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RESUMO: 

 

O presente estudo é resultado de um trabalho final de graduação em que buscou-se, através da 
análise fílmica do longa-metragem Batismo de sangue, elencar elementos que aproximem o 
cinema da história – e que admitam o caminho inverso – e permitam demonstrar que o meio 
cinematográfico pode, em alguns casos, fornecer referências históricas e contribuir para 
pesquisas de ambas as áreas propiciando aos pesquisadores novas possibilidades de 
interpretação dos fatos. Para tanto, utilizou-se de princípios teóricos que abordam a análise 
fílmica e a relação entre cinema e história, além de um resgate sobre o período ditatorial, no 
qual buscou-se destacar o papel desempenhado pela Igreja Católica e, mais especificamente, a 
participação dos freis dominicanos frente ao regime. 
 
Palavras-chave: Cinema e história. Análise fílmica. Ditadura militar. Ordem Dominicana. 
Batismo de sangue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação, intitulado Batismo de Sangue: as representações 

do período ditatorial no Brasil na década de 60, analisa as representações do filme 

“Batismo de Sangue”, dirigido por Helvécio Ratton (2007), que retratam a participação 

dos freis dominicanos contra a ditadura militar na década de 60. 

Para entender os símbolos e signos que o cinema utiliza para representar uma 

determinada época, busca-se evidenciar a relação entre história e cinema e suas 

aproximações. As discussões sobre as novas fontes de pesquisa para os historiadores 

não são o tema central deste trabalho. Esta pesquisa é realizada por uma jornalista com 

o objetivo de analisar a relação entre história e cinema e suas representações fílmicas. 

As fontes trabalhadas na pesquisa são bibliográficas, documentais e videográficas. 

Como aporte teórico, utilizou-se os autores Marc Ferro, Alcides Freire Ramos, Cristine 

Nova, Henri-Irénnée Marrou, Sandra Pesavento, Miriam de Souza Rossini, Robert 

Rosenstone e Maria Cristina Tonetto, que teorizam sobre cinema e história.  

Os autores Boris Fausto, Alfred Stepan, Creuza Berg, Júlio José Chiavenato, Dom 

Paulo Evaristo Arns, Frei Betto entre outros, são referenciados a fim de aprofundar a 

compreensão sobre o tema ditadura militar. A bibliografia sobre cinema foi ampliada 

para a linguagem, com autores que trabalham a análise, a representação e a narrativa 

fílmica. Os autores Jacques Aumont e Michel Marie e Francis Vanoye e Anne Goliot-

Lété foram consultados pela importância que tiveram para a análise de audiovisuais. 

Este trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro aborda as discussões entre 

cinema e história e é discutida a questão do cinema como representação da história. O 

segundo capítulo aborda a ditadura militar, momento em que procurou-se compreender 

tal período e, mais especificamente, a participação dos freis dominicanos, já que este é o 

pano de fundo do filme observado. Para tanto, é abordada a forma abusiva e autoritária 

de governo dos militares, a censura e a tortura, características marcantes desse 

momento. O terceiro capítulo apresenta a análise fílmica realizada através da 

metodologia proposta  por Jacques Aumont  e Michel Marie (1993) e Francis Vanoye e 

Anne Goliot-Lété ( 1994). Neste capítulo são analisadas as representações que permitem 

reconhecer a época retratada no filme “Batismo de Sangue”.  

Os anexos estão relacionados à produção cinematográfica do filme, como a capa do 

DVD, a sinopse do filme, a ficha técnica e o elenco dos principais atores do filme 

analisado neste TFG. 
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2. CAPÍTULO I – CINEMA 

 

Durante décadas o cinema foi denominado a arte do entretenimento. Porém, com as 

mudanças realizadas na linguagem cinematográfica no início do séc. XX, a sétima arte 

se elevou a um novo patamar, deixando de ser uma arte pobre e sem história para passar 

a contar seus roteiros com imagens de forma mais criativa e interessante. Para tanto, foi 

necessário buscar novas fontes na literatura e nos livros de história do século passado.  

Para conquistar o público, os cineastas buscavam uma nova linguagem que contasse 

histórias com imagens, sem necessariamente terem de filmar os espetáculos circenses e 

teatrais. Como explica Nóvoa (2009, p. 160), o cinema “não apenas capturava as 

imagens do real”, mas “era capaz de contar uma história com enredo complexo”. Assim 

surgia a linguagem cinematográfica, uma narrativa com imagens. 

Entre as muitas mudanças realizadas na primeira metade do século passado, 

algumas merecem destaque nesta breve introdução da história do cinema. A construção 

da linguagem cinematográfica não pode ser abordada sem levar em consideração as 

contribuições de David Wark Griffith, responsável pela elaboração da decupagem 

clássica, que divide o roteiro em cenas. De acordo com Augusto: 

  

“a obra de Griffith é de suma importância para o cinema, por ter lançado 
elementos inovadores para a linguagem cinematográfica e, ao propor através 
da montagem, um estilo que se cristalizou como modelo apropriado de 
narrativa para o grande publico” (AUGUSTO, 2004, p. 57). 

 

Depois da inovação de Griffith, outra grande discussão que norteou a 

cinematografia mundial foi o efeito de real propiciado pelo cinema. Esse debate se 

inicia no cinema russo, onde autores como Dziga Vertov e Serguei Eisenstein 

contestavam essa característica ao afirmarem que o cinema é uma construção criada a 

partir de uma montagem, e que, devido a esta fórmula, não pode ser visto como uma 

reprodução da realidade. Porém, esta discussão não se limitou às criticas dos autores 

russos. Nos anos seguintes outros diretores voltaram a se questionar sobre o efeito de 

realidade da linguagem cinematográfica. 

Este debate também esteve presente no término da Segunda Guerra Mundial, 

momento no qual surge o neorrealismo italiano. O fim da guerra revelou uma sociedade 

italiana em crise e com sérios problemas sociais, econômicos e políticos, contexto esse 

que influenciou o modo de produção cinematográfica no país. O estilo hollywoodiano, 
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marcado por grandes produções, não fará parte dos filmes rodados nesse período na 

Itália. E nem poderia ser uma realidade, pois todos os países da Europa procuravam 

naquele momento reconstruir suas economias e suas sociedades, o que relegava a 

criação de espaços para a produção cinematográfica a um segundo plano. Esse ambiente 

de pós-guerra influenciou os diretores italianos a procurarem uma nova forma de 

produzir seus filmes, que precisava ser mais econômica, com orçamentos reduzidos, e 

condizente com a realidade do país naquele momento.  O neorrealismo projetou nas 

telas uma renovação, ocorrida na temática, na linguagem e na relação com o público. As 

produções passaram a retratar a realidade nacional, o modo de vida do povo, suas 

dificuldades, crenças e demais símbolos e signos que representavam a identidade 

cultural italiana. 

Esse novo modo de fazer cinema se disseminou por vários países, que encontraram 

nesta nova produção a solução para a falta de estímulo dos estúdios e dos governos. 

Assim, países como Brasil, Argentina, Chile, Peru e muitos outros, se depararam com 

uma forma de projetar no ecrã elementos ligados às suas culturas e que representassem 

os olhares que suas sociedades tinham sobre o mundo. Porém, o neorrealismo não foi 

uma unanimidade entre os espectadores, pois muitos estavam acostumados ao modo de 

produção hollywoodiano, o que restringiu os dias de glória dessa escola à década de 50. 

Outra mudança significativa no modo do fazer cinematográfico surgiu também no 

final dos anos 50, por meio do movimento francês intitulado novelle vague. Liderado 

por jovens parisienses que não concordavam com as produções daquele momento, que 

levava para a grande tela um modo de vida francês que nada revelava daquela 

juventude, o movimento foi às ruas mostrar o cotidiano da capital francesa e o dia a dia 

dos jovens diretores, seus anseios e desejos. Com novos recursos técnicos – câmeras 

mais leves e gravadores de som portáteis –, estes diretores foram os precursores de um 

novo estilo e de novas histórias que revelam uma outra França, até então desconhecida 

dos filmes da época.  

O cinema começava, assim, a se reinventar em todos os sentidos, tanto nas 

formas de contar uma história, na montagem e na fotografia, quanto nas técnicas 

utilizadas pelos diretores. A sétima arte já vinha resgatando momentos históricos e 

mostrando para o mundo o modo de vida, a arquitetura, a cultura e todas as 

características de diferentes povos. Porém, ainda faltava o reconhecimento destas 

produções como fonte de pesquisa por parte dos estudiosos que, gradualmente, 

passaram a olhar para a sétima arte como uma nova ferramenta à medida que surgiam 
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mudanças no modo de entender a história. Tema esse que será abordado no próximo 

subtítulo. 

 

2.1. A relação cinema e história  

 

Influenciados por novas descobertas que ocorriam no campo científico, tais como a 

elaboração da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, os pesquisadores 

passaram a procurar métodos para legitimar a história como ciência. Nessa busca 

desenvolveram-se várias correntes de pensamento historiográfico, tais como o 

positivismo, o historicismo, o marxismo e, posteriormente, no século XX, os Annales, 

responsável pela renovação da historiografia. 

Essa corrente francesa – datada de 1929 –, fundada por Marc Bloch e Lucien 

Febvre, rompeu completamente com a historiografia tradicional e inaugurou uma nova 

concepção de história, principalmente no que se refere às fontes. Diferentemente dos 

historiadores positivistas, que utilizavam somente documentos oficiais como fonte, os 

historiadores dos Annales buscavam, segundo Marrou (1978), uma compreensão mais 

abrangente e totalizante do homem. Essa busca os levou a incorporarem ao seu trabalho 

“novas fontes históricas e consequentemente, novos objetos, métodos e abordagens” 

(MARROU, 1978, p. 61). O autor complementa que a pesquisa histórica pode utilizar: 

 

Toda fonte de informação de que o espírito do historiador saiba extrair 
alguma coisa para o conhecimento do passado humano, considerado sob o 
ângulo da questão que lhe foi proposta. É perfeitamente óbvio que é 
impossível dizer onde começa e onde termina o documento; pouco a pouco, a 
noção se alarga e acaba por abranger textos, monumentos, observações de 
todo gênero (MARROU, 1978, p. 62). 

 

  Dessa forma, as fontes históricas que podem ser consultadas e consideradas pelos 

pesquisadores se ampliam significativamente. A abordagem pela qual o pesquisador de 

história vai optar, assim como o método e a técnica, são elementos que podem variar 

segundo um ilimitado conjunto de componentes de análise. Por outro lado, para o fazer 

histórico sempre será necessária a utilização de algum tipo de fonte. Ao longo do tempo, 

principalmente após o surgimento da nova história, o tratamento dado as fontes vai 

passar por várias transformações.  

Dentro dessa perspectiva onde tudo pode ser história, surge a necessidade da 

utilização de novas metodologias, fontes e linguagens. De acordo com Ferraz (2006, p. 
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08), entre essas novas linguagens e metodologias que podem ser utilizadas no estudo da 

história estão a “literatura, a música, a cultura material e imaterial, o teatro, as artes 

plásticas e o cinema”. Assim, abre-se, então, um novo mundo no qual o pesquisador tem 

de repensar seus métodos diante da nova história e que o leva a admitir “as 

representações realizadas pelos filmes como passíveis de utilização” (NÓVOA, 2009, p. 

162). 

Algumas mudanças ocorridas no cinema durante a década 60 e, sobretudo na de 70, 

foram importantes para que a sétima arte se firmasse como um objeto de pesquisa. Entre 

elas o fato do filme adquirir o estatuto de fonte para a compreensão dos 

comportamentos, das visões de mundo, dos valores, das identidades e das ideologias de 

uma determinada sociedade ou de um dado momento histórico. Dessa forma, considerar 

o filme como fonte coloca o pesquisador frente a um novo mecanismo de aprendizado, 

no qual, o estudioso, de acordo com Rosenstone (2010, p. 232), ao mesmo tempo em 

que almeja esclarecer o passado, se vê imerso “dentro de um enredo despertando o 

sentir”. 

O cinema, assim como os demais meios de comunicação, atinge os indivíduos com 

um imenso manancial de informações, imagens e sons, no qual muitos desses elementos 

tem caráter documental ou se propõem a retratar a vida e as ações de personagens 

históricos.  Rosenstone (2010 p. 234) esclarece que o cinema “permite a quem assiste 

fazer um recorte, uma leitura que os levem a criar significados e assim, possam formular 

opiniões e despertar curiosidades”. 

O filme é uma representação, e como tal, não tem a obrigatoriedade de ser fiel à 

realidade. E como toda artística, apresenta símbolos, signos e significados que levam o 

espectador a interpretar o que é representado no filme. A essa ideia Rosenstone (2010, 

p. 239) acrescenta que o filme, ao criar “imagens, seqüências e metáforas visuais ricas, 

que nos ajudam a ver e pensar sobre o que existiu”, elabora verdades metafóricas e 

simbólicas, e não literais. Como conseqüência dessa concepção o autor propõe uma 

nova opção de pesquisa, na qual as informações passariam a revelar fragmentos de fatos 

sociais, econômicos, políticos e culturais de uma sociedade, e não os fatos em suas 

totalidades. 

Um dos primeiros pesquisadores a reconhecer o cinema como objeto de análise 

histórica, foi o Francês Marc Ferro, defensor do filme como elemento fundamental para 

a análise das sociedades contemporâneas e que apontava uma série de indícios que 

comprovariam a importância do uso dos filmes como fonte. Ao estudar um filme, Ferro 
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o associa à sociedade que o produziu na tentativa de compreender não somente a obra, 

mas a realidade nele representada. Durante a análise o autor propõe que seja feito a 

articulação entre as diversas variáveis não-cinematográficas, relacionadas com a 

produção do filme – financiamento, público, críticas e ações do governo – com a própria 

especificidade da expressão cinematográfica. 

Indo ao encontro da ideia expressa por Rosenstone (2010) sobre as “verdades 

simbólicas” e “metafóricas”, Ferro (1992, p. 87) afirma que o filme deve ser encarado 

como “um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são somente 

cinematográficas”. Assim, a obra constitui um relato testemunhal do mundo. No 

entanto, seu valor não está relacionado somente ao seu papel como testemunha, mas 

também na abordagem sócio-histórica que realiza. Segundo o autor, o filme, sendo 

“imagem ou não da realidade, documento ou ficção, intriga autêntica ou pura invenção, 

é História”, e a análise não incidiria, necessariamente, sobre a totalidade da obra, 

podendo se apoiar “sobre extratos, pesquisar séries, compor conjuntos” (FERRO, 1992, 

p. 86). 

Ferro destaca três formas de relação entre cinema e história: o cinema como 

representante da história – filmes que contam a história –, a leitura histórica do cinema – 

a história do cinema através de suas produções e inovações artísticas e tecnológicas – e 

o cinema como agente da história – participante e influenciador da história. 

Ao assinalar o cinema como representante da história, o autor propõe que a arte 

cinematográfica seja encarada como uma leitura da história, já que os próprios cineastas 

debruçam-se sobre o passado para resgatar “pela memória os fatos históricos, sendo 

contados com os artifícios ideológicos do presente” (FERRO, 1992, p. 18).  O filme 

torna-se, então, um produto que conta uma história sob o ponto de vista de um 

personagem para que, assim, os acontecimentos históricos originais possam ser 

entendidos. 

A segunda proposta – a leitura histórica do cinema – permite reconhecer o 

momento em que a obra foi produzida através de movimentos de câmera, luzes, efeitos 

e roteiros. O filme torna-se testemunho da sociedade que o produziu, já que nenhuma 

produção cinematográfica – mesmo as que retratam a vida, os sentimentos e 

comportamentos dos sujeitos – deixa de expressar elementos de sua sociedade e sua 

época. Suas imagens, cheias de fragmentos históricos, convertem-se, por sua função 

social, em testemunhos visuais de uma dada época e lugar. Como tais, não deixam de 

representar o espírito de uma época, permitindo-nos a compreensão de como os homens 
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constroem a vida social, uma vez que estes expressam e deixam registrados as práticas 

sociais, modos de pensar, valores, símbolos, sentimentos, comportamentos, tensões, 

expectativas, temores próprios de uma determinada sociedade. 

A última forma de leitura corresponde a um estudo do cinema como agente da 

história. O cinema não seria visto apenas como um produto, já que ele participa e é 

influenciador da história. Ferro busca demonstrar como os filmes, através da 

representação, servem para instruir a uma doutrina, pois: 

 

Desde que o cinema se tornou uma arte, seus pioneiros passaram a intervir na 
história com filmes, documentários ou de ficção, que, desde sua origem, sob 
a aparência de representação, doutrinaram e glorificaram. Na Inglaterra, 
mostram essencialmente a rainha, seu império, sua frota; na França, 
preferiram filmar as criações burguesas ascendentes: um trem, uma 
exposição, as instituições republicanas (FERRO, 1992, p. 14) 

 

Os governantes passaram a utilizar o cinema para a difusão de suas idéias, 

ideologias e formas de governar. Os norte-americanos usaram o cinema para execrarem 

os nazistas e os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, glorificando os Estados 

Unidos como o principal defensor do mundo livre.  O cinema soviético glorificou o 

socialismo através de suas propagandas. O cinema nazista venerava o Führer, a 

militância partidária e as grandes figuras da história alemã em filmes como O Eterno 

Judeu (l940), de Fritz Hippler, que tinha como finalidade promover associações 

depreciativas contra o povo judeu.  Segundo Ferro (1992, p. 73), “Goebbels e Hitler 

passavam tardes inteiras no cinema [...] [e] os nazistas foram os únicos dirigentes do 

século XX cujo imaginário mergulhava, essencialmente, no mundo da imagem”. 

A perspectiva de considerar o filme como contra-análise da sociedade possibilita 

compreendê-la a partir de inclusões e ausências, do “latente por trás do aparente, o não-

visível através do visível” (RAMOS, 2002, p. 24). De forma geral, um filme traz 

consigo as marcas de seu tempo. Sendo assim, a maioria dos filmes históricos reproduz 

a ideologia da classe dominante, bem como uma estética conservadora, ou seja, uma 

estética que visa agradar essa elite. Portanto, para Ferro, deve-se: 

 

[...] analisar no filme tanto a narrativa quanto o cenário, a escritura, as 
relações do filme com aquilo que não é filme: o autor, a produção, o público, 
a crítica, o regime de Governo. Só assim se pode chegar à compreensão não 
apenas da obra, mas também da realidade que ela representa (FERRO, 1992, 
p. 87). 

 
A Rossini complementa ao afirmar que para: 
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[...] utilizar o filme como fonte histórica não é apenas analisá-lo formalmente 
em suas partes técnicas e narrativas. É preciso resgatar a própria concepção 
de feitura do filme: o momento histórico em que ele é feito, as motivações, as 
fontes históricas em que se apóia, para que com isso se possa atingir com 
maior precisão a própria visão de história que perpassa a película. (ROSSINI, 
1999, p. 34-35). 

 

Ambos os autores ratificam que utilizar os filmes como objetos de análises e fontes 

históricas requer cautela e cuidados especiais, pois não basta simplesmente assistir a 

obra, é necessária também a realização de uma pesquisa. A forma como o filme reflete a 

sociedade não é, em hipótese alguma, direta, e jamais se apresenta de forma clara e 

organizada. Portanto, o pesquisador necessita de um distanciamento para tratar o filme 

como fonte documental. 

O valor documental de cada filme está diretamente relacionado com o olhar e a 

perspectiva do pesquisador.  Para Nova (1996), o filme diz tanto quanto for questionado 

e suas possibilidades de leitura são infinitas, e: 

 

Algumas películas, por exemplo, podem ser muito úteis na reconstrução dos 
gestos, do vestuário, do vocabulário, da arquitetura e dos costumes da sua 
época, sobretudo aquelas em que o enredo é contemporâneo à sua produção. 
Mas, para além da representação desses elementos audiovisuais, elas 
"espelham" a mentalidade da sociedade, incluindo a sua ideologia, através da 
presença de elementos dos quais, muitas vezes, nem mesmo têm consciência 
aqueles que produziram essas películas (NOVA, 1996, p. 04). 

 
 

A autora considera que o valor documental de um filme não está apenas no olhar 

daquele que o produz, mas também no daquele que o interpreta. E, para esta 

reconstrução, é necessária a elaboração de um conjunto de signos visuais e sonoros que 

estão presentes em toda obra cinematográfica. 

Um filme, mesmo que se refira ao passado, é um discurso construído sobre o 

presente e a partir deste. Os dados que aparecem na tela situam o espectador de forma 

temporal e espacial e revelam o universo visual do momento de sua produção. Os filmes 

históricos não são uma transferência direta da realidade sócio-histórica de quem os 

produz.  Como observam Vanoye e Goliot-Lété num filme “a sociedade não é mostrada, 

mas encenada” (1994, p. 56). 

Qualquer reflexão sobre a relação cinema-história, segundo Nova (1996, p. 03), 

toma como base a premissa de que “todo filme é um documento, desde que corresponda 

a um acontecimento que teve existência no passado, seja ele imediato ou remoto”.  No 

entanto, isso não seria suficiente para transformar uma obra cinematográfica em 
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documento válido para a investigação historiográfica, já que, de acordo a própria autora, 

o conceito historiográfico de documento está relacionado fundamentalmente com dois 

pontos: a concepção de história do pesquisador e o valor intrínseco do documento. 

Já Rossini (2006, p. 117) ressalta que “o cinema é uma escrita que trabalha com a 

internalização do verossímil, e atualmente são as verdades construídas a partir desse 

universo verossímil que, em última análise, dão sentido ao mundo”. É a partir da ideia 

de verossimilhança, ou seja, daquilo que é semelhante ao fato real, que a autora explica 

“que o efeito de real se estabelece em um produto audiovisual, fazendo-nos ir além do 

efeito de realidade, que é próprio das artes figurativas” (ROSSINI, 2006, p. 117). 

Para utilizar o cinema como fonte de pesquisa deve-se levar em consideração 

alguns pontos, em especial quando se utiliza filmes contemporâneos e documentários.  

Para Ramos (2002, p. 19), quando há uma “expressão muito próxima da realidade”, 

ainda que exista uma possibilidade de falsificação, o que realmente marca é a 

“objetividade do instrumento cinematográfico, da câmera”. Porém, o autor salienta a 

necessidade de verificar a fonte em questão, de onde vêm as informações da realidade 

material. 

O sentido da obra cinematográfica não se revela apenas tomando como base os 

fatos, mas, sobretudo, o contexto geral que é construído “dialeticamente no processo de 

análise do sujeito com o objeto” (NOVA, 2009, p. 143). É esse processo que faz com 

que cada filme possa conter diversos sentidos, uma vez que sua significação depende 

das hipóteses de investigação de cada pesquisador. Dessa forma o cinema “coincide 

com a História em mais de um aspecto: a sua capacidade de produzir sentido” (NOVA, 

2009, p. 144). Assim como a história, o cinema produz seus sentidos e significados 

porque a leitura de ambos será sempre plural. 

A respeito dessa pluralidade de leituras, Tonetto acrescenta que: 

 

A leitura destes recortes comentados pela autora será plural, pois cada leitor 
ou espectador terá a sua interpretação. As influências do seu meio, da 
comunidade e da cultura serão decisivas para a sua análise, que estará 
baseada em toda sua vivência e influências sociais únicas, redundando assim 
em uma interpretação que não seria análoga se originada em outras regiões 
ou países (TONETTO, 2006, p. 26). 

 
 

As leituras destes espectadores e ou leitores é que darão um novo sentido à obra 

cinematográfica. Cabe ao pesquisador perceber as articulações que estão sendo 
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enquadradas e que passam despercebidas aos olhos das pessoas comuns, mas que 

acabam por dar outro significado para a imagem analisada. 

 

2.2. Como o cinema conta a história 

 

O cinema é um dos principais meios de conhecimento entre as nações porque, por 

intermédio de suas imagens, coloca na narrativa fílmica elementos gestuais, culturais e 

característicos de determinados povos. Essas características permitem que o meio 

cinematográfico apresente modos de vidas distintos de outras sociedades e propicia ao 

espectador a descoberta de lugares ainda não vistos, como entrar na casa dos nossos 

vizinhos uruguaios e descobrir como é o contexto vivido por estes hermanos.  É uma 

fonte que não pode mais ser desconsiderada pelos pesquisadores. “Hoje em dia, a 

principal fonte de conhecimento histórico para a maioria da população é o meio 

audiovisual, um mundo livre quase por completo do controle de quem tem dedicado a 

vida à história” (ROSENSTONE, 1999, p. 106). A essa inter-relação entre cinema, 

história e cultura Tonetto acrescenta que: 

 

As novas versões narrativas são um componente na aproximação entre 
cinema e história, porque através do cinema pode-se identificar elementos 
culturais e históricos de outros países. A aproximação cultural que o cinema 
proporciona só é possível por intermédio das imagens, repletas de sentidos, 
representações, semelhanças, diferenças e tantas outras informações que 
estão contidas no imaginário de um povo e são colocadas na tela através do 
filme. (TONETTO, 2006, p. 32) 

 

Sobre a reconstituição histórica de filmes Rossini (2004, p. 12) acrescenta que  “a 

visão que se tem pronta do passado tornou-se sujeita a dúvidas e questionamentos, [que] 

o cinema passou a propor novos ângulos para se olhá-lo”. A autora ressalta que a 

pesquisa não pode simplesmente se deter as imagens colocadas na tela, e que o 

pesquisador deve estar atento as interpretações sociais, econômicas e políticas. É por 

meio do filme que o espectador e o pesquisador formularão outras interpretações sobre a 

história, já que o cinema traz à tona o confronto de versões, novos fatos, e, em algumas 

produções, concede visibilidade a acontecimentos que ainda estavam na obscuridade. 

Porém, a pesquisa cinematográfica não se apresenta de forma tão simples como 

parece. O efeito de real produzido pelo cinema dificulta o distanciamento do 

pesquisador, pois, como orienta Rossini: 
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Um filme é o resultado da combinação de vários elementos técnicos e 
artísticos. Daí, como analisar algo cujo significado é composto pelo 
entrecruzamento de imagem, movimento, angulação de câmera, cor, luz, 
som, música, palavra, indumentárias...? É impossível analisar, por exemplo, 
apenas o aspecto verbal do cinema — o texto, as falas dos personagens — e 
não ver sua inserção na cena, o modo como é dito, as relações e as interações 
com os outros elementos cênicos e dramáticos, pois isso significa analisar o 
filme pela metade, seccionar seu significado e assim não apreendê-lo na sua 
totalidade (ROSSINI, 1999, p. 48). 

 

Para realizar estas observações o pesquisador deve ter o distanciamento necessário 

e estar consciente de que o cinema propicia a sensação de real, com o som, as imagens e 

todas as outras características da narrativa fílmica.  Esta impressão só é possível porque 

o cineasta recupera alguns elementos para a composição de sua história e com o 

propósito de atribuir verossimilhança à sua representação construída. Entre as diversas 

possibilidades de conceituação teórica sobre representação, o presente estudo vai optar 

pela definição formulada por Pesavento (2004), por entender que a mesma se torna mais 

adequada aos objetivos deste trabalho. De acordo com ela: 

 

A representação é um conceito ambíguo, pois na relação que se estabelece 
entre ausência e presença, a correspondência não é da ordem do mimético ou 
da transparência. A representação não é uma cópia do real, sua imagem 
perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele 
(PESAVENTO, 2003, p. 40). 

 
Nesse sentido, Tonetto (2006) afirma que o cineasta sabe que, ao representar o 

passado, ele precisa minimizar os erros se servindo, para isso, das referências retiradas 

da história. “Porém, a representação também está presente no trabalho dos historiadores, 

que ao relatarem os fatos do passado estão construindo uma nova história, ou seja, 

constróem o texto a partir das informações que obtêm” (TONETTO, 2006, p. 30-31). 

Ambas as autoras enfatizam que as novas leituras apresentam tanto temas 

conhecidos, quanto questões controversas, de forma diferenciada, com novas 

reconstruções e abordagens, constituindo, assim, uma maneira de se recontar a história 

do passado no presente. 

Estas novas versões podem ser encontradas nos filmes que recontam fatos 

históricos, biografias e momentos marcantes da humanidade. Recentemente, com a 

retomada do cinema brasileiro, a partir de 1995, vários filmes passaram a recontar 

algumas passagens da história do país. O fato de não existir mais um controle tão rígido 

sobre a produção cultural possibilitou aos cineastas ampliar o leque de opções sobre o 

que e como produzir. São dessa safra filmes como O ano em que meus pais saíram de 
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férias (Cao Hamburger, 2006), Zuzu Angel (Sergio Rezende, 2006), Cazuza (Sandra 

Werneck e Walter Carvalho, 2004), Batismo de Sangue (Helvécio Ratton, 2007) – 

objeto empírico desta pesquisa –,  Em teu nome (Paulo Nascimento, 2009), Meu nome 

não é Johnny (Mauro Lima, 2008) entre outros. 

Estas novas versões da história brasileira apresentam um olhar diferenciado, com 

novos cenários, enfoques e perspectivas. Portanto, um filme produzido no início deste 

século de forma alguma fará a mesma leitura que um filme do século passado, porque as 

fontes não serão as mesmas e o olhar do diretor será outro. Uma ampliação do 

conhecimento que, como orienta Rosenstone: 

 

[...] não implica abandonar nossos conhecimentos ou que estes sejam falsos, 
e sim reconhecer que existe mais de uma verdade histórica, ou que a verdade 
que trazem os meios audiovisuais pode ser diferente, porém não 
necessariamente antagônica, da verdade escrita.  A  história não existe até 
que seja reconstruída e sua recriação é fruto de idéias e valores subjacentes 
(ROSENSTONE, 1998, p. 115). 

 

Assim como a história auxilia o produtor cinematográfico em suas pesquisas de 

cenários, documentos, vestuários e demais informações, o cinema também concede 

subsídios ao historiador, que pode valer-se dos elementos visuais, signos e símbolos 

para enriquecer sua pesquisa. Como retoma Tonetto (2006, p. 31), as pesquisas 

cinematográficas não se detêm somente aos filmes históricos ou documentários, as 

produções contemporâneas “podem auxiliar o pesquisador em inúmeras informações”. 

Tais informações podem retratar a arquitetura, o vestuário, o comportamento, o 

vocabulário, a música, entre outros elementos que compõem a cultura do período 

representado e que podem servir como fonte de pesquisa para o historiador reconstruir 

um determinado período. 

Os diretores cinematográficos levam para as telas recortes feitos no meio, cultura e 

sociedade no qual estão imersos e experimentam cotidianamente. Através das imagens, 

cenários, figurinos, gestos e arquitetura possibilitam que o espectador conheça um 

pouco da sua cultura. A interpretação do filme pelo historiador, que realiza a 

desconstrução da obra, para depois montá-la novamente, com todas as combinações e 

significados, “revela uma nova leitura fílmica, em que os elementos sem embasamento 

serão descartados” (TONETTO, 2006, p. 34). 

Os filmes estão repletos de imagens que nos revelam um pouco do momento 

histórico, do dia a dia das sociedades, dos anseios e dos questionamentos dos cidadãos 
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que as integram. Como já mencionado, é através do filme que se pode vivenciar e 

experimentar visualmente uma outra sociedade e cultura.  É através do estudo das 

imagens que o pesquisador pode compreender como esse meio de comunicação 

“retrata”, interpreta e percebe a sociedade de sua época. 
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3. CAPÍTULO II – ANOS DE CHUMBO NO BRASIL 
 

As intervenções militares são recorrentes na história do Brasil. Em 1889, os 

militares destronaram Pedro II, traindo o próprio império que os criara.  Pedro II e toda 

a família imperial foram expulsos e proibidos de regressar ao Brasil por 33 anos. Já em 

1945, Getúlio Vargas foi obrigado a renunciar pressionado pelas forças armadas que 

buscavam redemocratizar o país. Porém, nenhuma dessas interferências resultou em um 

governo presidido por militares de marco tão forte quanto o regime militar instaurado a 

partir de 1964. 

A ditadura militar no Brasil foi um golpe que durou 20 anos, indo de 1964 a 1985. 

Este movimento foi realizado, segundo Fausto (2001, p. 257), com a justificativa de 

“livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a democracia”. No entanto, 

o que se revelou nos anos seguintes foi um período de extrema obscuridade na história 

do país. Por intermédio de Atos Institucionais (AIs), o novo regime restringiu o 

exercício da cidadania e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição, 

estabelecendo uma legislação autoritária baseada na manipulação da opinião pública, 

censuras e no exílio e assassinato de vários políticos e pessoas que representassem 

ameaça ao governo.  

Apesar da repressão, que gerou muitos protestos protagonizados por diversos 

segmentos da sociedade, a ditadura obteve popularidade, especialmente durante o 

governo do presidente Médici. Entre 1969 e 1973, o Brasil experimentou um forte 

crescimento na produção e, paralelamente, diminuição da inflação, o que levou alguns 

jornalistas estrangeiros a classificarem o fenômeno como “milagre econômico” (FICO, 

2005, p. 28). 

O país seguiu numa fase de industrialização. Obras grandiosas, como a 

Transamazônica, a ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu foram construídas 

durante esse período. Entretanto, para financiar esse desenvolvimento industrial, o 

governo militar buscava empréstimos no exterior, o que resultou num consequente 

crescimento da dívida externa, que até hoje é um fardo para a economia do país. 

O que se constata ao analisar a situação do Brasil daquele período é que o 

“milagre” não contemplava toda a população. Grande parte da sociedade, em particular 

a classe trabalhadora, continuava a enfrentar sérios problemas com o arrocho salarial, 

enquanto do outro lado, a concentração de renda privilegiava uma minoria. 
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Para se ter uma idéia, em 1973, o “Brasil produziu um milhão de automóveis e 

embora o PIB crescesse 11,4%, registrou-se a maior baixa salarial da nossa historia” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 135). Existia uma contradição social. Paralelamente ao 

crescimento econômico, aumentava também a miséria, a ponto de provocar um violento 

processo de desnutrição. Segundo dados do IBGE, citado por Chiavenato (2004, p. 

137), entre 1960 e 1968 a mortalidade infantil em São Paulo subiu de 62,9 para 83,8 a 

cada mil habitantes.  Em outras regiões não foi diferente, em Belo Horizonte, de 1960 a 

1972 o índice pulou de 74,2 para 105,3. 

A fim de estabilizar o governo, legitimar o golpe e punir os civis e militares 

acusados de envolvimento com o comunismo e as manifestações contra o regime – 

principalmente dentro dos grupos estudantis e artístico-cultural do país –, os militares 

começaram a emitir os Ais, que serão abordados mais detalhadamente no item seguinte, 

assim como as suas conseqüências. 

 

3.1. A forma de governar do regime militar 

 

O primeiro AI – ou AI-1 – foi decretado em nove de abril de 1964. Através dele a 

população perdeu todos os direitos de participar da política do país. Funcionários 

públicos e parlamentares acusados de subversão perderam seus cargos. De acordo com 

Chiavenato (2004, p. 110), “na primeira onda de cassações patrocinada pelo AI-1, 140 

cidadãos perderam seus direitos políticos”. 

Em novembro de 1965, por meio do AI-2, a ditadura cassou os partidos políticos e 

implantou o sistema bipartidário: enquanto de um lado estava a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), que apoiava o governo, de outro se posicionava o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), concentrando toda a oposição política ao regime. 

O Congresso brasileiro permaneceu aberto na maior parte do tempo, mas logo o 

regime retirou sua autonomia. Assim, qualquer parlamentar que discordasse da maneira 

como o país era conduzido, e tentasse denunciar o governo, corria o risco de ter seus 

direitos políticos cassados. Em 1966, no entanto, a ditadura fechou o Congresso, que só 

foi reaberto em 1967, pelo então presidente Castelo Branco, após a prisão e cassação de 

alguns parlamentares oposicionistas.  Junto com a reabertura do Parlamento foi 

instituída também uma nova Constituição, aprovada em janeiro, sem uma Assembleia 

Constituinte (FICO, 2005, p. 33). 
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Em março de 1967, o marechal Costa e Silva foi eleito sucessor de Castelo Branco. 

Deu-se início a um governo ainda mais autoritário que o anterior, já que foi durante esse 

período que ocorreu a promulgação da Lei de Segurança Nacional (LSN), que “tornou 

todos os cidadãos suspeitos”, e da nova Lei de Imprensa, que fazia fortes restrições à 

liberdade de informação e tornava ilegal “quase todas as denúncias contra o presidente, 

fundamentadas ou não” (CHIAVENATO, 2004, p. 112). A censura, durante todo o 

governo militar, foi usada com o intuito de abolir toda e qualquer expressão de oposição 

ao regime. 

As censuras implantadas pelo regime militar foram inspiradas nas instituídas pelo 

decreto estabelecido durante o governo Dutra, em 1946, o qual negava a autorização à 

representações e exibições que contivessem ofensa ao decoro público. Também foram 

proibidas manifestações consideradas capazes de “provocar o incitamento contra o 

regime vigente e as autoridades públicas” e que pudessem “induzir ao desprestigio das 

Forças Armadas” (BERG, 2002, p. 88). 

À medida que o regime endurecia, novos artigos eram introduzidos. O Decreto-Lei 

1077 de 26 de janeiro de 1970, estabeleceu a censura prévia, reforçando, em alguns dos 

seus artigos, a legislação de 1946, essência da censura do regime militar pós-64: 

 

“Art.1 – Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contraria a 
moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação. 
Art.7 – A proibição contida no art.1* deste decreto aplica-se ás diversões e 
espetáculos públicos, bem como a programação das emissoras de rádio e 
televisão” (BERG, 2002, p. 90). 

 

Os decretos não apresentavam definições exatas sobre o que deveria ser julgado. 

Desta forma, caberia aos censores definir em que consistia os “bons costumes”, a 

“moral” e as “ofensas”, para só então vetarem ou não as expressões artísticas. Ao se 

verificar a história musical brasileira é possível encontrar vários exemplos de obras 

musicais que foram proibidas, entre elas Cálice, composta por Chico Buarque e 

Gilberto Gil, Pra não dizer que eu não falei das flores, de Geraldo Vandré, e É Proibido 

proibir, de Caetano Veloso. 

A violência e a redução dos direitos dos cidadãos se acentuaram com a implantação 

do AI-5, em dezembro de 1968. Por meio dele foram cancelados os artigos da 

Constituição que poderiam beneficiar a oposição e imposto à imprensa a “mais brutal 

censura da história do Brasil” (CHIAVENATO, 2004, p. 178). O AI-5 impediu a 
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imprensa de manifestar qualquer tipo de contestação ao governo, facilitou ainda mais a 

cassação de direitos políticos e restringiu a defesa de acusados por crimes políticos. 

Na visão dos militares da época, a censura foi uma intervenção justificável em 

decorrência do ambiente político em que o país se encontrava. Conforme o coronel José 

Roberto Eichler, citado por Motta (2003, p. 271), “o cerceamento das liberdades 

individuais aconteceu na medida do necessário, exclusivamente do necessário”. No 

entanto, com a expansão dos estudos sobre o regime militar, aberturas de atas, 

publicações de depoimentos de pessoas que participaram de ações contra e a favor da 

ditadura, comprovou-se os excessos praticados pelo regime. 

Em abril de 1968, uma bomba explodiu no saguão do jornal O Estado de São 

Paulo. A explosão foi tão forte que danificou edifícios num raio de 500 metros. Na 

época, o atentado foi atribuído aos grupos de esquerda, e resultou na intensificação da 

censura e da repressão. Chiavenato (2004, p. 179) orienta que “dez anos depois, 

descobriu-se que a explosão havia sido preparada e executada pelo Estado-Maior do II 

Exercito”. 

Em outubro de 1964, a Une e outras entidades estudantis, responsáveis por 

movimentos contra o regime, foram extintas. No ano seguinte, os universitários da 

Universidade de Brasília (UnB) foram considerados subversivos, o que levou o regime a 

fechar a instituição após a invasão da polícia. Em março de 1968 uma manifestação 

contra a má qualidade do ensino foi reprimida e resultou na morte de Edson Luís de 

Lima Souto, de 18 anos, no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro. Como 

reação ao acontecimento, estudantes e setores da Igreja Católica e da sociedade civil 

realizaram “uma das principais manifestações contra a ditadura, a passeata dos cem mil” 

(FICO,  2005, p. 24). 

Foi também naquele ano que aconteceu a primeira greve de trabalhadores, em 

Osasco. Mas foram os operários do ABC Paulista, na Grande São Paulo, os 

manifestantes que deram mais trabalho. Para tentar conter os protestos, os militares 

interviram em sindicatos e afastaram seus líderes. A partir de então os nomes dos 

dirigentes sindicais precisavam ser aprovados pelo Ministério do Trabalho. O passo 

seguinte do regime militar foi a implementação a tortura como forma de tentar obter 

informações dos suspeitos. 
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3.2. A tortura 

 

A cada dia que passava crescia o numero de manifestações e passeatas contra a 

ditadura e, simultaneamente, se intensificava também a repressão e o numero de prisões. 

Para Chiavenato (2004, p. 180), 1969 foi o “ano-chave da institucionalização da 

tortura”. Com a intensificação das guerrilhas e dos assaltos a bancos por grupos de 

esquerda – que usavam o dinheiro para a compra de armas e munições –, o governo 

militar passou a organizar metodicamente a repressão, momento em que, de acordo com 

o autor: 

 

[...] surgiram as salas especiais munidas de aparelhagem de tortura: cadeiras e 
camas eletrificadas, paus-de-arara etc. Paralelamente, aprimoraram-se os 
meios legais e tribunais que encobriam a tortura. Médicos legistas 
apresentavam os violentados como indivíduos gozando de plena saúde e os 
assassinatos na tortura como vitimas de morte natural (CHIAVENATO, 
2004, p. 180). 

 

Para assessorar na instauração da repressão, especialistas norte-americanos foram 

importados para ensinar aos policiais e militares as técnicas de tortura. Como cobaias, 

eram usados mendigos e estudantes. De acordo com Chiavenato (2004, p. 181), isso 

aconteceu em todo o Brasil e “jovens e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres 

caíram vítimas do processo” de tortura. 

A equipe do projeto “Brasil Nunca Mais”, coordenada pelo cardeal dom Paulo 

Evaristo Arns, da Arquidiocese de São Paulo, realizou uma pesquisa sobre o período 

ditatorial relativo a abril de 1964 a março de 1979, o que resultou em um livro que 

apresenta não apenas depoimentos dos torturados, mas compõe um verdadeiro relato 

histórico. O livro revela fatos perturbadores, ainda que não faça uma análise 

aprofundada do tema. Na obra são descritas as formas de tortura utilizadas pelos 

torturadores, ou seja, um conjunto de práticas que não matavam, mas deixavam danos 

irreparáveis à psique humana. Exemplo disso foi o depoimento de Inês Etienne Romeu, 

citada por Arns (2009, p. 47), à Justiça Militar, que declarou que “(...) a qualquer hora 

do dia ou da noite sofria agressões físicas e morais (...) fui estuprada duas vezes e era 

obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidade”. 

A tortura desconsiderava a idade, o sexo, a forma física ou psicológica dos 

suspeitos de atividades subversivas. Sob a justificativa de urgência em obter 

informações, “crianças foram sacrificadas diante dos pais, mulheres grávidas tiveram 
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seus filhos abortados e esposas sofreram para incriminar seus maridos” (ARNS, 2009, 

p. 43). No depoimento do professor Luiz Andréa Fávero, citado por Arns (2009), à 

Auditoria Militar de Curitiba em 1970, ele descreve que, ao ser preso em Foz do Iguaçu 

– então com seus 26: 

 

[...] ouviu os gritos de sua esposa e, ao pedir aos policiais que não a 
maltratassem, uma vez que a mesma se encontrava grávida, obteve como 
resposta uma risada; [...] neste mesmo dia, teve o interrogado a notícia de que 
sua esposa sofrera uma hemorragia, constatando-se, posteriormente, que a 
mesma sofrera um aborto (ARNS, 2009, p. 50). 

 

Os recrutados para exercer a tortura eram indivíduos que recebiam favorecimentos, 

gratificações e reconhecimento dos seus superiores, que os consideravam como heróis, 

pois estavam ajudando a livrar o país dos terroristas comunistas. Por um lado, a tortura 

coibia, causava medo e terror em quem era apanhado e, principalmente, em quem ainda 

estava livre, militando na clandestinidade, de outro, ela causava um problema: como 

esconder os abusos e corpos? Entretanto, o regime militar negava veementemente a 

existência de tortura nos seus calabouços. A saída encontrada para esconder as marcas 

da tortura, e ocultar a real causa da morte das vítimas assassinadas, foi recorrer aos 

médicos legistas, que passaram a fornecer laudos falsos que, como destaca Arns: 

 

Os motivos das mortes indicadas nos laudos necroscópicos, em sua maioria, 
coincidiam exatamente com a versão oficial dos acontecimentos, tais como: 
atropelamento, suicídios, morte em tiroteio, omitindo qualquer evidência de 
tortura (ARNS, 1985, p. 234). 

 

Quando não era possível ocultar as evidências da tortura, muitos cadáveres eram 

“enterrados como anônimos” (ARNS, 1985, p. 199).  As valas clandestinas da ditadura 

ocultavam dos familiares as marcas das torturas praticadas nos assassinados. Contudo, 

nem sempre os falsos laudos conseguiam esconder os indícios da violência. Em 

novembro de 1969, Chael Charles Schreier, militante da Vanguarda Armada 

Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), foi preso, torturado e morto. De acordo com 

o relatório do exército, Schreier reagiu com disparos de revólver e, após ser baleado, 

preso com dois companheiros e encaminhado ao hospital, sofreu um ataque cardíaco e 

faleceu depois de ser medicado. O que os militares não sabiam é que Chael era judeu, e 

que para ser sepultado segundo as tradições de sua família, era realizado o ritual de 

lavagem do corpo. Durante o rito, foi constatado que a morte não tinha acontecido em 

decorrência de ataque cardíaco e nem de ferimentos à bala, mas, sim, por tortura física. 
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O caso veio à tona através de uma reportagem publicada pela revista “Veja”, em 

dezembro daquele ano, com a manchete “Torturas”. A reportagem isentou Médici de 

qualquer ligação com a tortura e a morte de Chael, mas responsabilizou os que 

cercavam o presidente, sem citar nomes ou culpados. 

Outro exemplo foi a morte de Vladimir Herzog – Vlado –, diretor de jornalismo da 

TV Cultura. No dia 24 de outubro de 1975, agentes do II Exército convocaram Vlado 

para prestar depoimento sobre as ligações que ele mantinha com o Partido Comunista 

Brasileiro. Segundo os jornalistas George Benigno Duque Estrela e Rodolfo Konder, 

Vlado foi espancado e torturado. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado pendurado 

pelo cito na cela onde estava. Embora a causa oficial do óbito, divulgada pelo governo 

ditatorial da época, seja suicídio por enforcamento, a dúvida se mantém, já que nas fotos 

divulgadas há vários indícios de que se trate de uma montagem. Um deles é o fato de 

que a roupa que Vlado usava no momento em que foi preso não era a mesma que estava 

em seu corpo quando foi entregue a família1. Além disso, suas pernas estavam dobradas 

e no seu pescoço havia duas marcas de enforcamento, o que indica que sua morte foi 

por estrangulamento.2 O episódio desencadeou no país o maior movimento de protesto 

visto até então contra os crimes da ditadura e foi o embrião da luta pela anistia. 

Outra trincheira de combate à ditadura estava dentro da Igreja Católica. Embora 

uma parte da CNBB não tivesse questionado a postura dos militares, outra parte do 

clero, na qual se encontravam os freis dominicanos, não aceitava e combatia as 

crueldades do regime. 

 

3.3 O conflito entre Igreja e governo militar 

 

Antes do golpe, os militares haviam conseguido o apoio dos Estados Unidos e de 

diversas instituições e setores da sociedade, como governantes, membros da classe-

média, da imprensa e, inclusive, da Igreja Católica. Entretanto, a partir do momento em 

que os Direitos Humanos passaram a se violados, uma parcela da Igreja Católica 

começou a se mobilizar defendê-los, a exercer forte influência sobre a tentativa de 

reestabelecer a liberdade democrática no Brasil e a lutar contra as injustiças do governo. 

Esta luta para ajudar os injustiçados, perseguidos e menos afortunados encontrou sua 

base na doutrina da teologia da libertação. 

                                                           
1 Fonte:  www.pstu.org.br. Acessado em 13 de junho de 2011. 
2 Fonte: www.guiadoestudante.abril.com.br. Acessado em 13 de junho de 2011. 
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Para entender melhor sobre tal princípio, é importante apresentar dois eventos que 

tiveram grande influência na América Latina na década de 60: o Concílio Ecumênico 

Vaticano II, que ocorreu em Roma (1962- 1965); e a Segunda Conferência do 

Episcopado Latino-Americano (CELAM), que aconteceu em Medelín, na Colômbia, em 

1968. 

O Concílio Ecumênico Vaticano II reuniu líderes da Igreja Católica de todos os 

continentes com o objetivo “de discutir o papel da Igreja no mundo contemporâneo” 

(CANCIAN, 2005, p. 17). Foi durante este período que ocorreram muitas mudanças e 

inovações teológicas dentro da Igreja. No entanto, era preciso adaptá-las à realidade da 

América Latina, pois o continente vivenciava experiências diferentes das existentes no 

resto do mundo, já que muitos países estavam sob regimes militares. Por essa razão, a 

CELAM reuniu líderes da Igreja Católica da América Latina “com o objetivo de adaptar 

as resoluções do Concílio Ecumênico Vaticano II à realidade latino-americana” 

(CANCIAN, 2005, p. 18). 

Antes do Vaticano II e da CELAM, parte significativa da Igreja Católica era a 

simpática ao governo militar, pois acreditavam que o regime contribuia para a ordem do 

país e encorajava o patriotismo e a união nacional. Os líderes católicos também eram 

contrários ao comunismo, prova disso foi a passeata “Marcha da Família com Deus pela 

Liberdade”, ocorrida em 19 de março de 1964, que reuniu mais de 500 mil pessoas na 

Praça da Sé, em São Paulo, e na qual um grupo de mulheres, apoiada pela Igreja 

Católica, protestaram pelo que chamavam de “baderna e corrupção numa clara 

manifestação anticomunista” (FICO, 2005, p. 14). 

Em 1969, o padre Antônio Henrique Pereira Neto, que se declarava “claramente 

contrário aos métodos de repressão utilizados pela ditadura militar” (CIRANO, 2004, p. 

14), foi assassinado.  O assassinato do religioso causou uma comoção geral e “milhares 

de pessoas, exibindo faixas e cartazes, acompanharam o enterro que se transformou em 

manifestação pública contra a ditadura militar e seus órgãos de repressão” (CIRANO, 

2004, p. 15). 

Outro destaque desse período foi dom Paulo Evaristo Arns, que passou a “escrever 

documentos contra os abusos do governo e enviar aos líderes da Igreja e aos 

trabalhadores” (CANCIAN, 2005, p. 21). Obviamente, isso aumentou a perseguição 

contra a parcela da Igreja contrária à ditadura e seus líderes. 

Durante o período 1964-1975 vários grupos populares e da Igreja Católica 

começaram a se manifestar e a lutar contra a repressão e a tortura. Dentre eles, 
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destacam-se os grupos ligados a Ação Popular (AP). A AP derivou-se da Ação Católica 

(AC), fundada em 1930, no governo de Vargas. A AC foi criada com a finalidade de 

agrupar estudantes e leigos para discutir questões sociais. A partir deste agrupamento 

surgiu a Juventude Católica (JCS), que se desdobrou em várias organizações como a 

Juventude Operária Católica (JOC), a Juventude Agrária Católica (JAC), a Juventude 

Estudantil Católica (JEC) – para os estudantes secundaristas – e a Juventude 

Universitária Católica (JUC) – para os estudantes de terceiro grau. 

A partir de 1950 a JUC e a JEC começaram a se afastar da doutrina conservadora 

da Igreja, o que resultou no rompimento de ambas com a AC e as levou a atuarem na 

AP, pois o espaço propiciado pela Ação Popular não servia apenas para debates, mas 

também para participação política. Betto (2006, p. 86) explica que: 

 

Como a Ação Católica atuava por mandato direto dos bispos – o que limitava 
a inserção de seus militantes na política, já que a hierarquia não podia 
responder pelas opções partidárias e ideológicas que eles assumiam -, a Ação 
Popular surgiu como o instrumento independente adequado à atividade 
política. 

 

Segundo Weis e Almeida (2006, p. 367), “desde antes de 1964, no meio 

universitário, o Partido Comunista Brasileiro disputava espaço com os agrupamentos 

católicos de esquerda – a Juventude Universitária Católica, e a partir de 1962, a Ação 

Popular”. 

Em junho de 64, alguns meses após o golpe militar, vários membros da AC e da AP 

foram presos, ação que permitiu aos agentes do governo descobrir o envolvimento 

destas organizações com algumas ordens religiosas, entre elas a dos frades dominicanos, 

que ajudavam os grupos de esquerda a esconder e transportar perseguidos pelo regime. 

Isso resultou na invasão do seminário dos dominicanos de Juiz de Fora, em Abril de 

1964, pela Polícia Militar (PM), que procurava freis “denunciados por exercerem 

atividades subversivas” (MOURA, 1981, p. 27). 

 

3.4 Os freis dominicanos 

 

Os freis dominicanos são uma ordem religiosa católica fundada na França, em 

1216, que tem como objetivo a pregação da mensagem de Jesus Cristo e a conversão ao 
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cristianismo3. No Brasil, durante a ditadura militar, a ordem foi uma forte combatente 

das atrocidades cometidas pelo governo ditatorial. A ordem dos freis dominicanos “foi 

um dos primeiros grupos ligados à Igreja Católica a se colocar diretamente contra o 

governo”, não de forma explícita, mas procurando ajudar seus ex-companheiros de 

juventude católica a se esconderem da polícia (MOURA, 1981, p. 27). 

Assim que a notícia se espalhou entre os grupos que faziam oposição ao governo, 

Carlos Marighella, revolucionário temido pelas autoridades e líder da ALN, buscou 

estabelecer aliança com os freis dominicanos. Betto orienta que “Marighella acreditava 

que para derrubar a ditadura militar era preciso fazer aliança com os membros da 

esquerda católica” (2006, p. 23). 

Entre os motivos que aproximaram Marighella da Ordem Dominicana estava o fato 

de que o revolucionário afirmava que a guerrilha servia para “defender a causa dos 

pobres, dos humilhados e ofendidos, dos homens e mulheres de pés descalços”, 

ideologia essa que era compartilhada pelos freis (BETTO, 2006, p. 38). 

É importante lembrar que os dominicanos já tinham uma tradição de militância 

política fora do Brasil que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, na Polônia, onde 

eles “ajudaram os refugiados a se esconderem das autoridades nazistas” (BETTO, 2006, 

p. 55). E foi esta mesma linha de ação que eles mantiveram no Brasil, concedendo 

auxílio aos perseguidos políticos para fugirem do país e se esconderem das autoridades. 

Para os frades dominicanos a missão dos cristãos era ajudar a combater as injustiças 

mesmo que fosse necessário que se posicionarem contra o governo. Betto (2006) 

apresenta um depoimento no qual esclarece a motivação que leva esses religiosos a se 

envolverem em questões políticas. 

 

[...] o cristianismo é essencialmente transformador e essa revolução não se 
limita à história, culmina na transcendência. Jesus anunciou o Reino, a 
transformação radical deste mundo segundo o projeto libertador do Pai. Onde 
há justiça, liberdade e amor, aí estão as sementes do Reino  de Deus [...] 
Jesus assume a identidade dos oprimidos. [...] “Estive preso e  viestes ver-me” 
(Mateus 25, 35-36). Servir à causa de libertação dos pobres é servir a Cristo. 
Uma parte da Igreja afastou-se historicamente da proposta evangélica. Trocou 
a aliança com o povo pela aliança com o poder. E o capital simbólico da nossa 
fé foi apropriado pelos opressores. [...] Na América Latina, a religião cristã não 
seria mais o ópio do povo e o ócio da burguesia. Seria, sim, sinal de 
contradição, pedra de escândalo, fogo que queima e aludia, espada que divide. 
Já não se poderia servir a Deus e ao dinheiro (BETTO, 2006, p. 61). 

 

                                                           
3 Fonte: www.dominicanos.org.br. Acessado em 15 de junho de 2011. 
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A ligação dos dominicanos com Marighella foi descoberta por um agente do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) que se infiltrou na ALN. O delegado 

Sérgio Paranhos Fleury, que estava à frente das ações da Operação Bandeirante 

(OBAN), prendeu os freis Fernando e Ivo. Os dois foram levados ao Centro de 

Informações da Marinha (Cenimar) e “submetidos a interrogatórios entre seções de 

choques elétricos e pau-de-arara” (FICO, 2004, p. 179). 

A prisão dos dominicanos foi uma armação do delegado Fleury para prender 

Marighella e desestruturar o auxílio que os membros da Igreja davam aos movimentos 

revolucionários. Os freis foram torturados e desqualificados moralmente. Como relata 

Fico (2004, p. 180), os “padres e bispos eram acusados de romper o celibato 

eclesiástico”, além de também serem chamados de homossexuais e pedófilos. 

Após sofrerem com a tortura, os freis revelaram aos oficiais do DOPS o local e o 

horário em que Marighella poderia ser encontrado, informações que permitiram ao 

delegado Fleury elaborar uma emboscada e assassinar o revolucionário. Os dominicanos 

foram levados a público e apresentados à imprensa como colaboradores da morte do 

líder guerrilheiro. Essa exposição desmoralizou os religiosos junto aos movimentos de 

esquerda que, por algum tempo, passaram a considerá-los como traidores. 

Mesmo com a prisão dos dominicanos e de toda a repercussão do acontecimento, o 

episcopado brasileiro não se envolveu e também não procurou tomar conhecimento do 

que estava acontecendo. “O ativismo dos religiosos brasileiros não irritou somente o 

regime, mas também os membros dos setores mais tradicionais da Igreja”, que não 

queriam se opor ao governo porque buscavam recuperar o espaço político que tinham 

perdido durante a vigência dos governos populistas (MOURA, 1981, p. 45). 

O que ocorreu, na verdade, foi um acordo entre os bispos e o governo, através do 

qual o governo controlaria os abusos impostos aos seus opositores e a Igreja tentaria um 

apaziguamento “entre o governo e a sociedade” (FICO 2004, p. 174). O autor 

complementa que os “documentos do acervo do general Murici comprovam essa ligação 

desconhecida e até então chamada de ‘Comissão Bipartite’” (2004, p. 174). 

Na luta contra a repressão, um nome se destaca na Ordem dos Dominicanos: o do 

frei Tito, que após sua morte se torna um mártir e exemplo a favor dos Direitos 

Humanos. 
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3.5. Frei Tito 

 

Tito de Alencar Lima nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 14 de setembro de 1945. 

Iniciou seus estudos ainda em Fortaleza com os padres jesuítas. Imbuído de ideais de 

justiça, ainda jovem envolveu-se com a militância estudantil, tornando-se dirigente 

regional e nacional da JEC em 1963. Ingressou no noviciado dos dominicanos em Belo 

Horizonte, em 1966, e fez a profissão dos votos no ano seguinte. Em seguida mudou-se 

para São Paulo para estudar Filosofia na Universidade de São Paulo, onde manteve sua 

trajetória de engajamento político e voltada diretamente para as lutas sociais. 

Segundo Aucioli (2001, p. 26), Tito passava os finais de semana envolvido com as 

atividades da JEC, um dos braços da Ação Católica no Brasil, que reunia e convidava os 

jovens para "ver, julgar e agir". Ainda de acordo com a autora, o frei mantinha “forte 

compromisso com o povo oprimido”, e buscava levar os problemas destas classes mais 

sofridas para serem debatidos nos grupos católicos na tentativa de solucioná-los, 

acreditando que o poder da mobilização mudaria “os rumos do país” (AUCIOLI, 2001, 

p. 27). 

Em outubro de 1968, frei Tito conheceu pela primeira vez a angústia de ser um 

preso político do regime ditatorial. Acusado de ter alugado o sítio que sediou o 

congresso clandestino da UNE, em Ibiúna – em que cerca de 800 estudantes foram 

presos – Tito caiu nas mãos da polícia política. Nessa primeira detenção o religioso não 

foi torturado, mas fichado, tornando-se alvo da repressão, o que não o coibiu de 

continuar lutando contra os abusos da ditadura e a favor da liberdade e de um país mais 

justo. 

Em 04 de novembro de 1969 frei Tito foi preso novamente. Desta vez com outros 

dominicanos: frei Betto, frei Oswaldo, frei Fernando e frei Ivo. Eles foram acusados de 

terem ligação com a ALN e Carlos Marighella. O delegado Sérgio Fleury manteve Tito 

preso e sob tortura durante trinta dias nas dependências do DOPS, em São Paulo.  No 

dia 17 de dezembro, frei Tito foi levado para a sede da OBAN – o DOI-CODI/SP – pelo 

capitão Maurício Lopes Lima que, segundo relato do próprio frei, teria lhe dito: “Agora 

você vai conhecer a sucursal do inferno” (BETTO, 2006, p. 368). Certamente, nem 

mesmo frei Tito poderia ter imaginado o quanto de verdade tinha esta frase e os 

momentos que seguiriam. 
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[...] pendurado no pau-de-arara, recebendo choques elétricos em varias partes 
do corpo, socos, pauladas, telefones, corredor polonês, cadeira do dragão, 
queimaduras com cigarros, tudo acompanhado de ameaças e insultos [...]. 
Revestidos de paramentos litúrgicos, os policiais o obrigaram abrir a boca 
‘para receber a hóstia sagrada’. Introduziram-no um fio elétrico que o deixou 
com a boca inchada” (AUTOR, 2006, p. 372). 

 

Ainda na prisão Tiradentes, frei Tito não teve medo de reportar para o mundo as 

suas experiências com a tortura. Seu relato apareceu pela primeira vez em um jornal da 

Alemanha chamado Publik, em que no último parágrafo de seu depoimento, ele faz um 

alerta: 

 

É preciso dizer que o que ocorreu comigo não é exceção, é regra. São raros 
os presos políticos brasileiros que não sofreram torturas. Muitos, como 
Schael Schreiber e Virgílio Gomes da Silva, morreram na sala de torturas. 
Outros ficaram surdos, estéreis ou com outros defeitos físicos. A esperança 
desses presos coloca-se na Igreja, única instituição brasileira fora do controle 
estatal-militar. Sua missão é defender e promover a dignidade humana. Onde 
houver um homem sofrendo, é o Mestre que sofre. É hora de nossos bispos 
dizerem um BASTA às torturas e injustiças promovidas pelo regime, antes 
que seja tarde. A Igreja não pode omitir-se. As provas das torturas trazemos 
no corpo. Se a Igreja não se manifesta contra esta situação, quem o fará? Ou 
seria necessário que eu morresse para que alguma atitude fosse tomada? Num 
momento como este, o silêncio é omissão. Se falar é um risco, é muito mais 
um testemunho. A Igreja existe como sinal e sacramento da justiça de Deus 
no mundo... Faço esta denúncia e este apelo a fim de que se evite amanhã a 
triste notícia de mais um morto pelas torturas (BETTO, 2006, p. 199). 

 

Esta atitude de frei Tito foi considerada por muitos dos seus companheiros um ato 

de grande coragem e se transformou em “símbolo de luta pelos direitos humanos” 

(BETTO, 2006, p. 385).  Em 1970, este mesmo depoimento recebeu um prêmio da 

revista norte-americana Look e foi traduzido para dezenas de línguas. 

Após ter permanecido pendurado no pau-de-arara por toda uma noite, frei Tito 

decidiu que seu sofrimento deveria terminar e, com uma lâmina de barbear, cortou os 

pulsos na tentativa de dar fim a seu sofrimento e à sua vida.  Conduzido às pressas para 

o hospital do Exército do Cambuci, frei Tito ficou internado cerca de uma semana sob 

tratamento médico, mas nem mesmo assim foi poupado de ser submetido à “tortura 

psicológica constante” (BETTO, 2006, p. 379). 

Por conta do sequestro do embaixador suíço, frei Tito foi libertado junto com 

outros 69 presos políticos em janeiro de 1971. Banido do Brasil, Tito buscou exílio no 

Chile, mas, sob a ameaça de ser preso novamente, fugiu para a Itália. Em Roma, não 
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encontrou apoio da Igreja Católica por ser considerado um “frade terrorista4”. De lá foi 

para Paris, onde foi acolhido pelos dominicanos. Algum tempo depois instalou-se na 

comunidade dominicana de Arbresle, tentando desesperadamente se livrar dos 

crescentes tormentos de sua mente, abalada pela tortura. 

Segundo Betto, mesmo após três anos de exílio, frei Tito continuava atormentado 

pelas lembranças do período em que esteve preso e “em seus delírios, acreditava estar 

sendo perseguido pelo delegado Fleury” (2006, p. 402). Frei Tito não resistiu ao 

pesadelo causado pela tortura, e no dia 7 de agosto de 1974, aos 29 anos, enforcou-se. 

Nos dias que se seguiram à morte do religioso, seus companheiros de batina 

encontraram anotações e um bilhete que revelavam as cicatrizes de uma época sombria. 

Nas palavras de despedida do frei constavam que “em luzes e trevas derrama o sangue 

da minha existência. Quem me dirá como é existir (...) melhor morrer do que perder a 

vida” (BETTO, 2006, p. 408). 

O enterro do frei aconteceu no cemitério dominicano de Sainte Marie de la 

Tourette, próximo a Lyon, na França.  No dia 25 de março de 1983, seus restos foram 

trasladados para o Brasil e acolhidos na Catedral da Sé, em São Paulo. Cercado por 

bispos e um numeroso grupo de sacerdotes, dom Paulo Evaristo Arns repudiou a 

tragédia da tortura em um missa de corpo presente acompanhada por mais de quatro mil 

pessoas. Betto (2006, p. 414), ao abordar o papel desempenhado pelo religioso durante a 

ditadura, afirma que: 

 

Frei Tito encarnou todos os horrores do regime militar brasileiro. Este é, para 
sempre, um cadáver insepulto. Seu testemunho sobreviverá à noite que nos 
abate, aos tempos que nos obrigam a sonhar, à historiografia oficial que 
insiste em ignorá-lo. Permanecerá como símbolo das atrocidades infindáveis 
do poder ilimitado, prepotente, arbitrário. Ficará, sobretudo como exemplo a 
todos que resistem à opressão, lutam por justiça e liberdade, aprendendo, na 
difícil escola da esperança, que é preferível “morrer do que perder a vida”. 

 

Passado Trinta e dois anos de sua morte, a imagem de frei Tito se mantém viva 

como um exemplo de luta a favor dos Direitos Humanos, que foram banidos da história 

do Brasil durante o regime ditatorial que assolou o país. 

 

 

 

 
                                                           
4 Fonte: www.dominicanos.org.br. Acessado em 13 junho de 2011. 
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4. CAPÍTULO III – ANÁLISE FÍLMICA 

 

A análise de filmes, em um primeiro momento, aparece como um ofício que pode 

ser realizado por muitos pesquisadores. Porém, esta tarefa exige atenção principalmente 

dentro da área da pesquisa. Como explicam Vanoye e Goliot-Lété (1994), a análise 

fílmica depara-se com vários obstáculos, o que torna importante conhecê-los para se 

poder contorná-los. Um dos maiores problemas está na dificuldade que o analista tem 

de perceber que muitas das imagens recebidas são “produto de múltiplas manipulações”, 

e que “o desafio da análise talvez seja reforçar o deslumbramento do espectador, quando 

merece ficar maravilhado, mas tornando-o um deslumbramento participante” 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 13). Ou seja, o analista, além de ser capaz de 

identificar o que está visível aos olhos do espectador, deve intervir com subjetividade na 

obra a fim de revelar elementos antes não percebidos. 

Outro obstáculo é que não existe um caminho certo ou pré-determinado para que a 

análise fílmica seja realizada. Segundo Gomes “cada analista vê o que pode ou quer e, 

pelo menos em princípio, poderia falar de uma coisa diferente do que falaria outro 

analista, segundo a ordem que lhe agrade e com a ênfase que deseje” (2004, p. 1000). 

Embora, como oriente Aumont (1993), não exista uma metodologia universal para se 

proceder à análise de um filme, é comum aceitar que essa prática implica duas etapas. A 

primeira é a de decompor o filme, ou seja, descrevê-lo e, em seguida, “estabelecer elos 

entre esses elementos isolados e compreender como eles se associam”, ou seja, 

interpretá-los (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.15). 

Para a descrição dos elementos, no entanto, é necessário um trabalho exaustivo e de 

paciência, pois não é possível chegar a uma análise profunda baseado em “primeiras 

impressões”. Para Vanoye e Goliot-Lété, analisar um filme “é mais que vê-lo, é revê-lo 

e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente” (1994, p. 12).  Este exame recorre a conceitos 

relativos à imagem – no qual descreve-se a plástica dos planos no que diz respeito ao 

enquadramento, composição, ângulo etc. – ao som –  se é off ou in, por exemplo) e à 

estrutura do filme – os planos, as cenas e as sequências.  

O objetivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de um 

determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de tudo, de uma 

atividade que separa e desune elementos. É esta etapa de separação, que permite ao 

analista um distanciamento do objeto analisado e o ajuda a formular um olhar mais 

crítico em relação a ele. 
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Após a identificação dos elementos é necessário perceber a articulação entre os 

mesmos, para, em seguida, realizar a reconstrução e perceber de que modo eles foram 

associados num determinado filme. Nesta etapa, deve-se ter cuidado para não criar uma 

nova ficção e fugir do objeto, o que torna indispensável o retorno ao filme a fim de 

rever de que forma se dá ligação entre os elementos encontrados. Deve-se levar em 

consideração que o filme é o ponto de partida para a sua decomposição e, também, o de 

chegada para a reconstrução do filme (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 15). Dessa 

forma, como ressaltam os autores, cabe unicamente ao analista determinar o caminho, a 

amplitude e a profundidade de sua análise  

A análise fílmica também permite situar o filme em um contexto histórico e 

cinematográfico, já que o cinema, enquanto arte, inscreve-se “em correntes, em 

tendências e até em escolas estéticas, ou nelas se inspiram” (VANOYE; GOLIOT-

LÉTÉ, 1994, p 23). Outra característica que serve à análise fílmica é a narrativa, que de 

acordo com Vanoye e Goliot-Lété, “permite que a história tome forma [...]. Contá-la 

com palavras, oralmente ou por escrito, já é colocá-la em narrativa. Uma sinopse é uma 

narrativa, um roteiro também, assim como um simples resumo” (1994, p. 41). 

Um ponto relevante na análise de filmes é o poder que o cinema tem de transformar 

o pesquisador em testemunha de acontecimentos passados ou futurísticos, dos quais, na 

maioria das vezes, seria impossível participar. O analista pode assistir a um filme e 

presenciar o descobrimento do fogo e a invenção da roda, ou então ser levado a um 

futuro onde é possível antecipar os crimes ou mesmo determinar suas causas. O cinema 

possibilita ao espectador envolver-se emocionalmente com a trama e se identificar com 

os personagens envolvidos. 

Para Aumont (1993), “a narrativa é definida [...] como [um] conjunto organizado de 

significantes, cujos significados constituem uma história [...] que deve se desenrolar no 

tempo – tem, pelo menos na concepção tradicional, duração própria [...]” (1993, p. 244). 

Assim, uma narrativa fílmica é uma história que se desenrola num determinado tempo. 

Para desenvolver a presente análise, escolheu-se como objeto empírico o filme 

Batismo de Sangue de Helvécio Ratton (2007). O longa foi baseado no livro homônimo 

escrito por frei Betto que retrata a luta da ordem dos freis dominicanos contra a 

repressão do governo militar durante a década de 60. 

A escolha partiu do fato de que ditadura militar figurar, desde sua instituição até os 

dias atuais, como um período sangrento e vergonhoso para a história do Brasil, marcado 

por perseguições políticas, pelo cerceamento das liberdades individuais e pela presença 
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massacrante da censura, que extinguiu a liberdade de expressão individual, intelectual e 

artística. 

Embora já tenham se passado mais de 40 anos desde o início do regime político 

considerado o mais perverso da história do Brasil e viva-se em uma sociedade 

democrática, os acontecimentos daquele período são, e provavelmente continuarão 

sendo, um precioso objeto de estudo para demonstrar uma realidade que precisa ser 

conhecida para nunca mais ser repetida. 

 

4.1. O filme Batismo de Sangue 

  

O filme Batismo de Sangue é baseado no livro homônimo de autoria do frei Betto, 

que foi lançado originalmente no ano de 1983 e vencedor do prêmio Jabuti. 

A história se passa na cidade de São Paulo, no final da década de 1960, e retrata a 

luta dos frades dominicanos. Movidos por ideais cristãos, os freis “Tito”, “Betto”, 

“Oswaldo”, “Fernando” e “Ivo”, passaram a apoiar o grupo guerrilheiro Ação 

Libertadora Nacional (ALN), comandado por Carlos Marighella. Temendo serem 

perseguidos pelos militares, os freis dominicanos decidem se separar. Ivo e Fernando 

partem para o Rio de Janeiro, onde são surpreendidos e presos por oficiais que os 

acusavam de trair a Igreja. O DOPS passa a torturá-los para obter informações e 

capturar Carlos Marighella. Após serem torturados, os frades revelam aos policiais o 

horário e o local da reunião na qual Marighella recebe recursos para a luta armada. 

Como consequência, o revolucionário é surpreendido e executado por policiais do 

DOPS paulista sob o comando do delegado Fleury. 

Frei Betto, refugiado no interior do Rio Grande do Sul, é encontrado, preso enviado 

para o presídio de Tiradentes, em São Paulo, em 1971, onde estava o restante de seu 

grupo. Posteriormente, os frades foram julgados e sentenciados a quatro anos de 

reclusão em regime fechado, com exceção de Tito, que liberto por um processo de 

negociação pela soltura de um embaixador sequestrado pela ALN, exila-se na França. 

Frei Tito não consegue superar as sequelas psicológicas sofridas na prisão e acaba 

suicidando-se. 
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4.2 Representações de uma época: a década de 60 nos elementos do filme 

 

As categorias de análise escolhidas para este trabalho servem para demonstrar os 

principais elementos da narrativa. Para isso, vai-se trabalhar com algumas 

representações referentes à década de 60 presentes no filme Batismo de Sangue como 

forma de visualizar e entender como o cineasta trabalha com elementos retirados da 

história e revelar como ele ambientaliza e representa o passado. 

 

4.2.1 O figurino 

  

Assim, através dos símbolos colocados nas roupas e demais acessórios que 

compõem as vestimentas cinematográficas, é possível fazer um reconhecimento dos 

hábitos, costumes e comportamento de um determinado grupo. Para ilustrar a análise, 

vão ser utilizadas imagens extraídas do filme, a partir das quais vai-se realizar alguns 

comentários e observações. 

 

 
Figura 01- A imagem faz parte da cena que mostra o primeiro encontro de Marighella 
(Marku Ribas) com os freis Tito (Caio Blat), Ivo (Odilon Esteves) e Fernando (Leo 
Quintão), intermediado pelos freis Oswaldo (Ângelo Antônio) e Betto (Daniel de Oliveira). 

 

Nesta cena identificamos o modo como os homens se vestiam na época. As roupas 

eram, na sua maioria, feitas por alfaiates ou costureiras. As cores, principalmente das 

calças, deixam de ser em tons claros e passam a ter variedades de marrom. As calças 

usadas pelos freis mantinham um tradicionalismo de ser mais enxutas ao corpo. Mas 



32 
 

também foi nesta época que iniciou a tendência de usar calças mais largas do joelho 

para baixo, as chamadas “boca de sino”, intensificada no início da década de 70. Em 

relação às, a moda eram as riscas verticais de modelagem definida, mas sem exageros. 

Nos cabelos masculinos, o uso de topetes era quase que unanimidade. 

 

 

Figura 02 – No final da cena 04, Taeko (Kássia Lumi Abe), fotógrafa colega de Betto no  
Jornal da Tarde, permite reconhecer a tendência da época entre as mulheres.  

 

A personagem Taeko está vestida com um figurino dos anos 60 que segue a mesma 

linha de alfaiataria da moda masculina. As saias, com cortes impecáveis e em versões 

plissadas de bainhas raramente acima dos joelhos, marcaram a época. 
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Figura 03 - Esta imagem foi retirada do final da cena 02, e retrata estudantes com trajes da época. 

 

Outro marco da moda da década de 60 foi o surgimento da mini-saia. O mundo, que 

passava por uma revolução – e uma série de manifestações, como as contrárias a guerra 

do Vietnã e, especificamente aqui no Brasil, os protesto contra o regime opressor – e a 

moda, como sempre consome essa energia, também decidiu revolucionar. Influenciado 

pelo movimento hippie, que dava seus primeiros passos no final da década, a moda dos 

anos 60 ganhou cores e ares de liberdade.  

 

4.2.2 Elementos cênicos 

 

Os carros usados no filme Batismo de Sangue são específicos dos anos 60. 
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Figura 04 – A imagem acima retrata o momento em que os freis Tito, Ivo e Fernando  
são levados para ter o primeiro contato com Marighella. 
 

Na cena foi utilizado um Aerowillys 2600 modelo fabricado a partir de 1963. O 

modelo fez tanto sucesso que em  1966 ganha uma versão mais luxuosa, o Aerowillys 

Itamaraty (figura 05). 

 

 
Figura 05 – Momento em que Marighella é baleado em emboscada armada pelo Delegado 
Fleury( Cássio Gabus Mendes) e demais agentes do DOPS que resultou na morte do 
Marighella. 
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Nesta cena pode ser visualizado o Aero Willys Itamaraty, carro utilizado pelo 

delegado Fleury, e o Ford Galaxy. Este ultimo  eleito pela Revista Autoesporte o Carro 

do Ano de 19675. 

 

 
Figura 06 - Os frades Ivo (Odilon Esteves) e Oswaldo (Angelo Antonio) transportam dois 
integrantes para o congresso da Une. No caminho são barrados pelo policial rodoviário 
(Rodrigo Capanema) que após ver seus documentos de religiosos os libera. 

 

O uso massivo de fuscas remete a década de 60, época em que o mesmo passou a 

ser produzido no país. O exemplar usados nesta cena foi lançado em 1967, facilmente 

reconhecido pelo 1300 estampado no capo traseiro do automóvel indicando a mudança  

de motor que passa a ser  1.300 cc ao invés do 1.200 cc que o equipava até então. 

 

                                                           
5 Fonte: www.revistaautoesporte.globo.com. Acessado em 16 de junho de 2011. 
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Figura 07 – Delegado Fleury e agentes do DOPS invadem o seminario dos frades dominicanos e 
prendem o frei Tito pela segunda vez na tentativa de conseguir mais detalhes para chegarem à 
Marighella. 

 

As caminhonetes Chevrolet Veraneio quatro portas utilizada na cena acima, 

começam a ser fabricadas em 64 e foram consideradas durante a década um utilitário 

por ter lugares para varias pessoas e sua capacidade de carga. Antes de 64 só existia no 

país o modelo de duas portas6. 

O diretor também utiliza imagens e sons dos meios de comunicação da época 

dentro da ficção. Estes elementos audiovisuais propõem uma impressão de realidade 

para que o “espectador experimente uma verossimilhança com o mundo que o cerca” 

(ORTIZ, 2006, p. 42). 

                                                           
6 Fonte: www.revistaautoesporte.globo.br. Acessado em 16 de junho de 2011. 
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Figura 08 – Revista Realidade aparece no inicio da Cena 02. 

 

Logo no início da cena pode-se visualizar a revista Realidade. O exemplar é uma 

publicação real datada de 31 de outubro de 1968 e intitulada A Igreja vive um drama: O 

Celibato. A reportagem de Gabriel Romeiro retrata o conflito da Igreja Católica em 

permitir ou não o casamento dos padres. As temáticas que foram pauta da revista 

Realidade eram as mesmas que perpassavam os movimentos culturais do período: a 

problemática social, a concentração de renda, os valores morais conservadores. Por isso, 

segundo Faro (1999, p. 15), os jornalistas da Realidade “respondiam pela marca de 

esquerda, engajados e militantes”. A revista pertencia ao Grupo Abril e tinha publicação 

mensal de âmbito nacional. A sua veiculação iniciou em1961 e foi encerrada em janeiro 

de 1976. 
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Figura 09- Estudantes portando a revista Veja de outubro de 1968. A revista era uma 
espécie de senha para os participantes se reconhecerem. 

 

Na cena 03 aparecem muitos estudantes portando uma revista Veja. Este exemplar 

refere-se a uma edição publicada em outubro de 1968. O exemplar é usado para 

transmitir a noção de realidade entre a história e a ficção. A capa traz a notícia da luta 

dos estudantes contra a repressão. 

 

 

Figura 10 - Frei Betto espera em um bar pelo primo de um colega do seminário, que o levará 
para uma casa de interior para se esconder. 

 

Nesta cena aparece em segundo plano uma televisão que transmite o jogo Santos e 

Corinthians, no Pacaembu, partida em que era esperado o milésimo gol de Pelé. 
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A transmissão é interrompida pelo Repórter Esso que informava a morte de 

Marighella. O Repórter Esso foi um noticiário que fez parte da história do rádio e da 

televisão brasileira, iniciado no rádio, em 1941, e apoiado pelo presidente Getúlio 

Vargas e sob a orientação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Em abril 

de 1952, o Repórter Esso passou a ser transmitido na TV Tupi. Bastante prejudicado 

pela censura, no final dos anos 60 e início dos 70, o telejornal só mostrava desfiles de 

modas e matérias sobre amenidades. Assim, o Repórter Esso encerrou sua carreira na 

TV Tupi, do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1970. Pelo mesmo motivo, o 

Repórter Esso, no rádio, já havia saído do ar. O diretor de Batismo de Sangue utilizou 

imagens reais da transmissão da morte de Marighella pelo Repórter Esso em seu filme, 

o que aumentou ainda mais a sensação de realidade transmitida pelo filme.    

 

4.3 Representações da Igreja 

 

Por meio da análise fílmica é possível visualizar no filme Batismo de Sangue a 

postura da Igreja Católica durante a ditadura militar. Como foi abordado anteriormente, 

no conflito entre Igreja e governo militar, o clero desempenhou importante papel na luta 

contra as injustiças do governo. No entanto, ao analisar o filme, podemos perceber uma 

divisão. De um lado estavam os dominicanos e outros religiosos que se manifestavam 

claramente contra a ditadura e ajudavam clandestinamente a fuga de perseguidos, 

através da intermediação dos contatos dentro da ala esquerdista, de outro, permaneciam 

os que preferiam se manterem na neutralidade, por medo das represálias. 
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Figura 11 - Frei Diogo (Jorge Emil) reza uma missa dentro do convento dos frades 
dominicanos, em São Paulo. 

 

No sermão, frei Diogo se manifesta contra a ditadura: “nós cristãos não podemos 

engolir a ditadura de cabeça baixa”. No entanto, na sequência da cena (figura 12), o 

próprio frei Diogo reúne-se com os freis Tito, Betto, Fernando, Ivo e Oswaldo 

alertando-os sobre o perigo de seus envolvimentos com a ala esquerdista e indagando se 

não seria o caso abandonarem suas ações. Aqui, percebe-se que grande parte dos 

religiosos defendem o fim do governo ditatorial. 

 

 

Figura 12 - Frei Diogo reune-se com os freis Tito, Betto, Fernado, Ivo e Oswaldo  para alertá-los sobre o 
perigo que correm se seguirem a missao de ajudar aos esquerdistas. 
 

Tito justifica a causa seguida por ele e seus comapnheiros se amparando na missão 

da Igreja: “Mas a opção pelos pobres é uma exigência do trabalho apostólico, estamos 

defendendo a causa do humilhados [...], ajudar aos perseguidos é uma tradição  da 

igreja”. 
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Figura 13 - Marighella explica para os Freis de que forma eles poderiam ajudar. 
 

Na cena, Marighella explica aos freis de que forma eles poderiam ajudar. Seus 

papéis seriam na retaguarda: esconder e transportar os companheiros, mandar 

mensagens e fazer contatos.  

 

 

Figura 14 - Frei Fernando na livraria Duas Cidades onde trabalhava. 
 

Era através do telefone da livraria que o funcionário frei Fernando recebia 

informações sobre encontro com Marighella. A livraria Duas Cidades foi fundada em 

1954 pelo frei dominicano Benvenuto. O frei também foi preso na mesma época que o 

frei Fernando para averiguar se tinha alguma ligação com Marighella. Benvenuto foi 
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absolvido pois “não tinha conhecimento sobre o que ocorria em seu estabelecimento” 

(MOURA, 1981, p. 87). 

 

 
Figura 15 – Cardeal (J. D’Ângelo) visita os freis Tito, Ivo e Fernando na prisão. 

 

O delegado Fleury permite que o cardeal converse com os freis.  Embora os freis 

falem sobre as torturas que estão sofrendo no cárcere, o cardeal não manifesta 

indignação. Isso mostra que a alta hierarquia da igreja preferiu manter-se neutra frente 

ao regime. O regime criado pelo governo impedia qualquer tipo de manifestação, atos 

esse que reprimia com violência. Os dominicanos que conseguiram erguer-se contra a 

opressão na verdade o fizeram em clandestinidade, e mesmo assim foram perseguidos e 

torturados. 

 

 

Figura 16 - Freis dominicanos em suas orações diárias. 
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Nesta imagem podemos verificar a existência de 30 Dominicanos. No entanto, o 

filme enfoca o envolvimento de cinco deles: Tito, Betto, Ivo, Fernando e Oswaldo. 

 

 
Figura 17 - Frei Ivo e Betto discutem com Marighella a possibilidade de montarem uma 
guerrilha no Maranhão e no Pará. 

 

O trecho acima indica que o engajamento na luta contra a repressão não era algo 

exclusivo dos freis Tito, Betto, Ivo, Fernando e Oswaldo. Frei Betto comenta na cena a 

possibilidade de encontrar apoio numa casa religiosa no município de Conceição do 

Araguaia (Estado do Pará). A citação indica a existência de adeptos da causa naquela 

localidade. 

Na realidade, a história envolvia mais de 10 freis, mas, por “questões 

dramatúrgicas” optou-se por englobar cinco, como o próprio Ratton explica: 

 

Foram mais de dez os dominicanos que participaram do movimento contra o 
regime militar. Por razões dramatúrgicas, decidimos reduzir para cinco:os 
freis Tito, Betto, Ivo, Fernando e Oswaldo. Encontrar a   melhor estrutura 
para o roteiro, o recorte para contar a história, revelou-se um desafio e foram 
necessários muitos tratamentos até chegarmos a uma versão que 
consideramos sólida o bastante para ser filmada. Decidimos centrar a 
narrativa em Frei Tito e ao mesmo tempo mantermos certo protagonismo 
coletivo com os outros frades7. 

 

Assim, ainda que o filme aborde um tema polêmico e em um contexto real, não 

podemos vê-lo como uma verdade absoluta. O próprio Ratton comentou, anteriormente, 

sobre  a difícil tarefa de chegar a uma versão sólida. Por isso o papel do pesquisador é 
                                                           
7 Fonte: www.aplauso.imprensaoficial.com.br. Acesso em 16 junho de 2011. 
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de extrema importância para o uso do cinema como fonte, pois nenhuma análise deve se 

basear em uma única fonte, mas, sim, em diferentes meios que devem complementare-

se. 

 

4.4.  A ditadura militar 

 

Outra categoria de análise foi a representação da ditadura militar. Para marcar o 

período em que se passa a história e todos os seus símbolos e signos. 

 BATISMO DE SANGUE não se aprofunda nos motivos que desencadearam a 

Ditadura Militar, mas é um filme sobre as perseguições, a tortura e também a violência 

moral, com o intuito de alertar para o que acontecia com pessoas contrárias à ideologia 

do regime militar. 

A tortura além de servir como técnica para obter algumas informações, servia 

também de instrumento para desmobilizar as oposições por meio de intimidação, 

atingindo além do indivíduo, que era submetido a interrogatórios, as demais pessoas de 

seu grupo,  que  logo ficava sabendo do acontecido. 

 

 
Figura 18 - No final da cena 04 homem da censura( Jean-Pierre Moulin) enviado ao jornal 
da Tarde onde Frei Betto trabalhava. 

 

No final da Cena 04 o filme mostra uma das formas que o governo Militar usava 

para tentar coibir qualquer tipo de notícia que pudesse agredir seu governo.  Os 

chamados Homens da Censura eram enviados as sedes da imprensa e se tornavam 
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espécie de editores, todo material escrito, passava antes por eles, que liam todas as 

matérias e decidiam o que podia ou não ser publicado. 

A presença do Censor foi algo comum no Governo Militar. A revista Veja, teve a 

primeira manifestação de censura na edição de numero 15 ( 18/12/1968). Todos os 

exemplares da edição foram retirados das bancas por apresentar Costa e Silva, sozinho 

no congresso logo após a publicação do AI-5. Em 10 de dezembro de 1969, a revista é 

barrada novamente pela censura, por trazer na capa notícia sobre tortura “a partir desse 

fato, a presença do Censor passou a ser constante na revista” Marconi (1980, p. 46). 

 

 
Figura 19 - Prisão dos participantes do congresso da Une em Ibiuna. 

 

No trecho acima, as lideranças estudantis do país inteiro se encontram em uma 

chácara em Ibiúna São Paulo para discutir a situação do pais e suas ações contra o 

Governo opressor. Na ocasião, os agentes do Governo invadem o congresso da Une e  

mais de 800 estudantes são presos. O que reforça que “todas as manifestações contra o 

governo eram punidas com severidade” (FICO, 2004, p. 77).  
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Figura 20 – Raul Careca (murilo Grossi) na missa dentro do convento dos dominicanos 
com um gravador. 

 
A cena da  figura 20  mostra os métodos que os agentes do DOPS usavam para combater os 

grupos contrários ao governo.  Raul Careca aparece com um gravador na mão para recolher o 

sermão do Frade Diogo para incriminá-lo como  subversivo. 

Na sequência Frei Ivo( Figura 21), ao  ser avisado sobre a presenca de Raul Careca, 

vai ao microfone e manifesa sua repulsa sobre a presenca do agente na missa. 

 

 
Figura 21 - Frei Ivo, na Missa no Convento dos Dominicanos, reage a presença 
de Raul Careca. 
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Figura 22 - Raul “Careca” (Murilo Grossi)  
 

Neste trecho, Raul Careca fala ao Frei Ivo:  “Você  é um comunista desgraçado que 

usa  a batina e o nome de Deus  pra pregar a desordem ,  pregar a subversão”. As  

figuras 20, 21 e 22 mostram a forma como os agentes militares viam a ação das ordens 

religiosas. E os conflitos entre as partes. 

 

4.4.1 Formas de tortura 

 

Uma pesquisa realizada pela Igreja Católica, na coordenação de Dom Paulo 

Evaristo Arns, com documentos produzidos pelos próprios militares identificou mais de 

cem torturas usadas nos "anos de chumbo" (1964-1985). Esse baú de crueldades, que 

incluía choques elétricos, afogamentos e muita pancadaria, teve seu ápice em 1968, o 

início do “período mais duro do regime militar” (CHIAVENATTO, 2004, p.157). A 

partir dessa época, a tortura passou a ser amplamente empregada, especialmente para 

obter informações de pessoas envolvidas com a luta armada. Contando com a 

"assessoria técnica" de militares americanos que ensinavam a torturar, grupos policiais e 

militares começavam a agredir no momento da prisão, invadindo casas ou locais de 

trabalho. A coisa piorava nas delegacias de polícia e em quartéis. Neste período, 

segundo Arns: 

 

a tortura foi institucionalizada no nosso país, e, que a prova deste fato não esta 
na aplicação das torturas pura e simplesmente, mas, no fato de se ministrarem 
aulas a este respeito, sendo que, interrogados serviam de cobaias (...) à 
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concomitância na projeção dos slides sobre torturas elas eram demonstradas na 
pratica nos acusados (ARNS, 2009, p. 31). 

 

Muitas vezes as salas de interrogatório eram revestidas com material isolante para 

evitar que os gritos dos presos fossem ouvidos. "Os relatos indicam que os suplícios 

eram duradouros. Prolongavam-se por horas, eram praticados por diversas pessoas e se 

repetiam por dias", afirma Arns (2009, p. 33). 

 

 

Figura 23 – Os Freis Fernando e Ivo são sequestrados por agentes da DOPS na cidade 
do Rio de Janeiro. 

 

Frei Fernando e Ivo foram ao Rio de Janeiro para se encontrarem com pessoas que 

teriam interesse em ajudar na causa. Acabam sendo sequestrados pelos agentes do 

DOPS, que ficaram sabendo de suas intenções através de escuta telefônica. São levados 

para o Ministério da Marinha, onde segundo um dos agentes, conheceriam o papa. Papa 

era o apelido do Delegado Fleury. 
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Figura 24 -  Frei Ivo é espancado pelos agentes do DOPS para que entregue detalhes sobre o 
contato com Marighella. 

 

Vários tipos de agressões físicas eram combinadas às outras formas de tortura. Um 

dos mais cruéis era o popular "telefone". Com as duas mãos em forma de concha, o 

torturador dava tapas ao mesmo tempo contra os dois ouvidos do preso. A técnica era 

tão brutal que podia romper os tímpanos do acusado e provocar surdez permanente. 

Na cena, Frei Fernando é fortemente espancado, “recebia pancadas na nuca e tapas 

nos ouvidos, os dentes inferiores descarrilharam o maxilar fora deslocado com socos na 

cabeça e queixo, os torturadores o puseram no lugar” (BETTO, 2006, p. 241). Os 

espancamentos são também comprovados nos relatos de Arns “...Sofreu espancamento 

com um cassetete de alumínio, até deixa-lo em carne viva” (ARNS, 2009, p. 40). 
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Figura 25 – Frei Tito sofre tortura na cadeira do dragão. 
 

Nessa espécie de cadeira elétrica, os presos eram obrigados a sentar “pelados numa 

cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos e quando o aparelho era ligado na 

eletricidade, o zinco transmitia choques a todo o corpo”(Arns, 2009, p.37).  Esta cena 

representa o pior período de tortura sofrido pelo Frei Tito . Ele foi retirado do presidio 

Tiradentes e levado para “BOICOTE”- um órgão que o Governo teria criado específico 

para suas torturas- Chamado pelo Capitão da DOPS de “Sucursal do inferno” (Betto, 

2006, p. 368). 

 

 

Figura 26  Frei Ivo no Pau-de-arara 
 

É uma das mais antigas formas de tortura usadas no Brasil “já existia nos tempos da 

escravidão”(Arns, 2009, p. 39). Com uma barra de ferro atravessada entre os punhos e 

os joelhos, o preso ficava pelado, amarrado e pendurado a cerca de 20 centímetros do 

chão. Nessa posição que causa dores atrozes no corpo, o preso sofria com choques, 

pancadas e queimaduras com cigarros. 
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Figura 27 – Os agentes do DOPS torturam Frei Fernando de varias formas para que ele 
entregue Marighella 

 

As máquinas usadas nessa tortura eram chamadas de "pimentinha" ou "maricota". 

Elas geravam choques que aumentavam quando a manivela era girada rapidamente pelo 

torturador. A descarga elétrica causava queimaduras e convulsões “muitas vezes, seu 

efeito fazia o preso morder violentamente a própria língua”(Arns , 2009, p. 40). 

Nesta cena é retratada a utilização de muitas formas de tortura: Pau-de-arara, 

choque-eletrico, espancamento, ofensas morais e psicológicas. 

 

 

Figura 28-  Frei Fernando é drogado com  o Soro da verdade 
 

O soro é o pentotal sódico, uma droga injetável que provoca na vítima um estado de 

sonolência e reduz as barreiras inibitórias. Sob seu efeito, a pessoa poderia falar coisas 
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que normalmente não contaria - daí o nome "soro da verdade" e seu uso na busca de 

informações dos presos. Mas seu efeito é pouco confiável e a droga pode até matar 

(fonte Arns, 2009, p. 39). 

 

 

Figura 29- Integrantes de grupo Estudantil presas 
  

Na cena, embora a personagem não fale de uma forma explicita e ainda que não 

tenha cenas que comprovem, ao dizer que “desta vez não foi só tortura” indica que ela 

tenha sofrido abuso sexual. Arns, traz depoimentos em seu livro que comprovam este 

meio de tortura: 

“ines Etienne Romeu, 29 anos, denunciou que a qualquer hora do dia ou da 
noite sofria agressões físicas e morais...durante o período foi estuprada duas 
vezes e era obrigada a limpar a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos 
e obscenidade”(ARNS, 2009, p. 47) 

 

4.4.2 Mortes 

 

Em nome da “segurança nacional” tudo era permitido, inclusive matar sem chance 

de defesa. No Livro Brasil Nunca Mais, Arns diz que ao analisar processos políticos da 

época, contatou-se, nos cárceres, a morte de onze presos políticos sob tortura: Chael 

Charles Schreier, João Lucas Alves, Severino Viana Calú, Eduardo Leite, Luiz Eduardo 

da Rocha Merlino, Joaquim Alencar Seixas, Carlos Nicolau Danielli, Odijas Carvalho 

de Souza, Alexandre Vannucchi Lemes, José Ferreira de Almeida e Vladimir Herzog. 

No entanto salienta que este número de mortos é ainda maior, pois tantos outros foram 
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mortos, segundo dados do DOPS em tiroteios, como no caso Marighella. Sem falar nas 

pessoas ditas desaparecidos. (ARNS, 2009, 0. 247). 

 

Figura 30 - Marighella é assassinado 

 

As mortes da ditadura não terminaram com o fim do regime. Um exemplo é o Frei 

Tito que mesmo exilado, não conseguiu esquecer a perseguicao e os atos desumanos por 

parte dos agentes miltiares. Atormentado pelas lembrancas de um passado aterrorizante 

se suicida(Figura 31). 
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Figura 31- Frei Tito se suicida 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação teve como tema a relação entre cinema e história 

nas telas cinematográficas e como objetivo mostrar a representação desta construção no 

filme “Batismo de Sangue”. Com a análise do filme estudado foi possível verificar o 

contexto político-social no período do Regime Militar no Brasil na década de 60, 

evidenciado pela participação dos Freis Dominicanos que se declararam contra o regime 

imposto e por isso sofreram várias perseguições. 

O filme “Batismo de Sangue” coloca nas telas as representações de uma época 

através da narrativa,  do tema, da cenografia, do figurino e da história.  A inserção de 

imagens televisivas e revistas do período recuperadas para o filme corroboram com a 

reconstituição do momento político, deixando o filme mais verossímil. 

Este Trabalho Final de Graduação procurou encontrar as representações utilizadas 

no filme para recriar um determinado período da história do Brasil. O filme busca 

retratar esse período da história utilizando a reconstrução dos porões e das formas de 

tortura utilizadas pelos agentes do DOPS. No entanto, é preciso lembrar sempre que o 

filme é uma representação da realidade, ainda que aborde fatos reais, não pode 

recuperar a história como aconteceu. 

A importância do cinema advém do fato de expressar e registrar  outras épocas do 

passado. Através do olhar do realizador é possível conhecer o modo de vida das 

pessoas, seus sonhos, anseios e seus questionamentos. 

Acreditamos que o filme Batismo de Sangue coloque nas telas cinematográficas as 

representações deste período da ditadura militar brasileira. Através da reconstrução do 

modo de vida e da ideologia dos Freis Dominicanos os espectadores são apresentados 

aos movimentos de esquerda e todas as estratégias que estes grupos realizaram para 

sobreviver neste período. 

Acreditamos na relevância deste trabalho acadêmico tanto por levantar 

questionamentos entre dois campos de pesquisa, Cinema e Historia, quanto pela 

investigação aplicada a uma metodologia de análise de filmes que pode contribuir com 

outras pesquisas que venham a ser realizadas. 

Ao pesquisar o filme Batismo de Sangue, através de três categorias de 

representação: a década de 60, a Igreja e a Ditadura Militar, levantamos dados 

significativos que revelam muitos símbolos  e signos do período pesquisado neste TFG 

e que são de grande contribuição para os acadêmicos da área de comunicação, pela 
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relevância do tema e pelos novos questionamentos apresentados dentro da área de 

comunicação. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 – Cartaz do filme 
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Anexo 2 - Sinopse 
 
 

São Paulo, fim dos anos 60. O convento dos frades dominicanos torna-se uma 

trincheira de resistência à ditadura militar que governa o Brasil. Movidos por ideais 

cristãos, os freis Tito (Caio Blat), Betto (Daniel de Oliveira), Oswaldo (Ângelo 

Antônio), Fernando (Léo Quintão) e Ivo (Odilon Esteves) passam a apoiar o grupo 

guerrilheiro Ação Libertadora Nacional, comandado por Carlos Marighella (Marku 

Ribas). Eles logo passam a ser vigiados pela polícia e posteriormente são presos, 

passando por terríveis torturas. 
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Anexo 3 – Ficha técnica 

 

Título original: Batismo de Sangue 

Gênero: Drama 

Duração: 110 minutos 

Ano de lançamento: 2007 

Site oficial: http://www.batismodesangue.com.br 

Estúdio: Quimera Filmes / V&M do Brasil 

Distribuidora: Downtown Filmes 

Direção: Helvécio Ratton 

Roteiro: Dani Patarra e Helvécio Ratton, baseado no livro "Batismo de Sangue", de Frei 

Betto 

Produção: Helvécio Ratton 

Música: Marco Antônio Guimarães 

Fotografia: Lauro Escorel 

Direção de arte: Adrian Cooper 

Figurino: Marjorie Gueller e Joana Porto 

Edição: Mair Tavares 
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Anexo 4 - Elenco 

 

Caio Blat (Frei Tito) 

Daniel de Oliveira (Frei Betto) 

Odilon Esteves (Frei Ivo)  

Ângelo Antônio (Frei Oswaldo) 

Jorge Emil (Frei Diogo) 

Cássio Gabus Mendes (Fleury) 

Murilo Grossi (Raul Careca) 

Marku Ribas (Carlos Marighella) 

Marco Amaral (Capitão Torturador) 

Júlio Andrade (Delator) 

Kassia Lumi Abe (Taeko) 

José Carlos Aragão (Preso no Tiradentes) 

André Arteche (Seminarista do Sul) 

Leonardo Bertollini (Líder estudantil) 

Luiz Arthur (Amigo de Betto) 

Rômulo Braga (Líder estudantil) 

Léo Brasil (Preso no DOPS) 

Marcus Brina (Guarda DOI-CODI) 

Marcelo Campos (Professor) 

Rodrigo Capanema (Guarda rodoviário) 

Alexandre Cioletti (João Antônio) 

Cláudio Costa Val (Policial torturador) 

Jota D'Ângelo (Cardeal) 

Luiz Gonzaga de Almeida 

David de Carvalho (Preso no DOPS) 

Alexander de Moraes (Repórter) 

Rogério Falabella (Juiz) 

Luiz Fernando Filizolla (Frade) 

Fábio Furtado (Preso no DOPS) 

Daniel Guimaraes (Preso no Dops) 

Jerry Magalhães (Preso no DOPS) 

Rodrigo Melgaço (Torcedor no Bar) 
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Darli Montor (Preso no Tiradentes) 

Eduardo Moreira (Preso no Tiradentes) 

Jean-Pierre Moulin (Prior de la Tourette) 

Felipe Mônaco (Torcedor no Bar) 

Rodrigo Najar (Investigador do Sul) 

Brice Notin (Psiquiatra) 

Wolney Oliveira (Diretor do jornal) 

Orlando Orube (Padre Martin) 

Renato Parara (Pudim) 

Geraldo Peninho (Toledo) 

Chico Pelúcio (Preso no DOPS) 

Cássio Pinheiro (Pai de Betto) 

Roberto Polido (Policial torturador) 

Paulo Polika (Preso no Tiradentes) 

Léo Quintão (Frei Fernando) 

Ivan Reis (Advogado) 

Carlos Magno Ribeiro (Policial torturador) 

Babu Santana (Carcereiro do DOPS) 

Glicério Rosário (Preso no DOPS) 

Rodrigo Signoreti (Estudante) 

Maurício Tizumba (Boieiro do Tiradentes) 

Helvécio Trindade (Dono do sítio) 

Walter Trindade (Carcereiro do Tiradentes) 

Gustavo Werneck (Médico da Marinha) 

Bya Braga (Investigadora baleada) 

Raquel Campolina (Mãe de Betto) 

Rita Clemente (Vendedora da Livraria) 

Marcelia Cartaxo (Nildes) 

Julieta Dobbin (Catarina) 
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