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Resumo 
 

Buscamos mostrar que parte do cinema hindi contemporâneo perpetua o mito da 

não violência indiana, para usar um conceito originalmente usado no contexto 

brasileiro por Marilena Chauí. Na Índia também há o mito da não violência, que 

pode ser visto em muitos filmes hindis sobre o conflito na Caxemira. Nestes filmes, 

toda a violência está contida nos caxemirenses, nos muçulmanos (as “classes 

perigosas” do cinema hindi) e nos terroristas estrangeiros que atravessam a 

fronteira da Índia. A violência do Estado Indiano não entra em questão ou é vista 

como algo natural. É o caso do filme Mission Kashmir (2000), cuja recepção por 

parte da plateia de cenas de ação policial é comparada com a do filme brasileiro 

Tropa de Elite (2007). Este artigo também busca mostrar as semelhanças entre a 

violência sofrida pelos povos da Caxemira e das favelas no Rio de Janeiro, no que 

diz respeito à negação de seus direitos humanos básicos.  O artigo se baseia nos 

textos de Chauí e de Machado da Silva, para falar de violência, e de Navnita 

Behera e Sumantra Bose, sobre Caxemira.  

 

Palavras-chave: Não violência. Caxemira. Bollywood. 

                                                 
1 Trabalho a ser apresentado no GI “Comunicación y cultura en medio de la violencia: Poderes 
contra hegemónicos”. 
2 Aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 
Fluminense (Brasil). Email: emiliateles@gmail.com. 



 

 

Este artigo é sobre o mito da não violência, explicado por Chauí (2006). 

Buscaremos mostrar que, de forma semelhante ao que ocorre no Brasil, no 

cinema hindi frequentemente se perpetua o mito da não violência na sociedade 

indiana. Para tanto, analisaremos um filme indiano, produzido em Mumbai, sobre o 

conflito na região da Caxemira (um estado no norte da Índia), Mission Kashmir 

(2000). Este mito é frequente, e nega ao povo caxemirense que ele tenha razão 

em sua indignação, em sua luta, em suas aspirações, em sua violência. Em 

janeiro de 2014, por exemplo, Ayaz Akbar, o porta-voz do grupo separatista 

Hurriyat Conference, afirmou que os filmes de Bollywood estão “longe da 

realidade, porque eles são feitos para vilificar a luta pela liberdade e para glorificar 

as forças armadas”3 .  Ao mesmo tempo, o mito nega a violência do Estado 

indiano, representado na figura da polícia. Mais adiante, buscaremos mostrar que 

a violência policial mostrada no filme não parece ter sido uma questão durante a 

recepção de Mission Kashmir, em contraste com Tropa de Elite, um filme que 

também representa violência policial, mas em cuja recepção esta violência foi 

muito comentada.  

 

Antes de começarmos nossa análise, porém, convém fazer um breve resumo a 

respeito da situação da Caxemira. 

 

Breve história da Caxemira 
 
Não há espaço aqui para falar sobre a história da Caxemira antes do final da 

década de 80, quando começou o movimento armado separatista. Diremos 

apenas que a Caxemira foi o último principado a definir que faria parte da Índia (e 

não do Paquistão, apesar de ter maioria muçulmana) com o fim da colônia 

                                                 
3    Citado no artigo Bollywood films on Kashmir far from reality (2014). Tradução nossa. 



 

britânica em 1947, uma situação que o Paquistão jamais aceitou e que levou a 

três tentativas de invasão da região pelos paquistaneses, em 1947, 1965 e 1999.  

Entre os anos 50 e 70, a Caxemira sofreu um período de grande interferência do 

governo central nos assuntos da região, progressiva perda de autonomia e de 

direitos políticos da população. A situação melhorou ligeiramente nos anos 70. 

Entretanto, em 1984, Indira Gandhi decidiu dissolver o governo democraticamente 

eleito de Farooq Abdullah. O fato das eleições de 1987 terem sido claramente 

manipuladas para favorecer o centro piorou a situação. Muitos dos jovens 

candidatos que haviam buscado resolver os problemas da região 

democraticamente passaram a achar que o único caminho que restava era a 

revolução armada.4 Por exemplo, Yusuf Shah, que liderou o Jammu and Kashmir 

Hizb-ul Mujahideen (JKHM) a partir de 1991, concorreu nas eleições fraudulentas 

de 1987 como candidato de um partido de oposição, e Yasin Malik, que viria a se 

tornar um dos principais insurgentes do Jammu and Kashmir Liberation Front 

(JKLF), entre 1989 e 1990, tinha administrado a campanha de Yusuf Shah nessas 

eleições5. 

 

Em 1989, uma revolta popular armada estourou na Caxemira, liderada pelo JKLF, 

um grupo guerrilheiro que visava a independência da Caxemira. O JKFL 

assassinou diversos membros do partido que estava no poder6. Com o acúmulo 

de protestos de massa contra o governo central na Caxemira, o governo indiano 

mudou de estratégia, apontando Shri Jagmohan governador do estado. Jagmohan 

instaurou um regime de terror, reprimindo violentamente a população, punindo 

todos pela ação dos guerrilheiros, com tortura, estupros, prisões arbitrárias; a 

polícia atirava na população em protestos, houve interrupção do fornecimento de 

comida, etc. Se, por um lado, isso criou uma revolta ainda maior, por outro lado, a 

                                                 
4 Bose (2007). 
5 Bose (2007). 
6 Behera (2006). 



 

repressão feroz do governo central convenceu os militantes caxemirenses de que 

não teriam como vencê-lo com armas. No meio dos anos 90, muitos já estavam 

abertos à negociação. 

 

A repressão a todos os muçulmanos da Caxemira durante o governo de 

Jagmohan nos remete à representação das ‘classes perigosas’ de que Machado 

da Silva (2008) nos fala (no caso, no contexto brasileiro, os favelados). Neste tipo 

de representação, os moradores de favela são vistos como cúmplices dos 

traficantes, porque diversas relações se estabeleceriam entre eles devido à 

proximidade física (de parentesco, econômicas, de vizinhança, etc). Por causa 

dessa relação, os moradores da favela passariam a aceitar a “lei do tráfico” ao 

invés da “lei do país”. Do mesmo modo, no governo de Jagmohan, punia-se toda a 

população, porque mesmo aqueles que não eram efetivamente separatistas eram 

vistos como coniventes, ou terroristas em potencial. Como diz Machado da Silva 

(2008, p. 50), sobre os favelados (mas ele poderia estar descrevendo a situação 

na Índia), mesmo “sabendo-se que a grande maioria não integra as quadrilhas, os 

jovens favelados têm sido percebidos e tratados como em permanente risco de a 

elas aderirem”. Se, no Brasil, o peso recai sobre a cor da pele dos jovens negros, 

na Caxemira o estigma recai sobre os jovens muçulmanos – são eles, e não os 

hindus, que são vistos como terroristas em potencial. O jornalista caxemirense 

Shams Irfan reclama que nos filmes indianos atuais, os muçulmanos são 

retratados como terroristas e antinacionalistas:  

 

Ao longo dos anos, a imagem dos indianos muçulmanos , 

como apresentado no cinema indiano, tem se degradado 

continuamente.  Dos alegres e ricos nababos e imperadores 

em filmes como Shah Jahan, Mumtaz Mahal, Anarkali, 

Mughal-e-Azam, a papéis sem nome de capangas, bandidos, 



 

ajudantes de vilões, elementos antinacionais, etc, a viagem é 

dolorosamente longa [...]7 

 

Outro ponto de semelhança entre a situação dos caxemirenses e os moradores de 

comunidades no Rio de Janeiro é o que Lautier (apud MACHADO DA SILVA, 

2008, p. 54) denomina “cidadania de geometria variável”: o abandono de um 

princípio que define o conceito de cidadão, o de que a cidadania é unívoca e de 

que os direitos e deveres são os mesmos para todos dentro de um território 

nacional. Na Índia, como no Brasil, a cidadania é modificada pelas hierarquias de 

poder, e “nem sempre a linguagem dos direitos é hegemônica”, mas, mesmo 

quando isso ocorre, “o conceito de cidadania surge diferencialmente 'indexado' às 

situações e aos problemas concretos.8” Um exemplo claro está na atitude dos 

governos federal e estaduais em relação aos massacres. O governo estadual de 

Maharashtra, por exemplo, não buscou conter o massacre dos muçulmanos em 

Mumbai, em 1992/1993, nem o governo federal impediu a demolição da mesquita 

de Babri, anunciada por fundamentalistas hindus. Como Guha (2008) explica, na 

maioria dos conflitos, mais muçulmanos do que hindus morreram, mais 

muçulmanos tiveram suas casas queimadas do que hindus. Muitos hindus, 

sobretudo os fundamentalistas, insistem que os muçulmanos deveriam se mudar 

para o Paquistão. Os muçulmanos têm sempre que provar a lealdade à Índia, 

porque sempre estão sob suspeita9. Em minoria, e geralmente mais pobres do que 

o resto da população, os muçulmanos são duplamente vulneráveis. Guha cita o 

poeta indiano muçulmano Khadar Mohiuddin: 

 
                                                 

7 Irfan (2010).  Tradução nossa. 
8 Machado da Silva (2008, p. 54). 
9 O policial em Mission Kashmir, Khan, reclama exatamente disso. Ao mesmo tempo, Mission 
Kashmir reforça o estigma de “traidores” que os muçulmanos indianos carregam ao fazer com que 
os personagens que financiam a missão maligna do vilão sejam indianos muçulmanos cujo plano é 
o de derrubar a Índia (neste ponto, o filme não é realista – até este momento da pesquisa, não 
encontramos nenhuma instância de financiamento do conflito por indianos muçulmanos que não 
fossem da Caxemira). 



 

My religion is a conspiracy 

My prayer meetings are a conspiracy 

My lying quiet is a conspiracy 

My attempt to wake up is a conspiracy 

My desire to have friends is  a conspiracy 

My ignorance, my backwardness, a conspiracy10. 

 

O fundamentalismo hindu, por outro lado, representado pelo partido Bharatiya 

Janata Party e pelo grupo paramilitar Rashtriya Swayamsevak Sangh, tem um 

conjunto de crenças resumido por D.R. Goyal: 

 

[…] os não hindus, especialmente muçulmanos e cristãos, 

têm sido inimigos de tudo que seja hindu e devem, portanto, 

ser tratados como ameaças; […] a história da Índia é a 

história da luta dos hindus pela preservação de sua religião e 

cultura contra o ataque desses estrangeiros; a ameaça 

continua porque o poder está nas mãos daqueles que não 

acreditam nessa nação como uma nação hindu; aqueles que 

falam da unidade nacional como a unidade de todos aqueles 

que vivem nesse país […] são, portanto, traidores; […] os 

hindus devem desenvolver a capacidade de retaliação 

maciça e o ataque é a melhor defesa […].11 

 

Os muçulmanos têm razões para se sentirem ameaçados. Seja como for, o que 

nos interessa aqui é que na Caxemira (talvez por ser uma região 

predominantemente muçulmana), o governo federal negou aos cidadãos direitos 

básicos por muito tempo: o direito ao voto, a eleições limpas, à integridade física 

                                                 
10 Apud Guha (2008, p. 636). 
11 Goyal, apud Guha (2008, p. 637). Tradução nossa. 



 

(o direito de não ser torturado, estuprado, morto, por soldados e policiais). Neste 

último ponto, sobretudo, a situação dos caxemirenses é um pouco semelhante à 

dos moradores das comunidades cariocas. 

 

Sheikh Abdullah, principal líder caxemirense entre os anos de 1940 e 1980, em 

1968, durante um breve período em que não estava preso, reclamou que “a 

democracia indiana acaba em Pathankot [a última cidade no Punjab indiano antes 

da fronteira com Jammu]. Entre Pathankot e Banihal [a passagem pela montanha 

que conecta Jammu com o Vale da Caxemira] você pode ter algum nível de 

democracia, mas para além de Banihal, não há nenhuma. O que há na Caxemira 

tem algumas das piores características  do regime colonial”12. Nehru (primeiro 

ministro da Índia de 1947 até sua morte em 1964) foi, segundo Behera (2006), 

igualmente responsável por não permitir que a oposição democrática criasse 

raízes na Caxemira. Sumantra Bose afirma que Nehru tinha concluído que o 

interesse nacional era mais importante do que a democracia e que como a política 

na Caxemira  

revolvia ao redor de personalidades, não havia material para 

a democracia ali... ele subordinou as reivindicações da 

democracia, moralidade e aspirações subnacionais às 

reivindicações de [um certo conceito de] nacionalismo 

indiano. No processo, foi negado aos caxemirenses até um 

governo que tivesse que prestar contas, quanto mais a 

possibilidade de autodeterminação.13 

 

                                                 
12Apud Bose (2007, p. 175-176). Tradução nossa. 
13 Apud Behera (2006, p. 41). Tradução nossa. De certa forma, é paradoxal que Nehru, que sempre 
havia sido absolutamente a favor da democracia, no caso da Caxemira tenha tomado esta posição. 
Talvez caiba a colocação de Chauí (2006) sobre a cidadania concebida como um privilégio de 
classe, que as classes dominantes concedem às classes populares, a ser retirado quando não for 
mais de seu interesse. Neste sentido (não há como ter certeza), é possível que Nehru não 
considerasse a cidadania como um valor absoluto, independente das circunstâncias. Colocar a 
nação acima da cidadania não deixa de ser uma forma de autoritarismo. 



 

Esta ausência da democracia na Caxemira era uma violência, no sentido dado por 

Marilena Chauí (2006, p. 123): “na cultura ocidental, a violência consiste no ato 

físico, psíquico, moral ou político pelo qual um sujeito é tratado como coisa ou 

objeto. A violência é a brutalidade que transgride o humano dos humanos e que, 

usando a força, viola a subjetividade (pessoal, individual, social), reduzindo-a à 

condição de coisa”. Assim, negar aos caxemirenses o direito de escolher seus 

representantes, seus governantes, mesmo seu país, é uma violência. Como Chauí 

(2006) aponta, sem direitos não há sujeitos; quem não é reconhecido como sujeito 

é tratado como objeto, o que é exatamente o que constitui a violência. Negando os 

direitos políticos dos caxemirenses, tanto indianos (durante anos) quanto 

paquistaneses os tratavam como peças em prol de outros interesses. 

 

Voltando aos anos 90, o problema na Caxemira continuou, essencialmente, 

porque o Paquistão começou a infiltrar seus próprios terroristas para dentro da 

Caxemira. Diversos campos de treinamento de guerrilha foram criados em Azad 

Kashmir, perto da fronteira com a Índia14. O JKLF logo foi perdendo poder para o 

Hizb-ul-Mujahideen, um grupo com apoio paquistanês que começou a falar em 

jihad. Os grupos de guerrilheiros que surgiram sustentados pelo Paquistão não 

eram favoráveis à independência: ao contrário, tinham dois objetivos – a união da 

Caxemira com o Paquistão e a fragmentação da Índia. Neste sentido, os líderes 

da independência e os militantes mais moderados que começaram a buscar um 

diálogo com a Índia foram assassinados ou excluídos dos grupos. Behera (2006) 

cita uma organização de jihad, com a sua base no Paquistão (ela não identifica 

qual), que em 1993 afirmou que 

 

O slogan que diz que os caxemirenses deveriam decidir 

o futuro da Caxemira tem conduzido a um mal, que está 
                                                 

14 Anos mais tarde, o cultivo dos terroristas e da Jihad se voltaria contra o governo paquistanês: o 
Paquistão perderia o controle dos grupos e o presidente paquistanês Musharaf sofreria tentativas 
de assassinato efetuadas por eles. 



 

distorcendo a identidade islâmica do movimento 

presente e o reduzindo a um mero movimento 

democrático. Do ponto de vista islâmico, a opinião do 

povo não tem importância. A Lei de Deus e do Profeta 

(que a paz esteja com ele) deve ser suprema e deve 

ser obedecida. Fora isso, nenhum grupo e nenhum 

indivíduo pode decidir tudo15. 

 

O grupo Lashkar-e-Taiba, que também atua na Caxemira, concorda: “A noção de 

soberania do povo é anti-islâmica. Só Alá é soberano”16. O grupo tem ainda o 

slogan “Demandas por democracia serão respondidas com granadas e bombas” 

(BEHERA, 2006, tradução nossa). 

 

Em meados dos anos 90, percebendo que a estratégia de repressão não estava 

dando certo, o governo indiano decidiu permitir eleições livres e justas, e libertou 

líderes guerrilheiros da Caxemira, buscando o diálogo com eles. Quando os 

líderes insurgentes caxemirenses começaram a se abrir para a negociação com o 

governo indiano, em meados dos anos 90, e estavam debatendo se concorreriam 

ou não nas eleições, vários deles foram assassinados pelos infiltrados 

paquistaneses. Os grupos fundamentalistas ameaçavam e atacavam todos que 

dialogassem com o governo indiano. 

 

Que a meta do Paquistão era sangrar a Índia pela manutenção de uma guerra de 

guerrilha prolongada e desestabilizar o país inteiro se tornou mais clara em 2001, 

quando terroristas financiados pelo Paquistão jogaram bombas no Parlamento 

Indiano, em Delhi. O chefe do Hizb-ul-Mujahideen, por exemplo, disse que 

                                                 
15 Apud Behera (2006, p. 158). Tradução nossa. 
16 Apud Behera (2006, p. 158). Tradução nossa. 



 

queriam “atingir a Índia economicamente17” e expandir os ataques para outras 

regiões da Índia. O chefe do Lashkar-e-Taiba disse que “a jihad na Caxemira vai 

logo ser expandida para a Índia inteira.”18. 

 

Atualmente, os diálogos entre os caxemirenses e o governo indiano são em 

grande parte impedidos pelo Paquistão e os terroristas que este sustenta. Os 

grupos terroristas, atualmente, são quase inteiramente compostos por 

estrangeiros, e eles continuam travando uma guerra de guerrilhas. Depois de 11 

de Setembro, o Paquistão teve que apoiá-los menos explicitamente, por causa da 

pressão americana (a partir deste momento, os Estados Unidos e a Índia 

passaram a ter um inimigo em comum). Em 1999, o Paquistão invadiu a Caxemira 

pela terceira vez, sem sucesso. 

 

A população começou a protestar contra os militantes estrangeiros, e contra a 

imposição do fundamentalismo islâmico. Os caxemirenses também se 

incomodavam com a transformação da jihad em um negócio ilegal lucrativo 

(sobretudo, extorsão de comerciantes). Behera (2006) aponta, por exemplo, que 

em 1992, 5000 mulheres protestaram contra a morte de uma família hindu da 

região. Em outro caso, a população muçulmana local atacou com pedaços de pau 

militantes que tinham atirado em comerciantes hindus em Srinagar. Os 

caxemirenses também passaram a rejeitar o Paquistão, percebendo que a jihad 

pregada pelos paquistaneses não era a favor de sua independência, mas da 

conquista da Caxemira pelo Paquistão. Após mais um assassinato de um líder 

pró-independência, em 1994, milhares de muçulmanos protestaram com o slogan 

“jo mangega Pakistan, usko milega kabristan” (“quem exigir Paquistão será 

morto”)19. 

 
                                                 

17 Apud Behera (2006, p. 159). Tradução nossa. 
18 Apud Behera (2006, p. 162). Tradução nossa. 
19  Behera (2006, p. 164). Tradução nossa. 



 

Mission Kashmir20 
 

Este filme não tem mentiras, todos os roteiristas trabalharam 

muito duro para conseguir a verdade, você pode gostar ou 

não do filme, mas não há mentiras, tudo que você vê no filme 

é verdade.21 

 

Marilena Chauí (2006) falando no contexto do Brasil, e do mito da não violência 

em nosso país, escreve que a mitologia da não violência brasileira opera com dois 

procedimentos principais: primeiro, afirmando que a nação brasileira e os 

brasileiros não são violentos – toda a violência seria realizada por pessoas que 

não fazem parte da nação (ainda que possam ter nascido e crescido no Brasil). Ou 

seja, violentos são eles, não nós, brasileiros. Esse é um procedimento de 

exclusão, que joga o violento para fora do que constitui a nação. Segundo, há um 

procedimento que distingue entre o acidental e o essencial: a violência dos 

brasileiros seria passageira, um “surto”, e não afetaria a não violência que está na 

essência dos brasileiros. Ou seja, a violência brasileira ocorreria por força das 

circunstâncias – com o retorno da normalidade, o brasileiro voltaria ao seu estado 

pacífico essencial. Poderíamos até ir mais longe, dizendo que, nesse mito, a 

pessoa é levada involuntariamente à ação violenta, seja pela força das paixões 

(ela estaria momentaneamente “fora de si”), seja por aquilo que as circunstâncias 

exigiriam em determinado momento  (para salvar alguém, para proteger, garantir a 

ordem, etc). 

                                                 
20 Enredo: um policial, Khan, adota um menino cuja família havia massacrado ao atacar 
separatistas responsáveis pela morte de seu filho. O menino, Altaaf, descobre quem é o policial e 
foge. Dez anos depois, o rapaz volta, agora fazendo parte de um grupo terrorista, para tentar matar 
seu pai adotivo. Por sua vez, com a futura visita do primeiro ministro da Índia à Caxemira, Khan 
precisa derrotar os terroristas e garantir a segurança. O que Altaaf não sabe é que a missão que 
está executando (“Missão Kashmir”) tem como objetivo causar um enorme massacre inter-
religioso, que levaria à fragmentação da Índia inteira. Quando percebe, o jovem se volta contra os 
terroristas e ajuda o policial a derrotá-los. 
21 Vidhu Vinod Chopra, diretor de Mission Kashmir, apud Ahmed (2000). Tradução nossa. 



 

 

Em Mission Kashmir, um policial indiano muçulmano caxemirense, Inayat Khan, 

lutando contra os separatistas que foram responsáveis pela morte de seu filho, ao 

invadir uma casa onde eles se abrigavam, abre fogo contra todos, matando 

também uma família inteira que os hospedava contra a sua própria vontade (a 

história do filme é a do único sobrevivente do massacre, Altaaf). Como ele explica 

para a esposa, mais tarde, “eu simplesmente matei cegamente todos os que 

estavam em meu caminho. Quem era militante, quem não era... eu não conseguia 

ver nada”. Mas o policial é “essencialmente bom”, então pôde ser absolvido pela 

esposa (“você fez sem querer. Em seu lugar, talvez eu tivesse feito o mesmo”) e 

pelo governo, já que sequer se levantou a hipótese de que ele poderia ser 

processado. O momento de fúria é representado como passageiro, acidental, 

resultante da situação de anomia da Caxemira. Além disso, seu único remorso é 

pela morte da família em cuja casa os terroristas tinham se hospedado: como 

Chauí (2006, p. 132-133) aponta, no mito da não violência, os que são 

“essencialmente violentos” têm uma “natureza monstruosa”, o que “justifica e 

legitima o extermínio sumário 'deles', porque, sendo naturalmente violentos, são 

irrecuperáveis e inassimiláveis pela sociedade, são um risco permanente que não 

pode ser tolerado.” Assim, não se questiona o extermínio dos terroristas (a 

“monstruosidade” deles é estabelecida em uma cena anterior do filme, quando o 

líder deles mata uma família inteira dizendo que “a independência da Caxemira 

exige mártires”), nem o fato de não ser dado a eles direito a um julgamento22, o 

fato de os policiais arrombarem a porta de uma casa pobre (essencialmente um 

barraco) e entrarem atirando (uma cena que lembra muito imagens do BOPE 

entrando nas favelas à procura de traficantes em filmes como Tropa de Elite)23. De 

                                                 
22 Há uma cena em que Khan executa dois terroristas presos como forma de extrair uma 
informação de um terceiro. 
23 Há uma fala de um morador de uma comunidade no Rio de Janeiro, citada por Machado da Silva 
(2008, p. 65) a qual esta cena da entrada no barraco da família de Altaaf nos remete: “Os policiais 
não respeitam os moradores […] Já chegam atirando, confundem os trabalhadores com os 
marginais. O portão de entrada da minha casa eles arrombaram...” 



 

fato, o mesmo policial que no início do filme é responsável por esse massacre é o 

herói do filme (e seu heroísmo também fica claro na primeira cena, em que ele 

salva a vida de um subordinado; em todo caso, as cenas românticas que ele 

protagoniza com a esposa, inclusive musicais, estabelecem seu lugar entre os 

bons). Outras cenas, em que ele violentamente interroga prisioneiros, em que ele 

invade outros barracos para matar outros terroristas, são mostradas como algo 

natural: tudo justifica a ação violenta do governo indiano. Como Chauí (2006, p. 

126) aponta, “admitir que tortura, racismo e discriminação sexual são violência 

seria admitir que as ‘forças da ordem’ são violentas e que há violência nas 

relações sociais brasileiras”. No filme, a ação violenta do policial é justificada pela 

urgência de sua missão, impedir que os terroristas destruam a Caxemira. Além 

disso, como o policial é caxemirense, ainda que a violência seja percebida como 

tal, ela fica inteiramente restrita aos caxemirenses (os muçulmanos já são, em 

todo caso, costumeiramente retratados como violentos nesses filmes hindis).  

 

No Brasil, o personagem principal do filme brasileiro Tropa de Elite (2007)24 (um 

policial, Nascimento, que luta contra o tráfico de drogas como medida preventiva 

antes da visita do Papa ao Rio de Janeiro), ironicamente também foi considerado 

“o maior herói do cinema na história” em votação promovida pelo site iG em 2012, 

com 20.238 votos. No filme, Nascimento tortura moradores de favelas e 

traficantes, em sua busca para “pacificar” comunidades dominadas pelo tráfico. As 

platéias de Tropa de Elite “aplaudiam cenas de tortura de traficantes; após as 

sessões, saíam pela rua gritando ‘Caveira!’, como se denominam os soldados da 

corporação, cujo símbolo é um crânio, ou cantando a música-tema (‘homem de 

preto/qual é sua missão?/entrar pela favela/e deixar corpo no chão’).”25 No caso 

                                                 
24 Tropa de Elite (2007) tem semelhanças de enredo com Mission Kashmir: a visita planejada de 
uma autoridade importante (primeiro ministro/papa) a uma região turbulenta (Caxemira/Rio de 
Janeiro) requer a derrota de terroristas/traficantes que podem ameaçar a segurança do visitante. 
Em ambos os filmes, utilizando métodos violentos, que incluem tortura e execução, o policial luta 
contra estes grupos criminosos. 
25 Apud de Souza Minayo (2007). 



 

de Tropa de Elite, ao contrário de Mission Kashmir, não houve a intenção de tornar 

o personagem do policial um herói. Em entrevista para o site Omelete, o ator que 

interpreta Nascimento, Wagner Moura, afirma que para ele e o diretor, “nunca um 

cara que tortura pessoas e coloca gente no saco pode ser visto como um herói”26. 

José Padilha, diretor do filme, afirma o mesmo: “Não dá para vê-lo como um 

herói.”27 Nesta entrevista, ele nega que a violência do Bope tenha sido valorizada 

pela trilha sonora: “Para a trilha sonora, eu peguei o que os policiais ouviam na 

viatura, principalmente rock, para ajudar a constituir o ponto de vista deles”. A 

violência também não teria sido hollywoodiana (para usar um termo do 

entrevistador): “O ‘Tropa’ não tem nada de hollywoodiano. [...] eu tentei filmar 

como se fosse um documentário.”28  

 

Se a aprovação da conduta de Nascimento por parte da plateia revela o 

autoritarismo da sociedade brasileira, uma grande diferença em relação à 

recepção de Tropa de Elite para Mission Kashmir é justamente a presença desta 

discussão sobre as cenas de violação de direitos humanos. No caso de Mission 

Kashmir, até este momento da pesquisa, não encontramos nenhum artigo indiano 

condenando (ou mesmo comentando) a conduta do policial Khan, a execução dos 

prisioneiros, a violência do Estado que o filme valida. Padilha, por sua vez, teve 

que responder a diversas perguntas sobre o tema, feitas por entrevistadores 

brasileiros: “E sobre a acusação de que o filme transforma o capitão Nascimento 

(Wagner Moura) em herói, apesar de ele ser adepto da tortura?”, “Mas uma parte 

do público tem glorificado o personagem, não?”, “Mas como explicar essa reação 

positiva ao Nascimento, mesmo que de apenas uma parcela do público?” 29. Em 

contraste, algumas das perguntas que Vidhu Vinod Chopra, diretor de Mission 

Kashmir, teve que responder em entrevistas: “O filme, Mission Kashmir, é um filme 

                                                 
26 Apud Forlani (2010). 
27 Apud Calil (2007). 
28 Em entrevista para Calil (2007). 
29 Calil (2007). 



 

para o futuro, um filme de esperança?”, “Você teve algum problema filmando na 

Caxemira?”,“O quanto de verdade há na representação de Mission Kashmir?”, 

“Você se preocupa com algumas das respostas que você vai receber sobre 

Mission Kashmir?”30. Embora algumas destas perguntas possam eventualmente 

ser relativamente críticas, elas não comentam a violência policial no filme. 

 

Voltando a Mission Kashmir, essa cena inicial do massacre da família de Altaaf 

tem uma dupla função: deixar claro que a culpa não é do governo indiano (o 

policial é que estava “fora de si” devido à morte do filho) e dar uma razão outra 

para a transformação do jovem sobrevivente em um terrorista, dez anos depois. O 

jovem rejeita a Índia não porque queira a independência, ou porque o Estado 

indiano seja violento e não democrático (na Caxemira), mas porque um trauma o 

atormenta. Seu objetivo principal é matar o homem que matou sua família, não 

conquistar a independência, que ele sequer menciona. Como um jornalista 

caxemirense, Inam ul Rehman, escreveu, “A outra lacuna que é comum à maioria 

dos filmes de Bollywood feitos sobre a questão da Caxemira é a completa 

ausência das aspirações das massas caxemirenses.”31 Ao transformar essa 

história passada no contexto da Caxemira em um conflito extremamente pessoal, 

o filme nega a justificativa para as ações terroristas dos separatistas, que ficam 

num vácuo de pura maldade, “monstruosidade natural”. A “ação dos vencidos é 

apresentada não como luta contra a violência (isto é, contra a redução de sujeitos 

a coisas), mas como violência a ser eliminada para que se construa a imagem da 

não violência.”32 

 

Voltando a esta questão da não representação das razões pelo movimento 

separatista, nos remetemos a algo dito por Chauí (2006), quando ela escreve 

                                                 
30 Ahmed (2000). Tradução nossa. 
31 Rehman (2006). Tradução nossa. 
32 Chauí (2006, p. 130). 



 

sobre a “história dos vencedores” de que Walter Benjamin falava, e que apaga o 

relato dos vencidos: 

 

Sobre estes, abate-se uma tripla violência: a de seu silêncio, 

para que o vencedor fale em seu lugar, pois, silenciado, o 

vencido se torna coisa manipulada pelo saber do historiador, 

cujo ponto de vista coincide com o do vencedor; a de sua 

figura reduzida à do revoltoso violento, que precisa ser 

eliminado fisicamente (por prisão, tortura e morte) e 

historicamente (pelo silêncio); e, enfim, a violência da própria 

história do vencedor, que se apresenta como contínua e 

progressiva, pois nela a contraviolência dos vencidos é 

transformada em momento acidental. Assim, não só a 

continuidade histórica é obtida pela eliminação dos vencidos, 

mas ainda é apresentada como vitória da justiça contra a 

injustiça, porque suprime a desordem.33 

 

Não é possível falar de uma vitória do governo indiano contra os movimentos 

separatistas da Índia, porque o movimento persiste, ainda que a situação tenha 

mudado consideravelmente nos últimos anos. Além disso, não é simplesmente 

uma situação de opressor e oprimido, porque há um terceiro jogador, o Paquistão. 

Ainda assim, houve um momento em que este estado indiano foi realmente 

oprimido pelo governo central e, neste sentido, o fato de um filme de uma outra 

região (Mumbai) ter sido  feito sobre o conflito constitui uma situação em que o 

vencedor fala em nome do vencido. Mission Kashmir não apenas transforma uma 

luta social contra um estado opressor em uma monstruosidade (no filme, os 

grupos separatistas são reduzidos a assassinos de crianças e mulheres), e nega 

                                                 
33 Chauí (2006, p. 128-129). 



 

qualquer razão para a luta (o Estado e o exército indiano que ocupam a região 

estão notavelmente ausentes do filme – assim, os guerrilheiros parecem não ter 

inimigos reais, e apenas se voltam contra a população, por pura maldade), como 

transforma um conflito social cuja origem está na negação dos direitos humanos 

dos caxemirenses pelo Estado indiano em uma mera história de vingança.  

 

Conclusão 
 
Chauí (2006) afirma que a primeira tarefa do mito da não violência é esconder a 

realidade da luta de classes e das divisões sociais, classificando os episódios de 

violência como momentos de anomia, ou seja, como algo que não é essencial à 

sociedade, um momento passageiro. Em Mission Kashmir, quase todos os 

personagens são ou estrangeiros ou caxemirenses (com exceção dos indianos 

muçulmanos que encomendam o ataque ao vilão). O Estado indiano, principal 

razão da violência na região, não é apresentado, como se a situação fosse 

exclusivamente uma questão da Caxemira. Mission Kashmir apresenta todos os 

separatistas como terroristas e não dá razões para suas lutas, justificando a 

violência do Estado Indiano e do próprio governo da Caxemira (que é mostrada 

ora como resultado da anomia na região, ora normalizada como necessária para a 

manutenção da ordem, ora como uma violência do indivíduo, e não do Estado). O 

fato de uma parte dos caxemirenses serem apresentados pelo filme como “nós” 

apaga as divisões sociais, inclusive de classe, mas, sobretudo, de diferentes 

níveis de cidadania na Índia (a cidadania “de segunda classe” na Caxemira em 

relação à cidadania mais plena em Delhi, por exemplo). Diante dessa unidade do 

povo indiano que o filme retrata, o movimento de independência caxemirense é 

apresentado como “crime de uns poucos contra todos”, uma “violência contra a 

nação”, para usar as palavras de Chauí (2006, p. 134), ao invés de como uma luta 

contra a violência do próprio Estado indiano. É neste sentido que argumentamos 

que Mission Kashmir perpetua o mito da não violência da sociedade indiana. 
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