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RESUMO 

Este projeto avalia as verossimilhanças possíveis entre personagens reais e 
ficcionais baseado no enredo do documentário Vips: Histórias Reais de Um 
Mentiroso e do filme Vips, que contam a história de Marcelo Nascimento da Rocha, 
estelionatário que ficou famoso no Brasil ao conceder entrevista ao Programa 
Amaury Jr se passando pelo filho do dono de uma empresa aérea. A pesquisa busca 
identificar pontos em que o Marcelo real pode ser encontrado no personagem 
ficcional, além de atentar para os perigos de repassar informações não apuradas 
corretamente e mostrar o alcance e as consequências da disseminação das Fake 
News. Para atingirmos os objetivos, fizemos uso de autores como Vilas Boas (2003), 
Medina (1995) e Lage (2002). 
 
Palavras-chave: Perfil; notícias falsas; ficção; jornalismo. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe identificar as possíveis verossimilhanças entre 

personagens reais, apresentados através de entrevista, e personagens fictícios, que 

mesmo pautados pela livre criação e licença poética de um autor e de um ator, se 

aproximam em determinados momentos do personagem real. Como objeto de 

análise serão utilizados o documentário Vips – Histórias reais de um mentiroso 

dirigido por Mariana Caltabiano e o filme Vips dirigido por Toniko Melo.  

O documentário conta a história de vida de Marcelo Nascimento da Rocha, 

que desde a adolescência deu golpes em bares, empresas e até na Polícia Federal 

se passando por outras pessoas para conseguir benefícios, como passagens de 

ônibus gratuitas, hospedagem em quartéis, entre outros. Sua história ficou 

conhecida no país inteiro em 2001 após o Carnaval de Recife quando ele se passou 

por Henrique Constantino, filho do dono e cofundador da empresa Gol Linhas 

Aéreas. Na ocasião, após entrar em um dos camarotes mais famosos da festa e ficar 

hospedado em um dos maiores hotéis de Recife com tudo pago, concedeu 

entrevista ao apresentador e jornalista Amaury Júnior.  

 Amaury é um dos mais respeitados apresentadores do Brasil e comanda há 

anos programas de infotenimento1 no canal Bandeirantes. Na época do ocorrido, 

que foi considerado o maior deslize de sua carreira, o jornalista não conhecia o 

verdadeiro Henrique Constantino e, por isso, assim que foi avisado por sua 

assessoria de que o suposto empresário tinha acabado de chegar, o chamou para 

entrevista. Por estarem hospedados no mesmo hotel, ambos ficaram muito próximos 

e, no dia seguinte, Marcelo se passou por Constantino novamente no programa de 

Amaury Júnior. 

 Logo após os fatos, Rocha foi descoberto e preso. Da prisão, concedeu à 

Mariana Caltabiano a entrevista que gerou um livro e o documentário Vip’s – 

Histórias Reais de um Mentiroso. A história fez sucesso e chamou a atenção do 

diretor Toniko Melo que, em parceria com Mariana, criou um roteiro cinematográfico 

e levou Marcelo das páginas de polícia para às telas de cinema de todo país, com o 

filme Vips. Estrelado por Wagner Moura, o longa traz as histórias relatadas por 

Marcelo em entrevista.  

                                                
1 Infotenimento é termo utilizado para categorizar o gênero do jornalismo que utiliza o entretenimento 
para informar, levando a notícia ao público com certa leveza. 
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É importante ressaltar que o intuito da pesquisa não é analisar e avaliar a 

abordagem de Wagner Moura e Toniko Melo em tornar a história próxima da 

realidade, mas identificar onde o personagem fictício se aproxima do homem que foi 

considerado o maior mentiroso do país. Também ressaltamos que, abrindo exceção 

às normas de redação jornalística, chamaremos nosso personagem principal, 

Marcelo Nascimento da Rocha, pelo seu primeiro nome e não pelo sobrenome, em 

razão do mesmo ser reconhecido com maior facilidade pelo público desta forma.   

Outro ponto importante abordado será o poder da informação e como a 

apuração rasa, ou a falta dela, pode ser prejudicial ao jornalista. Nos dias atuais se 

fala muito em Fake News2 e no alcance que elas ganham em função da internet, 

mas, a gafe cometida por Amaury Jr. em 2001, tempo em que a informação não 

tinha a agilidade que tem hoje em dia, ganhou grandes proporções, tanto que virou 

três obras distintas. Essa é a prova de que as notícias falsas não são um caso atual, 

mesmo que sejam tratadas assim. Outro ponto relevante é que, mesmo com os 

avanços da tecnologia ainda hoje desmentir falsas notícias é mais difícil do que 

disseminá-las. Ou seja, se Marcelo não tivesse ido parar nos noticiários policiais, 

após duas entrevistas seria difícil desassociar a imagem dele a de Henrique 

Constantino o que possibilitaria a ele usar a identidade do empresário por muito 

tempo sem ser descoberto. 

Em entrevista ao documentário de Mariana Caltabiano, Amaury Jr. conta que 

na primeira entrevista realizada com Marcelo, os assessores de seu programa 

chegaram até ele e afirmaram que aquele homem era Henrique Constantino e que, 

como a empresa era patrocinadora do camarote, uma entrevista com ele seria 

fundamental. Em momento algum, Amaury relatou preocupação da equipe em 

confirmar a informação já que, para eles, era impossível alguém estar se passando 

por um empresário famoso em um local patrocinado pela empresa da qual ele se 

dizia dono.  

O tema desta pesquisa surgiu a partir do interesse pessoal pelas histórias 

retratadas por Alfred Hitchcock3 em seus filmes. Porém, era necessário trazer a 

pesquisa para o meio ao qual ela estará inserida e, a partir disso, uma intensa 

                                                
2 Fake News é o termo utilizado para fazer referência as notícias falsas. Nos aprofundamos sobre o 
tema no capitulo 2, subitem 2.3.  
3 Alfred Hitchcock foi um cineasta considerado o “mestre do suspense”. O britânico levou aos cinemas 
filmes do gênero que se perpetuaram na história. Entre as principais produções estão “Psicose” e 
“Janela Indiscreta”.  
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pesquisa nos levou a diversas obras pautadas por transtornos de personalidade, 

tema abordado com frequência por Hitchcock, até que chegássemos ao Marcelo e 

as obras que contam sua história. Não foi encontrado um grande número de 

trabalhos que abordem o tema, o que torna a pesquisa importante, pois pode abrir 

precedente para novos trabalhos. Durante a construção dos caminhos da pesquisa 

algumas monografias foram de extrema importância.  

O primeiro trabalho é de Abade (2014) e trata sobre as aproximações do 

personagem Hitchcock, encenado nos cinemas, do Hitchcock relatado no livro, de 

mesmo nome, escrito por Truffaut4. O segundo é de Tirloni (2010), que analisa a 

proximidade entre o documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro e o filme 

Carandiru. Ambos tratam sobre o massacre do Carandiru, um com o objetivo de 

mostrar a realidade e, o outro, apesar de ser baseado em fatos reais, tem licença 

para criar e não fica apenas atrelado à realidade.  

A partir da escolha dos objetos de estudo, inúmeras possibilidades de 

trabalho foram encontradas, entre elas a abordagem das Fake News, tema atual e 

importante na área da comunicação. Como o programa em questão é considerado 

do gênero de infotenimento, nosso foco será na importância de combater as falsas 

notícias também nestas produções, já que as consequências podem ser prejudiciais 

não só na credibilidade do meio de comunicação como também na vida das pessoas 

atingidas por elas.  

Para realizar a pesquisa, serão analisados alguns pontos da saga de Marcelo 

em Recife tidos como mais relevantes pelos pesquisadores. Encontraremos, na 

ficção e no documentário, as cenas que ilustram a passagem do falsário pelo 

carnaval. Após a escolha das cenas de ambas as obras, apontaremos os pontos 

convergentes e divergentes entre elas, ao mesmo tempo em que analisamos os 

fatos mostrados. Durante o processo serão abordadas as formas como a entrevista 

com o empresário falso foi capaz de ganhar grandes proporções a ponto de 

fomentar a criação de um livro, um documentário e, logo em seguida, de um filme de 

ficção, todos eles conhecidos e lidos ou vistos em grande parte do Brasil. Também 

serão ressaltadas as verossimilhanças entre as obras. Já que ambas trazem o 

mesmo enredo sob diferentes perspectivas e com objetivos diferentes, é possível 

                                                
4 François Truffaut foi um cineasta francês que estava à frente do movimento de formação da 
Nouvelle Vague. Foi um dos cineastas mais influentes da época e esteve à frente da direção de 26 
filmes. 
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que sejam encontrados pontos que interliguem as histórias, mas que não são 

contados da mesma maneira.  Através das verossimilhanças pretendemos explicar a 

relevância da entrevista realizada pela produtora do livro e do documentário na 

criação da obra de ficção.  

Acreditamos que os resultados encontrados possibilitarão o apontamento de 

momentos em que a entrevista documental está presente no filme, além de alertar 

para as consequências da falta de apuração aliada à necessidade dos meios de 

comunicação de apresentarem sempre as melhores entrevistas e notícias em 

primeira mão, o famoso furo de reportagem. Com isso, poderemos contribuir com 

pesquisas futuras sobre Fake News alertando sobre a presença delas no meio 

jornalístico há muito tempo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, elencamos e exemplificamos os termos que auxiliam nossa 

pesquisa. São eles que norteiam nossas analises em busca dos resultados 

desejados. 

 

2.1. ENTREVISTA  

Desde os primórdios do jornalismo a entrevista é a base para a construção de 

qualquer tipo de produto jornalístico. Através dela o profissional entrevistador coleta 

inúmeras informações sobre algo ou alguém, com o objetivo de apresentar o fato 

com o maior número de informações e com muita clareza, visando sempre o 

compromisso com a realidade, seja ela qual for. Segundo Lage (2002, p.73), 

“entrevista é o procedimento clássico de apuração de informações em jornalismo. É 

uma expansão da consulta às fontes, objetivando, geralmente, a coleta de 

interpretações e a reconstituição de fatos.” 

 É claro que a entrevista não é um formato exclusivo do jornalismo sendo 

utilizada muitas vezes em outras ocasiões sem finalidade nenhuma de se tornar 

notícia, mas sempre visando a obtenção de informações. Porém, o jornalista é o 

profissional que mais faz uso do método, uma vez que, sem ele seria impossível 

abastecer um jornal diário, por exemplo.  

 Medina (1995) disserta um pouco sobre como a notícia se tornou objeto de 

uso do jornalista e como ela chegou ao país, através de João do Rio5, após 1905. A 

autora afirma que, a prática de entrevistar já existia na Europa desde 1890, mas no 

Brasil o jornalismo ainda estava ligado apenas com a literatura. Porém, para chegar 

ao que conhecemos hoje o caminho foi longo, uma vez que, na época, ao invés do 

entrevistado ter destaque, ao escrever, João do Rio se destacava mais do que a 

história.  

A reportagem de João do Rio apresenta um “autor” e não um repórter como 
narrador intermediário, impessoal, do fato jornalístico. Mesmo nas 
experiências mais recentes de reportagens de primeira pessoa, o repórter 
não se destaca como João do Rio em suas matérias. [...] O Eu aparece de  
forma obcecante: quando  a ação é exterior a ele, o repórter se inclui 
através de um objeto direto ou um objeto indireto: “falou-me, num grito de 
franqueza”. (MEDINA, 1978, p 62)  

                                                
5 João do Rio – Jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo brasileiro. Seu nome verdadeiro era João 
Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto.  
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Hoje já é difícil, mas não impossível, encontrar jornalistas que se tornam o 

centro da reportagem, esquecendo que o verdadeiro personagem principal é o 

entrevistado ou o fato que será noticiado, dependendo do tipo de entrevista 

escolhido. Mesmo assim, a importância de João do Rio é inegável já que, por meio 

dele, aos poucos a entrevista, que se disseminava pelo mundo, chegou ao país. 

Com a vinda do método e com o passar dos anos, a entrevista foi se 

aperfeiçoando até chegar ao que conhecemos hoje. Mas antes disso, profissionais e 

pesquisadores trabalharam para encontrar meios para definir as formas de 

entrevistar. Os apontamentos procurados deveriam auxiliar entrevistadores a 

seguirem determinado padrão para que seus objetivos fossem atingidos de forma 

direta. Assim nasceram os tipos de entrevista, que determinam como o repórter 

entrevistador deve abordar o entrevistado baseado na finalidade do encontro. Lage 

(2002), aponta e identifica os quatro diferentes tipos de entrevista quanto ao objetivo. 

Um destes tipos é o da entrevista em profundidade, utilizado na construção do 

documentário que é nosso objeto de estudo. Segundo o escritor, o método busca 

desenhar o entrevistado, fazendo com que, a partir de relatos reais dados por ele em 

entrevista, seja criada uma narrativa como uma novela.  

Em profundidade - o objetivo da entrevista, aí, não é um tema particular ou 
um acontecimento específico, mas a figura do entrevistado, a representação 
de mundo que ele constrói, uma atividade que desenvolve ou um viés de 
sua maneira de ser, geralmente relacionada com outros aspectos de sua 
vida. (LAGE, 2002, p.75) 

Além de notícias, esse tipo de entrevista pode gerar produtos jornalísticos 

diversos como grandes reportagens, reportagem perfil, documentários audiovisuais 

ou radiofônicos, além de uma série de outros produtos com cunho biográfico. 

 A entrevista se apresenta de diferentes formas nos variados meios de 

comunicação, mas planejamento e clareza adicionam a ela todos os elementos 

necessários para se contar uma boa história. Mariana Caltabiano, por exemplo, fez 

uso da entrevista para apresentar um personagem ao público. Marcelo já era 

conhecido do público por protagonizar notícias policiais após suas farsas serem 

descobertas. O tipo de entrevista escolhido por Mariana, porém, foi capaz de 

aproximar o personagem do público. Essa aproximação segundo Andrade e Fávero 

(2006) é uma resposta a exploração das características da entrevista por meio do 

entrevistador, os autores fazem uso das palavras de Medina (1986) para caracterizar 

o fato.  
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A experiência de vida, o conceito, a dúvida ou o juízo de valor do 
entrevistado transformam-se numa pequena ou grande história que decola 
do indivíduo que a narra para se consubstanciar em muitas interpretações. 
A audiência recebe os impulsos do entrevistado, que passam pela 
motivação desencadeada pelo entrevistador, e vai se humanizar, 
generalizar no grande rio da comunicação anônima. Isto, se a entrevista se 
aproximou do diálogo interativo. (MEDINA, 1986 apud ANDRADE, 2006; 
FÁVERO 2006, pg.155) 

A entrevista perfil utilizada pela entrevistadora no caso de Marcelo muito além 

de dar voz a ele o deixou próximo dos leitores e espectadores, talvez por isso a 

história tenha se destacado a ponto de se tornar um produto cinematográfico. 

 

2.1.1. PERFIL 

O perfil é um método de entrevista conhecido e utilizado por muitos 

profissionais para destacar e dar importância a determinadas pessoas. Este tipo de 

entrevista se adequa a entrevista em profundidade apresentado por Lage (2002), já 

que tem como objetivo descrever uma pessoa e se utilizar dos fatos narrados por ela 

para criar um enredo que apresente as características do entrevistado. Entrevistas 

perfis são muito utilizadas em colunas sociais de jornais, dando destaque a 

personalidades influentes na comunidade em que o jornal está inserido.  

Apesar de se aproximar de uma biografia e de algumas vezes ser utilizada 

para desenvolver este tipo de obra, Vilas Boas (2003) destaca que o perfil 

jornalístico, pode focar em um acontecimento exclusivo e deixar outros de lado, 

dependendo do objetivo ao qual se deseja alcançar, diferentemente das biografias 

literárias, que envolvem a vida da pessoa como um todo. O autor também destaca 

que a criação de um perfil, à primeira vista, pode parecer tarefa fácil já que é ele é 

composto, basicamente, pela entrevista pura e muitas vezes não necessita de uma 

pauta mais estruturada, pois o momento é pautado pelo que é dito pelo entrevistador 

o que, na maioria das vezes, é imprevisível. Porém, Vilas Boas (2003) chama 

atenção para o fato de que um perfil demanda tempo para uma pesquisa 

aprofundada sobre a vida de quem se vai entrevistar e também exige técnica, uma 

vez que a condução da entrevista muitas vezes pode trazer certos imprevistos ao 

profissional. É claro que, em qualquer tipo de entrevista imprevistos podem 

acontecer e a pauta pode se modificar conforme as falas, mas no caso da entrevista 

perfil, que é focada na vida de uma pessoa, estes fatos podem interferir de forma 

brutal no produto final. A redação é outro momento delicado, pois todo cuidado é 
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pouco para que o texto fique interessante, relevante e, acima de tudo, fiel ao que foi 

dito pelo entrevistado.  

Vilas Boas (2003) relata que inúmeros fatores podem influenciar na criação da 

entrevista perfil, independente do meio para o qual ela está sendo produzida. Entre 

as características apontadas pelo autor está o tempo de duração do encontro com o 

entrevistado, que muitas vezes é insuficiente para a obtenção de respostas capazes 

de criar um texto rico, o pouco espaço que deve ser utilizado pela entrevista nas 

páginas dos jornais, o que acaba fazendo com que o entrevistador tenha de deixar 

de lado fatos relevantes e o preconceito com o personagem que vai ilustrar o perfil, 

tanto por parte do entrevistador como por parte dos editores e até dos veículos. A 

aversão atribuída a algumas personalidades acaba fazendo com que boas histórias 

não sejam contadas por puro preconceito. 

 Como o perfil jornalístico é jornalismo, não se pode perder o foco de que ele 

deve ser do interesse de leitor e fiel a realidade dos fatos ditos.  

O retrato da pessoa precisa ser construído de modo que as questões 
interessem tanto ao leitor quanto ao próprio personagem em foco, evitando 
duas armadilhas ou “farsas” muito comuns, ambas contrárias ao leitor e ao 
bom jornalismo: uma é quando entrevistador e entrevistado se lançam como 
oponentes implacáveis, agredindo-se mutuamente, sem contribuir com 
ideias para nada; a segunda é quando um ou outro se põe na posição de 
defesa, a fim de ocultar mais do que revelar, ou de se exibir mais do que 
observar o interlocutor. Lidar com o temperamento às vezes difícil é parte da 
técnica e da ética jornalística. (VILAS BOAS, 2003, p.20) 

Ainda que conhecido por muitos, a entrevista perfil não é um método de 

entrevista comum e, conforme Pontes da Silva (2009), também não é amplamente 

estudado. A autora afirma que, para se escrever uma entrevista perfil é importante 

dominar o campo das narrativas já que são elas que influenciam a forma como o 

texto será percebido pelo leitor. 

No jornalismo, as narrativas tendem a ser naturalmente híbridas e estão 
presentes em todos os gêneros no momento em que o autor descreve uma 
história: os personagens, o ambiente, as mudanças e os conflitos. É 
necessário, portanto, estar atento ao posicionamento dos atores sociais, 
assim como nas dimensões éticas e estéticas ao longo do seu corpo e, mais 
precisamente, no seu desfecho. (PONTES DA SILVA, 2009, p.4) 

Com isso, pode-se compreender que para traçar o perfil de um indivíduo 

devem ser utilizadas as técnicas de entrevista jornalística, aliadas a uma percepção 

ainda maior por parte do entrevistador sobre todo o contexto em que ocorre a 

conversa entre ele e o personagem do perfil. Tudo isso aliado ao compromisso 

básico do jornalismo com o interesse público e com a verdade.  
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A prática da entrevista perfil em nosso objeto de estudo possibilitou ao público 

conhecer melhor a pessoa que está por traz dos inúmeros golpes. Através das falas 

de Marcelo é possível identificar o motivo que o levou a enganar algumas pessoas e, 

segundo Silva (2010), este fato caracteriza as entrevistas perfis já que desvendar 

determinados aspectos do entrevistado é um dos principais atributos do formato. 

Os perfis cumprem um papel importante que é a preocupação com a 
experiência do outro. Importante ressaltar os principais atributos do formato, 
entre os quais, podemos destacar: pleno destaque na pessoa, 
preocupando-se em desvendar a ideologia das personagens, mesmo que 
esta retrate apenas o momento presente e tenda a ser modificada com 
tempo; e eliminação dos pressupostos do jornalismo meramente 
informativo, diminuindo a negação da subjetividade e o famoso foco no 
factual. (SILVA, 2010, p.408) 

E, apesar de não terem a mesma finalidade, entrevista perfil e biografias, no 

caso do nosso objeto de estudo, se aproximam e, por vezes se confundem, já que o 

documentário Vips – Histórias reais de um mentiroso, mesmo narrando a história de 

Marcelo, deixa transparecer aspectos psicológicos e da infância do personagem 

principal.  

 

2.2. DOCUMENTÁRIO 

Documentário é um tipo de filme não ficcional que, por definição, deveria mostrar 

a realidade. Porém, Melo (2002) ressalta que este fato não deixa o gênero atrelado a 

ser um espelho da realidade, mostrando-a tal qual ela é, já que muitas vezes, 

histórias reais sofrem distorções afim de causarem mais (ou menos) impacto nos 

espectadores. 

Melo (2002), ao dissertar mais sobre o que é de fato um documentário, aponta 

que uma das características fundamentais deste formato é o caráter autoral da 

história narrada. Mesmo que o enredo apresentado seja comum, o ponto de vista 

dado pelo documentarista deixará cada documentário único, por isso, a autora 

salienta que documentários são uma construção singular da realidade que podem 

ser identificados de forma fácil. “Independentemente do tema tratado (violência, 

ecologia, história, arte, cultura, biografia etc), somos capazes de identificar e 

diferenciar um documentário de outros tipos de produção audiovisual (filmes de 

ficção e reportagens de TV, por exemplo).” (MELO, 2002, p. 2).  



20 
 

Entretanto é preciso atenção quando se fala em gênero autoral, pois, apesar da 

história ser contada por determinado ponto de vista, Gomes; Melo; Morais (2001) 

afirmam que ser um gênero autoral não faz com que os documentários não tenham 

credibilidade, uma vez que ser autoral não significa ficar refém apenas de um lado 

ou outro da história, mas sim, trazer a público diferentes formas de ver a história. 

Tudo isso construído, segundo os autores, a partir do diálogo com grupos 

diversificados de pessoas, o que torna a história ainda mais rica uma vez que, 

mesmo tendo o seu olhar colocado no enredo, o documentarista não precisa, 

necessariamente, expor sua opinião de maneira explícita.  

O documentário, enquanto gênero, é produzido com objetivos bem claros de 
evidenciar recortes da realidade. Partindo de um fato, procura mapear 
outros fatos correlacionados, acontecimentos interligados, causas e 
conseqüências. Traz consigo o tom de explicação, apresenta imagens e 
depoimentos que comprovam o que é dito e também funcionam como 
registro, como mecanismo de resgate da memória humana. ( GOMES 2001; 
MELO 2001; MORAIS 2001, p. 8) 

   

 Melo (2002) também atenta para a ligação dos documentários com o cinema 

o que pode gerar alguns conflitos. Ela afirma que, documentários se apropriam de 

procedimentos próprios do cinema, como planos, enquadramento, montagem, 

iluminação, entre outros. Porém, mesmo com todas estas questões de produção, a 

história em si se afasta de uma história ficcional, mesmo que algumas vezes faça 

uso de imagens produzidas. 

 Podemos concluir então, que documentários são produtos não ficcionais que 

objetivam a apresentação de realidades. Mesmo que trazendo consigo elementos do 

cinema, não perdem sua essência de trazer à tona questões que tocam e modificam 

a sociedade, assim como o jornalismo.  

 Quando se fala em documentário é importante salientar que, para assim ser 

considerado, é necessário que a produção siga algumas regras, como destacado por 

Ramos (2000), que também alerta para o fato que, como o campo é considerado 

tradicional, caso estes limites não sejam respeitados, a produção recebe atestados 

de criatividade e inventividade do responsável pela obra. Entre os pontos 

destacados pelo autor estão os seguintes: 

1. parte-se do postulado de que, para alguns, o documentário busca, ou 
tem como objetivo, estabelecer uma representação do mundo; 

2. na medida em que o postulado está estabelecido ("eu posso representar 
o mundo", diria necessariamente o documentarista), a ideologia
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dominante, hoje, sobrepõe facilmente a esta possibilidade o seu caráter 
especular e falsamente totalizante; 

3. a isto segue-se o discurso sobre a necessária fragmentação do saber e 
da subjetividade que sustenta a representação; 

4. e, necessariamente atrelado, surge a saída ética dominante da 
ideologia contemporânea: a reflexividade como postura correlata ao 
indispensável recuo do sujeito (pois necessariamente fragmentado, 
senão imediatamente ideológico) na articulação da representação. 
(RAMOS, 2000, p.1) 

Em resumo, o autor defende que o documentário deve se preocupar em 

demostrar a realidade, sem interferências ficcionais, pois, segundo ele, é antiético 

construir uma imagem baseada no que o autor julga correto apenas para atingir um 

determinado tipo de público. Ramos (2000) também afirma que, uma narrativa que 

fuja das regras tradicionais e se aproxime da ficção pode impossibilitar uma distinção 

de sua verdadeira finalidade 

Uma das formas utilizadas para se contar histórias através de documentário 

nos dias atuais é o gênero de documentário biográfico que, em sua maioria, consiste 

em documentar com detalhes a vida de determinadas personalidades, como 

veremos a seguir.  

 

2.2.1. DOCUMENTÁRIO BIOGRÁFICO 

Segundo o que aprendemos nas salas de aula, uma biografia tem como 

finalidade apresentar a vida de alguém. Através dela é possível conhecer a trajetória 

completa de personalidades que tiveram relevância na sociedade. A biografia 

apresenta mais do que a obra de uma determinada pessoa, ela mostra a vida antes 

e depois do sucesso, traz à tona os desafios e os obstáculos enfrentados e torna 

públicas as angústias e as tristezas de ser quem se é. 

Segundo o site Radar Amazônico6, em reportagem publicada em janeiro de 

2018, os livros biográficos têm alcançado grandes números de vendagem no país 

desde 2017. O interesse dos leitores deve-se a fatores como a curiosidade do 

público que se sente instigado a descobrir como Rita Lee, livro biográfico mais 

vendido no país segundo pesquisa realizada pela Nielsen Bookscan7 a pedido do

                                                
6 Radar Amazônico é um site de notícias sediado no Amazonas que tem por objetivo trazer notícias 
relacionadas ao Brasil e ao mundo. Foi escolhido para compor o corpo desta pesquisa por trazer os 
resultados mais recentes de pesquisa sobre a venda de livros biográficos.  
7 Nielsen Bookscan é uma empresa especializada em realizar pesquisas ligadas ao mundo dos livros.  
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Radar Amazônico, se tornou uma cantora de sucesso e uma personalidade 

conhecida e de forte influência no país, por exemplo.  

As biografias jornalísticas também têm uma boa aceitação do público e muitas 

vezes, elas se assemelham às biografias históricas já que ajudam a eternizar a 

história do país. Schmidt (1997) explica que as razões que levam os profissionais, 

historiadores ou jornalistas, a contar determinadas histórias são diferentes, mas, o 

produto final de ambos tem a mesma finalidade. 

[...] é possível dizer que a massificação e a perda de referenciais 
ideológicos e morais que marcam a sociedade contemporânea têm como 
contrapartida a busca, no passado, de trajetórias individuais que possam 
servir como inspiração para os atos e condutas vivenciados no presente. 
(SCHMIDT 1997, p.4) 

Ou seja, podemos entender que o interesse nas biografias e o sucesso delas 

muito tem a ver com o que as pessoas buscam na atualidade, já que, as histórias 

contadas são fontes positivas de incentivo a quem deseja se arriscar, uma vez que 

podem acabar com a visão de que personalidades são intocáveis ao mostrar, 

através das palavras, que independente de seus feitos, todas as pessoas têm ou já 

tiveram pontos similares aos cidadãos tidos como comuns. 

Notamos também que muitos biógrafos buscaram trazer à tona facetas 
diferenciadas dos biografados. Procuraram relatar não somente o trivial, 
mas sim o seu inconsciente e os seus sentimentos. Isso demonstra que a 
concepção de uma vida linear, de um indivíduo como ser unitário perdeu 
força. (BARTZ, 204, p.34) 

Já que as biografias são mais uma das formas de mostrar realidades, assim 

como os documentários, nada mais natural do que ambos estarem atrelados. Os 

documentários biográficos segundo Cruz (2011), são construídos através de uma 

longa pesquisa e de muita observação por parte do autor da obra. Segundo a autora, 

todas as decisões e todos os olhares lançados pelo condutor do documentário são 

fundamentais para que a obra seja bem-sucedida e consiga contar uma história com 

riqueza de detalhes. Cruz (2011) ainda ressalta seis modos de representação 

apresentados por Bill Nichols em suas obras. São eles: poético, expositivo, 

observativo, participativo, reflexivo e performático (NICHOLS, 2008 apud CRUZ, 

2011 p. 30). É claro que, nem todas as obras do gênero apresentam todos estes 

modos de representação, mas em sua maioria, segundo a autora, podemos observar 

a presença destes aspectos.  



23 
 

Mesmo com os pontos positivos, em outra obra, Cruz (2010) atenta para o 

perigo de acabar transformando o documentário biográfico em uma colcha de 

retalhos de difícil entendimento do público.  

As “múltiplas faces” de uma pessoa devem ser consideradas nessa 
construção, levando-se em conta que uma história de vida é algo complexo, 
com contradições e nunca completamente revelado. Mas tais “faces” devem 
ser habilmente reunidas e “alinhavadas” numa estrutura narrativa 
harmoniosa e funcional, coerente com o perfil do personagem que se deseja 
enfocar. (CRUZ, 2011, p. 203) 

Em resumo, na perspectiva da autora, documentários biográficos são a 

reconstrução de um personagem e de sua vida, portanto, não é válido manipular 

imagens e emoções afim de alavancar sua obra. Mesmo que a presença de câmeras 

e de um determinado número de pessoas consiga influenciar no modo de ser de 

quem será retratado, segundo Cruz (2011), as emoções devem ser externadas de 

forma natural, para que exista sempre um distanciamento visível entre o documental 

e o ficcional. Labaki (2005), citado por Cruz (2011) afirma que “registrar uma vida 

real é uma grande responsabilidade, compreende uma enorme quantidade de 

dilemas morais, éticos, em cada etapa da filmagem: no enquadramento, na 

iluminação, na edição do som e, principalmente, na montagem”.  

Por conta disso, entendemos que construir um documentário biográfico que 

se distancie da ficção é uma tarefa difícil que demanda tempo, pesquisa 

aprofundada e, a cima de tudo, compromisso com a verdade e com os princípios 

éticos estabelecidos pelo gênero.  

O documentário Vips – Histórias Reais de um Mentiroso, um dos nossos 

objetos de estudo, é um bom exemplo de documentário biográfico. Mesmo que, em 

alguns momentos, ele faça uso de animações para ilustrar a história, o fato de ser 

narrado em conjunto por Marcelo e Mariana e trazer, além de imagens reais de 

entrevistas concedidas pelo golpista, a fala de personagens que participaram, em 

algum momento, da vida dele traz veracidade a obra. Os enquadramentos e as 

formas de condução da entrevista, também deixam claro ao espectador que, por 

mais irreal que pareça, a história é verdadeira e a finalidade do documentário é 

mostrar uma realidade contada a partir de diferentes perspectivas e pontos de vista.   

 

2.2.2. DOCUMENTÁRIO E FICÇÃO 
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Para conseguirmos distinguir uma obra documental de uma ficcional 

precisamos entender a relação entre os dois gêneros. Ficção, segundo o dicionário 

Michaelis8, significa “ato ou efeito de fingir; Elaboração da imaginação; criação 

imaginária”, ou seja, ficção é algo inexistente no mundo real. Apesar de estar nas 

telas da TV e dos cinemas, são histórias inventadas a partir da imaginação que 

podem, ou não, ter inspiração em histórias reais. Já documentário, como vimos 

acima, é tratado como espelho da realidade e tem por finalidade retratar histórias 

reais da melhor forma possível, evitando ao máximo interferências externas.  

Mesmo assim, Guimarães (2011) afirma que é difícil apontar características, 

além da citada anteriormente, que sejam capazes de distinguir documentário e 

ficção de maneira formal, já que a ficção pode ser apropriar em alguns momentos de 

características documentais sem deixar de ser uma história fictícia.  

A diferença entre um e outro não se apaga, mas é deslocada e ganha em 
complexidade, justamente na medida em que um modo passa a solicitar o 
outro. [...] um filme de ficção que se faz passar por documentário continua 
sendo uma ficção, e seu efeito só surge quando essa revelação – cedo ou 
tarde – emerge. Já o documentário não pode querer se passar por ficção e 
ainda assim permanecer documentário. De que meios poderia ele dispor 
para convencer o espectador de que tudo o que este tomou como ficção 
pertence, na verdade, a outro domínio, aquém ou além do modo 
ficcionalizante? (GUIMARÃES, 2011, p. 70) 

  Guimarães (2011) defende a ideia de que, mesmo que seja possível um filme 

de ficção se passar por documentário é impossível ocorrer o contrário.  Ele também 

afirma que ambos os gêneros se utilizam de características um do outro o que nos 

faz, por instinto, acreditar ou desacreditar no que está sendo contado. O autor alerta 

para o cuidado que deve ser tomado pelo realizador da obra, uma vez que este, 

deve partir do princípio de que a dúvida é normal e parte da interpretação de cada 

um desde que ela não seja proposital.  

 Silva e Venancio (2014), ao contrário de Guimarães (2011), ao discorrerem 

sobre a presença do ficcional nos documentários afirmam que é possível que os 

documentários façam uso de técnicas ficcionais para comporem suas narrativas. Os 

autores afirmam que, ao reconstituírem fatos do passado do personagem principal 

da obra, os documentários fazem uso da ficção, mas isso não interfere no rumo da 

história e não a distância do real. Mesmo assim, os autores alertam que é 

necessário que o espectador fique atento as cenas que são mostradas e ao que é 

                                                
8 Michaelis é uma linha de dicionários brasileiros que pertence à editora Melhoramentos.  
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dito pelo narrador da história, já que, essas cenas são parte da interpretação de 

alguém e, por isso, podem ter sido, em algum momento, censuradas de forma a 

chamar a atenção do espectador para o que realmente interesse para o 

entendimento da história.  

E podemos ir além, precisamos assistir não só às encenações com esse 
pensamento bem como a todo o documentário biográfico. Precisamos saber 
se ele foi produzido com o aval da pessoa biografa ou não, e a partir daí 
acreditar ou desconfiar do que foi dito. É sempre bom lembrar que o 
documentário, apesar de nos remeter a uma documentação da realidade, 
ele é sempre a visão de alguém sobre determinado assunto. (SILVA, 2014, 
VENANCIO, 2014, p. 14) 

 Um bom exemplo da fusão entre documentário e ficção é a série da Netflix9 

Roma: Império de Sangue. A produção é, segundo a empresa, uma 

série/documentário que conta a história do imperador romano Cômodo, que esteve à 

frente do Império Romano do ano de 180 a 192. A série, com seis episódios, tem o 

objetivo de contar a história real do Imperador, trazendo personagens que existiram 

e situações conhecidas historicamente. Porém, como toda produção que não está 

atrelada somente ao nicho documental, em determinados momentos, o diretor da 

obra faz uso de sua licença poética, seja para encenar um fato histórico, excluir 

partes da história que não seriam tão relevantes aos espectadores ou dar mais 

ênfase a determinada cena que, originalmente, não teria tanto destaque. Neste caso 

especifico, a história documental se apresenta como um todo de forma ficcional, 

fazendo o uso de encenações, efeitos de imagem, entre outros. 

Mesmo com todas as dificuldades para se distinguir documentário e ficção em 

alguns casos, Silva e Venancio (2014) apontam que, mesmo que não seja possível 

pontuar com precisão as diferenças entre documentário e ficção, ter em mente que 

ambos podem convergir durante o processo de construção da história contada e 

saber analisar o produto ao assisti-lo é o que transforma a experiência satisfatória ao 

espectador. Este é o caso dos nossos objetos de estudos, mesmo que eles sejam 

convergentes em determinados pontos, é necessário que, ao assisti-los, tenhamos 

em mente que são obras com finalidades diferentes, sem compromisso algum em 

ilustrar a mesma história.  

 

                                                
9 Netflix é um provedor de filmes e séries que funciona através da internet. 
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2.3. FAKE NEWS 

Fake News é um termo americano utilizado para fazer referência às notícias 

falsas disseminadas nos meios de comunicação. Segundo o site da BBC10, o termo 

se popularizou em 2016 quando uma série de história inventadas ganharam as 

redes e foram descobertas por um portal norte-americano. Na época, ainda segundo 

o site, Craig Silvermann, editor de mídia, deu início a uma investigação que 

constatou cerca de 140 sites de notícias falsas criados nos Estados Unidos pouco 

antes das eleições americanas, o que deu a Donald Trump11 a vitória.  

Muito além de inventar uma notícia, a propagação das Fake News, segundo 

Aro e Gomes (2017), tem intuito de obter vantagens financeiras através de visitas na 

página que as propagam, ou então, difamar a imagem de determinada pessoa por 

interesses sociais e/ou políticos.  

Os avanços da tecnologia deram ao jornalismo a instantaneidade no 

compartilhamento de informações o que o torna mais ágil e o aproxima das novas 

gerações que vivem conectadas. Porém, Araujo (2016) discorre sobre como as 

notícias falsas afetam a credibilidade da imprensa como um todo, já que é ela quem 

divulga a notícia e é a ela que recorremos quando queremos checar a credibilidade 

de informações. Ou seja, o círculo vicioso das notícias falsas acaba colocando à 

prova todos os meios de comunicação os deixando reféns de suas armadilhas.  

A teoria destacada por Araujo (2016) vai ao encontro ao que explana Noam 

Chomsky12 em entrevista ao El País13. Ao ser indagado sobre o momento em que 

vivemos no mundo, o escritor afirma que vivemos em uma época em que não é 

possível confiar nos fatos, o que, na visão dele, não se deve somente às Fake News, 

mas também a desilusão das pessoas com as instituições que já não são mais 

confiáveis. Em resumo, para Chomsky, a comunicação vive um momento em que se 

trabalha para um ou para outro e não para o bem comum, como deveria ser. 

Empresas de comunicação que trabalham para determinado governante não se 

importam em difamar outras pessoas em busca de poder e dinheiro, com isso, 

empresas, mesmo que sérias, acabam postas à prova do público.  

                                                
10 BBC é uma emissora de rádio e televisão fundada em 1922 no Reino Unido que, através da 
internet, está presente no mundo inteiro. 
11 Donald Trump é o atual presidente norte-americano. Foi eleito em 2016 pelo partido republicano. 
12 Noam Chomsky é cientista, comentarista, ativista político, filósofo e linguista dos Estados Unidos 
tido como “o pai da linguística moderna”. 
13 El País é um jornal espanhol em funcionamento desde 1976.  
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Chomsky, ao comentar sobre o modo como a imprensa norte americana se 

comporta em relação a Donald Trump, acaba por exemplificar como, em tempos de 

notícias falsas custando mais do que fatos reais, se comportam os meios de 

comunicação que, impulsionados por notícias criadas pela equipe do presidente, 

acabam dando a ele uma visibilidade positiva, escondendo as reais intenções do 

político.  

Olhe a televisão e as primeiras páginas dos jornais. Não há nada mais que 
Trump, Trump, Trump. A mídia caiu na estratégia traçada por Trump. Todo 
dia ele lhes dá um estímulo ou uma mentira para se manter sob os holofotes 
e ser o centro da atenção. Enquanto isso, o flanco selvagem dos 
republicanos vai desenvolvendo sua política de extrema direita, cortando 
direitos dos trabalhadores e abandonando a luta contra a mudança 
climática, que é precisamente aquilo que pode acabar com todos nós. 
(CHOMSKY, 2018)14 

Pelo comentário de Chomsky é possível compreender que mesmo que se 

saibam o que são as Fake News e para que elas servem, a imprensa se deixa levar 

e acaba fazendo com que seus criadores obtenham êxito e, assim, continuem 

criando e compartilhando este tipo de informações.  

Mesmo com a clareza de que as notícias falsas têm definidos os seus 

objetivos ainda é preciso uma reflexão aprofundada sobre os culpados por esta 

prática. Araujo (2016) questiona quem deve ser responsabilizado pelo surgimento e 

disseminação das Fake News, já que elas prejudiciais não só aos veículos de 

comunicação, mas também a quem tem, de alguma forma, acesso a essas 

informações falsas.  

Se fake news se tornaram um problema, quem deve ser responsabilizado? 
O que torna as fake news objeto de discussão não é apenas a falta de 
credibilidade dos sites em que elas originalmente surgiram, mas o número 
de vezes que elas são compartilhadas online. A responsabilidade pelas fake 
news, portanto, deve ser compartilhada também, em alguma medida, entre 
as milhares de pessoas que contribuem para a sua disseminação.  
(ARAUJO, 2016, p. 1) 

Seguindo o pensamento do autor seria quase impossível, então, achar um 

culpado pela notícia falsa já que, quem compartilha sem checar também está 

ajudando a propagar mentiras.   

Contudo, apesar da atualidade do tema, Araujo (2016) afirma que a solução 

para as Fake News pode ser inspirada em fatos antigos. O autor relembra que, 

mesmo sem o auxílio da internet, o jornalismo mundial já passou por momentos de 

                                                
14 Noam Chomsky: “As pessoas já não acreditam nos fatos” – El País. Disponível em: < 
https://bit.ly/2DXG5K5>. Acesso em: 26 mar. 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/internacional/1496334641_201201.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/internacional/1496334641_201201.html
https://bit.ly/2DXG5K5


28 
 

disseminação de notícias falsas no passado. Ele ressalta o caso do jornalista e 

radialista americano Orson Welles15 que, em 1938, produziu a dramatização de um 

livro de ficção cientifica no rádio. Na época, o aviso de que se tratava de uma 

história ficcional foi dado logo no início do programa e durou pouco tempo. A história 

lida foi a do livro Guerra dos Mundos, escrito por H.G. Wells16, que falava sobre uma 

invasão alienígena à terra. Quem não ouviu a transmissão desde o início acreditou 

que a cidade estava sendo invadida por extraterrestres, como consequência, a 

população entrou em pânico. Segundo o autor, a intenção do jornalista foi explorar o 

medo das pessoas para provar a elas que é necessário cautela quanto as 

informações ouvidas nos rádios e lidas nos jornais.  

Assim, Araujo (2016) defende que, se hoje em dia, o assunto fosse mais 

explorado é provável que a consciência crítica de leitores, espectadores e ouvintes 

ficasse cada vez mais cética em relação a notícias com fundo duvidoso e, assim, 

pautados pela dúvida, a disseminação ficaria restrita a poucos que não se 

importariam em checar fatos.  

Porém, parece que desde a popularização das Fake News em 2016 a prática 

se expandiu e atingiu novos patamares de popularidade. Uma prova disso foi a 

recente disseminação de notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco 

executada a tiros no Rio de Janeiro em março deste ano. Segundo pesquisa do 

Datafolha, divulgado pelo portal Ig São Paulo, 60% dos moradores do Rio de Janeiro 

receberam informações difamatórias sobre Marielle. Como medida para combater 

algumas das notícias falsas que circulavam contra a vereadora, segundo o site da 

Revista Exame a rede social Facebook17 retirou do ar uma página do site 

responsável por reproduzir Fake News sobre Marielle. Como justificativa, por meio 

da assessoria brasileira, a empresa afirmou que páginas e perfis falsos violam a 

política de privacidade da rede social e, por isso, conta com a população para que 

este tipo de prática seja combatido. A Carta Capital divulgou que, dois dias após o 

assassinato, quase quatro milhões de informações sobre o caso já estavam 

circulando no Twitter18. 

                                                
15 Orson Welles foi um roteirista, cineasta, produtor e ator norte-americano. 
16 Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells, foi um escritor inglês famoso por criar histórias 
de ficção científica.  
17 Facebook é uma rede social com mais de um bilhão de inscritos existente desde 2004. 
18 Twitter é uma rede social do estilo microblog que possibilita atualizações de texto de no máximo 
280 caracteres. 
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Na tentativa de coibir o compartilhamento de informações falsas, alguns sites 

listam passos simples para a verificação de informações. Um destes sites, o portal 

Apptuts19, por exemplo, cita como fundamental a checagem das fontes utilizadas, a 

importância de conhecer os sites visitados, além de atentar ao link de acesso, fazer 

a leitura total do conteúdo e não apenas da manchete e, em caso de informações 

divulgadas em redes sociais, pesquisar as informações em locais tidos como 

confiáveis, como por exemplo, o portal de notícias da TV Globo, o G1, ou o site do 

jornal El País.  

 

2.4. INFOTENIMENTO 

A mistura de jornalismo e entretenimento está cada vez mais presente nas 

diversas formas de fazer jornalismo na atualidade. Conhecido no mundo jornalístico 

como infotenimento, o gênero é conhecido por informar de forma mais coloquial, 

sem seguir as regras mais rígidas do jornalismo tradicional, o que nem sempre 

envolve a checagem de informações.  

Limondre, Braz e Soriano (2011) comentam que Dejavite (2006) define 

infotenimento como um método de informar, divertir e prestar serviço ao leitor, tudo 

ao mesmo tempo. Os autores ressaltam que o termo, que deriva da adição das 

palavras informação e entretenimento, surgiu em meados dos anos 80 e foi adotado 

por profissionais da área da comunicação no final dos anos 1990. Mas, segundo 

eles, desde as primeiras produções jornalísticas é possível encontrar jornalismo e 

entretenimento lado a lado.  

Mesmo que o gênero tenha surgido para denominar um determinado ramo de 

notícias e produções, Limondre, Braz e Soriano (2011) chamam atenção para o fato 

de que todo e qualquer tipo de jornalismo tem o objetivo de entreter, fisgar o leitor e 

o fazer ficar interessado nas histórias contadas. A diferença é que as produções de 

infotenimento vão além de prender a atenção. Segundo os autores, elas divertem e 

chamam a atenção por estarem acompanhadas de algum tipo de humor ou, então, 

pelo formato apresentado. 

Na sociedade contemporânea, a mídia encontrava-se em lugar estratégico 
na promoção dos divertimentos, pois é um dos principais estimuladores de 
diversão. Em especial para as populações de menor poder aquisitivo, pode 

                                                
19 Portal Apptuts, é um site brasileiro especializado em notícias e novidades sobre internet e 
tecnologia. 



30 
 

constituir uma das poucas opções de lazer e entretenimento. (LIMONDRE; 
BRAZ; SORIANO 2011, p. 1) 

 Falcão (2011) atenta para pequenos detalhes que transforam o jornalismo em 

infotenimento, tais como a forma como as manchetes se apresentam nos jornais 

impressos, as cores e formatos utilizados em detalhes editoriais e nas fotos/vídeos e 

até as formas de diagramação são definitivas para que o leitor/espectador entenda 

qual o real intuito do produto.  

 Mesmo que a prática do infotenimento seja popular o site Observatório da 

Imprensa20 ressalta que a combinação nem sempre é saudável. Ao citar 

Gomes(2004), Germana Plácido de Carvalho Mendes explica, em artigo publicado 

no Observatório da Imprensa em outubro de 2015, que o jornalismo aliado ao 

entretenimento acaba abrindo cada vez mais as portas para a espetacularização da 

notícia, ou seja, o apresentador cria um grande evento em torno de uma informação. 

Isso deixa o fato em segundo plano e torna o apresentador um ator que se destaca 

mais do que o fato noticiado. Sem dúvida, o espetáculo acaba chamando a atenção 

dos espectadores, mas não da forma que uma notícia deveria chamar. A encenação 

criada em torno da notícia, por vezes, pode confundir o público sobre o que é real e 

o que é ficcional. 

[…] as empresas jornalísticas e os jornalistas não podem esquecer as 
regras elementares do trabalho, como, por exemplo, a verificação da 
informação, ou o respeito total pela fronteira entre ‘fato’ e ‘ficção’. A 
crescente presença das notícias de infotainment e o crescente apagamento 
das fronteiras da informação e do entretenimento com a ascensão dos 
comunicadores são tendências que apontam para a importância da 
identidade profissional dos jornalistas. (TRAQUINA, 2004 Apud. MENDES, 
2015). 

 Em resumo, a prática do infotenimento é positiva ao jornalismo até o 

momento em que consegue chamar a atenção e levar informações a um maior 

número de pessoas que não se interessa ou não se prende a jornais tradicionais. 

Porém, é necessário ficar atento a linha tênue que divide o gênero do show. É 

importante que as práticas se modifiquem e se moldem para atingir o maior número 

de pessoas possível, mas é fundamental não deixar de lado a seriedade com a 

informação, para que não se propaguem notícias falsas ou para que, em meio ao 

                                                
20 Observatório da Imprensa é uma entidade civil não governamental que tem por objetivo observar o 
desempenho da mídia brasileira. É um site colaborativo que possibilita o compartilhamento de ideias 
e opiniões de ouvintes/espectadores/leitores/internautas. 
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espetáculo, informações importantes do fato se percam ou sejam entendidas de 

forma errônea.  

 

2.5. VEROSSIMILHANÇA 

Verossimilhança é a coerência entre fatos reais e ficcionais. Segundo o 

dicionário Michaelis conseguimos identificar a verossimilhança em fatos encenados 

ao entendermos que há a possibilidade do que o que é mostrado ter acontecido na 

realidade. Com isso, entendemos que, em filmes baseados em histórias reais é 

possível identificar alguns pontos verossímeis da trama.  

 Hansen (2005) ao discorrer sobre a verossimilhança em obras de Machado 

de Assis, comenta acerca das características que tornam os discursos de ficção 

mais verossímeis e, assim, passíveis de serem portadores de verossimilhanças. 

Segundo o autor, as opiniões expressadas nas obras definem o quão real elas são, 

ou seja, através de atitudes tomadas pelos personagens que se baseiam em 

opiniões e ideologias próprias é possível identificar se o que está acontecendo em 

determinada cena ou sequência tem embasamento verossímil.  

 Mesmo assim, é importante lembrar que a ligação com a realidade não torna 

a obra refém, fazendo com que ela se torne um documentário, por exemplo. 

De todo modo, é útil lembrar: a verossimilhança é uma relação de 
semelhança entre discursos. Ou seja: a verossimilhança decorre da relação 
do texto de ficção não com a realidade empírica da sociedade do autor, mas 
da sua relação com outros discursos da sua cultura, que funcionam como 
explicações ou causas da história narrada, tornando-a adequada àquilo que 
se considera natural, habitual e normal que aconteça na realidade e como 
realidade.(HANSEN, 2005, p. 71) 

 

 Seguindo o pensamento do autor, podemos concluir que a verossimilhança 

existe quando o espectador consegue identificar no que está assistindo 

características que o façam relembrar de fatos já conhecidos por ele, que já tenham 

sido vistos em outras obras ou, até mesmo, em notícias. 
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3 OBJETOS DE ESTUDO 

3.1  O MENTIROSO – MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA 

Marcelo Nascimento da Rocha é um estelionatário brasileiro que nasceu em 

1976, em Maringá, no Paraná. Durante anos aplicou golpes com uso de identidades 

falsas e também se envolveu com o crime, trabalhando como piloto de avião para 

quadrilhas especializadas em venda de drogas.  

Em 2001 Marcelo ganhou notoriedade nacional ao se passar por Henrique 

Constantino, um dos donos da empresa Gol Linhas Aéreas, em uma entrevista ao 

apresentador Amaury Júnior durante o Recifolia, carnaval fora de época realizado 

em Recife no mês de novembro e que contou com a presença de modelos, cantores, 

atores e demais integrantes da média e da alta sociedade brasileira.  

Na ocasião, além de ficar hospedado em um hotel luxuoso e de frequentar o 

camarote patrocinado pela empresa ao qual se dizia dono, Marcelo se aproximou do 

ator Ricardo Macchi21, levou famosos para almoçar em seu suposto helicóptero 

particular, e quando foi preso, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, estava 

prestes a embarcar com Ricardo Macchi, Amaury Jr e mais artistas para participar 

com Macchi de um evento em São Paulo.  

Sua história chamou a atenção de Mariana Caltabiano que fez contato com 

Marcelo enquanto ele ainda estava preso para dar início às entrevistas que 

resultaram no filme e no livro Vips- Histórias reais de um mentiroso. 

Hoje, aos 42 anos, após ser condenado 12 vezes, cumprir pena recluso e 

também com uso de tornozeleira eletrônico, Marcelo Nascimento da Rocha se 

tornou palestrante e empresário. Viaja o Brasil explicando o poder da persuasão e 

promove shows de rock em Cuiabá, cidade onde reside. Em 2014, voltou às telas de 

televisão através do programa de entrevistas The Noite com Danilo Gentili22. Além 

disso, já concedeu entrevista a inúmeros portais da internet.  

 

3.2 DOCUMENTÁRIO: VIPS – HISTÓRIAS REAIS DE UM MENTIROSO 

O Documentário Vips – Histórias reais de um mentiroso traz imagens das 

entrevistas realizadas pela organizadora, Mariana Caltabiano, com pessoas que 

                                                
21 Ricardo Macchi é um ator brasileiro, conhecido por interpretar o personagem Cigano Igor na novela 
Explode Coração, transmitida pela Rede Globo entre os anos de 1995 e 1996.  
22 The Noite com Danilo Gentili é um programa de televisão no estilo talkshow transmitido pelo SBT 
Brasil desde 2014. 
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participaram de forma direta da vida de Marcelo durante os anos em que ele aplicou 

golpes de estelionato, além do próprio que concedeu entrevista dentro do presídio. 

Entre os entrevistados estão Ricardo Macchi, Amaury Júnior, Ed Sá, responsável 

pelo camarote patrocinado pela Gol no Recifolia, além de familiares do personagem 

principal.  

As entrevistas concedidas serviram de base também para o livro de mesmo 

nome lançado por Mariana pouco antes do documentário. A diferença entre os dois é 

que, ao procurar Marcelo antes do lançamento do documentário, Mariana descobriu 

que ele havia voltado a aplicar pequenos golpes, o que deu ao audiovisual um final 

inédito. 

A produção foi lançada em 2010 e hoje em dia está disponível em plataformas 

de streaming23 online.  

 

Fica técnica: 

 Título – Vips: Histórias Reais de um Mentiroso 

Ano de produção – 2010 

Direção e roteiro – Mariana Caltabiano 

Estreia – 2010 

Duração – 71 minutos 

País – Brasil 

Classificação – Livre 

Gênero – Documentário 

 

Figura 1 – Capa do DVD do documentário

                                                
23 A tecnologia streaming é capaz de enviar, através da transferência de dados, informações 
multimídias a diferentes plataformas.  
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Fonte: Vips – Histórias reais de um mentiroso (2010) 

 

3.3 VIPS – FILME DE FICÇÃO 

A história contada no documentário Vips – Histórias reais de um mentiroso 

chamou a atenção do diretor de cinema Toniko Melo que, em parceria com Mariana 

Caltabiano, criou o filme Vips.  

A trama traz a história de Marcelo vivida pelo ator Wagner Moura. Durante o 

enredo é possível identificar os principais golpes do estelionatário sendo encenados 

pelo personagem que, diferente do verdadeiro golpista, sofre de transtornos mentais 

e tem alucinações.  

Apesar da ligação inegável entre as duas obras, Melo fez uso de sua licença 

poética para criar um enredo envolvente capaz de surpreender até mesmo quem já 

assistiu ao documentário e conhece a história de Marcelo contada por ele mesmo.  

Vips foi lançado em março de 2011 e, em seu elenco, conta com a 

participação de Amaury Jr que interpreta ele mesmo durante a entrevista que, sem 

dúvidas, mudou a vida de Marcelo.  

 

Ficha técnica: 

 Título – Vips 

Ano de produção – 2011 

Dirigido por – Toniko Melo 

Roteiro – Bráulio Mantovani, Mariana Caltabiano e Thiago Dottori
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Produção – Bel Berlinck, Fernando Meirelles e Paulo Morelli 

Estreia – 25 de março de 2011 

Duração – 96 minutos  

País – Brasil 

Classificação – 12 anos 

Gênero – Drama, Nacional 

Elenco -   

  Amaury Jr  - Amaury Jr 

  Arieta Corrêa – Sandra 

  Emiliano Ruschel – Fausto 

  Gisele Fróes – Silvia 

  Jorge D’Elía – Patrão 

  Juliana Schalch – Lu Paes 

  Juliano Cazarré – Banã 

  Leandro Daniel Colombo – Silva 

  Norival Rizzo – Pai de Marcelo 

  Pablo Sanábio – Paulo 

  Roger Gobeth – Renato Jacques  

  Wagner Moura - Marcelo 

 

Figura 2 – Capa DVD do filme Vips 

 

Fonte: Vips (2011) 

 

3.4  AMAURY JÚNIOR – O REPÓRTER ENGANADO
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Amaury de Assis Ferreira Júnior, conhecido no Brasil como Amaury Jr., é um 

jornalista, comentarista e apresentador. No comando do Programa Amaury Jr. 

frequenta grandes festas e confraternizações da alta sociedade brasileira, sempre 

realizando entrevistas com personalidades conhecidas, além de receber convidados 

em seu estúdio.  

Durante sua prestigiada carreira viu sua credibilidade balançada em 

novembro de 2001 ao entrevistar Marcelo Nascimento da Rocha em um camarote 

em Recife acreditando que na verdade ele era Henrique Constantino, importante 

empresário brasileiro. Durante a festa, Amaury foi informado por sua produção de 

que Marcelo era Constantino e, sem titubear, o colocou em seu programa duas 

vezes na mesma semana. Apesar do episódio, Amaury continua sendo uma 

personalidade conhecida e respeitada no meio jornalístico.  

No jornalismo há mais de 50 anos, hoje está no ar na televisão pela Rede 

Bandeirantes nas noites de sábado, além de alimentar um blog24 online, intitulado 

Blog do Amaury JR, e um canal no Youtube25, intitulado Programa Amaury JR., onde 

disponibiliza as entrevistas e matérias apresentadas em seu programa de televisão.  

 

                                                
24 Blogs são sites da internet que, frequentemente, possuem caráter opinativo. Possuem rápida 
atualização de conteúdo. 
25 Youtube é um site de compartilhamento de vídeos criado em 2005 nos Estados Unidos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA 

O trabalho será desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa, moldada pela 

análise de conteúdo e pela análise fílmica que, juntas, capacitarão o trabalho de 

pesquisa para que sejam encontradas as verossimilhanças entre os objetos de 

estudo, nosso principal objetivo.  

 

4.2 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

4.2.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A análise de conteúdo, segundo Moraes (1999) é o método mais indicado para 

interpretar conteúdos já que, através dela, é possível compreender de maneira mais 

eficaz os significados passados pela mensagem que estudamos. Este tipo de análise 

vai além do habitual, não é apenas fazer a leitura de determinado objeto, é 

interpretá-lo afim de extrair dele as potencialidades necessárias para a construção 

de determinada pesquisa. 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. 
Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 
quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 
compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 
comum. (MORAES, 1999) 

 No presente trabalho, a análise de conteúdo irá auxiliar nas diretrizes da 

pesquisa, embasando o desenvolvimento das comparações entre as obras. Sendo 

assim, este tipo de análise possibilitará a delimitação das formas de interpretação de 

filme e documentário. 

 Para nos aproximarmos dos resultados esperados a análise de conteúdo se 

dividirá em duas categorias que nos levarão, assim, ao encontro das possíveis 

verossimilhanças entre documentário e ficção. As categorias determinadas serão: 

divergências e convergências.  

 

4.2.2 ANÁLISE FÍLMICA 

A análise fílmica auxilia o espectador a enxergar além do que é visto a priori. 

Quem pratica este método acaba sendo analista de obras cinematográficas e não 

apenas espectador passivo. Segundo Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994), 

assistir um filme pode configurar análise fílmica, mas para ela fazer parte da 
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construção de uma pesquisa deve se apresentar de maneira objetiva e profunda. Os 

autores afirmam que, mais do que um simples admirador e espectador de filmes, o 

analista deve desenvolver uma forma de observação que seguirá durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa, para que esta não seja exposta a erros.  

Seguindo os princípios dos autores, de que deve ser definido um norte para o 

início da pesquisa e a partir dele uma rede de observação para atingir o objetivo 

desejado, definiremos os momentos que serão relevantes a nossa pesquisa para dar 

início as análises.  

 Acreditamos que os dois métodos unidos, análise de conteúdo e fílmica, 

podem nos levar a uma profunda observação do objeto de estudo e, assim, nos 

conduzir a uma pesquisa com resultados mais específicos sobre as possíveis 

verossimilhanças entre a realidade documental e a ficção. 

 

4.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

As categorias de análise nos ajudarão na organização da pesquisa.  

 

4.3.1 CONVERGÊNCIAS 

As convergências serão pontos em que filme e documentário têm o mesmo 

enredo, ou seja, a história encenada por Wagner Moura em Vips se assemelha a 

narrada por Marcelo no documentário. Não são contadas de forma idêntica, pois, o 

objetivo da ficção não é ser espelho da realidade, mas são pontos convergentes da 

história e, através deles, podemos notar a ligação entre ambas as obras. 

4.3.2 DIVERGÊNCIAS 

 Após a escolha dos tempos a serem observados, vamos listar as principais 

diferenças encontradas na forma de narrar a história de Marcelo em ambas as 

obras. As divergências são fatos contados no documentário que não estão no filme 

de ficção e vice e versa.  

No caso do filme de ficção a divergência é o momento em que o diretor faz 

uso de sua licença poética para criar fatos que tornem a história mais interessante 

ao público. Já no documentário, a divergência pode ser encontrada em momentos 

onde a história contada não é tão interessante ao enredo ou, caso fosse encenada 

no filme, traria contradição a nova obra.    
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4.3.3 ESCOLHA DAS CENAS – A NOTÍCIA FALSA NO FOCO 

Ao delimitar as cenas que vão auxiliar na construção da pesquisa 

identificamos a sequência que, além de ser o período com mais proximidades no 

enredo documental e ficcional, narra a rede de mentiras e as consequências da 

criação e propagação das notícias falsas que, como já falamos antes, é um tema 

cada vez mais discutido nos canais de comunicação.  

 O período selecionado compreende o principal golpe aplicado por Marcelo: a 

farsa que envolveu o repórter Amaury Jr, a empresa Gol Linhas Aéreas e diversos 

artistas que participavam de uma grande festa em Recife, em novembro de 2001. 

No documentário, a história do falso Henrique Constantino tem cerca de 22 

minutos e 20 segundos de duração, já no filme o fato é relatado em 29 minutos e 60 

segundos.  

Dentro deste período selecionamos um número limitado de cenas que serão 

submetidas à análise fílmica. As cenas serão escolhidas de acordo com a relevância 

que elas oferecem a construção da história e, também, de acordo com a forma como 

é mostrada em ambas as obras. Em seguida, serão analisadas e divididas de acordo 

com as categorias citadas anteriormente, divergência e convergência.  
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5 ANÁLISE COMPARATIVA 

Este capítulo apresenta as cenas selecionadas de Vips: Histórias reais de um 

mentiroso e Vips que possibilitam o encontro de verossimilhanças entre os enredos.  

5.1  CONVERGÊNCIAS – ONDE FILME E DOCUMENTÁRIO SE ENCONTRAM 

Cenas 1 e 2: Consegue, de última hora, lugar para uma modelo em um voo da 

Gol. (Documentário: 36’20’’ até 37’20’’ - Filme: 1:07’49’’ até 1:08’) 

 Quando chegou ao hotel onde estavam hospedados os convidados do 

camarote, Marcelo se apresentou como dono da empresa Gol. Com isso, chamou a 

atenção de muitos convidados que se aproximaram dele com certo interesse no que 

o suposto empresário poderia oferecer (viagens gratuitas, patrocínios, entre outros). 

Em determinado momento, uma das modelos convidadas precisava voltar para casa 

para cuidar da filha, porém, precisava embarcar de imediato.  

Marcelo foi procurado e, sem hesitar, ligou para empresa, se identificou como 

Henrique Constantino e conseguiu com que a moça embarcasse, de graça, em um 

voo lotado.  

Figura 3 – Marcelo no documentário e Wagner Moura no filme de ficção 

 
Fonte: Vips: histórias reais de um mentiroso e Vips 

 Através das cenas podemos perceber que tanto na ficção quanto na 

realidade, muito além de mentir para os outros, Marcelo mente para si mesmo. Ele 

não apenas finge ser Henrique Constantino, ele acredita que é e, mesmo com o 

perigo de ser descoberto, não desiste de insistir na história. O comportamento dele 

pode ser explicado através da mitomania. Fonseca (1992) explica que mitomania é 

um tipo de tendência mórbida para a mentira. Segundo ele, o mitômano mente por 

compulsão e cria fantasias muitas vezes absurdas sobre qualquer assunto, sofrendo 

assim com uma deformação do caráter. 
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Entretanto, o autor destaca que mesmo que a mentira seja visível a quem 

está próximo ao mitômano, o transtorno impede que que a pessoa perceba que está 

fazendo algo errado. Quem sofre com o mal acredita na história inventada, mesmo 

que ela seja impossível.  

 Após os apontamentos de Fonseca (1992), concluímos que tanto na ficção 

quanto no documentário o personagem de Marcelo apresenta sintomas de 

mitomania. A cena analisada é um exemplo claro do transtorno. Mesmo sabendo 

que não é dono da empresa aérea e que é quase impossível conseguir embarcar 

alguém em um voo com passagens esgotadas, ele liga para a empresa e sustenta 

sua mentira, correndo ainda mais risco de ser descoberto. A resposta positiva ao 

embarque da modelo fortalece ainda mais o sentimento de veracidade do que está 

acontecendo. Ou seja, para Marcelo, real e ficcional, neste momento ele é Henrique 

Constantino, dono de uma das maiores empresas aéreas do Brasil e, qualquer 

opinião contrária a isso tende a cair por terra tamanha confiança demonstrada.  

 

Cenas 3 e 4: Entrevista a Amaury Jr. (Documentário 40’40’’ até 41’47’’ – Filme 

1:07’49’’ – 1:13’) 

A entrevista ao jornalista Amaury Júnior é o ponto mais emblemático em 

ambas as obras, não só pelo visível desprendimento de Marcelo, mas também pelas 

reflexões que ela é capaz de causar no âmbito jornalístico. Na história, Marcelo 

chega ao camarote e a notícia de que Henrique Constantino está ali, acessível a 

todos, é motivo de felicidade. Por ser um dos donos da empresa patrocinadora da 

festa, logo os assessores de Amaury Júnior, que estava ao vivo do local, passaram 

ao apresentador a informação de que Constantino estava lá. Sem titubear, e 

acreditando na veracidade do que havia sido passado por sua assessoria, Amaury 

chama o falsário para uma entrevista.  

 Durante a conversa, Marcelo demonstra muita confiança, responde todas as 

perguntas com segurança e ainda dá informações que, em teoria, apenas o 

verdadeiro dono da empresa saberia. O comportamento dele neste momento, 

reforça ainda mais seu caráter mitômano.  

 

Figura 4 – Entrevista real, realizada em 2001, e entrevista encenada no filme.
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Fonte: Vips: Histórias reais de um mentiroso e filme Vips 

 

5.1.1 O PODER DAS FAKE NEWS 

Os impactos das notícias falsas na sociedade são inúmeros. Porém, é preciso 

citar a forma como a repercussão da mentira, e o status que ela ganha ao virar 

notícia, influencia a vida do mitômano.  

Marcelo, real e ficcional, retrata bem este fato. Apesar da confiança e da 

sensação de superioridade que ambos carregam consigo, é notória a mudança após 

conceder entrevista a um jornalista consagrado como Amaury. Se antes de entrar ao 

vivo em rede nacional, Marcelo titubeou, os minutos que sucederam a entrevista 

quebram qualquer possibilidade de ele ser descoberto.  

Conceder a entrevista, neste caso, foi um divisor de águas para ambos os 

personagens. Após o espaço cedido por Amaury Jr. o suposto Henrique Constantino 

ficou cercado de convidados que acreditavam no poder que ele dizia ter e nas 

possibilidades de ascensão que ele oferecia.  

Segundo matéria divulgada pelo Portal UOL26, bullying e morte estão entre as 

principais consequências da disseminação de notícias falsas. Perto disso, até 

podemos acreditar que a sensação de falso poder que Marcelo demonstra, tanto no 

documentário quanto na ficção, tem poucas chances de afetar de forma significativa 

a vida de terceiros. Porém, dar poder a quem não tem pode fazer com que esta

                                                
26 UOL é um site brasileiro que produz conteúdo informativo e de entretenimento na internet. O portal 
faz parte do Grupo Folha. www.uol.com.br   

http://www.uol.com.br/
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pessoa tome decisões e realize ações infundadas apenas por acreditar de forma 

fidedigna em sua própria mentira.  

Marcelo, que ao chegar na farsa do Recifolia já contava com uma extensa 

lista de golpes, apostou alto ao fingir ser Henrique Constantino e, por um curto 

espaço de tempo, acertou em cheio. Mas a brincadeira criada em sua mente poderia 

ter ido parar nas páginas de polícia por outro motivo. O personagem principal de 

nossas histórias sonhava em ser piloto e, para aprender a pilotar, aceitou trabalhar 

para o tráfico de entorpecentes, o que o tornou foragido da polícia pouco antes de se 

infiltrar no camarote. Depois das “injeções de autoestima” que a entrevista foi capaz 

de lhe proporcionar (Marcelo roubou a atenção no camarote, todos queriam falar e 

ficar perto do dono da Gol). Ele gostou da notoriedade alcançada reforçou a 

confiança de seus novos amigos ao comandar voos de helicóptero e de jato, o que 

poderia ter se tornado uma tragédia nacional, já que ele não possuía brevê 

verdadeiro e tampouco participou de um curso de piloto de verdade. Tudo o que 

sabia sobre voar aprendeu por frequentar desde criança clubes de voo, mas só pôs 

em prática nos tempos em que trabalhou com o tráfico.  

No caso exclusivo do filme de ficção, a entrevista com Amaury Jr foi o estopim 

para que o público percebesse que o personagem não era apenas um aproveitador, 

mas sofria de distúrbios mentais causados por traumas do passado. Já no 

documentário, e na vida real, a entrevista transformou Marcelo em uma 

subcelebridade que, mesmo no presídio, era capaz de fingir ser quem bem 

entendesse sem temer as consequências.  

Apesar da entrevista ser um dos pontos convergentes das histórias, ela 

desencadeia ações diferentes que ressaltam o quão perigoso é o compartilhamento 

de informações sem a checagem necessária.  

5.2 DIVERGÊNCIAS – AS DIFERENTES FORMAS DE CONTAR A MESMA 

HISTÓRIA 

Mesmo que Vips seja baseado em Vips – Histórias reais de um mentiroso, a 

construção ficcional faz uso da licença poética e, pra tornar o enredo mais atrativo, 

adiciona elementos à história. Isto torna Vips um filme independente, pois não é 

preciso assistir ao documentário para entendê-lo.  



44 
 

Sendo assim, é esperado que encontremos no documentário trechos que não 

foram encenados no filme, bem como, encontraremos no filme elementos 

divergentes da história real.  

Por isso, estudar pontos divergentes que se destacam no trecho escolhido se 

faz importante na construção da nossa pesquisa, uma vez que, para encontrarmos 

partes verossímeis devemos ter clareza sobre o que está sendo encenado e o que 

está sendo criado.  

5.2.1 DOCUMENTÁRIO 

Cena 5: Leva famosos para almoçar (35’10’’ até 36’19’’) 

No auge de seu entrosamento com os convidados, Marcelo decide levar os 

amigos para almoçar de helicóptero. A história é narrada pelo ator Ricardo Macchi e 

por Ed Sá, dono do camarote da festa. O ator conta que todos os convidados iam de 

van até o local de almoço, porém, um dia antes, Marcelo fez uma escala das 

personalidades que iriam com ele de helicóptero.  

 O mentiroso conta que, durante o voo, demonstrou habilidades de pilotagem 

ao desenvolver manobras no ar.  

 

Figura 5 – Registro de Marcelo e Ricardo Macchi durante os dias de Recifolia.

 

Fonte: Vips – Histórias reais de um mentiroso 

 

É comum nos referenciarmos a mídia como Quarto Poder, estando ela ao 

lado dos três poderes do estado democrático, Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Isso porque, os meios de comunicação de massa são capazes de influenciar o 

pensamento dos espectadores. Quando falamos sobre o poder da mídia, não 

fazemos referência apenas aos efeitos que a mesma pode causar ao público, mas 
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também o que pode acontecer quando ela dá voz, de forma errônea, a quem quase 

nunca é ouvido.  

Essa cena é capaz de exemplificar como a mídia pode influenciar nos modos 

de pensar e agir das pessoas. Marcelo, em determinado momento do documentário, 

afirma que quando chegou ao camarote não recebeu a atenção de ninguém, 

inclusive de Amaury Jr, que chegou a ignorá-lo. O homem, que chegou sozinho ao 

hotel e durante o dia não foi procurado por ninguém, continuou caminhando solitário, 

segundo relato, até que foi chamado para conceder entrevista. A partir disso sua 

estadia no Recife mudou.  

Após aparecer ao vivo em rede nacional, Marcelo passou a acreditar mais em 

seu personagem e, assim, sua confiança se torna mais visível. Ou seja, além de 

conseguir se hospedar de graça e ter a oportunidade de participar da festa, ele 

agora pode se mostrar para o Brasil inteiro, afirmando, sem deixar dúvidas, que ele 

era Henrique Constantino. Do outro lado, ao verem o desconhecido sendo 

entrevistado, as celebridades presentes quiseram saber quem era e, ao perceber 

que se tratava do dono da Gol, se aproximaram e criaram intimidade com o 

empresário, vendo nele oportunidades pessoais de crescimento.  

 Sem dúvidas, para ir até o local e fingir ser Constantino, Marcelo precisou de 

coragem e determinação, afinal, durante o percurso muitas pessoas precisaram ser 

enganadas e o estelionatário teve de adquirir confiança. Mas, até que a entrevista 

fosse concedida, o suposto empresário ainda estava contido, sem forçar amizades e 

sem realizar grandes feitos a fim de chamar a atenção.  

Após ser entrevistado e ganhar certo status entre os presentes da festa, 

Marcelo começou a ostentar, sem medo e sem culpa, o fato de ser dono da Gol. As 

extravagâncias podem ser notadas pelos espectadores a partir da cena analisada. 

Em relatos no documentário, tanto Marcelo quanto as celebridades por ele 

enganadas, contam que todos que estavam hospedados no hotel para aproveitar os 

dias de festa, eram levados para as refeições de van. O Mentiroso, por sua vez, 

passou a escalar alguns dos novos amigos, que a esta altura já eram muitos, para 

irem com ele em seu helicóptero particular (o qual era pilotado pelo próprio). Os 

convidados sentiam-se lisonjeados e, sem titubear, aceitavam o convite, afinal “o 

cara deu até entrevista no Amaury Jr, impossível não ser o Constantino”. Mas não 

era e as consequências de se viajar a bordo de uma aeronave pilotada por um 

golpista poderiam ser, inclusive, fatais.  
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O aumento do ego de Marcelo e o interesse indubitável das celebridades em 

tirar proveito do que o empresário poderia oferecer, são provas reais de que o poder 

exercido pela mídia é capaz de manipular e influenciar de maneira direta no 

comportamento e, até mesmo, no caráter de quem recebe as mensagens 

transmitidas. A história de Marcelo, que talvez não tivesse sido descoberto, não 

fosse o deslize de Amaury ao entrevistá-lo, nos prova que os meios de comunicação 

não ganharam força apenas após a popularização da internet.  

A influência da mídia na população é uma das características do meio, mas, 

muitas vezes perde espaço nos debates, por ser ignorada por alguns espectadores. 

Por conta dela, é exigido do jornalismo atenção aos conteúdos disseminados e 

apuração minuciosa dos fatos. Por conta deste poder, também, as Fake News 

tornam-se tão prejudiciais à sociedade, já que muita gente leva como verdade 

informações falsas ou infundadas.  

 

Cena 6: Segunda entrevista concedida a Amaury Jr. (42’10’’ até 43’40’’) 
 

 A segunda entrevista de Marcelo a Amaury Jr é gravada durante o dia no 

hotel onde ambos estavam hospedados. Nesta, o assunto principal é a frota de 

ônibus de viagens que o Grupo Áurea, que administra a companhia aérea, possui. 

Marcelo fala sobre o assunto com propriedade, sem demonstrar nenhum desconforto 

em estar ali. Amaury, por sua vez, abraça o impostor e demonstra bastante 

intimidade, deixando claro que entre uma entrevista e outra o relacionamento 

pessoal deles ficou mais intenso. O apresentador, inclusive, inicia a entrevista 

comentando que aprendeu a admirar o suposto empresário durante os dias de 

convívio.  

 Ao ser indagado sobre uma entrevista antiga concedida pela família 

Constantino a Revista Veja, Marcelo nem sequer demonstra preocupação, ao 

contrário fala sobre o assunto com tamanha propriedade que fica difícil acreditar que 

ele não é quem diz ser.  

 

Figura 6 – Marcelo Nascimento e Amaury Jr na segunda entrevista do impostor.



47 
 

 

Fonte: Vips – Histórias reais de um mentiroso 

 

Repórteres de infotenimento são conhecidos, popularmente, por serem 

grandes amigos de seus entrevistados. Isso se deve a intimidade, por vezes 

exagerada, com que o profissional trata o convidado no ar, desde a abordagem até a 

despedida, com beijos no rosto e desejo de “lembranças a família”. 

 O Manual  Televisivo da UTAD TV27 traz um capítulo destinado a dissertar 

sobre as formas de se expor e se vestir durante reportagens, gravadas ou ao vivo. 

Entre formas de vestimenta adequadas (ao local, ao teor da entrevista, entre outros), 

o manual fala também sobre como o modo de se portar do profissional influencia e 

causa, mesmo que de forma involuntária, determinadas reações no entrevistado. Se 

adequar ao local em que está inserido gera credibilidade ao espectador e da 

confiança a quem está prestes a responder suas perguntas, porém, o jornalista não 

deve fazer uso dessa confiança e levar para a tela demonstrações de afeto em 

demasia, por exemplo, pois foge aos princípios básicos da profissão.  

Profissionais de infotenimento, como Amaury Jr., são exceções à regra e não 

deixam passar em branco a possibilidade de demonstrar intimidade com 

personalidades importantes e influentes, como Henrique Constantino. Desde a 

primeira entrevista com Marcelo, Amaury aparentou conhecê-lo há anos. Sempre 

sorridente e tocando no entrevistado com frequência, fez perguntas sobre a 

empresa, citou entrevistas concedidas por Constantino em outros veículos, 

perguntou sobre a família. Quem assistiu antes da verdadeira história vir à tona não

                                                
27 UTAD TV é uma rede universitária de web televisão de Portugal pertencente a Universidade Trás-
os-Montes e Alto Douro. 
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tinha motivo algum para desconfiar que aquele homem, na verdade, era um 

estelionatário, pois, Amaury demonstrou durante ambas as entrevistas afinidade e 

intimidade com o suposto dono da Gol e, também, com a família do suposto 

empresário.  

Quem não está inserido no jornalismo, talvez não consiga dimensionar a 

importância que a relação entrevistado e entrevistador tem, porque, muitas vezes, 

como receptor das mensagens transmitidas, acaba sendo influenciado pela maneira 

de comunicar. Mas, profissionais e estudantes de comunicação devem ter, de forma 

clara na mente, que palavras, gestos, expressões e até mesmo a entonação da voz 

podem passar diferentes mensagens. Esta cena exemplifica isto.  

Mesmo que alguns presentes, como o Ed Sá, dono do camarote, estivessem 

com dúvidas sobre a identidade de Marcelo, ao conceder a segunda entrevista já 

não restavam dúvidas se ele era, de fato, Henrique Constantino, uma vez que, além 

de amigos nos momentos de descontração, Amaury levou às telas da TV aberta a 

relação que os dois construíram nos dias de Recifolia. Ninguém seria capaz de 

imaginar que, com o mínimo de dúvida sobre a identidade do rapaz, um 

apresentador reconhecido e renomado no país, além de o colocar duas vezes em 

seu programa, o trataria de forma tão próxima. 

É provável que, além do interesse em tudo que Marcelo poderia oferecer se 

fosse Henrique, Amaury já está tão acostumado a tratar seus entrevistados desta 

forma que agiu de forma automática, justamente para manter seus fiéis 

espectadores, que o assistem e seguem por ser da forma que é. Todavia, no ponto 

específico de sua carreira retratado na cena analisada, deixar de lado mais um dos 

princípios do jornalismo foi crucial. Mesmo fazendo o que “sempre faz”, errou por 

não conferir a informação antes de realizar uma segunda entrevista, e levá-la ao ar 

como se estivesse conversando com um grande amigo, pois assim, solidificou a 

imagem de Marcelo como sendo Henrique.  

O ambiente em que estavam inseridos e o programa em questão possibilitam 

uma abordagem mais descontraída, mas o exagero, mesmo que para fidelizar um 

público, não é o ideal, uma vez que, assim como neste caso, causa uma euforia 

capaz de fazer com que a equipe também entre na história, acreditando nela. Como 

resultado, o erro, que já é grave, torna-se ainda maior. Quem não viu a primeira 

entrevista, pode ter visto a segunda e, a oportunidade de não desmentir a farsa na 

mesma sequência de entrevistas e reportagens do Recifolia, já que, a festa acabou e
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Amaury voltou para São Paulo junto com o falsário, diminuiu as chances de que, a 

mesma pessoa que acreditou que Marcelo fosse Constantino, assista os 

esclarecimentos dos fatos e saiba a verdade. 

 

Cena 7: Pilota suposto avião próprio até o Rio de Janeiro e, em seguida, tenta 

ir a São Paulo. (44’20’’ até 49’36’’) 

Um dos convidados da festa, vendo no suposto Henrique Constantino uma 

oportunidade de crescimento, deixou seu avião à disposição, caso Marcelo 

precisasse voar. O estelionatário, afirmando que o avião era seu, viu na volta para 

casa uma oportunidade de se fazer parecer, ainda mais, com Henrique Constantino. 

Ricardo Macchi conta que Amaury estava indo embora, em avião comercial, quando 

Marcelo disse que o apresentador iria com ele em seu próprio jato. Junto, 

embarcaram Macchi e outra modelo.  

 Marcelo pilotou até o Rio de Janeiro e na chegada à cidade, Macchi os levou 

para almoçar. No restaurante, Marcelo foi apresentado ao ator Marcos Frota, que 

também viu nele uma oportunidade de patrocínio, já que Frota possui um circo.  

 Mesmo voltando à cidade, Marcelo não deixou de lado o papel de empresário 

que assumiu. Ricardo Macchi faria presença em um evento em São Paulo, assim, 

Marcelo convidou Amaury, Frota e outros artistas para seguirem com eles, mais uma 

vez, em seu jato particular. Porém, o golpe não dá certo e Marcelo não consegue 

liberação para voar com o jato e, então, decide que todos vão em avião comercial. 

Em um primeiro momento, Ricardo Macchi conta que pagou as passagens, a pedido 

de Marcelo, que após resolver a situação reembolsaria o valor.   

 Quando já estão na sala de embarque, são interceptados por um policial 

federal que pede a identificação de todos. Tentando resolver a situação, Marcos 

Frota afirma ao policial que Marcelo é o dono da Gol e que a situação estava 

causando constrangimento ao empresário. Duvidando da informação, o policial 

chama um funcionário da Gol que afirma que Marcelo não é Henrique Constantino. 

Em seguida, Marcelo é levado pela polícia afirmando que é apenas um mal-

entendido.  

 

Figura 7 – Animação retrata a aproximação de Marcelo, Ricardo Macchi e Marcos 

Frota.
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Fonte: Vips – Histórias reais de um mentiroso 

 

 Ao comentar sobre a aproximação de Frota e Marcelo, Macchi deixa 

claro que o artista viu no suposto empresário uma oportunidade de patrocínio para 

seu empreendimento. Por outro lado, Ricardo Macchi, que há pouco havia rescindido 

contrato com a Rede Globo, foi ludibriado por falsas promessas de Marcelo, que 

afirma que a companhia aérea o estava procurando para ser garoto propaganda.  

 Não é novidade que a visibilidade que a comunicação proporciona chama 

atenção das pessoas, não à toa, a publicidade é tão valiosa. Mas, até que ponto se é 

capaz de chegar para se estar na mídia? Ricardo Macchi ficou marcado por 

interpretar o Cigano Igor, mas a fama do personagem acabou se sobrepondo a do 

ator, que foi retirado do ar pela principal emissora de televisão do país. Na época, 

mesmo com a euforia em torno de seu personagem, inúmeras críticas foram 

lançadas contra o ator, críticas essas que perseguem Macchi até a atualidade.  

A constante cobrança, a demissão e a dificuldade em arrumar trabalhos em 

frente às câmeras por ser comparado, de forma constante, ao personagem que 

interpretou, foram deixando o ator em uma situação de conflito mental, como o 

próprio comenta durante nosso objeto de estudo. Ao ouvir, do suposto dono de uma 

das maiores companhias aéreas do país, que era cotado para ser o novo garoto 

propaganda, Macchi, em um provável misto de alívio e desespero, se aproximou de 

Marcelo e fez o que pode para ajudar o homem a socializar com os demais 

convidados, afinal, quanto mais intimidade conquistassem, mais chances a amizade 

tinha de ser mantida e a probabilidade de voltar à mídia continuaria viva.  

Ricardo Macchi, Marcos Frota, nem mesmo Amaury Jr. e tantas outras 

pessoas que se aproximaram de Marcelo buscando algo em troca (patrocínio, 

audiência, visibilidade, entre outros), se preocuparam em ter certeza de quem ele
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era. Se aproveitaram das coisas boas que eram proporcionadas, pensando nos 

frutos que aquilo traria. A relação entre eles ficou tão forte, principalmente a de 

Ricardo Macchi, que, em determinados momentos o ator demonstra, através de 

expressões, nostalgia e, até mesmo, saudade, ao lembrar dos dias com o golpista.  

O comportamento eufórico de todos em torno do suposto Constantino e do 

que ele poderia oferecer como dono da Gol deve-se muito a “era do exibicionismo” 

comentada pelo psicanalista Jackson César Buonocore no Blog Psicologias do 

Brasil. Buonocore explica que todo ser humano possui a necessidade de aparecer, 

mostrar a todos o que tem como se fosse superior. Umas pessoas precisam mais do 

que outras, já que, segundo o psicanalista, o exibicionismo está ligado ao sentimento 

de inferioridade que cada pessoa carrega.  

Trazendo para a sequência analisada, notamos que Ricardo Macchi estava 

sentindo-se inferiorizado, com baixa autoestima por seu momento profissional. 

Marcelo deu a ele, além de atenção, expectativa de ilustrar uma campanha 

publicitária que, caso existisse, rodaria o mundo em todas as aeronaves da 

empresa. Frota, não concedeu entrevista à Mariana, produtora do documentário, 

mas é dono de uma rede de circos que viaja o Brasil. Para continuar seu trabalho e 

fazer com que ele seja conhecido por mais pessoas, precisa aparecer e ter o 

patrocínio de uma empresa aérea alavancaria a publicidade do espaço, além, é 

claro, de ser uma ajuda de custo razoável o que justifica ainda mais o interesse em 

criar laços com o empresário.  

Buonocore continua sua reflexão sobre a necessidade de exibicionismo 

citando Sigmund Freud, criador da psicanálise:  

Sigmund Freud num estudo sobre o exibicionismo constatou que cada um 
de nós começou a vida como um bebê exibicionista. Ele ainda verificou que 
a maioria das pessoas, na fase adulta, têm êxito em conter esse impulso, 
mas o exibicionista patológico não consegue superar tal aspecto. 
(BUONOCORE, 2017)28 

Desta análise podemos concluir, então, que em busca de um espaço para 

exibir sua imagem, em momentos de instabilidade emocional, pessoas, sejam elas 

públicas ou não, se colocam em situações que, como neste caso, oferecem risco a 

própria vida (já que Marcelo não possui brevê) acreditando em qualquer 

possibilidade de voltar à mídia, por menor que ela seja. No nosso dia a dia, não

                                                
28 Era do exibicionismo: A necessidade de aparecer - Psicologias do Brasil. Disponível em: 
<https://bit.ly/2LLEYl0>. Acesso em: 09 mai. 2018 
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costumamos investigar a fundo a vida de quem conhecemos, mas, é pouco provável 

que aceitemos embarcar em um jato particular pilotado com alguém que 

conhecemos há menos de uma semana, a não ser que o momento seja de 

instabilidade.  

Marcelo, soube manipular. Ele sabia o que fazer para conquistar cada uma 

das pessoas. O golpista é analítico, sabe o dizer o que o outro quer ouvir, fazendo 

assim, com que o mais variado grupo de pessoas se aproxime e fique dependente 

dele. Essa vertente de Marcelo não foi abordada de forma direta no documentário, 

mas, influenciou na criação do personagem fictício que estudaremos a partir do 

próximo tópico. 

 

5.1.1 FILME DE FICÇÃO 

Cena 8: Engana a própria companhia aérea ao fingir ser um funcionário 

querendo confirmar a presença de Amaury Junior no camarote (1:30’ até 

1:1’10’’) 

Após se instalar no quarto onde ficará hospedado, Marcelo, enquanto guarda 

seu dinheiro em um cofre, liga para a assessoria de imprensa de Amaury Júnior. Na 

ocasião, finge ser Miranda, um funcionário da Gol Linhas Aéreas. Durante a ligação, 

ele afirma estar retornando o telefonema para confirmar a presença do jornalista no 

camarote naquela noite. No momento, ele já anuncia que quem estará presente no 

evento é Henrique Constantino, mas que não pode garantir que o empresário irá 

conceder entrevista, já que é muito reservado. 

 

Figura 8 – O personagem liga para a Gol confirmando a presença de Amaury Júnior 

no camarote 

 

 

Fonte: Vips 
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A partir deste momento, já podemos identificar verossimilhanças no enredo. 

Esta cena, por exemplo, parte da criação do diretor de Vips, já que ela não é narrada 

por Marcelo durante a entrevista com Mariana na construção do documentário. Mas, 

apesar de ser uma “invenção” conseguimos reconhecer nela traços do Marcelo real, 

pois reúne detalhes que conseguem ser percebidos em outros pontos do 

documentário.  

 O primeiro ponto que podemos destacar é o oportunismo que Marcelo traz 

consigo. Em momentos do documentário, tanto os analisados quanto os que não 

fizeram parte da construção desta pesquisa, o Marcelo real mostra que sabe 

aproveitar as oportunidades e, principalmente, tirar proveito de determinadas 

situações. O personagem do filme, assim como o do documentário, sabe o quer e 

sabe, também, explorar as possibilidades do golpe. 

 No filme, quando liga para a assessoria de imprensa de Amaury, o Marcelo 

ficcional faz parecer que a entrevista foi algo planejado o que, na realidade, não foi. 

Mas, ao usar o telefone para dar o golpe, o homem retoma outros golpes contados 

pelo Marcelo real, que foram aplicados desta maneira, se passando por outras 

pessoas pelo telefone.  

 Outro ponto que podemos destacar são os trejeitos usados por Marcelo que 

estão presentes na interpretação de Wagner Moura. Em primeiro momento, o 

assunto pode não aparentar grande relevância no contexto, mas a base psicológica 

é capaz de nos mostrar que as formas de agir do falsário podem dizer muito sobre 

ele e, por isso, devem estar presentes tanto no documentário como na ficção. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional29, 93% da nossa 

comunicação é realizada por meio de gestos, expressões faciais, movimentos dos 

olhos e até mesmo a postura. Talvez por isso, a importância do ator em retratar 

algumas destas expressões na sua interpretação.  

 Na cena em questão, podemos notar que, enquanto fala ao telefone, o 

personagem traz, durante todo tempo um sorriso tímido, que não transparece em 

sua voz, mas que ao analisarmos conseguimos perceber. Pouco antes de finalizar a 

ligação, o homem, abre um sorriso. Durante o documentário, enquanto conversa 

                                                
29 Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Disponível em: <https://bit.ly/2ybOtI6> Acesso em: 
16 de mai. 2018 

https://bit.ly/2ybOtI6
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com Mariana, Marcelo traz, quase que de forma constante, um sorriso contido e em 

determinados momentos da conversa, um sorriso claro se abre.  

 O sorriso contido, podia ter sido um dos indícios para quem conviveu com 

Marcelo de que ele escondia algo, já que por vezes, a expressão denota cinismo. 

Mas, aparentemente, quem teve contato com Marcelo entendeu o trejeito como uma 

demonstração de confiança e descontração. No personagem de Wagner Moura, por 

vezes, podemos entender o sorriso constante também como um sinal de doença 

mental, já que o enredo nos leva a entender o desvio de caráter do personagem 

como tal.  

 Então, mesmo partindo de um fato inventado, por meio de analises atentas 

podemos entender o Marcelo Nascimento da Rocha no Marcelo de Wagner Moura 

que, lembramos mais uma vez, não tem compromisso em ser espelho do real, pois 

possui licença para a livre criação.  

 

Cena 9: Se aproxima de uma convidada que conhece o verdadeiro Henrique 

Constantino (1:13’20’’ até 1:15’46’’) 

Logo após conceder entrevista a Amaury Júnior, Sandra, esposa de uma das 

personalidades convidadas do camarote se aproxima de Constantino. Após se 

relacionarem, Sandra convida o empresário para fugir. Ela conta então que foi 

colega do verdadeiro Henrique Constantino e que após conceder entrevista ao vivo, 

não demoraria para a polícia desmentir toda a história. Marcelo continua fingindo ser 

o dono da Gol, não revela seu nome verdadeiro, não admite ser uma farsa e foge da 

mulher. Antes, ouve quando ela pede para a equipe preparar seu jato porque ela iria 

embora com Henrique Constantino. A partir deste momento, Marcelo começa a ter 

atitudes impulsivas e apresenta alguns sinais de possível doença mental. 

 

Figura 9 – Sandra tenta descobrir a verdadeira identidade de Marcelo. 
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Fonte: Vips 

 A relação entre Marcelo e Sandra não ocorreu na realidade, pelo menos 

segundo os relatos presentes no documentário. Porém, Sandra é na ficção o que a 

atriz Maria Paula é no documentário. 

 Maria Paula estava presente no camarote do Recifolia em 2001, quando 

Marcelo se passou por Henrique Constantino. Até o momento, a atriz não foi citada 

em nossa análise porque, diferente das demais celebridades presentes, ela não se 

aproximou do golpista, nem mesmo acreditou que ele era o dono da Gol. Em 

entrevista ao documentário de Mariana Caltabiano, a atriz relata que desde o 

primeiro momento soube que Marcelo não era Henrique, pois, ela é amiga intima da 

família Constantino. Maria afirma ainda, que ao ouvir outras pessoas se referindo a 

Marcelo como dono da Gol, deu risada e voltou a afirmar que ele não era quem 

estava dizendo ser. Por conta disso, ela e as pessoas que estavam em seu círculo 

de amizades não se aproximaram do homem e, portanto, não interferiram na 

história.  

 No documentário, o que Maria Paula conta é relevante pois mostra que, nem 

todos acreditaram em Marcelo e que, mesmo que alguém soubesse que ele estava 

mentindo, o golpista continuou tento sucesso em suas relações durante os dias de 

festa.  

 Sandra, personagem do filme interpretada por Arieta Corrêa, é a 

personificação de Maria Paula dentro do enredo de Vips. Da forma como foi 

apresentada no documentário, a personagem não traria grande relevância a história. 

É provável que, por conta disso, Sandra tenha sido criada. No filme, ela é parte 

fundamental da história.  

Assim como Maria Paula, desde o início Sandra sabia que Marcelo não era 

Henrique porque ela também conhecia o verdadeiro Constantino. A personagem,
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vive um relacionamento abusivo e sofre constantes ofensas do marido por ser 

alcoólatra. Por já ter apresentado alguns momentos de instabilidade e por ser 

sempre humilhada pelo marido, as pessoas que os cercam a tratam como louca. 

Assim como fez Maria Paula, a personagem alertou sobre o suposto Henrique 

Constantino, mas foi ignorada. Na história real, a opinião da atriz sobre o falsário não 

foi levada em consideração a ponto de impedir Marcelo de continuar mentindo.  

Na ficção, logo após a entrevista com Amaury Jr, Marcelo encontra Sandra. 

Ela tenta descobrir a verdadeira identidade dele, mas o Mentiroso mantém a pose de 

Henrique Constantino. Ao contrário das pessoas com quem a mulher está 

acostumada a conviver, o suposto Constantino a trata bem e lhe dá atenção. Os dois 

acabam tendo um envolvimento amoroso, mas ao insistir na tentativa de descobrir o 

verdadeiro nome do homem, ele acaba fugindo. Porém, antes disso, Sandra coloca 

seu avião à disposição para que os dois fujam juntos, antes que Marcelo seja preso.  

A história se desenrola e Sandra se torna a principal fonte da polícia para 

descobrir o paradeiro de Marcelo quando ele foge. A verossimilhança entre Sandra e 

Maria Paula é clara. Mesmo com a diferença entre as histórias, Sandra é a forma 

como o diretor do filme de ficção encontrou de ilustrar a atriz.  

Como falamos anteriormente, uma das principais justificativas para as 

alterações na história ao transformá-la em ficção é deixa-la atrativa ao público, 

Sandra traz ao enredo romance e tensão, pois tenta fazer contato com o verdadeiro 

Henrique Constantino. Contudo, não perde a aproximação com Maria Paula, nem na 

aparência, com os cabelos curtos e pretos, nem na essência. O fato de Sandra ser 

desacreditada, em função de seu relacionamento, traz para ambas as histórias, 

documental e ficcional, a pessoa que conhece o verdadeiro Henrique Constantino, 

alerta quem está consigo, mas não ganha grande repercussão.  

Se Maria Paula fosse retratada na ficção tal qual no documentário não 

causaria nenhum impacto no desfecho da história. Já como Sandra, a personagem 

se mostrou fundamental para levar Marcelo até o momento de sua prisão. 

 

Cena 10: Foge, levando um ator como refém, ao pensar que será descoberto. O 

personagem fica fora de si e acaba preso. (1:16’25’’ até 1:27’) 

 

Visivelmente alterado, Marcelo vai atrás do ator Ricardo Jacques. Marcelo 

afirma que estão tentando acabar com ele e pede para usar o telefone. Ao telefone, 
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ele pede para falar com seu suposto pai (neste caso, fingiu conversar com o pai de 

Constantino) e mantem um diálogo sério com alguém até que Sandra entra no 

quarto e pede para conversar. Marcelo pede para quem está na linha esperar, e 

larga o telefone sem desligar. A mulher pede um whisky, enquanto o golpista vai 

buscar, ela encontra, ao lado do telefone, um papel com o nome Henrique 

Constantino escrito várias vezes, assustada, ela pega o telefone para ver quem está 

do outro lado da linha e descobre que Marcelo não estava falando com ninguém.  

 Quando ele volta, arranca o telefone das mãos de Sandra e começa a falar 

como se alguém estivesse conversando com ele. A mulher vai embora e Marcelo 

continua falando ao telefone, pedindo para encontrar com seu pai no aeroporto 

Santos Dumont e demostrando aparente distúrbio mental.   

 No dia seguinte, Marcelo e Renato Jacques embarcam rumo ao Rio de 

Janeiro no jato de Sandra, pilotado por Marcelo. Jacques acompanha o empresário 

acreditando que ele está sendo vítima de ameaças. Enquanto isso a polícia, que já 

está no resort em função da entrevista no programa de Amaury Jr, questiona Sandra 

sobre a relação dela com o falsário.  

 Ao pousar, Marcelo avista os policiais e pede para que Ricardo Jacques os 

impeça de chegar perto enquanto ele, supostamente, faz contato via rádio com 

alguém que possa os ajuda. Jacques faz o que o homem mandou e Marcelo, por sua 

vez, volta ao avião e tenta fugir. Prestes a decolar, ele começa a imaginar que seu 

pai, desta vez o verdadeiro, que o acompanha durante toda sua vida, está com ele 

na cabine ajudando na fuga. De repente, quando o homem o chama de Marcelo, ele 

afirma se chamar Henrique, mostrando neste momento que não está apenas 

enganando as outras pessoas, mas a si mesmo. Após uma breve conversa, ele cai 

em si e percebe que além de não ser Henrique Constantino, o pai que ele via desde 

criança existia apenas na sua cabeça. Marcelo desliga o avião e se entrega para a 

polícia.  

 

Figura 10 – Marcelo leva Ricardo Jacques até o avião, sem o ator saber que está 

sendo refém
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Fonte: Vips 

 

 O Marcelo real, retratado no documentário, não tem nenhum diagnóstico de 

doença mental. Já o da ficção, nesta sequência, aparenta visível transtorno de 

personalidade, desde o momento em que finge falar ao telefone. Segundo o portal 

Minha Vida30, transtorno de personalidade é caracterizado por inúmeras doenças 

psiquiátricas que afetam os traços emocionais e comportamentais dos seres 

humanos. As causas podem ser diversas e dependem do tipo de transtorno, mas a 

explicação mais comum, segundo o site, é que o fator causador dos transtornos seja 

genético.  

 O personagem interpretado por Wagner Moura mostra características de 

diversos tipos de transtornos apresentados no portal. Do transtorno paranoide, 

demonstrado no momento em que foge achando que está sendo seguido e finge 

falar ao telefone, ao transtorno narcisista, quando acha que é Henrique Constantino 

e, por isso, é único e intocável.  

 O último transtorno citado, inclusive, pode ter sido alimentado pela entrevista 

concedida a Amaury Jr. Marcelo, que já estava se sentindo superior por ter chegado 

ao evento de avião, chamando a atenção de todos, de repente estava alcançando 

um dos seus objetivos, dando entrevista ao vivo em rede nacional. Mais cedo, 

quando se passou por um funcionário da Gol e conversou por telefone com a 

assessoria do apresentador, Marcelo precisou apenas de confiança, já que se algo 

desse errado, a conversa teria sido por telefone e ele sairia ileso. Mas, para aceitar 

conceder a entrevista ao vivo, foi preciso mais do que confiança ou cara de pau e, 

estar tomado por um transtorno pode explicar, como o homem se manteve calmo e 

seguro, respondendo às perguntas sem sequer gaguejar.  

                                                
30 Portal Minha Vida é um site, no ar desde 2006, especializado na temática saúde e bem-estar. 
http://www.minhavida.com.br/   

http://www.minhavida.com.br/corporativo/quem-somos
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O Marcelo real, não relata em momento algum sofrer de algum tipo de doença 

mental. Ainda assim, é difícil acreditar que ele tenha realizado todos os feitos 

presentes na obra, apenas com o poder de persuasão. Como o Marcelo real está 

retratado em um documentário, é natural que não se busquem explicações para os 

atos do homem, já que a finalidade é mostrar a realidade dele baseado em seus 

próprios relatos. Mas, na ficção a história ficar sem uma explicação poderia colocar a 

prova tanto a interpretação do ator quanto a qualidade da direção, até porque, nem 

todo mundo que assiste ao filme tem conhecimento do documentário.  

 Mesmo que de forma indireta, o momento em que o personagem deixa claro 

que estava passando por um momento de transtorno de personalidade dentro do 

avião, quando está prestes a fugir, funciona como uma justificativa para todas as 

atitudes de Marcelo até o momento, principalmente, no período em que se passa por 

Henrique Constantino. Além disso, deixa a história mais interessante e mais 

instigante aos espectadores. O momento funciona como fator surpresa do enredo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ora cínico, ora tímido, nosso personagem principal é, sem dúvida, uma 

personalidade interessante cuja história de vida justifica a popularidade repentina, 

mesmo sendo conhecido, em seu núcleo, como o maior mentiroso do Brasil. Por 

conta disso, a história de Marcelo Nascimento da Rocha gerou nossos objetos de 

estudo: o filme Vips e o documentário Vips - História reais de um mentiroso 

Ao assistirmos as obras como forma de entretenimento, notamos que ambas 

possuem certa aproximação, mas, apenas assisti-las não nos ajuda a chegar no 

nosso principal objetivo que é encontrar possíveis verossimilhanças entre os 

personagens. Para isso, selecionamos uma sequência e, dentro dela, cenas que 

apresentassem convergências e divergências entre os enredos.  

No decorrer das análises, conseguimos identificar e atentar também para 

questões importantes no âmbito jornalístico, como as Fake News. Marcelo ganhou 

notoriedade após conceder entrevista ao jornalista Amaury Jr como se fosse 

Henrique Constantino, um dos donos da empresa Gol Linhas Aéreas, durante seu 

maior golpe. A passagem do falsário pelo Recifolia, em novembro de 2001 no 

Recife, foi a sequência escolhida para ilustrar nossa pesquisa e, durante o processo 

de construção do presente trabalho conseguimos apontar as diferente formas das 

notícias falsas influenciarem toda comunidade que tem acesso a ela, seja o 

entrevistado, o entrevistador ou os receptores da falsa mensagem transmitida.  

Como o documentário estudado foi construído com base em uma entrevista, 

conseguimos apresentar também a influência dela não só na criação documental, 

mas, também, na criação ficcional. Apresentamos assim, a forma com que pontos 

relatados na entrevista são mostrados no filme de ficção que, mesmo fazendo uso 

da livre criação, se baseia na história real.  

As verossimilhanças entre as obras, criadas a partir de entrevista e baseadas 

na criação e perpetuação das fake news, puderam ser notadas no decorrer da 

pesquisa, devido a análise minuciosa dos fatos apresentados. Trejeitos, falas, 

acontecimentos e até personagens reais, apresentados no documentário, podem ser 

notados no filme de ficção. Algumas vezes a representação se dá de forma idêntica 

a que foi narrada por Marcelo, ou algum outro personagem da história, em outros 

momentos, os fatos se mostram de forma muito semelhantes aos reais, mas com 

mudanças que visam, é claro, o êxito do enredo ficcional.  
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Por fim, podemos afirmar que a entrevista que auxiliou a construção do 

documentário Vips - História reais de um mentiroso foi grande influenciadora na 

construção de uma história ficcional, podendo ser encontrada em diversos pontos do 

enredo comprovando, assim, a existência das verossimilhanças.  

Também entendemos os reflexos das notícias falsas na sociedade, sob todos 

os aspectos, e como a apuração falha pode acarretar inúmeras consequências. A 

popularidade do falso Henrique Constantino se deve às entrevistas veiculadas pelo 

Programa Amaury Jr., o que mostra que mesmo grandes e consolidados veículos de 

comunicação, e jornalistas, podem estar suscetíveis a falhas que devem ser cada 

vez mais evitadas. O programa, de 2001, é prova de que apesar de serem muito 

comentadas e conhecidas na atualidade, as Fake News estão presentes no 

jornalismo desde os primórdios da profissão e por conta disso, devem ser sempre 

debatidas formas de combatê-las.  

Sendo assim, acreditamos que os objetivos propostos, bem como o grande 

questionamento acerca dos nossos objetos de estudo, foram respondidos com êxito 

ao final de nossa pesquisa.  
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