


O capitão Nascimento
(Wagner Moura) "lida"
com um bandido: um
batalhão de policiais

honestos, mas violentos
como cães de guerra

Tropa de Elite é um
retrato da guerra urbana
brasileira, vista da
perspectiva de um dos lados
combatentes: os policiais

Jerônimo Teixeira

O tiroteio crítico é quase tão intenso quanto os cho-
ques entre policiais e bandidos na tela. Tropa de
Elite (Brasil, 2007) só entrou em cartaz na sexta-
feira no Rio e em São Paulo (a exibição no resto

do país começa no dia 12), mas há tempos ê um filme dis-
cutido, e também um dos mais vistos no país: pelo menos
l milhão de DVDs piratas foram vendidos desde agosto.
Depois de sua exibição no Festival do Rio, no mês passa-
do, a patrulha ideológica abriu fogo: o filme do diretor Jo-
sé Padilha foi acusado de aceitar a tortura (veja quadro na
pág. 137) e criminalizar o usuário de drogas. A indefectí-
vel pecha de "fascista" também foi levantada. Tudo bala
perdida: Tropa de Elite não é nada disso. É um retrato de-
sassombrado da violência urbana brasileira (ou, mais es-
pecificamente, carioca), do ponto de vista dos policiais
que matam e morrem na guerrilha das favelas — de certa
forma, é uma perspectiva complementar à de Cidade de
Deus, que apresentava a mesma tragédia pelo lado de fa-
velados e traficantes. Protagonista e narrador do filme, o
capitão Nascimento, interpretado com uma convicção as-
sustadora por Wagner Moura, espanca drogados, aterrori-
za moradores inocentes, tortura a mulher de um bandido e
executa traficantes. Ele expõe suas razões com uma since-
ridade fria. Tropa de Elite apresenta o ponto de vista de
Nascimento, mas não o referenda. É um filme incômodo,
o que talvez seja seu maior mérito.

A tropa de elite referida no título é o Batalhão de
Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janei-
ro, o Bope. Treinados para a guerrilha urbana, seus mem-
bros só entram em ação em situações excepcionais, no
combate em favelas. '"O Bope é uma espécie de aerossol
da criminalidade. Quando as moscas se acumulam, você
passa o inseticida e elas morrem — mas logo vêm outras.
Da mesma forma, o Bope entra na favela, mata uns mar-
ginais, mas logo aparecem outros", diz José Vicente de
Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública.
O filme se passa em 1997, época em que o Bope tinha
pouco mais de 100 integrantes. "O PM que conseguia
passar nas provas de admissão do Bope entrava para uma
verdadeira seita, cujos valores incluíam a recusa de toda
forma de corrupção, mas também o exercício de uma
violência sem limites", explica o antropólogo Luiz
Eduardo Soares, autor, ao lado dos policiais André Batis-
ta e Rodrigo Pimentel. do livro Elite da Tropa (Objetiva),
que inspirou o filme. Hoje, o Bope já conta com 400 in-
tegrantes — o que representa cerca de 10% do efetivo da



PM carioca — e perdeu esse caráter de
seita fechada. As queixas registradas
contra o batalhão na ouvidoria da Polí-
cia Militar, porém, ainda dizem respei-
to quase exclusivamente a casos de
violência e abuso, e não de corrupção.
O Bope só participa de ações localiza-
das e portanto não convive com a po-
pulação, o que diminui as oportunida-
des para pedir propinas. Seus mem-
bros também são mais bem remunera-
dos do que o PM convencional — têrn
uma gratificação de 500 reais sobre o
salário básico de 780 reais.

A história de Tropa de Elite se cen-
tra no esforço do capitão Nascimento
para deixar o Bope. Ele está para ganhar
um filho e não quer mais participar de
ações arriscadas. Precisa encontrar al-
guém que o substitua na tropa. Os me-
lhores candidatos são os novatos Neto
(Caio Junqueira) e André Matias (André
Ramiro, ex-bilheteiro de cinema que
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também é novato na carreira de ator). O
Bope aparece para os dois como uma
ilha de honestidade no meio da podridão
da PM convencional. Cada um dos dois
aspirantes tem seus méritos e limitações.
Neto gosta da dureza militar, mas é im-
petuoso demais, a ponto de às vezes co-
locar os companheiros em risco desne-
cessário. Matias é uni homem dividido.
Cursa direito em uma faculdade privada
e esconde dos colegas que é policial.

O núcleo dramático formado por
Matias e seus colegas é um dos pontos
mais polêmicos — e acertados — do
filme. Os estudantes são críticos da vio-
lência policial, mas condescendentes
com os bandidos de quem compram
drogas. Alguns fazem trabalho voluntá-
rio em uma ONG que opera no Morro
do Turano em virtual cumplicidade com
o tráfico. O filme é duro na sua carica-
tura dos "playboyzinhos" que susten-
tam a bandidaeem, rnais duro até do

que no retrato de bandidos e policiais.
Estes têm clareza do papel brutal que
lhes cabe na guerra das favelas. O com-
prador de drogas, ao contrário, vive no
inferno das boas intenções: escuda-se
nas "passeatas pela paz" para justificar
suas contravenções hedonistas. "O
usuário recreativo sabe que as drogas
que ele compra vêm de grupos armados
que controlam comunidades carentes.
Ele faz uma escolha consciente de sus-
tentar o crime. Não há como argumen-
tar contra esse fato", diz Padílha.

Na exibição de Tropa de Elite no
Festival do Rio de Janeiro, houve gente
da platéia "torcendo" pelo Bope. com
gritos de "caveira, caveira" (o logotipo
do batalhão é uma caveira atravessada
por um punhal). Tropa de Elite parece
estar isolado entre duas formas de in-
compreensão: a patrulha ideológica e
uma claque difusa que, revoltada ou
confusa com o cerco da criminalidade.



NA FRONTEIRA ENTRE A CIVILIZAÇÃO E A BARBÁRIE

acredita que o policial "justiceiro" é a
solução. Tropa de Elite, afinal, se vale
de algumas convenções do filme poli-
cial americano — por exemplo, o poli-
cial que vinga a morte do parceiro —,
em que justiceiros corno o "Dirty"
Harry de Clint Eastwood têm uma lon-
ga tradição. Mas há diferenças óbvias:
nem o truculento vingador interpretado
por Charles Bronson na série Desejo de
Matar ameaçaria empalar com um cabo
de vassoura um garoto cujo único crime
foi ter aceito um par de tênis de presen-
te dos traficantes. A torcida da caveira
talvez seja mais um sintoma da crise
moral e institucional que ronda a segu-
rança pública no Brasil. Há algo de pro-
fundamente errado em uma sociedade
que só aplaude sua polícia quando ela
se comporta como o bandido. •

Todo policial do Bope sai do quartel
com seu saquinho plástico. Serve para
pôr na cabeça do marginal, apertando
bem na base, que fica amarrada no pes-
coço, O sujeito sufoca, vomita e des-
maia. É meio nojento, mas eficaz." Assim
o livro Elite da Tropa, de Luiz Eduardo
Soares, André Batista e Rodrigo Pimen-
tel, descreve o que seria a técnica mais
utilizada pelos policiais para obter a lo-
calização de armas e drogas. O capitão
Nascimento de Tropa de Elite é um adep-
to do saco plástico. Entre os 3 milhões
de espectadores estimados da versão pi-
rata do DVD, há os que se horrorizam
com essas cenas de tortura - mas há
também quem a aprove como forma de
lutar contra a bandidagem. Essa discus-
são que o filme enseja no Brasil tem si-
do intensa nos Estados Unidos há três
anos, desde a divulgação de fotos de
presos torturados na prisão de Abu
Ghraib, no Iraque.

O estado de emergência imposto
pelo terrorismo entre os americanos fez
com que a idéia de que a tortura é jus-
tificável em alguns casos passasse a
ser defendida. Em Not a Suicide Pact
(Não um Pacto de Suicídio), Richard
Posner, um dos mais respeitados juris-
tas americanos, escreveu que "interro-
gatórios coercitivos que se aproximem
da tortura ou a incluam podem resistir
a contestações constitucionais, desde
que os resultados de tais interrogató-
rios não sejam utilizados em processo
criminal'*. Traduzindo do legalês: a

Constituição americana admite a tortu-
ra se as informações obtidas não forem
utilizadas para levar o torturado a jul-
gamento. A proposição é discutível, já
que a oitava emenda da Constituição
americana, de 1791, proíbe, com mui-
ta clareza, "punição cruel e pouco
usual". Um consultor jurídico da Casa
Branca, John Yoo, tentou contornar es-
sa interdição, estreitando a definição
de tortura para enquadrar somente
práticas que possam causar a morte.

Os liberais que se opõem ao gover-
no Bush têm se enredado em conside-
rações igualmente capciosas. Argumen-
tam, por exemplo, que as informações
obtidas de terroristas torturados são ir-
relevantes ou pouco confiáveis. Se fos-
se esse o problema, bastaria desenvol-
ver técnicas mais apuradas para infligir
dor. Com essa ênfase canhestra na efi-
ciência do interrogatório, não é de es-
tranhar que o herói ficcional da era do
terror seja Jack Bauer. Interpretado por
Kiefer Suthertand na série 24 Horas, o
agente do contraterrorismo não hesita
em esgoelar, espancar ou dar choques
nos inimigos. Como o capitão Nasci-
mento, Bauer nunca deixa de cumprir
sua missão. A suposta "eficiência" do
saco plástico e do fio elétrico, porém,
não deveria sequer entrar em questão. A
tortura deve ser recusada porque ultra-
passa uma fronteira muito nítida entre a
civilização e a barbárie. Não existe falá-
cia jurídica ou malandragem conceituai
que a torne admissível.
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