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Questões - filme TROPA DE ELITE 2 – História – I UND. 90 ANO  

OS ALUNOS DEVEM ASSITIR AO FILME TROPA DE ELITE 2 QUE PODE SER FEITO CLICANDO NO SEGUINTE LINK:  

https://drive.google.com/file/d/1d9bqXvbMQAGBsv0kdNN_tTcy16pq_CDO/view 

DEPOIS DE ASSITIR O FILME, RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO. 

1- Faça uma comparação entre o voto de cabresto durante a Primeira República ( 1889-1930) e a forma das 

Milícias conseguirem voto nas comunidades pobres da cidade do Rio de Janeiro evidenciada no filme. No 

final das contas, há diferenças ou não? Qual ou quais? 

2- Explique de que forma o governador do Rio, o secretário de segurança, a Polícia Militar e as milícias 

sustentavam – com a participação das pessoas das comunidades – aquilo que o Coronel Nascimento 

chamava de “ o SISTEMA”? 

3- Por que o chefe de redação do jornal “ A HORA” se recusou a denunciar a morte de Lara, uma de suas 

jornalistas investigativas, mesmo com o deputado Fraga mostrando, através de uma gravação telefônica, 

que ela fora morta pela milícia comandada pelo policial Rocha? Atualmente, existem jornais na mesma 

situação que o do filme colaborando com o Sistema? De que forma? 

4- “ Só que no Brasil é difícil prender autoridade. Político, então, nem se fala. Imagina a merda que ia dar se 

o BOPE ‘trabalhasse’ corrupto como ‘ trabalha’ traficante” ( Coronel Nascimento em 1:34h). Por que o 

Coronel Nascimento afirmou isso? Ele tem razão? Por que? Argumente com exemplo a favor e/ou contra 

o pensamento  do Coronel Nascimento exposto acima. 

5- “ O Sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses. Cria 

novas lideranças. Enquanto as condições de existência do Sistema tiverem aí, ele vai resistir”( Coronel 

Nascimento).  Na sua opinião, a quais condições de existência, o Coronel Nascimento se refere no filme?  

6- “ Todos sabem que o deputado Guaraci se elegeu com o dinheiro do crime, com o dinheiro da milícia. Se os 

senhores o efetivarem como presidente dessa Comissão [ do Conselho de Ética] estarão atestando que são 

como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo.”( Trecho do filme onde o 

Deputado Federal Fraga discursa no  Congresso Nacional em Brasília).  

Na atualidade, o Brasil está realmente passando por algo assim, tendo políticos corruptos a frente de cargos 

importante de comando do país. Porém, finalmente, muitos estão sendo presos ou afastados dos seus cargos pela 

Polícia Federal e a Justiça. A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff sofreu um processo de Impeachment( 

impedimento) E o ex-Presidente Lula foi preso e condenado por corrupção. Na sua opinião, O Brasil ainda tem 

jeito? Por que? Argumente. 
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