atrás. Na cadeia, 

os presos políticos eram constituídos por pessoas com alto nível de articulação, 

tanto no que diz respeito às idéias quanto aos modos de pô-las em prática na 

política da resistência. Encarcerados estrategistas em potencial, com alto poder 

contra a ordem estabelecida, inteligência e coragem para por em prática suas 

idéias. Suas ações eram orientadas para determinados fins enraizados no projeto de 

transformação da sociedade. A influência de Marx e dos marxistas em geral era 
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muito intensa, havia discussões de textos clássicos e muitos dos prisioneiros eram 

confessadamente marxistas-leninistas.  

Os presos comuns, salvo raras exceções, eram compostos por pessoas que 

não chegaram a completar o segundo grau, mas que, em geral, traziam de suas 

experiências de vida um grande sentimento de revolta contra as injustiças sociais e, 

muitas vezes, experiências em confronto com a polícia e com o manejo de armas. 

Portanto, não se está diante de uma oposição entre saber e não saber, mas de 

saberes distintos. O que ocorreu, durante o regime militar, foi um processo de 

hibridização desses saberes. Tanto a bandidagem comum vai se organizar e 

passar a atuar de acordo com táticas de guerrilha herdadas da resistência à ditadura 

cubana, quanto alguns dos presos políticos, incapacitados para deixar a condição 

de ilegalidade, vão tomar a direção do crime organizado logo depois. Os exemplos 

de membros da classe média, na maioria das vezes ex-guerrilheiros que optaram 

pelo crime organizado, depois da ditadura militar, encontram-se enumerados no 

livro de Celso Amorim. 

A partir da década de 90, período em que o regime democrático começa a 

se consolidar, a violência associada ao tráfico de drogas começa a ganhar espaço 

nos noticiários de TV e nas páginas dos jornais. A cara da nova violência 

começava a se delinear de forma mais explícita desde o final de 70 no Rio de 

Janeiro e, em São Paulo, vai ganhar contornos mais definidos a partir de 80, com o 

famoso tiroteio no Condomínio dos Bancários, que resultou na morte do traficante 

Zé do Bigode6, um dos primeiros dirigentes do Primeiro Comando.  

Segundo Celso Amorim, no período de amadurecimento e disseminação 

das facções, a violência do crime organizado se alastra, além de SP e RJ, por outras 

capitais como Vitória, Belo Horizonte, Recife e Salvador. O próprio Amorim, além 

do jornalista Jomar Jozino7, salienta que esse processo não foi homogêneo em 

todas as capitais brasileiras e que os elementos que mais contribuiram para a 

disseminação da violência do tráfico foram as constantes transferências de líderes 

de facções do Rio de Janeiro, como Comando Vermelho e Falange Vermelha, para 

                                                

 

6 AMORIM, Celso. Op.Cit. Segundo o autor, o referido acontecimento  que culminou com a morte 
do traficante depois de muito trabalho da polícia -, inaugurou a ação do Comando Vermelho na 
Capital Paulista. Ele acrescenta que, na época, toda a polícia ficou impressionada com o nível de 
violência do traficante e com o seu poder de fogo.  
7 JOZINO, Jomar. Cobras e lagartos: a vida íntima e perversa nas prisões brasileiras, quem manda 
e quem obedece no Partido do Crime. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. 



presídios situados em outros estados. Foi assim que surgiu, em São Paulo, o 

Primeiro Comando da Capital ou Partido da Comunidade Carcerária - PCC. 

É importante salientar que, embora Amorim focalize o nascimento do 

crime organizado no Rio e Jozino se volte mais detidamente para seu 

desdobramento nos anos 80 em São Paulo, ambos são taxativos em afirmar que o 

tráfico de drogas (cocaína, crack e outras drogas sintéticas), como se conhece hoje 

em dia, é um fenômeno pós-ditadura militar.  

Para melhor desenvolver as relações entre o processo democrático e a 

emergência da violência proveniente do narcotráfico, o discurso da imprensa 

especializada é uma ferramenta indispensável, pois aponta a relação perigosa que 

se instalou, no Brasil, entre os poderes estabelecidos e os líderes das facções 

criminosas. O interesse desse trabalho, portanto, não é procurar somente no interior 

das ciências sociais as respostas acerca de questões que são vividas por todos na 

sociedade, mas de tocar em outras malhas discursivas para não cair na armadilha 

do epistemocentrismo, conforme adverte Nestor Garcia Canclini8.   

CINEMA E DEMOCRATIZAÇÃO  

À medida que tal dinâmica da violência se processa no corpo social, no 

cinema brasileiro, sua encenação está presente em um conjunto de produções que 

tanto focalizam os processos de sociabilidade na favela, como a vida nos presídios. 

Nesses dois espaços, a droga funciona como o cimento que dá liga à dinâmica das 

relações. Aproveitando as lições do cinema novo, é importante salientar que se 

trata, mais uma vez, de uma conexão microscópica entre cinema e democratização. 

A novidade é que, agora, a democratização no campo político não dá conta das 

demandas sociais e de seu campo amplo de reivindicações, que ultrapassam as 

necessidades básicas em direção à inserção na lógica do consumo. 

O tráfico no cinema é sintoma de que, tendo em vista o deslocamento das 

grandes narrativas como adverte Jean François Lyotard9, o que se abala é a 

legitimidade do processo democrático como objeto da luta política dos 

                                                

 

8 CANCLINI, Nestor Garcia. Teorias da interculturalidade e fracassos políticos. In: Diferentes, 
desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. p. 15-31.  
9LYOTARD, Jean François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio Editores, 
1998. 



movimentos de esquerda nos anos 60/70. Como se comportam os encontros e 

desencontros entre a violência no cinema e os processos de resistência? De forma 

aproximada aos movimentos de gênero e de raça, que começavam a surgir naquele 

momento como possibilidades de crítica ao discurso centralizador das esquerdas, o 

que a violência do tráfico no cinema focaliza é a fragilidade da democratização no 

Brasil como fundamento para um deslocamento do modelo de resistência de 

outrora.  

Trata-se da crítica do outro, isto é, daquele que não reuniu condições para 

enunciar seu discurso no período das reivindicações políticas das esquerdas. O 

sujeito do tráfico não é vazio, mas como morador da favela é certo que não foi 

concedida a ele a possibilidade de participar dos movimentos de resistência dos 

anos 60/70, tendo em vista que estes eram formados por universitários da classe 

média e, em geral, reconhecidos como brancos. O traficante é o outro da 

resistência. Sua potência é querer ser alguém. Pensando assim, não parece cabível 

supor que, se seu discurso não pôde ser ouvido naquele momento da ditadura, com 

o surgimento do tráfico surge também a possibilidade de falar?  

Quem será esse que é devir e atualiza todo um discurso em torno do tráfico 

de drogas no cinema do atual Brasil? Quando se pensa nele, é mister considerar 

que não é possível encaixá-lo numa classe definida, já que esta última tem sido 

usada como um mecanismo a favor ou contra o regime de forças que norteiam as 

políticas de Estado. Trata-se de um lugar abandonado pelo Estado, cuja 

particularidade é o desejo de se inserir no comércio de drogas e de armas para 

sobreviver à dinâmica do abandono e se fazer visível. O que o discurso da 

violência no cinema põe em questão é a fragilidade do conceito de classe para dar 

conta deste lugar.  

Desse modo, para que a metafísica da democracia fosse sustentada como 

discurso hegemônico, operava-se um silenciamento por parte de uma ordem 

simultaneamente masculina, branca e heterossexual, sobre as identidades pobre, 

negro, mulher e homossexuais, fora de tal modelo. O tráfico no cinema manifesta-

se como a violência que ficou depois que a ditadura acabou. Ela expõe o reverso de 

um processo de resistência nos anos 70, que se caracterizou por negligenciar 

elementos como raça, gênero e classe. O que tornava singular o movimento de 

resistência era a ausência de um corpo a corpo com as pessoas comuns, bem como 



a sustentação de uma ordem hegemônica branca e falocêntrica, em torno do projeto 

de transformação social.  

Para caracterizar a onda de violência que vai marcar o cinema dos anos 90, 

todo um conjunto de elementos passa a adquirir um valor político. O tráfico de 

drogas como a cocaína, o crack e as drogas sintéticas, a compra e venda de armas 

não registradas pelos órgãos competentes a serviço do Estado e a generalização dos 

lobbies dos chefões do crime organizado com os poderes estabelecidos.  

Desde o cinema novo, a violência é peça-chave de uma conexão entre o 

cinema e a política. Não se tratava de estimular a violência em favor da ordem 

 

como se via no modelo da ditadura militar no Brasil da época , mas de associar o 

elemento tão presente da fome do brasileiro (e da América Latina de modo geral) à 

possibilidade de, por intermédio da violência, fazer esse Brasil miserável falar de 

si. Buscava-se a identidade entre cinema e Povo.  

Para Glauber Rocha10, a violência no cinema consistia de um projeto 

estético como um meio para a conscientização das massas e a transformação 

social. Era preciso fazer o Brasil falar para fora dos estereótipos. O cinema passa a 

ser o lugar desse combate onde a nacionalidade ganha estatuto de máquina de 

enunciação minoritária e, ao mesmo tempo, pressupõe a existência desse fora do 

estereótipo quase transcendental. Diante da máquina do cinema globalizado como 

signo do discurso de poder e, por tabela, do estereótipo, ainda é possível detectar 

no cinema novo a existência dessa metafísica da imagem verdadeira, do fora do 

estereótipo como um lugar de fala na cena política. É toda uma política de 

afirmação do sujeito e da nacionalidade que se estabelece com a estética da fome 

de Gláuber.  

Com a democratização, houve uma reviravolta no valor da violência no 

cinema. No passado, ela estava associada a um projeto estético de conscientização 

das massas diante das pressões do mercado globalizado. A fonte geradora do 

conflito se dava entre o nacional e o global, o de dentro e o de fora, seja ele ligado 

ao nacional ou ao estereótipo. Enquanto movimento de resistência, o que estava em 

jogo no cinema das décadas de 60/70 era a encenação da violência como 

orientação política rumo ao fora do estereótipo. 

                                                

 

10 ROCHA, Glauber. Uma estética da fome. In: Revista Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: n. 3, 
julho/1965. p. 168. 



Depois da ditadura, a violência no cinema se distancia do projeto anterior. 

Ela passa a se comportar como crítica dos processos de resistência que previam, 

aqui e ali, a sustentação do fim do regime e da democratização no país. As relações 

de força foram redesenhadas, à medida que as noções de minoria e maioria 

passam a deslizar nesse mundo consagrado. Com a Anistia, quem passaria a 

dominar a cadeia? Em função das relações entre o corpo carcerário e a situação 

política mais macro no Brasil, não se trata mais de focalizar a violência no cinema 

como um projeto que caminha para a conscientização, mas de perguntar em que 

lugar se encontra essa última donzela perdida chamada de Consciência? Não seria 

necessário tomar a violência no cinema como expressão da força subalterna no 

Brasil para, em seguida, buscar um desdobramento de tal inversão numa sociedade 

marcada por favelas e por cada vez menos oásis de felicidade?   

A questão não é mais a da denúncia da falta de consciência do outro, mas 

a violência no cinema atualmente talvez seja algo com uma outra consistência. Se 

ainda tem sentido a busca de uma identidade estabilizada entre o cinema e o Povo, 

o objetivo passa a ser o de colocar em pauta o desvio da identidade que o crime 

organizado convoca como um problema que não tem nada a ver com amor ou com 

ódio no coração do traficante, mas que envolve uma multiplicidade de 

reivindicações minoritárias. Consequentemente, o cinema do crime organizado 

expõe um processo de desestabilização da unidade democrática, ao mesmo tempo 

em que expõe a silhueta tanto da entrada do cinema no mercado mundial, quanto 

da favela na era da globalização.  

A máquina do tráfico no cinema adquire importância no modo como essa 

violência brasileira de hoje é processada como afirmação de identidades. 

Aproveitando o conceito de máquina de guerra11, o que está em jogo é a 

transvaloração da violência como manifestação negativa do desvio em afirmação 

positiva do subalterno. Diante dos filmes, para que tal dinâmica possa ser 

compreendida, torna-se preciso retirar o caráter ressentido conferido pelos poderes 

instituídos à violência do crime organizado e garantir-lhe um valor positivo, de 

desconstrução da unidade epistemológica e política da democratização. 

                                                

 

11 ZOURABICHVILI, François. O vocabulário de Deleuze. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.  



Em entrevista concedida no filme de João Moreira Sales e Kátia Lund já 

citado, Hélio Luz12 parte do pressuposto de que o sujeito não faz história pelo 

tráfico. A vida daquele que adere a essa indústria ilegal geralmente é curta, o 

destino é sempre o de morrer pelas mãos da polícia ou dos próprios companheiros 

de criminalidade. Esse sentido é restrito, pois a própria vida não pode ser reduzida 

a um vetor de linearidade apenas (quanto mais, melhor), como uma passarela de 

corpos brancos do mundo do asfalto, que desfilam sobre um amontoado de corpos 

negros e pobres estilhaçados pelas ruas da favela.  

Para exemplificar melhor o sentido restritivo da interpretação do antigo 

Secretario, tome-se o filme Uma Onda no Ar13, que conta a história de três amigos 

que resolvem montar uma rádio comunitária ilegal numa das favelas aos arredores 

de Recife. Dois deles seguem o caminho da cidadania, resolvem jogar o projeto 

para frente e encontram dificuldades de toda ordem. Um desses é, ironicamente, 

morto por engano. O terceiro resolve aderir ao tráfico. A argumentação para 

justificar sua escolha entre seus colegas é que seu negócio, de alguma forma, lhe 

permite inverter as posições já instituídas. Pelo depoimento, a entrada do sujeito 

nessa indústria não é um voto em favor da morte, mas uma busca desesperada pelo 

viver pouco, mas viver intensamente . Tráfico é poder.  

A vida não é só dor, mas é gozo também. Para o jovem que adere ao 

tráfico, isso significa entre outras coisas a busca do elemento estético no consumo 

de produtos importados, a afirmação do sujeito através da posse de armas de 

grosso calibre e, num sentido mais amplo, o reconhecimento por parte de uma 

sociedade que se diz democrática e que o marginaliza. Tal posição não é de toda 

sorte infundada como nos discursos oficiais da repressão, quando a crítica ao 

tráfico, muitas vezes, passa inadvertidamente pela legítima defesa dos que 

reuniram poder suficiente para ter seus direitos atendidos. A imagem da violência 

no cinema, atualmente, reclama para si a necessidade de um outro olhar sobre 

nosso particular processo de democratização.   

                                                

 

12 Hélio Luz foi Secretário de Segurança Pública da cidade do Rio de Janeiro na época das 
filmagens do documentário de João Moreira Sales e Kátia Lund Notícias de uma guerra particular.  
13 O filme é também chamado de Rádio Favela. Direção: Helvécio Rattom. 2000. 
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