
Análise Junguiana do Filme: Tropa de Elite – Acadêmico: Marciano Rodrigues 

                 www.institutoamago.com      

 

Escolha um filme, faça uma pequena sinopse do mesmo e identifique o arquétipo principal 

encontrado no personagem e diga quais são as vantagens e desvantagens que esse arquétipo 

traz e qual outro arquétipo deveria ser desenvolvido (exceto o Self) para que haja um equilíbrio. 

Faça o embasamento teórico buscando nos materiais postados na plataforma (apostilas, livros 

e artigos) pode usar outras fontes também, desde que citada a fonte.  

Turma de Formação em Psicanálise Clínica – T2/2018 da Academia de Terapeutas. 

Acadêmico: Marciano da Silva Rodrigues 

 

A história se passa na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1997, onde um capitão do 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE), chamado Alberto Nascimento (Wagner Moura) se 

encontra em um dilema entre se dedicar a família as vésperas de ter o seu primeiro filho que 

está para nascer ou cumprir a sua missão de manter a paz e a ordem com a visita do Papa que 

virá ao Rio. 

Paralelamente a história do capitão Nascimento, dois amigos de infância se tornam 

aspirantes a oficiais da policia militar e se destacam pela honestidade e honra ao realizar suas 

funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam. 

Com o nascimento de seu primeiro filho, Capitão Nascimento não aguenta mais a 

pressão de sua vida no batalhão, mas antes de sair precisa escolher um substituto. Este, além 

de ser honesto, tem de ser forte para suportar o trabalho e competente o suficiente para poder 

substituí-lo, a vaga ficará entre dois oficiais da PM, Neto (Caio Junqueira) e Matias (André 

Ramiro). 

Logo no inicio, o filme mostra a seguinte frase do psicólogo social americano Stanley 

Milgran (1974) “A psicologia social deste século nos ensinou uma importante lição: usualmente 

não é o caráter de uma pessoa que determina como ele age, mas sim a situação na qual ela se 

encontra”. Talvez por esse fato o filme começa com cenas que mostravam o dilema em que o 

personagem capitão Nascimento se encontrava, entre escolher a família e o trabalho. O que no 

inicio se mostrava um grande problema a ser resolvido, algo que estava levando o personagem 

a ter problemas de saúde foi resolvido rapidamente após a morte de seu futuro substituto. 
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Análise: Com base na concepção da psicologia analítica sobre os arquétipos proposta por Carl 

Gustav Jung (1875-1961) é a seguinte: “à diferença da natureza pessoal da psique consciente, 

existe um segundo sistema psíquico, de caráter coletivo, não pessoal. ao lado do nosso 

consciente, que por sua vez é de natureza inteiramente pessoal e que - mesmo quando lhe 

acrescentamos como apêndice o inconsciente pessoal - consideramos a única psique passível 

de experiência. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. 

Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tomar-se 

conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência” (Os arquétipos e o 

inconsciente coletivo pág. 54). 

Com base nessa teoria podemos então definir arquétipos como padrões simbólicos de 

diferentes formas que em toda e qualquer cultura que é herdado entre as gerações. 

“representam o modelo básico do comportamento instintivo”. (Apostila pág. 33) 

Dentre as várias peças que montam um quebra-cabeça o arquétipo faz parte do inconsciente 

coletivo que é parcialmente herdado. “Estas imagens são universais e que podem ser 

reconhecidas nas manifestações culturais de diferentes sociedades, seja na fala, no 

comportamento das pessoas ou nos seus sonhos, porque a cultura afeta tudo o que fazemos, 

mesmo que não percebamos” C G Jung. 

Analisando o personagem em questão fica bem claro ao longo de todo o filme que ele 

desenvolve um arquétipo bastante definido: 

O arquétipo de herói. Por ter uma profissão de risco e estressante, em uma cidade 

violenta, já é natural que esse arquétipo seja desenvolvido no policial além da hierarquia e 

disciplina militar que condiciona a pessoa a ser capaz de enfrentar qualquer obstáculo para o 

beneficio de melhorar o mundo. Com o arquétipo de herói desenvolvido desencadeia na vida 

do personagem o complexo de poder agregado a si as experiências de lidar frequentemente 

com enfretamentos e a capacidade de suportar a adversidade levando o personagem a ser um 

referencial de competência e coragem sendo o instrutor de novos policiais. Essas são as 

qualidades de quem tem o arquétipo de herói. 

Em contrapartida, o arquétipo de herói mostra seu lado negativo a partir do momento 

em que o pretendente a substituto do personagem é baleado após uma troca de tiros com 

traficantes, com esse problema o “herói” tem uma nova missão, treinar um novo substituto e 
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vingar a morte do anterior, para isso, o arquétipo de herói vem se impondo de forma arrogante 

em relação à esposa que supostamente o pressiona a sair da policia e como consequência disso 

ela vai embora de casa deixando o personagem livre para mais uma batalha a lutar. No final ele 

se encontra dentro de sua própria força, não deixando a policia. 

Certamente, o arquétipo a ser desenvolvido no personagem para que haja um equilíbrio 

é o arquétipo de cuidador. Por ser um arquétipo de pessoas altruístas, daria equilíbrio ao herói, 

pois buscaria os seus objetivos e não esqueceria a família. Ao amar o seu próximo como a si 

mesmo busca-se sempre proteger e cuidar dos outros mesmo que venha receber em troca a 

ingratidão. 
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