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Resumo 

 

O efeito da cultura de massa também chega ao público pelo controle remoto, pelo cinema e 

por tudo aquilo que a mídia desperta. Uma denúncia formulada num documentário pode ter 

um poder mais limitado, sobretudo se a repercussão dela  pela imprensa for tímida. O 

objetivo deste artigo é contextualizar essa pequena repercussão, nos dois principais veículos 

impressos da cidade de São Paulo, do documentário “Um Táxi para a Escuridão” (2007). 

 A obra relata a morte de um jovem afegão e faz um “inventário” que aponta como os 

Estados Unidos desrespeitam a Convenção de Genebra contra suspeitos de terrorismo. A 

intenção é demonstrar, com apoio na discussão de critérios de  noticiabilidade, que o tema 

foi tratado de forma superficial por estes veículos; enfatizou-se, por exemplo, mais o Oscar 

que o documentário recebeu do que a denúncia que ele formula e que poderia se constituir 

em um tema de agenda- setting relacionado aos desdobramentos das operações militares no 

pós 11 de setembro.  Notas sobre o Oscar conquistado nortearam as pautas numa coberttura 

tardia, que pouco abordou a tortura. O objetivo da construção desse discurso é único: 

reafirmar que o jornalismo cultural está preso a uma agenda de mercado e submetido a 

influências políticas. 

 

 

Palavras-chave: critério de noticiabilidade, valor-notícia, jornalismo cultural, 

documentário. 

 

 
INTRODUÇÃO 

A influência da mídia sobre a cultura de massa tem sido tema de estudos que se 

renovam, sobretudo num tempo em que a velocidade com que a informação chega ao 

público é maior, capaz de gerar reações instantâneas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), Mestre em 

Comunicação Social pela Faculdade Cásper Líbero (FACÁSPER/SP), Professor universitário da Faculdade Paulus de 

Tecnologia e Comunicação (FAPCOM/SP) e da Universidade de Santo Amaro (UNISA/SP) e Editor do BandNews TV, , 

email: wagnerbelmonte@yahoo.com.br. 
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Em A Cultura da Mídia (2001), Douglas Kellner lança luz e polêmica à controvertida 

questão. Ele demonstra alguma inquietude com um relato que envolve uma emissora de 

televisão voltada ao público jovem e dois personagens de uma série exibida na MTV, na 

década de 90: Beavis e Butt-Head. Nela, vê-se muito da forma como os americanos 

compreendem o mundo.  Segundo Kellner, “o narcisismo e o comportamento sociopático 

dos dois é sintoma de uma sociedade que não está provendo e apoiando suficientemente 

seus cidadãos” (KELLNER, 2001:197).  

Kellner os descreve: “Beavis e Butt-Head, personagens de um desenho animado que 

passam a maior parte do dia sentados numa casa miserável, assistindo à televisão, sobretudo 

videoclipes, que eles avaliam em termos de „legal‟ ou „um saco‟” (KELLNER, 2001:188).  

O desenho, em pouco tempo, passou a inspirar parte da juventude americana. Porém, 

após alguns episódios, ele suscitaria novas discussões: “Alguns jovens fãs do programa 

resolveram imitar o comportamento típico da dupla, queimando casas e torturando e 

matando animais” (KELLNER, 2001:188). O autor conta que foi criada uma campanha 

contra a atração depois da morte de um gato. 

 
Um ganhador da loteria, na Califórnia, deu início a uma campanha contra a série, 

depois de ficar sabendo que alguns garotos haviam matado um gato pondo uma 

bombinha em sua boca, numa imitação da violência de Beavis e Butt-Head contra 

os animais; em particular, num dos episódios quando eles amarram uma bombinha 

no gato de um vizinho (The Hollywood Reporter; 16 de julho de 1993) (KELLNER, 

2001:191).  

 

O autor pondera: “assim, vemos de que modo a cultura da mídia se inspira nas 

inquietações de seu público e, por sua vez, se torna parte de um circuito cultural, com 

efeitos distintos” (KELLNER, 2001:200). Segundo Kellner, a série apresenta uma visão 

crítica da juventude americana que “cresceu influenciada pela cultura da mídia” 

(KELLNER, 2001:190). Para ele, essa geração veio de pais para quem essa cultura, 

“especialmente a televisiva, constituiu um pano de fundo natural e parte integrante da vida 

diária” (KELLNER, 2001:190). 

            O que se viu na série levada ao ar pela MTV norte-americana foi apenas um 

exemplo de quão tênue é a fronteira entre ficção e realidade e como o papel da mídia passa 

a ser exatamente o divisor que permite que essa linha imaginária evapore.  

 
A cultura da mídia oferece recursos para a criação de significados, prazer e 

identidade, mas também modela e conforma certas identidades e põe em circulação 

um material cuja adoção poderá enquadrar os diversos públicos em determinadas 

posturas (KELLNER, 2001:200). 
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A televisão é o principal produto de comunicação de massa e exemplos do seu 

poderio não faltam. Aqui no Brasil, ela ostenta mais de 60% do “bolo publicitário” - o que 

significa dizer que a cada R$ 2,00 investidos em mídia, mais de R$ 1,20 são direcionados a 

ela. Eugênio Bucci ressalta, em Sobre Ética e Imprensa (2000), que o brasileiro se informa 

majoritariamente por ela. “Beavis e Butt-Head desperta o interesse da crítica diagnóstica 

porque suas personagens extraem da mídia todas as ideias e imagens que têm da vida, e 

toda a sua visão da história e do mundo provém da cultura da mídia” (KELLNER, 

2001:192).  

Uma denúncia formulada num documentário pode ter um poder mais limitado, 

sobretudo se a repercussão pela imprensa for tímida. Este meio – o cinema - faz parte de um 

segmento elitizado da indústria cultural, também por aspectos políticos e econômicos. 

Aquilo que Beavis e Butt-Head inspiraram os jovens americanos a fazer num 

despretensioso episódio, que, no ar, deixaria de ser tão despretensioso assim, surge como 

metáfora em relação ao que os republicanos norte-americanos chamaram no pós 11 de 

setembro de 2001, de “trabalho no lado escuro”. Uma semana após os ataques aos Estados 

Unidos, o vice-presidente Dick Cheney foi entrevistado no programa “Meet the Press” para 

explicar que as práticas das investigações, em nome do combate ao terrorismo, mudariam. 

 
Teremos de trabalhar no lado escuro. Teremos de estar na sombra para obter 

informações. Muito do que se precisa fazer deverá se realizar em silêncio, sem 

discussões, utilizando fontes e métodos disponíveis para as nossas agências de 

Inteligência. Elas operam assim. É vital para nós usar todos os meios ao nosso 

alcance (UM TÁXI PARA ESCURIDÃO, 2007). 

 

Essas técnicas transformar-se-iam no álibi de que eles precisavam para estabelecer o 

momento Beavis e Butt-Head da política externa norte-americana. Em vez de gatinhos 

indefesos, seres humanos. No lugar do controle remoto ao alcance dos adolescentes, 

soldados.  

 

1.2. GOD BLESS AMERICA 

 

“Um Táxi para a Escuridão” (2007) levou o Oscar de documentário em 2008. A obra 

relata a morte de um jovem afegão e faz um “inventário” que aponta como os Estados 
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Unidos desrespeitam a Convenção de Genebra
3
 contra suspeitos de terrorismo. É uma 

denúncia bastante grave que teve pouca repercussão em boa parte dos veículos brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxista afegão de 22 anos, conhecido apenas como Dilawar, 

no Centro de Detenção de Bagram. 

 

O taxista Dilawar saiu para trabalhar em 2002 e nunca mais retornou. Ele foi preso 

por militares americanos que supunham existir uma conexão dele com a Al-Qaeda
4
 ou com 

o Taleban
5
. Dilawar foi levado à prisão de Abu Ghraib, onde foi espancado, pendurado 

pelos pulsos e privado de sono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desrespeito ao que prevê a Convenção de Genebra em nome de 

proteger o Ocidente. 

 

                                                 
3 Foram vários tratados internacionais assinados entre 1864 e 1949 para reduzir os efeitos das guerras sobre a população 

civil, além de oferecer proteção para capturados ou feridos.  
4 A organização  Al Qaeda (a base, em árabe) foi criada nos anos 80 para defender o território do Afeganistão contra a 

ocupação das tropas russas que instauraram o regime socialista no país. É formada principalmente por muçulmanos e 

árabes. 
5_Taleban é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no 

Afeganistão, a partir de 1994.  

http://educacao.uol.com.br/historia/ult1690u11.jhtm
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Quatro dias depois, o afegão – sem que tivesse sido formalmente acusado por crime 

algum - morreu, vítima de ferimentos causados pela tortura.  

O documentário reporta outros casos e mortes. Apenas uma semana antes de Delawar, 

outro prisioneiro tinha sido morto em Bagram. Mullah Habibullah, um afegão de 30 anos da 

província de Uruzgan, foi capturado em novembro de 2002, e levado a Bagram pela CIA
6
, 

no dia 30 daquele mês. Mullah foi identificado apenas como irmão de um ex-comandante 

do Taleban. As pancadas recebidas na prisão causaram um coágulo letal em seus pulmões. 

O filme percorre a história de prisioneiros submetidos às chamadas “técnicas de 

investigação aprimoradas”, de acordo com a retórica do discurso oficial do governo norte-

americano. Aproveitando o clima político em que o país mergulhou depois do 11 de 

setembro, a agência de inteligência norte-americana resgatou as tais técnicas e as aplicou 

em seus interrogatórios, com o aval de Bush e Cheney. O objetivo era obter confissões, 

eventualmente fabricadas sob estes métodos, que permitissem ao país prosseguir com sua 

política bélica no exterior, em nome da “guerra contra o terror” e, claro, da recomposição 

da autoestima americana, castigada na cinematográfica ação de setembro de 2001.  

A jornalista do New York Times em Cabul, Carlotta Gall, insatisfeita com as 

explicações oficiais sobre as mortes de Dilawar e Habibullah, começou uma importante 

investigação paralela.    

Carlotta localizou a família do taxista e percebeu que a esposa e o irmão dele mal 

sabiam as causas da morte. O documento – uma espécie de atestado de óbito – foi assinado 

por um militar americano. Em inglês, ele sequer foi compreendido pela família do taxista. A 

jornalista descobriu que a patologista havia marcado homicídio como causa da morte.  

Segundo o depoimento da jornalista no documentário, Dilawar sofreu múltiplos 

traumatismos nas pernas. O General McNeill negou a existência de traumas: “Até o 

momento, não tenho indícios disso, mas seguiremos revisando na medida em que a 

investigação avançar” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007).  

Embora ações assim não fossem consideradas letais, o taxista não sobreviveu. Na 

descrição dos legistas norte-americanos, Dilawar morreu em decorrência de espancamentos 

constantes. Segundo o relatório, suas pernas continham lesões em tecidos musculares.  

Em um vídeo que aparece durante a investigação, o coronel David Hayden descreve o 

método: “Havia uma técnica autorizada para que a ação militar golpeasse as pernas de 

                                                 
6 CIA (Central Intelligence Agency) é o serviço de inteligência dos Estados Unidos. Seu papel é coletar informações e 

avaliar se ameaçam a segurança nacional.  
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prisioneiros problemáticos. Na teoria, são considerados golpes não mortais. Se te golpeiam 

nas pernas por dias, isso pode te causar sérios problemas” (UM TÁXI PARA A 

ESCURIDÃO, 2007). 

Nenhum oficial foi condenado pelas agressões que levaram Dilawar à morte, apesar 

dos depoimentos cheios de sinceridade, em tom de confissão, dados por militares 

americanos no documentário de Alex Gibney 
7
. O taxista permaneceu “invisível” durante os 

julgamentos, bem longe de qualquer contato com a opinião pública que pudesse lhe 

assegurar direito de defesa. A situação foi prevista pelo advogado William Cassara: 

“Quando se abusa de um detento ou um detento alega que sofreu abusos, querem que 

alguém pague pelos „pratos quebrados‟ e não serão as pessoas que levam águias ou estrelas 

nas mangas” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007). Na contramão da declaração de 

Cassara, o agente especial do FBI por 25 anos (1977-2002), Jack Cloonan, foi enfático: 

“Não temos que pedir desculpas a ninguém” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007). 

Desde 11 de setembro de 2006, foram mais de 83 mil detidos e nenhum deles levado a 

julgamento - até o momento em que o documentário é feito. 

 

1.3. NUVEM DE AMBIGUIDADES EM NOME DO BEM 

 

Ligado a um Comitê Internacional de Direitos Humanos, Scott Horton declara no 

documentário: “o que se viu foram decisões intencionalmente tomadas pelas mais altas 

esferas do Pentágono para cercar todas essas questões com uma nuvem de ambiguidades 

acompanhada de uma grande pressão para obter resultados”. (UM TÁXI PARA A 

ESCURIDÃO, 2007). Horton denuncia que a trama começou no gabinete do vice-

presidente. O documentário aponta Dick Cheney como “arquiteto” desta nova política. 

Comunicados foram redigidos para garantir cobertura legal à CIA e às Forças Especiais 

num programa secreto que usaria métodos de interrogatórios proibidos. O ex-presidente 

Bush, de acordo com a denúncia que “Um Táxi para a Escuridão” formula, estava 

orgulhoso: “Foram detidos mais de 3 mil supostos terroristas em muitos países. Muitos 

outros tiveram um destino diferente. Coloquemos assim: já não são um problema nem para 

                                                 
7 Diretor de cinema. Filho do jornalista Frank Gibney. Em 2010, a revista Esquire  afirmou que Gibney "está se tornando o 

mais importante documentarista do nosso tempo". Seu trabalho como diretor inclui os documentários: Cliente 9: The Rise 

and Fall of Eliot Spitzer (2010),  Gonzo: A Vida e Obra de Dr. Hunter S. Thompson (2008), Enron: Os Mais Espertos da 

Sala (2005), entre outros. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gibney
http://en.wikipedia.org/wiki/Esquire_magazine
http://en.wikipedia.org/wiki/Enron:_The_Smartest_Guys_in_the_Room
http://en.wikipedia.org/wiki/Enron:_The_Smartest_Guys_in_the_Room
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os Estados Unidos, nem para os nossos aliados” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 

2007). 

Para evitar que as práticas de interrogatório fossem tachadas de tortura, John Yoo, do 

Conselho do Departamento de Justiça do governo norte-americano, colaborou na redação 

de mais um memorando. O texto trazia explicações de termos utilizados em documentos 

anteriores. Nas palavras de John, só eram proibidos “atos extremos com graves lesões 

físicas, como danos ao organismo ou a órgãos vitais” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 

2007). O documento foi chamado pelo senador democrata Carl Levin de “memorando da 

tortura”.  

Alberto Mora, ligado ao Conselho da Marinha no período de 2001 a 2006, explica que 

o memorando não impunha restrições. “Em nenhum momento se afirmava que a aplicação 

de um tratamento desumano e degradante estava proibida” (UM TÁXI PARA A 

ESCURIDÃO, 2007). As justificativas de John Yoo, que reiteram a nuvem de 

ambiguidades citada por Scott Horton, remetem a Noam Chomsky: “A dominação é 

exercida para o bem do dominado”. Em outras palavras, o poder se apresenta sempre como 

altruísta, desinteressado, generoso (LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL, 2007).  

Alguns meses depois do 11 de setembro, já em 2002, o Secretário de Estado americano, 

Donald Rumsfeld, aprovou um conjunto de medidas que ele definiu como “técnicas 

psicológicas de interrogatório” para usar contra Mohammed al-Qahtani
8
, um dos 

prisioneiros na Baía de Guantánamo. As aplicações dessas técnicas ficariam ao livre arbítrio 

da imaginação – ou do modus operandi - dos interrogadores. Em dezembro de 2001, 

Mohammed foi transferido do Afeganistão para Guantánamo. Ao final de oito meses, o 

exército descobriu que ele havia sido treinado para ser o 20º seqüestrador aéreo do 11 de 

setembro. De acordo com o documentário, em poucos dias, al-Qahtani se converteu no 

preso mais importante de Guantánamo.  

No dia 13 de maio de 2008, a agência espanhola EFE noticiou que entre os seis acusados 

de envolvimento nos atentados de 11 de setembro, em Nova York, Washington e 

Pensilvânia, Mohammed foi o único a ficar livre das acusações.  

 
O Pentágono retirou as acusações contra Mohammed al-Qahtani, o "seqüestrador 

número 20" envolvido nos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados 

Unidos, mas levará a julgamento outros cinco detidos em Guantánamo por suposto 

envolvimento nos ataques. O Pentágono não indicou o motivo da rejeição das 

                                                 
8 Um saudita suspeito de envolvimento nos ataques de 11 de setembro de 2001, que foi submetido a um programa 

específico de torturas em Guantánamo, aprovado pelo secretário de Defesa, Donald Rumsfeld. 
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acusações contra "o seqüestrador número 20", que nunca chegou a participar 

fisicamente dos ataques (G1.GLOBO, 2008). 

 

De acordo com a advogada de Mohammed al-Qahtani, Gita Gutierrez, de novembro 

de 2002 ao começo de 2003, ele foi submetido a uma diversidade de rituais: amarrado a um 

colchão, privado de sono (obrigado a ficar de pé com música alta, com fios presos ao corpo 

que poderiam eletrocutá-lo caso ele se mexesse), recluso por força de um isolamento estrito, 

privado de sensações, induzido ao estresse com cachorros que lhe causassem medo 

extremo. Foi exigido também que se comportasse como um cachorro e até usasse coleiras. 

Tentativas para quebrar a sua fé foram empreendidas com visitas de mulheres no espaço em 

que ele estava. Elas entravam no local e começavam a tocá-lo. Nomeada de “técnica da 

futilidade”, era, na verdade, uma forma de submetê-lo a agressões sexuais. Mohammed 

chegou a ser interrogado por 20 horas.   

Para o professor Alfred McCoy, autor do livro A Question of Torture, o interrogatório de 

Mohammed al-Qahtani “contém toda a evolução, toda a história da tortura da CIA ao longo 

dos últimos 50 anos” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007). 

Equipes especializadas na chamada ciência do comportamento foram criadas e 

psicólogos do exército passaram a participar dos interrogatórios. A intenção era identificar 

ou descobrir as fobias dos detentos. Randall Mark Schmidt, oficial das forças americanas, 

declara, no filme, que as técnicas não eram torturas. “Fizemos uma distinção entre a tortura 

e o tratamento desumano. (...) Algo pode ser degradante, mas não necessariamente uma 

tortura” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007).  

Prisioneiro da Guerra do Vietnã durante mais de 5 anos, o senador republicano John 

McCain abriu nova polêmica num debate no Senado que é reproduzido no documentário de 

Alex Gibney. McCain, que seria o candidato republicano à sucessão de Bush e acabaria 

derrotado pelo democrata Barack Obama em 2008, não estava em campanha eleitoral 

quando lembrou que há acordos internacionais que norteiam ações militares. “Tomara que 

sejam da Al-Qaeda ou talibãs, ou as piores pessoas do mundo. É certo que algumas o sejam, 

mas há normas básicas e acordos internacionais assinados pelos Estados Unidos que 

devemos cumprir”. (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007). 

Bagram (Afeganistão), Abu Ghraib (Iraque) e Guantánamo, ao sul da ilha de Cuba, são 

“os cenários” do documentário. Em determinados trechos, sob o prisma da intolerância em 

particular, a obra chega a lembrar a ficção cheia de realidade de Crash – No Limite (2005).  
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1.4. A PAZ COMO ÁLIBI 

 

Busca-se compreender o motivo pelo qual uma denúncia como esta, de tortura oficial, 

pouco ecoa na imprensa. Para o lingüista e filósofo Noam Chomsky (2003), “a atitude da 

mídia norte-americana é absolutamente típica da grande mídia, ao alinhar-se em apoio ao 

poder num momento de crise e tentar mobilizar a população para esta causa” (CHOMSKY, 

2003:32). 

Célia Ladeira Mota
9
 cita trechos da nova edição de “9-11: Was There an 

Alternative?” 
10

 ( “11 de Setembro: Havia uma Alternativa?) , de Noam Chomsky. As 

agressões comandadas por Washington, afirma, são noticiadas de forma insuficiente. 

Chomsky diz: “Em vez disso, escutamos os tambores baterem vigorosamente, chamando 

por uma retaliação violenta” (CHOMSKY apud OBSERVATÓRIO MÍDIA E POLÍTICA 

UNB, 2012). 

Segundo Célia, o lingüista se referia à “exigência feita pelos Estados Unidos ao 

Paquistão, cinco dias depois do atentado ao World Trade Center, para que este país cortasse 

a doação de alimentos que fazia ao Afeganistão” (CHOMSKY apud OBSERVATÓRIO 

MÍDIA E POLÍTICA UNB, 2012). Chomsky enfatiza o quanto a imprensa tratou o assunto 

com descaso: “Passei um dia inteiro falando em rádios e estações de televisão e insistia em 

trazer o assunto à baila. Ninguém proferiu uma só palavra na Europa e nos Estados Unidos 

a respeito” (CHOMSKY apud OBSERVATÓRIO MÍDIA E POLÍTICA UNB, 2012).  

Carlotta Gall foi a primeira jornalista a seguir o rastro da morte de Dilawar, depois 

investigada também por um colega dela nos Estados Unidos, Tim Golden
11

. Ambos 

contribuíram para revelar como o país adotou progressivamente a tortura como método. 

Ironicamente, o episódio de Beavis e Butt-Head passa a ser – sobretudo pelos efeitos 

sociais nos jovens norte-americanos - análogo àquilo que “Um Táxi para a Escuridão” 

mostra. Os Estados Unidos chamam para si o papel de guardiões da justiça (com o 

eufemismo humanitário de combate ao terrorismo) em escala global com o mote de 

protetores do Ocidente. No pós 11 de setembro, a motivação de justiça ganhou contornos de 

sede de vingança. É o que se vê quando Bush e Cheney enfatizam, em nome da paz, que o 

                                                 
9  Jornalista, doutora em Comunicação, especialista em Análise de Discurso e Narrativas Jornalísticas.  
10 Sua primeira edição foi publicada em novembro de 2001. Traz informações sobre os ataques ao World Trade Center. 

Chomsky coloca os ataques no contexto e nuances da política externa americana para traçar a história de agressão política 

americana. Esta nova edição de 9-11 afirma que as informações e clareza são ferramentas valiosas na luta para evitar 

violência contra os inocentes no futuro. 
11_Trabalhou como jornalista por mais de 20 anos, principalmente como correspondente estrangeiro e repórter 

investigativo. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 10 

Ocidente corria perigo e que a vitória contra o terrorismo seria um triunfo de todos. 

Acobertados por um ótimo duplo álibi - o papel de liderança imposto pelo fato deles terem 

a maior economia do mundo e a principal indústria cinematográfica – os americanos agiram 

em nome dessa ideia de “proteção do Ocidente”.  Após denúncias de tortura e desrespeito à 

Convenção de Genebra, Bush veio a público para defender a ação novamente, “explicar as 

táticas” e exaltar a qualidade do trabalho que era feito. 

 

Alguns acreditam que os militares e o pessoal da inteligência implicados na captura 

e interrogatórios de terroristas estão correndo o risco de serem acusados de crime de 

guerra, simplesmente por fazer seu trabalho de forma consciente e profissional. Isso 

é inaceitável (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007).   

 

Em 2002, durante um pronunciamento, e em meio aos casos de torturas que 

começavam a repercutir, Bush declarou: “Um por um, os terroristas estão aprendendo o que 

significa a Justiça americana” (UM TÁXI PARA A ESCURIDÃO, 2007). O exemplo de 

Carlotta Gall na tentativa de apurar, compreender, pautar - e denunciar - a morte de Dilawar 

é raro.   

Em 2007, ano de lançamento de “Um Táxi Para a Escuridão”, os dois principais 

jornais brasileiros - “O Estado de S.Paulo” e “Folha de S.Paulo” - não publicaram sequer 

uma reportagem sobre o filme. Nos acervos online da Folha e do Estadão de 2007, não são 

encontrados registros sobre o documentário. Foi realizada uma busca “detalhada”, ou seja, 

“com todas as palavras” e “frase exata” em ambos os arquivos. A pesquisa também foi 

realizada com o nome original do filme, “Taxi to the Dark Side”.  

No dia 27 de dezembro do mesmo ano, o site Omelete Entretenimento UOL, que 

aborda temas da cultura pop como cinema, noticiou que a Motion Picture Association of 

America  (MPAA), órgão que classifica os lançamentos de cinema nos Estados Unidos 

havia censurado o pôster do documentário de Alex Gibney no País. 

 
A MPAA proibiu de circular nos cinemas dos EUA um pôster do 

documentário Taxi to the Dark Side, de Alex Gibney, sobre práticas de tortura do 

exército estadunidense no Afeganistão, no Iraque e em Guantánamo. No cartaz, dois 

oficiais conduzem um preso encapuzado e suas sombras formam as listras da 

bandeira do país. No comunicado oficial, a MPAA diz que "trata todos os filmes da 

mesma forma. Anúncios serão vistos por todas as pessoas, inclusive crianças. Se o 

anúncio não é aconselhável para todas elas, não será aprovado". Segundo a 

distribuidora ThinkFilm, o motivo dado pela MPAA para a proibição foi o capuz e a 

insinuação de abuso."Se pensarmos que o documentário não é um filme-pipoca, [a 

proibição] é absurda. Ela tira toda a força e o significado da arte", anotou a 

ThinkFilm, por meio de seu presidente de distribuição, Mark Urman (OMELETE 

ENTRETENIMENTO UOL, 2007) 

http://omelete.uol.com.br/cinema/mpaa-censura-poster-de-documentario-sobre-tortura-no-exercito-dos-eua/
http://omelete.uol.com.br/cinema/mpaa-censura-poster-de-documentario-sobre-tortura-no-exercito-dos-eua/
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Por que um filme como este não vira notícia? Em Jornalismo cultural: reflexão e 

prática
12

 (2007), Cida Golin
13

 diz: 

 

O jornalismo cultural move-se, em sua maior parte, pela dinâmica do mercado, pela 

estrutura de lançamentos e distribuição, cedendo à sedução da linguagem 

publicitária, à imitação dos enunciados, aos processos de generalização e 

segmentação de públicos e veículos (GOLIN, 2007). 

 

Golin (2007) também discute até que ponto o jornalismo cultural pressupõe 

previsibilidade. Para ela, “há uma diferença significativa entre os critérios de 

noticiabilidade que fazem com que um escândalo financeiro ganhe manchete e o destaque 

recebido pela estreia programada de um filme ganhe destaque na capa da editoria de 

cultura” (GOLIN, 2007).  

Este raciocínio permite uma conexão com o conceito de “valor-notícia” (news 

values).  Em Teorias do Jornalismo Vol. II - A tribo jornalística - uma comunidade 

interpretativa transacional (2005), Nelson Traquina destaca que os valores-notícia “Servem 

de „óculos‟ para ver o mundo e para construir” (TRAQUINA 2005: 94).  Porém, um 

documentário com estas peculiaridades - que coloca em xeque os valores da “Guerra 

necessária” – a forma como os norte-americanos convenceram o mundo da importância da 

ação militar no pós 11 de setembro - não encontra grande repercussão/projeção na imprensa 

brasileira.  

No ano seguinte, em 2008, a obra de Gibney consquistou o Oscar de melhor 

documentário e ganhou uma manchete e menos de dez linhas na “Ilustrada” da Folha de S. 

Paulo (25 de fevereiro de 2008).  

 
O Oscar deste ano de melhor documentário foi para "Taxi to the Dark Side", de 

Alex Gibney e Eva Orner. Os vencedores receberam o prêmio das mãos de Tom 

Hanks. Em seu discurso, Alex ofereceu a estatueta a todos os documentaristas e 

disse que rodou o filme motivado pelos episódios na prisão americana de 

Guantánamo. Ao encerrar seu agradecimento, declarou: "Espero que consigamos 

mudar este país e sair do lado negro" (FOLHA UOL ILUSTRADA, 2008). 

                                                 
12  Texto publicado também In: AZZOLINO, Adriana Pessate, ET AL.7 Propostas para o Jornalismo Cultural: reflexões 

e experiências. São Paulo: Miró Editorial, 2009. 
13 Jornalista e doutora em letras, professora do Departamento de Comunicação do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.  
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No mesmo dia, o Estadão trazia na editoria “Cultura” a manchete “ 'Taxi to the Dark 

Side' leva Oscar de Melhor Documentário" (ESTADÃO.COM, 2008) e reproduzia o  

discuso de Alex. 

" A verdade é que eu acho que minha mulher estava querendo que eu fizesse uma 

comédia romântica, mas depois de Guantánamo e Abu Ghraib isso não foi possível. 

Dedico este prêmio também ao meu pai, que trabalhou na Marinha. Esperamos que 

nós possamos mudar esse país e sair de perto do 'lado dark'", disse o diretor Alex 

Gibney em seu discurso (ESTADÃO.COM, 2008). 

 

Ambos os veículos deram destaque aos resultados do evento e descartaram a 

discussão central, o lado escuro citado pela Folha que é lado dark no Estadão. Segundo 

Traquina (2005), para explicar como os valores-notícia estão presentes no processo de 

produção editorial, o acadêmico italiano Mauro Wolf estabeleceu a distinção entre os 

valores-notícia de seleção e valores-notícia construção.   

 
Os valores-notícia de seleção referem-se a “critérios que os jornalistas utilizam na 

seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um acontecimento como 

candidato à sua transformação em notícia e esquecer o outro acontecimento. (...) Os 

valores-notícias de construção são qualidades da sua construção como notícia e 

funcionam como linhas-guias para apresentação do material, sugerindo o que deve 

ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na construção do 

acontecimento como notícia (TRAQUINA, 2005:78). 

 

Traquina (2005) destaca que é valor-notícia fundamental para o jornalismo a 

notoriedade do acontecimento. “É fácil visualizar este valor ao ver a cobertura de um 

congresso partidário e a forma como os membros da tribo jornalística andam atrás das 

estrelas políticas” (TRAQUINA, 2005:79). Para ele, há uma segunda questão crucial que 

diz respeito à relevância do fato para as pessoas, ou seja, o interesse público. Aspectos que 

foram ignorados pela Folha e pelo Estadão não só no ano de lançamento do filme em 2007, 

nos EUA, após sua premiação, mas também na estreia do documentário no Brasil. Nesse 

sentido, Traquina pontua que este valor corresponde à preocupação de informar o público 

dos acontecimentos que são importantes porque têm impacto sobre ele. “Este valor-notícia 

determina que a noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento incidir ou ter 

impacto sobre as pessoas, sobre o país, sobre a nação” (TRAQUINA, 2005:80). 

Em janeiro de 2009, poucos dias depois da posse do presidente norte-americano 

Barack Obama, 'Taxi to the Dark Side' estreia no Brasil. Os dois jornais seguiram a toada de 

não desdobrar/aprofundar a questão discutida no filme, como se a tortura em nome da 

proteção do Ocidente fosse algo que justifica a omissão. Folha e Estadão citam apenas em 
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seus títulos que “documentários analisam motivações de Bush em guerras” 

(ESTADÃO.COM, 2009), mas não se aprofundam no assunto. Ambos não dedicaram mais 

que quatro linhas sobre a obra. Desta vez, a “Folha de S. Paulo” menciona o documentário 

no “Guia Folha”, uma espécie de “agenda cultural” do veículo. Enquanto “O Estado de S. 

Paulo” traz novamente o assunto em “Cultura”. 

 

1.5. AGENDA-SETTING DE OCASIÃO 

 

A escolha de publicar o assunto apenas como produto de entretenimento tem 

explicações. Parte da imprensa brasileira preferiu destacar que o documentário ganhou o 

Oscar a discuti-lo pelo prisma da tortura como pauta. Cida Golin (2007), ao trabalhar o 

conceito contemporâneo de jornalismo cultural utilizado pela mídia, destaca que ele está 

preso a uma agenda do mercado. 

 
Em geral, a idéia genérica de cultura trabalhada pela mídia responde à divisão entre 

o cotidiano e a produção de obras artísticas, estéticas e culturais. Faz parte da lógica 

das indústrias culturais, da circulação de objetos e da produção de necessidades 

desses próprios objetos. Prioriza a orientação para o uso do tempo livre, 

compartimentando tal segmento no espaço do lazer (GOLIN, 2007). 

 

Por outro lado, para Kellner (2001), “os produtos da cultura da mídia não são 

entretenimento inocente, mas têm cunho perfeitamente ideológico e vinculam-se à retórica, 

a programas e ações políticas” (KELLNER, 2001:123).  

O autor de A Cultura da Mídia destaca que “os textos da cultura da mídia incorporam 

vários discursos ideológicos, estratégias narrativas, construção de imagens e efeitos que 

raramente de integram numa posição ideológica pura e coerente” (KELLNER, 2001:123). É 

neste sentido, que Daniel Piza (2007) expõe as especificidades e reafirma o papel do 

jornalismo cultural: “(...) a imprensa cultural tem o dever do senso crítico, da avaliação de 

cada obra cultural, das tendências que o mercado valoriza por seus interesses, e o dever de 

olhar para as induções simbólicas e morais que o cidadão recebe” (PIZA, 2007:45). 

Os dois jornais agiram da forma oposta ao que Piza considera um dever do 

jornalismo. Seria o preço de um alinhamento quase incondicional da imprensa brasileira à 

norte-americana? Muito antes de 11 de setembro de 2001, Arbex Junior (1996) já alertava: 

“dizer que todos os mulçumanos são fanáticos - como, em geral, faz a mídia, de forma 

irresponsável, preconceituosa e radical – não ajuda em nada a entender as questões 

colocadas pelo mundo islâmico” (ARBEX JUNIOR, 1996: 65).   
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CONSIDERAÇÕES 

 

Beavis e Butt-head fizeram a ficção virar realidade. “Um Táxi Para a Escuridão” 

conseguiu que a realidade ganhasse ares de ficção; a história de Dilawar parece uma trama 

inimaginável, algo que só roteiristas inspirados são capazes de conceber e criar. É difícil 

supor que as duas obras pareçam, na forma e no conteúdo, tão diferentes. A morte do Bin 

Laden, segundo a versão que foi alardeada inclusive pela imprensa brasileira, trouxe paz ao 

Ocidente. Em reportagem, a revista Veja chegou a afirmar que o mundo, sem Bin Laden, é 

um lugar melhor. 

Uma leitura mais atenta, talvez crítica, se encarregou de torná-las, senão iguais, bem 

parecidas. O efeito da cultura de massa já não bate mais à nossa porta; ele também chega 

pelo controle remoto, pelo cinema e por tudo aquilo que a mídia pode suscitar. Quando o 

espaço para a reflexão sucumbe ou é preterido diante da ideia de bem comum que, com o 

perdão pelo pleonasmo, contempla a todos, a opinião pública perde. E perde porque se 

permite ser doutrinada, condicionada a olhar o mundo por um prisma que pode ser 

conveniente a ações que, em nome deste bem, não hesitam em dar o beijo da morte. 

Explodir um gato – com direito a ensinar os adolescentes americanos a fazê-lo – e 

ocultar a tortura a que foi submetido um taxista afegão apontam os muros a se superar na 

construção de um jornalismo mais dialógico. Fica a impressão de uma omissão planejada na 

noticiabilidade daquilo que Um Táxi para a Escuridão denuncia. Se um taxista norte-

americano fosse submetido ao mesmo ritual imposto a Dilawar, o papel da imprensa 

brasileira teria sido o mesmo? E se uma emissora do Afeganistão, num programa 

adolescente, nos ensinasse a incendiar casas e maltratar animais?  
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