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Resumo: O cineasta estadunidense Brian De Palma realizou, num intervalo de 18 anos, 

dois longas-metragens inspirados em crimes de guerra, estupros e feminicídios cometidos 

por membros do exército dos EUA em países estrangeiros: Pecados de guerra (Casualties 

of War, 1989), passado durante a Guerra do Vietnã, e Guerra sem cortes (Redacted, 

2007), passado na Guerra do Iraque. Neste trabalho, realizaremos uma análise 

comparativa desses dois filmes, buscando compreender suas semelhanças narrativas e 

diferenças estilísticas. No processo de análise, daremos destaque às cenas de estupro 

apresentadas nos dois filmes, propondo uma discussão relativa aos limites da 

representação de fatos ocorridos no mundo histórico. Para isso, recorreremos à reflexão 

feita em 1961, por Jacques Rivette, a respeito do filme Kapò (Guillo Pontecorvo, 1960). 

 

Palavras-chave: Análise Fílmica; Abjeção; Brian De Palma; Pecados de guerra; Guerra 

sem cortes. 

 

Introdução 

 Este trabalho é resultado de um desafio feito na disciplina ministrada pela Profa. 

Dra. Sheila Schvarzman, intitulada Metodologias Contemporâneas na Interface História 

e Audiovisual, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 

Anhembi Morumbi, cursada no primeiro semestre de 2017. Trata-se de uma análise de 

dois filmes do cineasta estadunidense Brian De Palma sobre o tema da guerra4, sob a luz 

do texto Da Abjeção (1961), de Jacques Rivette.  

 No texto de Rivette, publicado na edição de número 120 da revista francesa 

Cahiers du Cinéma, em junho de 1961, encontramos este trecho: 

 

[...] a questão do realismo: por múltiplas razões, fáceis de compreender, o 

realismo absoluto, ou que pode existir no cinema, é, nesse caso, impossível; 

todo esforço nessa direção é necessariamente inacabado (“portanto, imoral”),  

toda tentativa de reconstituição ou de maquiagem derrisória e grotesca, toda 

abordagem tradicional do “espetáculo” é da ordem do voyeurismo e da 

pornografia. O diretor se responsabiliza em deixar tudo insosso, para que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP de Cinema XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente 

do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Bolsista CAPES-

PROSUP. 
3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi.  
4 Tema do projeto de mestrado desenvolvido por Marília Folgoni no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Anhembi Morumbi. 
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aquilo que ousa apresentar como “a realidade” seja fisicamente suportável para 

o espectador, a quem não resta senão concluir, talvez inconscientemente, que 

claro, era difícil (esses alemães, que selvagens!) –, mas que afinal não era 

intolerável e, quem fosse bem comportado e tivesse um pouco de astúcia e de 

paciência, deveria conseguir se safar. Ao mesmo tempo, todo mundo se 

acostuma hipocritamente ao horror, que vai entrando pouco a pouco nos 

hábitos, e tão logo fará parte da paisagem mental do homem moderno. Quem 

poderá, da próxima vez, se surpreender ou se indignar com aquilo que, de fato, 

terá deixado de ser chocante? (RIVETTE, 2014 [1961], p. 95-96, grifos no 

original) 

 

O texto de Rivette faz referência ao filme ficcional do cineasta italiano Gillo 

Pontecorvo, Kapò: Uma História do Holocausto (Kapò, 1960), e comenta, em especial, 

uma cena em que a personagem Terese (Emmanuelle Riva), que está em um campo de 

concentração nazista, se joga na cerca eletrificada, com a intenção de suicidar-se. A cena 

se encerra com a morte da personagem, e com um travelling utilizado para enquadrar o 

cadáver no plano. A partir daí, Rivette criticará o travelling de Pontecorvo como abjeto e 

imoral, por tornar-se uma espécie de “treino” para o espectador lidar com imagens 

chocantes. Segundo Rivette, isso pode fazer com que, ao longo do tempo, o público se 

acostume a essas imagens, banalizando o Holocausto, a partir da sua espetacularização. 

A crítica de Rivette sobre o Kapò sintetiza o apelo por uma noção ética de realismo que 

seja capaz de opor-se à de voyeurismo.  

 Os filmes Pecados de guerra (Casualties of War, 1989) e Guerra sem cortes 

(Redacted, 2007), ambos dirigidos por De Palma, retratam momentos importantes da 

História dos EUA – as guerras do Vietnã e do Iraque – por meio de histórias (baseadas 

em fatos reais) de grupos de soldados que cometeram estupros coletivos de mulheres que 

pertenciam às comunidades vistas como “inimigas”. Ao analisarmos os dois filmes, 

percebemos que, embora seus temas e estruturas narrativas sejam parecidos, há diferenças 

muito significativas no manejo das técnicas cinematográficas. No primeiro caso, tem-se 

um filme ligado, até certo ponto, aos padrões do cinema narrativo convencional de câmera 

ubíqua5, enquanto que, no segundo, é feito o uso de falsas imagens de arquivo6. A 

                                                 
5 Entendemos aqui a câmera ubíqua como recurso de uma instância narrativa cinematográfica onisciente, conforme 

MACHADO: “Todo o trabalho do filme tem por função organizar o olhar, de modo que identifique o comportamento 

da câmera (e de outros expedientes técnicos do filme, como a montagem e a sonorização) com a visão de um observador 

imaterial e privilegiado, capaz de assumir posições e deslocamentos a um ser humano comum (2007, p. 25-26)”. 
6 Optamos por não usar neste momento a classificação do filme como found footage de ficção (ou filme de ficção 

baseado em imagens “encontradas”), por acreditarmos que seria necessária uma discussão terminológica um pouco 

longa. Segundo CANEPA e CARREIRO, “os filmes de ficção que vêm sendo chamados de found footages 

frequentemente devedores ao estilo documental, constituem hoje um fenômeno massivo de produção e consumo 

cinéfilo no campo do cinema de horror e aventura” (2014, p. 103). Segundo os autores, “a solução narrativa do 

‘documentário encontrado’ usada em enredos de ficção, e trabalhada em lançamentos esparsos que começaram a 

ocorrer nos anos 1970, teve seu potencial midiático intensificado na virada do século, pelo sucesso de A Bruxa de Blair 
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comparação entre os dois filmes nos permite refletir sobre o modo como De Palma 

atualiza seu modo de contar a mesma história, revelando aspectos do pensamento 

cinematográfico desse diretor.  

Nosso desafio, agora, é discutir como as questões do realismo e do espetáculo 

visual são abordadas em Pecados de guerra e Guerra sem cortes, já que o diretor 

estadunidense privilegia essencialmente o voyeurismo em seus trabalhos, inclusive nesses 

filmes voltados à representação da brutal realidade da guerra. 

 

Algumas palavras sobre a obra de Brian De Palma  

 Como nota Victor Guimarães, “quando se buscam palavras para caracterizar o 

cinema de Brian De Palma, ‘político’ não costuma figurar entre os adjetivos mais 

recorrentes” (2014, p. 33). No entanto, o crítico alega que é possível observar, nos 

primeiros longas de De Palma dos anos 1960 (Saudações/Greetings, 1968; Olá, 

Mamãe/Hi, Mom, 1970), críticas à Guerra do Vietnã que retornariam nos filmes que 

examinaremos neste trabalho (Pecados de guerra e Guerra sem cortes), e também em 

outras obras, como o sucesso Um tiro na noite (Blow Out, 1981).  

Para Guimarães, o início da carreira de De Palma marca uma preocupação crítica 

que vai além dos temas tratados, estendendo-se para a própria estrutura formal dos filmes. 

Segundo ele, “por volta de 1968, fazer um cinema francamente político era uma 

preocupação central do realizador” (GUIMARÃES, 2014, p. 34). Nesse sentido, “voltar 

a esse jovem cineasta ainda longe da opulência dos estúdios e muito próximo do que 

acontecia nas ruas, é procurar pelas formas dessa politicidade esquecida” 

(GUIMARÃES, 2014, p. 34, grifos nossos).  A “politicidade esquecida” de De Palma, 

segundo o crítico, não deve ser reconhecida apenas nos temas de seus filmes, mas 

principalmente no modo como o cineasta “concebe um vocabulário político próprio, um 

estilo que se distingue ao mesmo tempo da modernidade europeia, dos novos cinemas 

periféricos e de seus compatriotas ativistas” (GUIMARÃES, 2014, p. 34). Em direção 

semelhante, Ruy Gardnier explica que: 

 

Muitos cineastas quiseram ser o maior sedutor visual da história do cinema. 

Mas nenhum deles viveu tão intensa bipolaridade de ser ao mesmo tempo um 

de seus maiores sedutores visuais e um dos maiores desmistificadores da 

imagem cinematográfica e dos dispositivos de crença em que o cinema 

ficcional geralmente opera. Um filme de Brian De Palma sempre é um convite 

                                                 
(The Blair Witch Project, Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, 1999) [Mas] (...) o ano crucial para esse fenômeno parece 

ter sido 2007”.  
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a um imenso deleite formal, uma arquitetura visual sempre inarmônica e 

também sempre exuberante em suas aberrações (...), mas ao mesmo tempo 

fornece sempre um dispositivo de olhar, de narrativa, de falsificação que força 

o olhar do espectador a jamais acreditar completamente na idoneidade do que 

a imagem está dizendo, sempre um fator de encenação que já coloca a imagem 

desde sempre como impura, como derivada, como danificada de partida – e 

ainda assim fascinante, virtuosa, erudita, mirabolante (GARDNIER, 2014, p. 

97). 

 

Saudações se inicia com uma televisão ligada diante de nenhum espectador no 

filme, mas sim para nós, espectadores do filme, em um plano fixo e frontal. Nela, estão 

sendo transmitidas notícias sobre a guerra do Vietnã por um âncora de telejornal, que nos 

conta sobre os vietcongues mortos naquele dia. A ironia se destaca ao longo desta cena, 

que abre uma trama na qual o personagem principal, vivido pelo jovem Robert de Niro, 

quer escapar do recrutamento militar. Já em Olá, mamãe, também estrelado por De Niro, 

destaca-se o fenômeno da militância pelos direitos civis nos EUA sob o olhar do 

protagonista, um voyeur que carrega uma câmera 8mm para registrar imagens das 

mulheres, de seu próprio cotidiano e do contexto urbano que o cerca.  

Esses filmes introduziram, de maneira politizada e experimental, ferramentas 

expressivas que seriam muito utilizadas por De Palma ao longo de toda a sua carreira, e 

que desejamos caracterizar aqui como dispositivos “intradiegéticos” (CÁNEPA; 

CARREIRO, 2014), isto é, dispositivos que possibilitam a incorporação, pela diegese do 

filme, de instrumentos de captação e projeção de som e/ou imagem. Os dois filmes dos 

anos 1960 também delinearam outro traço marcante da obra de De Palma: sua concepção 

metalinguística do cinema, que se manifesta tanto pela autoconsciência de seus filmes a 

respeito da distribuição dos olhares que compõem a encenação, quanto também pela 

releitura obsessiva das obras de outros cineastas. Como sintetiza Guimarães: 

 

Como um dos maiores cineastas adeptos de uma arte de citação, De Palma 

explicita suas referências - o Godard de Masculino-Feminino (1966), o 

Antonioni de Blow-Up - Depois daquele beijo, o Hitchcock de Janela 

Indiscreta (1954) -, mas a apropriação acontece em uma chave pessoal e 

intransferível: os personagens que se constroem de forma marcadamente 

caricutural, mas não bloqueiam a identificação do espectador; o jump cut e o 

regard caméra da Nouvelle Vague que reaparecem em versão farsesca, a um 

só tempo partidários do ideal brechtiano do cinema moderno e conscientes de 

que, àquela altura, é preciso brincar com ele, transformá-lo em outra coisa; a 

verve paródica que domina as citações. (GUIMARÃES, 2014, p, 42) 

 

Ao longo dos anos 1970 e 1980, De Palma direcionou seu olhar para temas menos 

obviamente políticos, conquistando uma carreira de sucesso voltada às grandes produções 

dos estúdios, em filmes ligados a gêneros narrativos como o horror (por exemplo em O 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

fantasma do Paraíso/ Phantom of Paradise, de 1974, e Carrie – A estranha/Carrie, de 

1977) e o policial (como em Um tiro na noite/ Blow Out, de 1981, e Vestida para matar/ 

Dressed to Kill, de 1981). Tais filmes deram grande importância à problemática dos 

olhares articulados pela representação cinematográfica, e particularmente à questão do 

ponto de vista, o que remete à obsessão de De Palma pelos trabalhos de Alfred Hitchcock. 

Para o crítico brasileiro Luiz Carlos de Oliveira Jr: 

 

De Palma, cuja relação obsessiva com Um Corpo que Cai [de Hitchcock] já 

pautou alguns de seus melhores filmes (...) herda ele Hitchcock esse plano ponto 

de vista envenenado pela melancolia, paralisado pela perda de ligação imediata 

com o mundo. [Em Trágica Obsessão, 1975] há uma decalagem entre o olhar 

do protagonista e o mundo por ele olhado, que reverbera diegeticamente a 

decalagem que está na origem do próprio filme, já que De Palma filma com um 

olho na história (...) e o outro na obra que o inspirou, Um Corpo que Cai. (...) 

Um dos aspectos mais interessantes da obra de De Palma é o verdadeiro trabalho 

de esteta que ele desenvolve a partir dessa ferramenta básica do estilo romanesco 

hollywoodiano, o raccord subjetivo, cujo axioma, grosso modo, consiste em 

fazer o espectador ver o que o personagem vê, alternando entre os planos que 

mostram o olhar do herói e aqueles que mostram o que ele está olhando 

(OLIVEIRA JR, 2014, p. 113-114). 
 

Para Francis Vogner dos Reis, essa racionalidade sistemática e estrutural de De 

Palma chega ao ponto de ser “obscena” (2014, p. 93). Segundo o crítico, para De Palma, 

“a profissão de fé na capacidade (e no desejo) de verossimilhança do cinema é um 

embuste” (REIS, 2014, p. 93): “Se o cinema que conhecemos e nos acostumamos a 

chamar de clássico é um mundo fechado em torno de um conjunto de regras, a 

modernidade de De Palma não é só a consciência dessas regras, mas sua crise. As regras 

são desintegradas, negadas ou moduladas pela chave da ironia” (REIS, 2014, p. 93).” 

Outra recorrência da obra de De Palma, agora em relação às tramas e à temática 

dos seus filmes, é a centralidade das figuras femininas – como já ocorria, também, em 

Hitchcock. Nos filmes de De Palma, as mulheres jovens e belas costumam estar em 

evidência, sendo filmadas de modo que seus corpos sejam expostos e fragmentados pela 

decupagem na forma de objetos de desejo – um desejo que é tanto dos personagens quanto 

da própria câmera. E essas mulheres, quase sempre, também sofrem algum tipo de 

violência, perpetrada tanto pelos personagens masculinos quanto por outras personagens 

femininas, tratadas como suas “rivais”. Como descreve Nayara Vasconcellos, o diretor 

“seria aclamado por produções como Carrie, a estranha (1976), Os intocáveis e Missão 

impossível, e [também] acusado de misoginia por filmes como Vestida para Matar 

(1980), Um tiro na noite (1981), Dublê de corpo” (VASCONCELOS, 2015, p. 44).  
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Duas cenas de guerra 

Em meio a essa carreira ao mesmo tempo eclética e coerente, De Palma encontrou 

seu momento de maior consagração no filme histórico Os Intocáveis (1987), sobre a 

prisão do mafioso Al Capone nos anos 1930, estrelado por De Niro, Sean Connery e 

Kevin Costner. Os Intocáveis foi um grande sucesso, tendo sido indicado para quatro 

Oscars (entre os quais o de Melhor Ator Coadjuvante, vencido por Sean Connery), mas 

foi seguido pelo fracasso comercial de Pecados de guerra, em 1989 – justamente quando 

o diretor voltou a mostrar interesse pela Guerra do Vietnã, num momento em que o 

assunto gerava significativo interesse em Hollywood, como se verifica pelo sucesso dos 

longas Platoon (1986) e Nascido em 04 de Julho (Born on the Fourth of July, 1989), 

ambos de Oliver Stone.  

Pecados de guerra, estrelado pelo astro de filmes de aventura Michael J. Fox e 

pelo enfant terrible Sean Penn, foi inspirado em fatos históricos que já tinham sido 

aproveitados como tema de outro filme estadunidense: Os Visitantes (The Visitors, 1972), 

de Elia Kazan, sobre um grupo de soldados delatado por um dos companheiros após 

cometer um estupro coletivo durante a guerra do Vietnã. Como descreve Andrea Fazio, o 

longa de Kazan reiterava um tema caro a esse diretor, o da delação.  

 

No filme Os visitantes (The visitors, 1972), a questão da delação retorna. No 

primeiro filme americano sobre a Guerra do Vietnã, a personagem Bill delata 

três companheiros a uma comissão militar de investigação pelos estupros 

cometidos durante a invasão a uma aldeia do Vietnã do Sul, ocasião em que 

foram cometidas atrocidades a civis pelos soldados americanos (trata-se de uma 

alusão ao episódio de Mi-Lai, em 1968). Segundo Sheila [Schvarzman], o filme 

não se trata de uma gangue que oprime trabalhadores, ou de comunistas 

infiltrados que poriam em risco a integridade do país, mas de soldados 

americanos que cometem atrocidades numa guerra onde eles estão presentes 

como “libertadores” (FAZIO, 2008, p. 19). 
  

Pecados de guerra retomava o fato histórico tratado por Kazan, num 

procedimento de releitura típico do cinema de De Palma, mas a fraca repercussão de 

público do filme de 1989 distanciou o diretor do tema da guerra. As questões do olhar 

testemunhal e da violência envolvendo as mulheres, no entanto, continuariam a fazer 

parte de seu cinema (como se verifica em filmes como Femme Fatale, de 2002, e Dália 

Negra/ The Black Dhalia, de 2007). De Palma retomaria o tema da guerra em 2007, sendo 

novamente ignorado pela audiência – desta vez, também, em função do boicote que sofreu 

das empresas distribuidoras, já que a guerra dos EUA com o Iraque ainda estava em pleno 

curso.  
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As histórias de Pecados de guerra e de Guerra sem cortes se passam em 

acampamentos de soldados dos EUA, e ambas têm como assunto central o 

comportamento deles diante das populações vistas como inimigas. Nas duas histórias, o 

ódio e o descontrole dos soldados acabam sendo direcionados a jovens mulheres 

“inimigas”, contra as quais eles cometem atos brutais que envolvem estupro e assassinato. 

Os crimes, então, são seguidos de tentativas desesperadas de evitar qualquer denúncia, 

mas acabam sendo revelados por um membro do grupo que se recusou desde o início a 

perpetrar o crime, mas que dele participou como cúmplice e testemunha. 

Pecados de guerra gira em torno do longo sequestro de uma aldeã vietnamita, 

Oahn (Thuy Thu Le) pelos soldados americanos Tony Meserve (Sean Penn), Thomas E. 

Clark (Don Harvey), Herbert Hatcher (John C. Reilly), Antonio Diaz (John Leguizamo) 

e Max Eriksson (Michael J. Fox). Eriksson se nega a participar do crime, mas, pelas 

ameaças que sofre, torna-se cúmplice de tal ato, que resulta no estupro e morte brutal da 

vítima.  

Guerra sem cortes mostra o dia-a-dia dos soldados Reno Flake (Patrick Carrol) e 

B.B. Rush (Daniel Stewart Sherman), que estão acampados em Samarra, no Iraque, e 

resolvem se vingar da morte do sargento Sweet (Ty Jones), atacando uma família que 

mora nas redondezas, cometendo o estupro e assassinato da adolescente Farah (Zahra 

Zubaidi), dizimando seus demais familiares a tiros e incendiando a casa para eliminar as 

provas. Nesse caso, o testemunho do crime divide-se entre dois soldados que os 

acompanham: Angel Salazar (Izzy Diaz)7, que se envolve como cúmplice com a desculpa 

de documentar tudo o que acontece durante sua estadia no Iraque, e Lawyer McCoy (Rob 

Devaney), que se retira do local do crime, mas mantém a guarda para proteger os 

companheiros, julgando que eles não seriam capazes de realizar seu intento terrível, em 

função dos altos níveis de álcool e drogas ilícitas que haviam consumido pouco antes. 

Apesar de compartilharem histórias semelhantes, ambas baseadas em relatos reais 

atribuídos ao exército dos EUA, os filmes têm diferenças significativas. Em primeiro 

lugar, pelos contextos em que foram realizados: o filme de 1989 narra fatos ocorridos 

duas décadas antes, priorizando o ponto de vista do protagonista (o delator, Eriksson), 

enquanto o de 2007 se apresenta como uma reprodução de fatos contemporâneos ao filme, 

                                                 
7 É possível relacionar a figura de Salazar, o imigrante latino do grupo de soldados de Guerra sem cortes, 

à de Antonio Diaz, outro imigrante latino, do grupo retratado em Pecados de guerra. Ambos ficam 

horrorizados com o crime, mas acabam participando de diferentes formas: Diaz comete diretamente o 

estupro, enquanto Salazar filma o estupro, sem tentar impedir os companheiros. 
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vistos por diferentes personagens. É importante ressaltar, ainda, que na narrativa de 

Pecados de guerra, Eriksson fica em um impasse sobre delatar ou não seus companheiros 

às autoridades, e por fim decide fazê-lo, levando os criminosos a julgamento. Já em 

Guerra sem cortes, McCoy também vivencia esse impasse, mas a ênfase é maior na 

repercussão midiática de sua possível denúncia.  

Essas diferenças são importantes para que possamos compreender as reflexões do 

próprio De Palma sobre o modo como a sociedade americana lida com a presença de seus 

soldados em diferentes conflitos espalhados pelo mundo. De um lado, ele percebe que a 

relação com as instituições e a mídia passou por mudanças significativas ao longo das 

cinco décadas que separam as duas histórias que originaram os filmes; de outro lado, ele 

mostra que o comportamento dos soldados pouco mudou. Como observa o crítico Roger 

Ebert: 

 

Guerra sem cortes é uma metáfora do que De Palma e outros acreditam que 

seja a falha fatal da estratégia americana no Iraque: não se pode impor a 

“liberdade” sob a ameaça das armas. Agora, que cerca de 200 mil iraquianos 

já morreram na guerra, não importa por quais motivos ou por quais 

responsáveis, é difícil prever quantos dos sobreviventes estão tão agradecidos 

quanto nós acreditamos. (EBERT, 2007)8 

 

As diferenças até agora apontadas têm impacto na forma assumida pelos dois 

filmes, pois Pecados de guerra foi concebido de modo relativamente convencional, ou 

seja, com suas imagens capturadas por uma câmera ubíqua, enquanto Guerra sem cortes 

foi realizado inteiramente com imagens capturadas por dispositivos intradiegéticos que 

emulam imagens “de arquivo” – entre os quais a câmera amadora de Salazar, as câmeras 

de televisão de emissoras iraquianas, as câmeras profissionais de um documentário 

francês, as webcams que permitem às personagens conversarem entre si via Skype, etc. 

Nosso interesse específico, aqui, é comparar o modo como De Palma filmou as 

cenas dos estupros nos dois filmes. Em ambos, tem-se o olhar subjetivo de personagens 

do sexo masculino (Eriksson e Salazar) mediando a experiência do espectador, mas as 

encenações são completamente diferentes. 

Nas Figuras 1 e 2 (a seguir), de Pecados de guerra, temos dois planos subjetivos 

de Eriksson. Na Figura 1, Eriksson, que está sob a ameaça de outro soldado armado com 

                                                 
8 No original: "Redacted is a metaphor for what De Palma and others believe is the fatal flaw of our Iraq strategy: You 

cannot enforce "freedom" at gunpoint. Now that some 200,000 Iraqis have died in the war, for whatever reason and at 

whatever hands, it is hard to see how many of the rest would be as grateful for our presence as we are assured they are” 

(EBERT, 2007). 
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uma faca, é obrigado a ver Meserve violentar Oahn. Nota-se que Meserve sabe que está 

sendo observado, e se comporta como se estivesse fazendo uma espécie de performance 

pornográfica diretamente para Eriksson, com quem havia discutido violentamente na cena 

anterior. Já na Figura 2, Eriksson observa o momento em que Diaz entra na cabana para 

violar Oahn. O protagonista acompanha tudo do lado de fora da cabana, por aberturas que 

lhe permitem ver o que se passa, mas mantendo certa distância. Nota-se, ainda, que, ao 

longo dessa sequencia de cerca de três minutos de duração, a câmera, mesmo quando não 

se coloca exatamente na posição subjetiva de Eriksson, acompanha seus movimentos e 

posicionamentos no espaço. 

 

   

Figuras 1 e 2: Frames de Pecados de Guerra (00:52:34 e 00:53:58). 

  

Já nas Figuras 3 e 4 (a seguir), de Guerra sem cortes, tudo acontece de forma 

muito mais caótica, pois, além de tratar-se de uma invasão noturna, feita de surpresa em 

uma casa sem iluminação, vemos apenas as imagens captadas por uma câmera ligada em 

modo noturno, acoplada ao capacete de Salazar (daí a tonalidade esverdeada da imagem). 

Nos frames que destacamos, o personagem Reno Flake está violentando Farah. Outro 

soldado, B.B. Rush, está gritando com a vítima e segurando-a, enquanto Salazar grava os 

acontecimentos. Salazar se posiciona muito próximo dos corpos dos companheiros e do 

rosto de Farah: não se trata mais de uma visão à distância, mas da máxima visibilidade 

do sofrimento da vítima. A proximidade beira o pornográfico, mas a cena tem duração de 

poucos segundos, pois Salazar corre para fora da casa, ao encontro de McCoy, 

horrorizado. 
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Figuras 3 e 4: Frames de Guerra sem cortes (00:53:53 e 00:53:57). 

 

 Os eventos reais que inspiraram os acontecimentos do filme Guerra sem cortes 

foram descobertos por Palma via internet, através de denúncias feitas em blogs e em 

postagens na plataforma youtube, tanto em sites americanos, quanto árabes. Sua ideia foi 

a de montar um filme que desse aos espectadores uma experiência até certo ponto 

semelhante à de uma “navegação” online em busca de informações sobre um 

acontecimento. Já os eventos que inspiraram Pecados de guerra, ainda que muito 

semelhantes, fazem parte de registros históricos dos anos 1960, e foram reconstituídos de 

uma perspectiva que privilegiou a experiência do soldado Eriksson.  

Cada uma das cenas destacadas articula a relação entre realismo e voyeurismo de 

forma diferente. Em Pecados de guerra, trata-se de reproduzir a visão de um espectador 

interno a partir de um trabalho de câmera que busca organizar o espaço e o tempo de sua 

experiência, que ocorreu em condições de certo distanciamento físico. Em Guerra sem 

cortes, ao contrário, o personagem que testemunha o crime já traz consigo um dispositivo 

de registro e difusão, mas a experiência tão próxima ao sofrimento da vítima é, para ele, 

muito menos suportável.  

Nas duas cenas, nota-se também que o diretor evita as cenas de sexo explícito, 

mas isso não parece ser devido somente a questões relativas à censura da pornografia. Em 

Guerra sem cortes, a câmera diegética revela o pavor de Salazar, que é obrigado a lidar 

ao mesmo tempo com o choque a que está exposto (pela revelação do que são capazes os 

seus amigos), e com a sua própria ecessidade de registrar suas memórias sobre o horror. 

Em Pecados de guerra, Eriksson, ameaçado e ao mesmo tempo preocupado com o destino 

de Oahn, tenta exercer algum controle sobre a situação, olhando-a diretamente, mas não 

quer vê-la.  

Ao assumir o olhar de duas testemunhas masculinas desconfortáveis, os filmes se 

permitem selecionar o que mostram, de modo a sustentar a ambivalência e o horror vivido 

por seus personagens – são homens brancos, americanos e heterossexuais –, que se veem 
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diante dos limites de uma virilidade violenta que lhes parece criminosa e insuportável. A 

direção de De Palma parece tentar compreender o que leva esses soldados a se 

transformarem em criminosos ao direcionarem seu desejo de dominação territorial para 

uma descontrolada disputa pelos corpos femininos. A pergunta, por vezes verbalizada 

pelos próprios soldados9, parece ser: como colocar homens armados, em um inferno como 

a guerra, esperando que eles se atenham a alguma regra? Junto com essa pergunta, surge 

outra, ainda mais difícil de responder: quais são as regras da guerra, afinal?  

 

Conclusões: Refletindo sobre a violência que se mostra 

 Como afirma Rivette, “fazer um filme é mostrar certas coisas, e ao mesmo tempo, 

e pela mesma operação, mostrá-las por um certo viés; esses dois atos são rigorosamente 

indissociáveis” (2013, p. 97). As palavras do crítico nos auxiliam a responder ao desafio 

que deu origem a este trabalho. Ainda segundo Rivette: 

 

(...) existem coisas que só devem ser abordadas no temor e no terror; a morte 

é uma delas, sem dúvida; e como, no momento de filmar uma coisa tão 

misteriosa, não se sentir um impostor? Mais valeria em todo caso se questionar, 

e inserir essa interrogação, de alguma forma, naquilo que se filma; mas a 

dúvida é aquilo de que Pontecorvo e seus iguais estão mais desprovidos 

(RIVETTE, 2013, p. 98). 

 

Acreditamos que o tratamento dado por De Palma a uma brutal realidade de todas 

as guerras – a do estupro utilizado como arma para a dominação de populações inimigas 

– é carregado do voyeurismo e do espetáculo característicos de seu cinema. No entanto, 

esse mesmo voyeurismo é apresentado, nas cenas em questão, de um ponto de vista capaz 

de incorporar a “interrogação” reivindicada por Rivette como necessária à representação 

da realidade da guerra.   

Em filmes de De Palma, o olhar da câmera, especialmente nos momentos mais 

chocantes, é mediado pelo olhar de personagens implicadas na cena. O caráter espetacular 

dessas imagens é, desse modo, central para a discussão colocada pelo diretor. Como 

explica Francis Vogner dos Reis, “Brian De Palma sempre foi um cineasta preocupado 

em fazer do cinema um instrumento de investigação da imagem, seja ela sonora ou visual, 

aquela que é mediada e volatilizada por aparatos técnicos (2014, p. 87).”  

                                                 
9 Os diálogos dos filmes são ilustrativos, e serão examinados em trabalho a ser feito posteriormente à redação deste 

artigo. 
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Para Cánepa e Carreiro, pode-se relacionar os filmes de De Palma a certa “reflexão 

mais ampla sobre a misoginia e a brutalização das mulheres” (2014, p. 111). Nossa 

conclusão, assim, é de que o diretor usou, em Pecados de guerra e em Guerra sem cortes, 

recursos narrativos específicos para questionar a espetacularização da violência – e esses 

recursos consistiram em produzir diferentes maneiras de mediar os olhares masculinos 

resistentes que testemunham a violência contra as mulheres. Com isso, a dinâmica entre 

realismo/voyeurismo se complica, na medida em que a pulsão escópica é incorporada 

como parte do processo violento de socialização e de dominação masculina, tema que é 

investigado obsessivamente na obra do diretor.  
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