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O Segredo dos Seus Olhos, drama romântico-policial dirigido por Juan José 
Campanella (Argentina-Espanha/2009),adaptado do romance La pregunta de 
sus ojos, de Eduardo Sachari. 
 
 
O filme 
 
Benjamín Espósito (Ricardo Darín) é uma espécie de secretário de diligências 
do Ministério Público, com atuação no Juízo Penal, que acaba de se aposentar. 
Longe da cena judiciária, Benjamín decide escrever um livro sobre um caso de 
homicídio ocorrido há mais de vinte anos. De início, procura a sua antiga chefe, 
a Doctora Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil), que, nos dias atuais, 
representaria a Promotoria de Justiça — o filme transcorre em 1974, quando o 
MP não tinha a configuração atual. 
  
 
Durante anos, “Benja” atuou ao lado da polícia judiciária nas investigações de 
crimes. O prestativo agente contava com o apoio de Pablo Sandoval (Guillermo 
Francella), fiel amigo e colega de cartório judicial. Sandoval é o retrato do típico 
burocrata (aparentemente) feliz. Funcionário público sem compromisso, 
simpático e sorridente, encontra na garrafa a razão de seu viver. Para fugir do 
trabalho, atende ao telefone da repartição, dizendo: ” banco de espermas, setor 
de doações”. 
  
 
Procurada, e a fim de auxiliar na escrita do livro, Irene entrega para Benjamín 
uma antiga máquina de datilografar. Nesse momento, uma rápida frase passa 
desapercebida para o público leigo. Irene, ao retirar a máquina cheia de poeira 
de um armário da Corte Penal, declara:” – vai ajudar a escrever, mas deve ser 
do tempo do caso ‘Petiso Orejudo’”. Refere-se ao famoso caso que data do 
início do século passado, que é citado por inúmeros criminólogos, do sujeito 
desajustado desde a infância. A bela Irene fez uma blague com Benjamín, 
porém o público não tem a obrigação de entender tudo isso. 
 
É nesse contexto que Benjamín inicia a redação de sua novela. Recorda-se, 
então, do crime bárbaro em que trabalhou, isto é, um violento estupro, seguido 
de morte. A jovem e bonita vítima era casada com Ricardo Morales (Pablo 
Rago), a quem Benjamín, diante do visível sofrimento experimentado pelo 
viúvo, promete prisão perpétua para o culpado. 
  
 
Duas décadas depois do homicídio, Benjamín Espósito reconstrói o iter 



criminis: narra como procedeu a apuração dos fatos, o processo e o 
cumprimento da pena do acusado até a sua inexplicável liberação.  
 
O recorte sobre a investigação prossegue e o roteiro leva o assistente ao 
passado e ao presente com leveza e rapidez. Ao tempo que reconstrói a 
história do crime e do processo, tempera o romance com fatos do dia-a-dia 
contemporâneo. 
 
Fora o excelente drama romântico-policial que fascina a qualquer um — 
sobretudo quem atua nas Ciências Criminais e quem conhece um pouco da 
Justiça Penal —, o que me motiva a escrever é sobre a paixão que movimenta 
o filme ou, ainda, sobre as paixões possíveis que dão cor aos caminhos das 
pessoas.  
 
A narrativa é, por si só, muito apaixonante e remete ao mundo das paixões de 
diversas formas e perspectivas — este é o ponto que me interessa. 
 
Paixão 1ª 
 
 
A localização do autor do delito resolve-se a partir do encontro das cartas do 
homicida foragido para a sua mãe, em que são citados inúmeros nomes que a 
princípio nada dizem. Depois, vê-se que são nomes de jogadores de futebol 
que marcaram a história do “clube do coração” do assassino.  
 
Surge, aqui, a paixão como fanatismo, a paixão clubística. O filme é marcado 
por uma cena impactante dentro de um estádio, em um jogo do Racing Club. A 
cena transmite com exatidão a realidade de uma torcida de futebol — é 
impressionante. O significado que se extrai, nas palavras de Sandoval, é que 
aquele é um homem, capaz de mudar tudo, mas não muda a sua paixão pelo 
clube de futebol – muda de rosto, muda de mulher, muda de cidade, muda de 
trabalho, mas não muda de time; é paixão! 
 
 
Paixão 2ª 
 
 
Mas não é só isso. Sandoval, mesmo diante da mira de um revólver, fiel e leal 
ao amigo Benjamín — é verdade que não tinha muito a perder na vida —, 
quando indagado qual é o seu nome e se era de fato Benjamín, silencia, vindo 
a falecer no lugar de seu amigo. 
 
 
O que se tem, agora, é paixão e desapego. Paixão, pelo bom amigo, que passa 
o filme sempre pronto para ajudá-lo; desapego, por sua vida desregrada e 
marcada pelo álcool. Mais do que nunca, reside aqui a paixão de um amigo 
pelo outro, capaz de levar à morte.  
 
 
 



Paixão 3ª 
 
Outra paixão é a do viúvo por sua esposa assassinada. Passam-se os anos e o 
homem segue na luta por Justiça — na verdade, sedento por Justiça. Passa o 
tempo e o assassino não cumpre a pena. Isso se deve a inúmeras razões, 
especialmente aquelas que sempre acabam por definir o Estado, ainda no 
tempo das ditaduras, como inoperante, ineficaz e, sobretudo, injusto.  
 
A paixão do viúvo leva à paixão por Justiça. Diante da injustiça, da ausência do 
Estado, o justo é fazer o assassino cumprir a pena – seja de qualquer maneira. 
O viúvo torna-se carcereiro e consegue, então, manter o assassino preso em 
uma cela, especialmente preparada, na fazenda onde reside.  
 
Enfim, o condenado cumpre a sua pena — aqui, o silêncio é a tortura. A leitura 
é a seguinte: onde não autuou o Estado, atuou o homem. Vale frisar, contudo, 
que o viúvo é um homem apaixonado, não um homem sem paixão. É um 
homem capaz de romper os limites e buscar a sua forma particular de fazer 
Justiça. Há, aqui, a paixão por vingança e por Justiça que, mesmo passados os 
anos, ainda impera no seu coração.  
 
 
Paixão 4ª 
 
Entretanto, a paixão essencial que move a narrativa é outra: diz respeito a 
Benjamín e a Irene. Ambos trabalharam juntos por mais de 20 anos. Entre 
olhares e gestos reveladores que não conseguem ocultar os pensamentos 
íntimos, eles passaram a vida em distância: perto-longe; juntos-separados. Ele 
acompanha o casamento dela com um sujeito que tem mais de cinco 
sobrenomes. Há uma passagem no filme que, diante dela, Benjamín é 
humilhado por um policial inescrupuloso – “você não é para ela”!  
 
Eram contextos diferentes. Durante muitos anos, ele soube o seu lugar. Ficou 
assistindo à vida passar. Sozinho. Ela casou e teve filhos. E depois de vinte e 
cinco anos, aquela paixão não se apagou. Estava acesa. Não sucumbiu. Não 
era algo que o tempo pudesse abafar. Bastava um olhar... Uma palavra... O 
filme apresenta esta paixão impossível que, ao final, acaba por tornar-se uma 
realidade. 
 
Então, o que o filme me trouxe como espectador? Que as grandes ações 
exigem paixão. Que não existe uma racionalidade pura. Que não se pode 
mudar a ordem natural das coisas sem paixão. Que talvez as grandes 
mudanças de uma vida ocorrem em razão da paixão. Afinal, boas e más 
paixões levam às boas e às más mudanças.  
 
Uma paixão pode ser aguda e violenta, pode ser duradoura e profunda. 
Paixões em suas inúmeras formas, cores e cheiros. Mas, afinal, o que motiva o 
ser humano para além da paixão? O que faz o homem caminhar? Nada além 
da paixão. A paixão pelo clube. A paixão que leva ao crime e que leva à morte. 
A paixão patológica. A paixão por justiça, que é paixão de se buscar. A paixão 
por amor, que é paixão de felicidade ou de sofrimento. Não se pode, de 



nenhuma forma, viver sem paixão. Já dizia o poetinha "Ser feliz é viver morto 
de paixão."  
 


