
RESPOSTA A EDUARDO ESCOREL 

 

Em sua crítica a Missão 115, publicada em 30 de agosto de 2018 na seção Questões 

cinematográficas do site da revista piauí, Eduardo Escorel inicialmente considera que, “da 

forma como é construído e narrado, o documentário acaba relegando seu suposto tema central 

a segundo plano“. Para demonstrar sua tese, relata certas reações da plateia em uma sessão 

dominical, quando teriam havido gritos e aplausos no trecho do filme que comenta o golpe 

parlamentar-judicial-midiático de 2016. Escorel enfatiza, em particular, um brado “Lula livre“, 

que teria ecoado na sala. A intenção era essa mesmo. Não me interessava fazer mais um 

documentário histórico, limitando-me a abordar fatos do passado, e sim induzir ligações entre a 

conjuntura da abertura democrática dos anos 70 e a eleitoral, em que estamos imersos. 

 

O atentado no Riocentro, em 30 de abril de 1981, é o tema que desencadeia o documentário. 

Mas considero oportuno refletir sobre as pactuações entre lideranças civis e militares que, 

naqueles idos, permitiram a abertura democrática; e nos legaram um arcabouço 

político-institucional imperfeito e inconcluso, que nos dificulta chegar plenamente a um Estado 

democrático de direito. Em particular, considero oportuno pensar que papel tem hoje a Lei da 

Anistia. Nada disso diminui a centralidade do atentado terrorista cometido pela ultradireita no 

Riocentro. 

 

Escorel aponta “outro fator prejudicial“ a Missão 115 quando, “cedendo ao modismo que já vai 

se tornando clichê“, eu apareço diante da câmera, “de camisa vermelha” (sic), participando de 

uma diligência da Comissão Nacional da Verdade. E afirma: “O espectador não deixará de se 

perguntar o que Da-Rin está fazendo ali, em cena, junto com os integrantes da comitiva.“ Teria 

que ser muito ingênuo e desatento esse espectador, visto que a primeira imagem do filme é 

uma cartela oficial da Comissão Nacional da Verdade, que anuncia explicitamente, em caixa 

alta, o que se seguirá: “DILIGÊNCIA NA VILA MILITAR – RIO DE JANEIRO.“ 

 

Não vejo razão para dúvida. O diretor, a convite da CNV, participa de uma diligência da 

Comissão, em instalação militar onde, no passado, foram cometidas violações aos direitos 

humanos, entre elas o assassinato, sob tortura, de dois militantes de uma organização 

revolucionária. Como aliás, logo em seguida, declara a advogada Rosa Cardoso, membro da 

Comissão: “Esse grupo veio aqui não só falar das torturas que sofreu, e muito especificamente 

das torturas que levaram à morte desses dois militantes.” Obviamente, é isso o que eu estou 

fazendo ali. 

 

Quanto  ao “modismo que já vai se tornando clichê”, não posso concordar, pois trata-se de um 



dispositivo que há décadas faz parte do arsenal de recursos à disposição dos documentaristas. 

Segundo o crítico norte-americano Michael Renov, autor de dezenas de estudos sobre 

documentários, recursos como “(...) memória, diário, ensaio pessoal ou testemunhal desfrutam 

atualmente de uma popularidade e de uma proeminência crítica jamais alcançada antes”. 

 

A citação acima é extraída do ensaio “Investigando o sujeito: uma introdução”, capítulo da 

coletânea O Cinema do Real, publicada no Brasil em 2005. Renov segue comentando 

sequências em que o diretor aparece em cena, tece comentários em sincronismo com a 

imagem ou em voz over, e outros tipos de intervenções subjetivas: “Está claro para mim que o 

filme em 16mm, o vídeo doméstico e a internet proporcionaram plataformas singulares e cada 

vez mais acessíveis para a autoexpressão, ao mesmo tempo que abriram novas fronteiras de 

público. Dada a influência de um século de cinema sobre a imaginação popular e o seu nicho 

atual na academia, não sinto necessidade de defender a legitimidade dessa arte.” Pelo visto, 

nem todos pensam assim – ainda há quem suponha que o espectador possa se perguntar o que 

o diretor está fazendo ali. 

 

No texto que cito acima, Renov relaciona dezenas de estudos sobre essa tendência já bastante 

antiga de um modo contemporâneo de fazer documentários – que, de resto, tem raízes bem 

estabelecidas na infância do cinema, ainda em seu período silencioso. Felizmente está se 

aproximando, entre nós, mais uma oportunidade para nos atualizarmos sobre o assunto: a 

mostra Autorretratos, programada para 18 a 30 de setembro na Caixa Cultural Rio de Janeiro. 

Lá poderemos conhecer, ou rever, se for o caso, documentários brasileiros que já se tornaram 

clássicos, como 33, Passaporte Húngaro, Elena, Os Dias com Ele, Elegia de um Crime e, até 

mesmo Santiago, montado por Eduardo Escorel. A mostra talvez não revele novidades, mas 

nem por isso deixa de ser oportuna. Para Renov, “esse ímpeto autobiográfico infundiu na 

tradição do documentário uma vitalidade muito necessária e expandiu o seu vernáculo”. 

 

De resto, é preciso considerar que, a partir do início dos anos 90, foi tão volumosa a enxurrada 

de expressões subjetivas de documentaristas que o crítico Bill Nichols considerou necessário 

reformular seus quatro modos de representação do mundo histórico apresentados em 

Representing Reality (1991), para propor dois novos modos, visando com um deles contemplar 

“um relato alterado e expandido do papel da subjetividade na realização do documentário”. 

Assim é que, em seu livro seguinte, Blurred Boundaries (1994), Nichols conceitua o modo de 

representação performático, que enfatiza os aspectos subjetivos de um discurso classicamente 

objetivo. Considero-me honrado ao aderir a uma moda que fertilizou tanto o domínio do 

documentário. 

 



Prosseguindo em sua crítica, Escorel se surpreende com o fato de o diretor de Missão 115 não 

reagir ou comentar o depoimento em que o personagem Claudio Guerra confessa sua 

participação em operações de repressão à esquerda brasileira. Talvez convenha explicar que, 

após ler a entrevista de Guerra a uma dupla de jornalistas, publicada no livro Memórias de Uma 

Guerra Suja, eu o procurei e combinamos uma conversa presencial. Em Vitória, fui recebido por 

Guerra, sua esposa e um colega, também pastor evangélico. Conversamos uma tarde inteira e, 

por fim, eu o convidei a participar de uma entrevista filmada para um documentário sobre o 

atentado no Riocentro. Fato é que a disponibilidade de um dos membros da equipe que 

participou daquele atentado para revelar como o ato foi planejado, preparado e executado, 

representou um fator determinante da minha resolução de, enfim, preparar um projeto de 

filme sobre o tema que me obsedava há décadas; e ir em busca de recursos para realizá-lo. 

 

Espantoso é que Escorel esperasse que as palavras de Guerra, no filme, pudessem ter “causado 

alguma impressão mais forte sobre o diretor”. Ora, eu já tinha bastante intimidade com a 

trajetória e as opiniões de Guerra. Assumindo graves riscos, ele aceitou tornar-se personagem 

de Missão 115, pouco tempo depois do também ex-policial civil Paulo Manhães ter sido 

executado, ao que tudo indica por ex-agentes que se sentiram ameaçados pelas revelações que 

fez em seu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade. Após pactuarmos uma 

entrevista filmada, soaria falsa e hipócrita qualquer reação minha diante das câmeras, como 

uma espécie de censura a seu depoimento. Um gesto como esse não faz parte de meu código 

moral como documentarista. A partir do momento que convido um entrevistado, estabeleço 

com ele laços de confiança mútua. 

 

É preciso deixar claro que o único relato de Guerra que considerei pertinente a Missão 115 e 

que no filme merece detalhamento é aquele que diz respeito ao atentado no Riocentro e as 

ações terroristas do “grupo secreto”. Escorel considera que eu peco por omissão ao “acolher a 

desfaçatez de Guerra com indiferença e neutralidade”. Mas, ao contrário do que escreveu o 

crítico, não é verdade que “o filme segue adiante, indiferente”. No terceiro segmento do 

documentário, intitulado “A impunidade”, editei uma micro-sequência composta de dois 

depoimentos, dos personagens João Camillo Penna e Carlos Fico, comentando o livro Memórias 

de Uma Guerra Suja. Literalmente, eis o que declaram: 

 

João Camillo: “Memórias de Uma Guerra Suja, o relato do policial convertido Claudio Guerra, 

me impressionou muitíssimo. Em primeiro lugar, é uma longa confissão, ele é muito explícito 

em que ele não visa o perdão. Agora, essa manifestação verbal do crime, da complexidade de 

crimes encadeados, nesse lugar que a clandestinidade ocupa nesse período, é muito 

impressionante, diante da carência de confissões semelhantes, de relatos semelhantes. Ele é o 



homem, na verdade, da queima de arquivo. É o homem cuja finalidade, dentro desse aparelho 

clandestino, é lidar com o apagamento dos rastros. É alguém que vai transformar os corpos em 

nada.” 

 

Em seguida, completa Carlos Fico: “A gente tem, em história, algumas especialidades que lidam 

com eventos traumáticos. Uma, naturalmente, é baseada no testemunho das vítimas. Mas 

também há uma especialidade que é menos conhecida do público em geral, que é o 

testemunho dos algozes, dos perpetradores. Então, nós temos de trabalhar sempre de maneira 

muito crítica em relação tanto ao testemunho das vítimas, para não sacralizar a versão da 

vítima, quanto também para não humanizar demais o algoz. Porque o algoz fala: ‘Ah, mas eu 

estava cumprindo ordens, eu agora me redimi, não sou mais aquilo que fui, porque encontrei 

Jesus…’ Bom, a gente tem que ter cuidado também, para não humanizar demais essa pessoa, 

porque, afinal de contas, ela cometeu uma barbaridade, sim.” 

 

Esse foi o ponto a que me permiti chegar, para que Missão 115 não fosse considerado 

“indiferente” aos atos e relatos do ex-policial e hoje pastor evangélico Claudio Guerra. Deixo a 

cargo do espectador fazer seu juízo moral sobre um personagem de grande complexidade e 

que, para comigo e para com o filme que realizei, devo considerar que foi um colaborador leal, 

que ajuda o espectador a desvendar a Missão 115. Estranho é Escorel esperar de mim, 

enquanto documentarista, que conferisse a Guerra tratamento distinto daquele que dou aos 

outros entrevistados, “diferenciando-os de alguma forma” no ato da filmagem. Seria um 

desrespeito para com meus personagens e um gesto de profunda subestimação do espectador. 

 

Escorel também considera um “modismo” o conjunto das encenações do personagem do 

terrorista anônimo. Longe de uma moda passageira, a encenação é um dispositivo tão antigo na 

história do documentário que chega a se confundir com a fundação do gênero, com Nanook of 

the North e Moana, os primeiros filmes do pioneiro Robert Flaherty. Em Missão 115, a inserção 

de uma dezena de sequências encenadas tem duplo objetivo. De um lado, apresentar ao 

espectador atividades pouco conhecidas que são objeto do filme, como a preparação de 

bombas, disparadores automáticos, queima de prontuários e panfletos atacando a abertura 

democrática, entre outras práticas que integravam o cotidiano do “grupo secreto”. Por outro 

lado, essas sequências procuram criar uma alternância capaz de tornar mais facilmente 

assimiláveis as dezenas de depoimentos que integram a narrativa do documentário. 

 

Se a encenação nada tem de novo para o cinema documentário, tampouco é uma prática 

abandonada pelos cineastas. No nosso caso, fomos particularmente inspirados pelas 

encenações habilmente construídas por Errol Morris em seu documentário A Tênue Linha da 



Morte, que investiga o assassinato de um policial em Dallas e acaba resultando em um fato 

notável: tira do corredor da morte um inocente que estava prestes a ser executado na cadeira 

elétrica. Considero Morris um mestre no uso de encenações como recurso narrativo em 

documentários. 

 

Por fim, cabe comentar aquilo que Escorel considera “outra lacuna” de Missão 115: “a falta de 

conexão explícita entre o terrorismo de Estado da ditadura e as ideias de um dos atuais 

candidatos a presidente da República”. Bem, eu seria muito ingênuo ao supor que essa 

“conexão explícita” seria aceitável. Na verdade, considerando a legislação vigente, isso poderia 

acarretar o embargo da exibição pública da obra em período pré-eleitoral, jogando por terra 

todo o meu esforço para lançar o filme em salas de cinema antes do pleito de outubro de 2018. 

Não creio que a falta de conexões explícitas torne Missão 115 “um documentário obsoleto”. 

Confio na capacidade do espectador de estabelecer suas próprias conexões. De resto, creio que 

as reações de parte da plateia naquela sessão dominical que tanto perturbaram Escorel 

mostram que, ao menos nesse particular, minha intuição está certa. 

 

Silvio Da-Rin 

Corroteirista, produtor e diretor do documentário Missão 115. 


