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Resumo 

Atualmente, as pessoas estão cada vez mais ligadas às aparências, sobretudo por motivo do uso de 

redes sociais e também em razão da atuação dos meios de comunicação. Em um mundo em que a 

imagem é tão valorizada, o filme O beijo no asfalto, lançado na década de 80, sob direção de Bruno 

Barreto, levanta uma questão relevante e bastante atual: as imagens são o próprio real? No conteúdo 

ficcional, o protagonista, Arandir, tem sua vida destruída por uma imagem frágil, utilizada de modo 

distorcido através de uma ação antiética de um jornalista. O filme mostra como as pessoas aceitam 

o que a mídia coloca como verdade absoluta e sugere que a aparência do real se sobrepõe ao 

próprio, assim como argumenta Guy Debord no livro Sociedade do Espetáculo. Nesse sentido, para 

observar como os meios de comunicação, a imprensa e as novas plataformas digitais podem se 

distanciar ou mesmo distorcer o que ocorre no ambiente empírico, foi discutido, neste trabalho, o 

diálogo entre o filme O beijo no asfalto (1981) e a obra Sociedade do Espetáculo (1967). Ao final 

deste trabalho, conclui-se que o jornalismo deve sempre buscar oferecer ao público motivos para 

sustentar a credibilidade que conquistou no decorrer de sua existência. 

 

Palavras-chave 

Sociedade do Espetáculo; O Beijo no Asfalto; ética jornalística. 

 

Introdução 

O objeto de estudo do presente trabalho é o filme O Beijo no Asfalto, que foi lançado em 

1981 sob direção de Bruno Barreto e discute assuntos como: ética jornalística, impactos causados 

pela mídia na sociedade e valorização de aparências. Ao optar por analisar essa produção 

cinematográfica, foi buscada uma teoria que dialogasse com as ideias do filme, a fim de 

fundamentar críticas e promover uma reflexão sobre as questões levantadas pelo enredo. A obra 

Sociedade do Espetáculo, escrita em 1967 por Guy Debord, foi a escolhida para sustentar esta 

análise, porque discute a ideia de que, com o intuito do lucro, as imagens são manipuladas no 
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mundo empírico e causam uma substituição do “ser” pelo “ter”, problema muito bem retratado no 

filme O Beijo no Asfalto. 

Tendo isso em vista e considerando que os aspectos discutidos por ambas as obras se 

mostram cada vez mais atuais, estudar a relação entre elas pode ser de grande contribuição para os 

estudos de Comunicação e Cultura, uma vez que, como o mundo atual conta com grande atuação 

dos meios de comunicação e está constantemente conectado, aumenta a possibilidade de essas 

plataformas se distanciarem ou mesmo distorcerem o que ocorre no ambiente empírico. Diante 

disso, foi buscado responder, neste trabalho, à seguinte questão: Em que medida O Beijo no Asfalto 

aborda a ideia de sociedade do espetáculo, elaborada por Guy Debord? 

Para chegar à resposta, este estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica e 

foram trazidos exemplos reais que dialogam com as práticas que são retratadas no filme e, 

evidentemente, com a obra de Debord. A intenção do estudo, portanto, foi discutir os problemas da 

espetacularização da realidade e refletir sobre o dever do bom jornalismo e os impactos que podem 

ser causados pela falta de ética nessa profissão. 

 

Sociedade do Espetáculo 

 
A obra Sociedade do Espetáculo (1967) foi escrita pelo francês Guy Debord (1931- 1994) 

durante a agitação cultural que atingiu o mundo nos anos 60. O autor foi filósofo, crítico cultural, 

ativista político, cineasta e teve forte atuação política, sendo um dos fundadores da Internacional 

Situacionista, movimento político que impulsionou diversas reflexões culturais importantes no 

século 20. Os intelectuais desse grupo discutiam a diferenciação entre a realidade empírica e o 

fenômeno que eles chamavam de espetacularização da realidade social, segundo revela o prefácio 

da obra. Debord foi um renomado escritor. Sua obra foi bastante influenciada pelas ideias de Karl 

Marx. Inclusive, para criar o conceito de sociedade do espetáculo, ele se inspirou no pensamento do 

famoso filósofo alemão. Marx, em diversos escritos, revela como a economia influencia a cultura e 

as relações sociais como um todo. 

Em Sociedade do Espetáculo, o autor conceitua a espetaculizarização da sociedade como a 

predominância de um conjunto de vínculos sociais permeados por imagens frágeis, que se afastam 

da realidade. Para entender o que o pensador estava dizendo, é preciso considerar os efeitos do 

sistema capitalista, uma vez que, é por intermédio desse cenário econômico que as imagens se 
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tornam tão valorizadas e vendáveis a ponto de substituírem o real empírico. 

Para os pensadores ligados à Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer 

(1947), também leitores de Marx, no contexto capitalista, os bens culturais tornam-se mercadorias e 

passam a preencher boa parte do lazer da vida dos trabalhadores. Tais produtos, disseminados, 

sobretudo pela mídia, incentivam o consumo, já que os conteúdos não problematizam a situação 

degradante do homem trabalhador, argumentam Adorno e Horkheimer (1947). Ou seja, no lugar de 

esclarecer a audiência, os produtos midiáticos alienam ao enfocar o entretenimento e o consumo 

passivo de imagens, que incentivam o consumo, algo que sustenta o sistema capitalista, segundo a 

visão de Adorno e Horkheimer (1947). 

Ao considerar esse contexto, Debord (1997) argumenta que o mundo sensível é substituído 

por um conjunto de imagens que o sobrepõe, fazendo com que os produtos sejam humanizados e as 

pessoas transformadas em mercadorias. Tais imagens são difundidas, especialmente pelos meios de 

comunicação de massa.  De certa forma, para Adorno e Horkheimer (1947), isso ocorre porque a 

mercadoria ocupou completamente a vida social. A arte e o jornalismo, por exemplo, que eram 

objetos de expressão da consciência humana, tornaram-se mercadorias. Por conta disso, houve 

esvaziamento do potencial crítico dos bens simbólicos, explicam os frankfurtianos. No lugar de 

“ser”, a grande massa iludida pelo consumo, busca apenas o “ter” e, em decorrência disso, o 

ambiente desigual se mantém. 

Essa substituição do “ser” pelo “ter” se dá pelo consumo excessivo de imagens fabricadas. É 

esse consumo que constrói necessidades no ambiente capitalista, explica o autor (1997). Debord 

argumenta ainda que esse contexto cria um sujeito acrítico e alienado. Ou seja, resulta num 

indivíduo que não questiona a fragilidade das imagens que consome, o que mantém o estado 

desigual da sociedade. 

Um exemplo disso é quando determinado celular é lançado no mercado, já que a imagem da 

propaganda projeta a necessidade de adquirir o produto, mesmo que o aparelho antigo ainda seja 

funcional. Tal situação revela bem o vínculo das imagens fabricadas (espetacularizadas) pelo 

capitalismo e como essa relação projeta necessidades inexistentes, que simulam realidades 

empíricas, segundo aborda Debord (1997). Tendo isso em vista, o autor explica que o espetáculo 

implica no afastamento do indivíduo de si mesmo, uma vez que, “o espetáculo é a ideologia por 

excelência, porque expõe e manifesta em sua plenitude a essência de todo sistema ideológico: o 
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empobrecimento, a sujeição e a negação da vida real” (DEBORD, 1997, p. 138).  

A ideia de espetáculo, apresentada por Debord (1997), pode ser percebida em diversos 

momentos da História da humanidade. Entretanto, é no cenário capitalista moderno que essa 

propagação ganha mais espaço por conta do desenvolvimento da imprensa: 

A imprensa, enquanto conjunto de meios, é uma arma poderosa vertical e concentrada nas 

mãos daqueles que controlam o fluxo de informações, “os detentores do saber”; como 

agente formador de opiniões e criador-reprodutor de cultura, a mídia interfere, forma e 

transforma a realidade, as motivações, os modos de pensar e de agir do homem. 

Comprometida com sua defesa de interesses, no intuito de fabricar a representação social 

mais convincente, munida de uma condição valorativa, posiciona-se de maneira ideológica, 

tomando partido daquilo que é mais interessante e lucrativo a seus olhos (SILVA; 

SANTOS, 2005, p. 3). 

 

Tendo em vista o poder que a mídia detém, Francisco Fernandes Ladeira (2015) argumenta 

que os resultados de diversos estudos de audiência apontam que os meios de comunicação de massa 

não são capazes de influenciar de imediato os espectadores, mas uma pessoa que consome 

regularmente os conteúdos de programas de televisão, por exemplo, tende a absorver, de forma 

inconsciente, as ideias impostas pela mídia. Trazendo esse exemplo para uma situação real recente, 

vale considerar o quanto a sociedade julga necessário registrar, pelo suporte da imagem, tudo que é 

vivido. Em geral, são poucas as pessoas que vão a determinado lugar ou comem determinada 

comida, sem tirar uma foto que mostre essa prática. Entretanto, o problema não está em registrar o 

momento, mas sim na necessidade de fazê-lo. 

O surgimento da internet e, posteriormente, das redes sociais, implicou na formação de um 

mundo cada vez mais mediatizado. Ou seja, só é “vivido” aquilo que é registrado. Atualmente, essa 

ânsia de registrar imagens se dá principalmente pela necessidade de compartilhar on-line, em tempo 

real. É o espetáculo, mais uma vez, atingindo novas proporções, pois o que é compartilhado 

também é fruto de uma manipulação. Por exemplo, um casal pode ter brigado antes do retrato, mas 

posa como se estivesse feliz. Ou seja, a imagem simulada não corresponde ao real empírico, 

conforme define Debord (1997), sobre a imagem no contexto da sociedade do espetáculo. 

Além disso, a imagem e o consumo se apropriam dos espaços voltados à interação social, 

uma vez que, as pessoas costumam se isolar ou preferir conversar pela internet ao invés de se 

encontrar pessoalmente e estreitar vínculos. O motivo disso talvez seja a possibilidade que os meios 

virtuais conferem aos indivíduos de reinventar imagens sobre si mesmos. Por isso, conforme 

salienta Debord (1997), o espetáculo é a aparência que confere integridade e sentido a uma 
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sociedade esfacelada e dividida. 

 

Quando o jornalismo vira espetáculo 

Atualmente, é possível ter acesso, no alcance de um clique, a conteúdos de diversos gêneros. 

Isso vai desde vitrines de lojas e plataformas de interação social, até livros, vídeos, imagens e textos 

de caráter informativo. Entretanto, essa facilidade nem sempre esteve presente na sociedade. Há 

algumas décadas, a comunicação dependia completamente dos correios, as pesquisas eram 

demoradas, as compras só podiam ser feitas em lojas físicas, e o acesso a conteúdos jornalísticos 

verbais (impressos) dependia da chegada às bancas. 

Foi a partir de 1870 que os jornais se transformaram em empresas e conseguiram lucrar a 

partir da venda de suas edições. Foi quando, segundo Micaela Lüdke Rossetti (2015), o jornalismo 

foi introduzido no mercado e surgiu a necessidade de adequá-lo às demandas do público. Começou, 

então, a surgir uma maior quantidade de conteúdos voltados a nichos específicos e as revistas 

passaram a apresentar segmentações mais precisas, conta ainda Rossetti (2015). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que o público passou a ser priorizado pelos veículos 

jornalísticos, foi dado “majoritariamente lugar ao jornalismo de interesse econômico e ao 

jornalismo que dá voz aos donos do capital” (ANDRADE, 2010). Desta forma, ao comercializar 

quase todas as esferas da sociedade, o capitalismo também abrangeu o conteúdo jornalístico, 

principalmente o televisivo. Com isso, surgiu a necessidade de não apenas informar, mas veicular 

conteúdos que sejam vendáveis, ou seja, que prendam a atenção das pessoas e mexam com suas 

emoções, explica também Andrade (2010). 

Desta forma, buscando impactar o telespectador e prender ainda mais sua atenção, a 

comercialização do jornalismo implicou na apresentação de conteúdos em formatos 

melodramáticos, em que, embora a prioridade continue sendo a informação, ela é apresentada como 

se fosse um produto de entretenimento, argumenta Arbex (2001). É o que Bucci (1997) salienta na 

obra Brasil em tempo de TV, em que apresenta, a partir de sua visão, algumas leis não escritas da 

televisão brasileira. Segundo o autor, os telejornais, seguindo uma espécie de receita, 

“ensanduicham” a ficção junto à realidade. A ficção, à qual Bucci se refere, é a telenovela. Segundo 

ele, ao se aproximar desse gênero, o jornalismo conquistou uma natureza mais sentimental. 

Enquanto os telejornais apresentam fatos reais fundamentados na ficção, as telenovelas veiculam 
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conteúdos ficcionais baseados na realidade. 

Segundo Kelysson (2010), o conteúdo jornalístico precisa problematizar a sociedade com a 

finalidade de melhorá-la. Porém, abusando da credibilidade que possuem perante os 

telespectadores, algumas emissoras reservam espaço para a veiculação de conteúdos tendenciosos. 

Isso significa que, ao invés de transmitir determinada informação dando espaço de reflexão ao 

público, alguns veículos, por vezes, divulgam as notícias a partir de sua própria perspectiva, afirma 

Kelysson (2010). 

Contudo, quando o jornalismo se afasta dos seus valores e funções, condensando 

informações para dar privilégio a interesses privados, ou recorrendo a formatações melodramáticas 

para aumentar a audiência, ele se torna uma ferramenta de divulgação do que Debord (1997) definiu 

como espetáculo. Um claro exemplo disso é a abordagem adotada pela mídia diante do caso Isabella 

Nardoni. O fato aconteceu em 2008, quando Isabella, uma menina de 5 anos, teria sido jogada do 

terceiro andar de um prédio. Os principais suspeitos foram o pai e a madrasta da criança. Contudo, 

apesar da gravidade do caso, a mídia abusou de recursos sensacionalistas para dimensionar ainda 

mais o ocorrido e aumentar a audiência. 

Sendo assim, ao invés de assumir a função social de oferecer ao público conteúdo imparcial, 

a imprensa agiu em busca de audiência. Os suspeitos foram sentenciados pela morte de Isabella em 

2010, dois anos após o ocorrido. Entretanto, a atuação da mídia fez com que a sociedade emitisse o 

julgamento desde muito antes. Como em tantas outras situações, a tragédia repercutiu como se fosse 

uma novela: a cada dia, um novo episódio mostrando a luta entre o bem e o mal. 

Quando a mídia aborda determinado fato promovendo juízo de valor, ela se esquece de 

que os suspeitos estão lá fora, no mundo real, com suas faces estampadas não só nos meios de 

comunicação, mas também na memória da sociedade. Mais do que isso, a mídia não percebe que 

os suspeitos – ou mesmo culpados – se tornam vulneráveis no meio social. Ou prefere não 

perceber. A espetacularização do caso Nardoni e de todo o andamento das investigações conduziu 

a vida dos envolvidos ao gosto coletivo. Mesmo que ambos tivessem sido inocentados, nada 

mudaria o fato de terem sido julgados tantas outras vezes. Assim sendo, o que se observa é que a 

mídia exerce um poder significativo sobre a sociedade, o que implica na formação de seres 

humanos condicionados às ideias apresentadas por esses meios. 
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O Beijo no Asfalto 

O filme O Beijo no Asfalto foi lançado em 1981, sob direção de Bruno Barreto, um notável 

cineasta brasileiro. Trata-se de uma adaptação da peça O Beijo no Asfalto, publicada em 1960, por 

Nelson Rodrigues. O filme é a segunda versão cinematográfica que foi produzida sobre a peça. A 

primeira é de 1964, foi dirigida por Flávio Tambellini e conta com atores como Reginaldo Faria, 

Xandó Batista, Norma Blum e Jorge Dória. O enredo da obra selecionada e da peça que a originou é 

praticamente o mesmo, portanto, não há grandes alterações no modo como a história da peça é 

contada no filme. 

Seu elenco principal é composto por Ney Latorraca (que faz o papel de Arandir, o 

protagonista, marido de Selminha), Tarcísio Meira (Seu Aprígio, pai de Selminha), Lídia Brondi 

(Dália, a sobrinha), Christiane Torloni (Selminha), Daniel Filho (Amado Ribeiro, o repórter do 

jornal “Última Hora”), Oswaldo Loureiro (delegado Cunha), Thelma Reston (Dona Matilde, vizinha 

fofoqueira), Nélson Caruso (Werneck, colega de trabalho de Arandir), Flávio São Thiago (Aruba, o 

investigador) e Lícia Magna (Dona Judith, a datilógrafa). 

O filme começa mostrando um policial examinando o corpo de um homem (que foi 

atropelado por um ônibus) aparentemente procurando algum documento de identificação, enquanto 

uma multidão fica em volta do corpo, observando seus últimos momentos de vida. O maior conflito 

da obra é um beijo concedido pelo protagonista, Arandir, ao moribundo. O motivo do gesto é que, 

antes de morrer, o desconhecido pede a Arandir um beijo na boca. Por ter o coração puro, ele 

concede o beijo, em um ato de misericórdia. Porém, Amado Ribeiro, o repórter do jornal “Última 

Hora” presenciou a cena e quis se aproveitar da situação para vender mais jornais. É quando ele 

procura o delegado Cunha e o convence a ajudá-lo a sustentar diversas notícias falsas sobre o 

acontecimento. E não houve limites para essa invenção. Os dois profisionais antiéticos publicaram 

matérias dizendo que Arandir era amante do homem e chegaram até mesmo a acusá-lo de ter 

empurrado o desconhecido para a morte. Para sustentar tais mentiras, chegaram a chantagear a 

esposa do falecido para que ela dissesse que já flagrou os dois tomando banho juntos. 

Antes de discutir como a ética jornalística é mostrada no filme O Beijo no Asfalto (1981), é 

necessário entender o conceito de ética. Segundo Michele Campos, MichlGreik e Tacyanne Do 

Vale (2002, p. 1): 

Podemos definir a ética como um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que 

guiam, ou chamam a si a autoridade de guiar as ações de um grupo em particular 
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(moralidade) ou, também, o estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos 

agir (filosofia moral). A simples existência da moral não significa a presença explícita de 

uma ética, entendida como filosofia moral, pois é preciso uma reflexão que discuta, 

problematize e interprete o significado dos valores morais. 

 

Visando regulamentar os direitos e deveres dos jornalistas, foi criado o Código de Ética do 

Jornalista Brasileiro, conforme explica Rogério Christofoletti (2015, p.4), que esclarece que, 

atualmente, o Código está em sua quarta versão, tendo sido criada a primeira em 1949, a segunda 

em 1968, a terceira em 1987 e a quarta em 2007. 

O Código de Ética do Jornalista Brasileiro que está atualmente em vigor é do ano de 2007 

e estabelece princípios que normatizam a prática jornalística, tais como: o dever de se 

comprometer com a verdade, apurar precisamente os acontecimentos, divulgar notícias de 

interesse público, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando 

exercidas com o objetivo de controlar a informação não impedir a manifestação de opiniões 

divergentes, não divulgar informações visando o benefício próprio ou vantagem econômica, não 

produzir conteúdo sensacionalista ou contrário aos valores humanos, entre outros (CÓDIGO, 

2007). 

Como bem pode ser observado no filme O Beijo no Asfalto (1981), muitas das atitudes 

tomadas pela imprensa vão à contramão do estabelecido pelo Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros (2007). Como não foi possível ter acesso ao Código que estava em vigência na época 

em que o filme foi lançado, foi utilizado, neste trabalho, o Código que está atualmente em vigor, 

uma vez que a crítica feita pela produção midiática O Beijo no Asfalto (1981) chama atenção para 

problemas cada vez mais atuais. 

O personagem Amado Ribeiro é retrato de um jornalismo antiético, sensacionalista e 

corrupto, características que vão contra as atitudes que são esperadas da imprensa, conforme 

observa Clovis Rossi (1980, p. 3,4). 

A objetividade continua sendo um dos principais parâmetros na linha editorial dos 

principais veículos de comunicação do Brasil. E, nessa busca impossível, introduziu- se a 

lei de ouvir os dois lados, partindo-se do pressuposto de que, frequentemente, há dois 

lados opostos numa mesma história. Então, se o líder do governo no Senado, por 

exemplo, critica o líder da oposição, a "lei dos dois lados" determina que este também 

deva ser ouvido. O jornal publicará, lado a lado, as opiniões de um e outro e o leitor 

formará a sua própria opinião.  

 

Essa busca incessante pela objetividade, a partir da procura pelos dois lados da história, 
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não se mostra presente no filme O Beijo no Asfalto. Na produção cinematográfica em questão, 

embora o jornalista Amado Ribeiro ouça a versão de Arandir sobre o beijo, ele tenta, durante toda 

a conversa, intimidar o homem para que ele confesse uma relação amorosa com o falecido que, na 

verdade, nunca existiu. Quando, porém, Arandir nega as acusações, o jornalista e o delegado 

Cunha chegam a dar tapas em seu rosto na tentativa de impelir uma confissão. Não conseguindo 

tirar de Arandir a versão pretendida, os dois profissionais corruptos passam a ouvir terceiros e a 

fabricar provas de que o protagonista e o falecido tinham um caso. Foi com base nessas mentiras 

e sem dar qualquer chance de defesa a Arandir que a reportagem sobre o beijo foi veiculada. 

Tendo isso em vista, fica evidente que a conduta da imprensa retratada no filme vai contra as 

atitudes que, conforme salienta Rossi (1980), são realmente esperadas desses veículos. 

Isso pode ser percebido principalmente porque o repórter Amado Ribeiro não simplesmente 

flexiona sua reportagem para colocar Arandir como amante do falecido, mas também escreve no 

jornal que ele é culpado da morte do homem. Ao inventar que Arandir empurrou o desconhecido 

para ser atropelado pelo ônibus, o jornal não simplesmente veiculou uma notícia falsa, mas também 

tornou Arandir um assassino, ou seja, trouxe consequências irreparáveis. 

Portanto, o filme não mostra somente uma tragédia carioca, mas também apresenta tudo que 

o jornalista, acompanhado do delegado Cunha, foi capaz de fazer para se beneficiar: fabricação de 

provas, intimidação, falsa acusação, ameaça e até mesmo violência sexual. 

Contudo, ao mesmo tempo em que o filme gira em torno dos desdobramentos que a notícia 

falsa gera na vida do personagem principal, bem como de tudo que o repórter e o delegado Cunha 

são capazes de fazer para sustentarem sua mentira, ele também mostra, mesmo que brevemente, 

uma jornalista falando, de forma sensata, sobre o acontecido. 

– Estão transformando um fato, que foi uma manifestação de carinho, de amor, de 

solidariedade, coisa rara, aliás, nos dias de hoje, quando as pessoas estão tão sós e 

carentes, em um escândalo que mostra bem como a sociedade pode utilizar um gesto 

espontâneo como esse para cartazes das suas fantasias. (O BEIJO, 1981). 

 

Essa fala é inexistente na peça teatral de Nelson Rodrigues. Porém, talvez essa seja a forma 

que Bruno Barreto encontrou de mostrar, de forma clara aos telespectadores, qual foi a real intenção 

de Arandir ao beijar o moribundo. Ou, talvez, foi a alternativa encontrada pelo diretor para mostrar 

que nem toda a imprensa é sensacionalista e antiética como o repórter do jornal Última Hora. 

Quando, no filme O Beijo no Asfalto (1981), o repórter Amado Ribeiro distorce 
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completamente a atitude de Arandir, chegando até mesmo a acusa-lo de assassinato, ele cria uma 

imagem frágil sobre o personagem, que se distancia do real empírico. 

O motivo do repórter é simples: vender mais jornais. Contudo, assim como salienta Debord, 

a espetacularização da realidade acontece devido a questões não tão simplificadas, mas que estão 

enraizadas na sociedade. 

Com o desenvolvimento do capitalismo, o tempo irreversível unificou-se mundialmente. 

A história universal toma-se uma realidade, porque o mundo inteiro está reunido sob o 

desenvolvimento desse tempo. Mas esta história, que em todo lugar é a mesma, ainda é 

apenas a recusa intra-histórica da história. O tempo da produção econômica, recortado 

em fragmentos abstratos iguais, se manifesta por todo o planeta como o mesmo dia. O 

tempo irreversível unificado é o do mercado mundial e, corolariamente, do espetáculo 

mundial (DEBORD, 1997, p. 101). 

 

No caso do filme O Beijo no Asfalto (1981), tudo o que envolve o beijo dado por Arandir no 

moribundo é formatado a fim de, como observa Angrimani (1995), reforçar clichês e envolver o 

público emocionalmente. Tal ideia dialoga muito com o conceito de espetáculo apresentado por 

Guy Debord (1997). O autor argumenta que, ao substituir o mundo sensível por imagens, as pessoas 

são transformadas em produtos e as mercadorias são humanizadas. Em outras palavras, é como se 

essa substituição do mundo empírico por aparências desvalorizasse os seres humanos perante as 

mercadorias. 

Isso pode ser percebido na produção cinematográfica O Beijo no Asfalto (1981) em tudo que 

o delegado e o repórter foram capazes de fazer para flexionar o acontecido, dar fé às mentiras 

inventadas e se beneficiar. Assim como argumentado por Debord (1997), Arandir é tratado pelo 

repórter e pelo delegado como um produto, ou seja, ele é usado de todas as formas para dar lucro ao 

jornal e ajudar o delegado a recuperar sua reputação. Para isso, nenhum dos dois pensou em como 

as mentiras inventadas poderiam afetar a vida do homem. 

Embora o filme apresente um grau elevado de sensacionalismo, capaz de, na busca por 

audiência, até mesmo arruinar a vida de alguém, ele também mostra uma prática muito comum a 

alguns jornais da realidade, conforme salientado anteriormente neste trabalho. 

Isso pode ser observado em diversas atitudes do repórter Amado Ribeiro, como, por 

exemplo, quando ele está interrogando Arandir e faz perguntas tendenciosas, na tentativa de forçar 

o homem a confessar algo que não aconteceu e, com isso, conseguir colher conteúdo vendável para 

seu jornal. 
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Amado Ribeiro: – Há quanto tempo você conhecia o cara, hein? 

Arandir: – Que cara? 

Amado Ribeiro: – O morto. 

Arandir: – Eu não conhecia! 

Delegado Cunha: – Mentira! 

Arandir: – Eu juro! Quer que eu jure? Eu dou minha palavra! 

Amado Ribeiro: – Vem cá! 

Arandir: – Doutor, eu preciso telefonar para a minha casa. 

Delegado Cunha: – É por essas e outras que a polícia baixa o pau. E tem que baixar! 

Amado Ribeiro: – Calma, Cunha! Se você não tinha nada com o cara, então me explica: 

como é que você casado há um ano, um ano, praticamente em lua de mel, lua de mel! 

Você larga sua mulher e vem beijar outro homem na boca? Na boca? 

Arandir: – O senhor está pensando? 

Amado Ribeiro: – Um beijo foi meio esquisito. E, depois, nós sabemos que não foi 

acidente, não é? 

Delegado Cunha: – Premeditação! 

Amado Ribeiro: – Escuta: Se um de nós aqui fosse atropelado... Um de nós, o delegado, 

diz pra mim: você faria o mesmo? Você beijaria um de nós, rapaz? Na boca? (O BEIJO, 

1981). 

 

O silenciamento é outra questão muito evidenciada pelo filme O Beijo no Asfalto (1981), 

uma vez que, Arandir, o personagem principal, tem sua versão dos fatos desconsiderada pelo 

jornal “Última Hora”. Isso pode ser observado ainda quando Arandir está sendo interrogado, uma 

vez que, em meio a perguntas tendenciosas e agressivas, o escrivão pergunta ao delegado se ele 

quer ver o depoimento dado por Arandir, mas o homem responde: “– Não dá palpite! Não se 

meta” (O BEIJO, 1981). Esse silenciamento ajuda a criar uma distância entre o mundo empírico e 

o mundo imagético, sendo o segundo gerado pela imagem manipulada que visa o lucro, conforme 

observa Debord (1997). 

No mundo real, a mídia, muitas vezes, falha ao silenciar alguns grupos sociais. Situação 

semelhante aconteceu em 1994, quando a imprensa brasileira cometeu um de seus maiores erros, 

que ficou conhecido por “caso Escola Base”. Em março daquele ano, tomando como única fonte 

as palavras do delegado de polícia que conduzia o caso, a imprensa divulgou notícias que 

acusavam seis pessoas de abusar sexualmente de crianças de 4 anos de idade, alunas de uma 

escola particular. A história chegou até o delegado quando duas mães se queixaram, em uma 

delegacia, de que seus filhos haviam sido vítimas de abuso. As pessoas acusadas, conforme 

relembra o site Folha de São Paulo (2014), foram os proprietários da Escola Base, Icushiro 

Shimada e Maria Aparecida Shimada, o perueiro Maurício Alvarenga e sua mulher, Paula 

Milhem, professora e sócia da escola, e o casal Saulo da Costa Nunes e Mara Cristina França 

Nunes, pais de um aluno. 
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A Folha de São Paulo (2014) ainda lembra que, na época, toda a imprensa noticiou o caso 

e deu a ele enorme destaque, com exceção do jornal, agora extinto, Diário Popular, que 

questionou a investigação policial. Após uma semana, alguns jornais, por perceberem a falta de 

provas, começaram a defender os acusados.  

O caso Escola Base é um exemplo claro do que a falta de ética no jornalismo pode causar. 

As pessoas que foram acusadas injustamente pela imprensa foram condenadas e julgadas pela 

sociedade, tendo parte de suas vidas destruída. A veiculação das falsas acusações fez com que o 

assunto ganhasse grande repercussão e, mesmo com o arquivamento do caso, que foi realizado no 

mês seguinte e apesar das retratações feitas pela imprensa, a reputação dos acusados não pôde ser 

reconstruída, já que seus rostos e nomes foram expostos em rede nacional, sem qualquer 

preocupação se eram realmente culpados. A Escola Base chegou a ser depredada pela população 

e, diante da proporção do ocorrido, precisou fechar as portas. Tudo isso porque a imprensa não 

questionou ou apurou o que foi dito pelo delegado; tampouco buscou ouvir o lado dos acusados. 

Conforme explica Eni Orlandi (2002, p. 106), “o implícito é o não-dito, que se define em 

relação ao dizer. O silêncio, ao contrário, não é o não-dito que sustenta o dizer, mas é aquilo que é 

apagado, colocado de lado, excluído”. No caso Escola Base, o silenciamento funcionou como uma 

confirmação da culpa dos envolvidos, já que a imprensa apresentou à população apenas uma metade 

da história, não permitindo que o público formasse sua opinião com base em todos os lados. 

O caso escola base mostra que o silenciamento não implica somente na ocultação de um 

lado da história, mas também contribui para a constituição do espetáculo, este que, conforme 

salienta Debord (1997, p. 138), gera “o empobrecimento, a submissão e a negação da vida real”. Em 

outras palavras, silenciar os acusados contribuiu para reforçar a imagem que foi criada pela 

imprensa, ou seja, de que todos eram culpados. Ao mesmo tempo, o público se rendeu a essa ideia 

sem fazer qualquer tipo de questionamento e tomou por realidade o que era apenas aparência. 

Isso se aproxima muito do que é retratado pelo filme O Beijo no Asfalto (1981), uma vez 

que, quando a notícia sobre o beijo saiu no jornal, a família de Arandir, os colegas de trabalhos e 

sua vizinha passaram a duvidar de sua índole, ou seja, desconsideraram tudo o que conheciam sobre 

o homem e passaram a acreditar na versão do jornal. Mesmo que Arandir realmente fosse amante 

do homem que morreu e mesmo que ele o tivesse empurrado para ser atropelado pelo ônibus, o 

jornal não teria o direito de afirmar sua culpa sem ele antes ter sido condenado pelo tribunal real. 
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Porém, o jornalista ficou tão cego com a ideia de vender mais jornais que, como observa Debord 

(1997) sobre a espetacularização da realidade, a veracidade da imagem construída sobre Arandir se 

tornou irrelevante, uma vez que, o importante, para Amado Ribeiro, foi a impressão de verdade 

emitida por sua versão dos fatos. 

Devido à credibilidade conquistada pelo jornalismo ao longo de sua existência, o público 

tende a confiar no que é noticiado pela imprensa e, em situações como as que compõem os casos 

aqui citados, muito do que é tomado por realidade é apenas aparência. No filme O Beijo no Asfalto 

(1981), Amado Ribeiro usou essa credibilidade conquistada pelo jornalismo para prejudicar Arandir 

e se beneficiar. Quando viu a oportunidade de sensacionalizar e distorcer um acontecimento para 

lucrar com isso, reuniu tudo o que precisava para sustentar suas mentiras: o apoio de um delegado 

corrupto; a versão da viúva, que foi obrigada a dizer que já viu Arandir e o marido tomando banho 

juntos; a visão preconceituosa de uma população que condenava a homossexualidade e, de brinde, o 

amor platônico de Seu Aprígio pelo genro, que fez com que ele, que presenciou o beijo, enxergasse 

o acontecido de forma distorcida, acreditasse na versão apresentada pelo jornal e convencesse 

Selminha de que a notícia era verdadeira. 

Com tudo isso, o repórter conseguiria sustentar qualquer mentira, uma vez que, a população 

nem mesmo questionou o que foi apresentado pelo jornal. Quando Amado Ribeiro flexionou o 

acontecido, fabricou provas contra Arandir e o acusou de ter cometido um crime, ele, além de 

denegrir a imagem do homem, deu à população armas para julgá-lo e agredi-lo, tanto que o muro de 

sua casa foi pichado e ele virou chacota na empresa onde trabalhava. Como mostrado anteriormente 

neste trabalho, o mesmo aconteceu no caso Escola Base, uma vez que, as notícias divulgadas pela 

imprensa funcionaram, aos olhos da população, como uma permissão para depredar o prédio no 

qual a escola estava instalada. 

O filme O Beijo no Asfalto (1981), embora produzido no século passado, chama a atenção 

para problemas cada vez mais atuais e convida o público a refletir sobre essas questões. Da mesma 

forma, a obra A Sociedade do Espetáculo (1997), também redigida no século XX, ao refletir sobre o 

impacto da espetacularização da realidade no mundo capitalista, chama atenção para problemas 

muito recorrentes nos tempos atuais, conforme salientado neste trabalho. A imprensa tem o dever de 

agir com ética e responsabilidade, não devendo nunca omitir ou flexionar fatos, tampouco divulgar 

informações visando o benefício próprio ou vantagem econômica. O jornalismo deve sempre buscar 
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dar ao público motivos para sustentar sua credibilidade, uma vez que, conforme observado neste 

estudo, é inegável o impacto que ele pode causar na sociedade. 

 

Considerações finais  

Dada a importância do acesso à informação na sociedade, o filme O Beijo no Asfalto (1981) 

foi escolhido como objeto de pesquisa deste estudo porque mostra tudo que o bom jornalismo não 

deve ser: antiético, cruel, sensacionalista, criminoso, tendencioso, ambicioso, espetacular. O enredo 

convida a refletir sobre limites que não devem ser ultrapassados pela imprensa e pela mídia, uma 

vez que, as informações divulgadas por esses veículos causam diversos impactos sociais. 

Em outras palavras, as idéias de Debord indicam que o espetáculo, ou seja, as relações 

sociais mediadas por imagens interferem ativamente nos relacionamentos e interações humanas, 

uma vez que, esse processo apresenta-se como uma ponte entre a sociedade e a necessidade de 

consumo. Sendo assim, é justamente sob o prisma do capitalismo que o autor argumenta que as 

imagens causam uma degradação do “ser” pelo “ter”. Desta forma, durante a produção deste 

trabalho verificou-se que as reflexões propostas ao público pelo filme O Beijo no Asfalto dialogam 

com as idéias de Debord sobre o que ele chama de espetacularização da realidade, conceito que 

pode ser ainda mais percebido nos dias atuais, já que a mídia, que é um importante canal de 

propagação de imagens, está inserida no cotidiano de toda a sociedade. 
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