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Para que o povo esteja presente nas telas, não 
basta que ele exista: é necessário que alguém 
faça os filmes. As imagens cinematográficas 
do povo não são assumidas como sua 
expressão mas sim como a manifestação da 
relação que se estabelece nos filmes entre ele e 
os cineastas. 
 

(Jean-Claude Bernardet. 2003, p.9) 
 



RESUMO 
 
Entre as diferentes narrativas e estéticas do documentário cinematográfico, há uma tendência 
nos últimos tempos, à documentação de universos musicais. Estes documentários musicais 
abordam, em ocasiões, temas que passam por esferas políticas, culturais e sociais, e que, 
transcendendo relatos biográficos ou cronológicos sobre músicos e bandas, conformam um 
complexo exercício de representação de universos que são habitados e narrados por 
particulares estéticas visuais e sonoras. A partir do estudo de um conjunto de documentários 
realizados no Brasil, em Porto Rico e na Colômbia, esta pesquisa propõe uma reflexão sobre a 
forma como um conjunto de cineastas representa estética e culturalmente alguns universos 
musicais que são frequentemente considerados como ordinários ou de mau gosto. As 
reflexões deste estudo estendem-se às discussões políticas e culturais que tais representações 
suscitam.  
 
 
Palavras-chave: Documentário musical; Modos de representação; Relatos de nação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
Entre las diferentes narrativas y estéticas del documental cinematográfico existe, hace algunos 
años, una tendencia a la documentación de universos musicales. Estos documentales abordan, 
ocasionalmente, temas que pasan por esferas políticas, culturales y sociales, y que, 
trascendiendo relatos biográficos o cronológicos sobre músicos y bandas, conforman un 
complejo ejercicio de representación de universos que son habitados y narrados por 
determinadas estéticas visuales y sonoras. A partir del estudio de un grupo de documentales 
realizados en Brasil, Colombia y Puerto Rico, esta investigación pretende reflexionar sobre la 
forma en la que un grupo de cineastas representa estética y culturalmente algunos universos 
musicales que son frecuentemente considerados como ordinarios y de mal gusto. Las 
reflexiones de este estudio se extienden a las discusiones políticas y culturales a las que tales 
representaciones dan pie.  
 
 
Palabras clave: Documental musical; Modos de representación; Relatos de nación.  
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INTRODUÇÃO  

 

Colômbia, 2005. 

Como Trabalho de Conclusão de Curso de Comunicação Social, junto com Ángela 

Ramírez, realizei Welcome a Tumaco, um documentário musical que mostra as tensões 

vividas durante o carnaval de Tumaco, uma pequena cidade localizada no pacífico sul 

colombiano. Viajamos desde a capital do país com o intuito de registrar um carnaval 

caracterizado pela forte presença das manifestações culturais tradicionais – no sentido mais 

conservador da palavra – das comunidades afro-colombianas. Mitos, lendas, muita marimba e 

cantos tradicionais seriam, supostamente, a linha narrativa do documentário.  

No entanto, uma vez iniciado o carnaval, a história mudou. Pela primeira vez no 

evento, os grupos de reggaeton compartilharam os palcos do carnaval com os grupos de 

currulao, a música tradicional do litoral pacífico norte equatoriano e do pacífico sul 

colombiano. Mitos, lendas, marimba e cantos tradicionais chegaram acompanhados de carros 

de cerveja dentro dos blocos, de grupos de jovens cantando sobre pistas pré-gravadas em 

computadores, e de um público que, além de aplaudir sua tradicional música de marimba, 

comemorava a chegada de novas estéticas e linguagens à cidade.   

Os encontros (e des-encontros) do currulao – que desde a época colonial faz parte da 

tradição musical e cultural das comunidades afro-colombianas – com o reggaeton, que nasceu 

na década de 80 no Panamá com influências do reggae e do hip hop, provocaram uma série de 

reflexões ao redor das identidades e dos direitos culturais da cidade.  

 “Nós em nenhum momento estamos dizendo que não venham as outras culturas 

porque sabemos que estamos num mundo integral, num mundo pluricultural [...] Estamos 

dizendo ‘venham, sim’ mas até onde vão nos apagar?”, manifestou o gestor cultural Francisco 

Tenório em uma das entrevistas do documentário. Depoimentos como este, além do registro 

de manifestações que fazem referência às influências musicais do currulao no reggaeton local, 

e da relação desse último com as gangues da cidade, fizeram  com que a partir da música 

fosse possível representar uma série de complexidades culturais e políticas da cidade, tais 

como o acesso dos jovens aos espaços culturais locais, e as implicações da violência nos 

novos relatos juvenis.  

Depois da sua estreia, em julho de 2005, Welcome a Tumaco tem sido exibido em 

mostras e festivais de cinema nacionais e internacionais. Ao longo dos anos, nos diferentes 

eventos, inúmeros espectadores têm ressaltado a semelhança entre o que se vê no 

documentário e as realidades de outros contextos fora do pacífico colombiano. “Parece que o 
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filme foi feito aqui, aqui também acontece isso”, afirmaram em cidades como Bogotá, Rio de 

Janeiro, Salvador e Cidade do Cabo.  

 

Brasil, 2011. 

A partir da necessidade de analisar e compreender a complexidade do que, em termos 

culturais, aconteceu durante o carnaval de Tumaco, a forma como representamos a situação 

com Ángela, e os alcances do documentário musical na representação da estrutura social de 

uma determinada comunidade, decido ingressar no Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA para desenvolver a pesquisa “A música na tela”.  

O projeto, inspirado nas inquietações deixadas pela experiência de Tumaco e pelos 

trabalhos que realizei posteriormente em diferentes regiões da Colômbia, tem como base uma 

série de questionamentos sobre a relação música – cinema – representação social, vista a 

partir do documentário musical.   

Para desenvolver a pesquisa, seleciono cinco documentários 1  que representam 

universos musicais que surgem em bairros populares de algumas cidades latino-americanas e 

que apresentam semelhanças com o fenômeno do reggaeton em Tumaco. A seleção destes 

filmes, realizada a partir da exaustiva revisão de catálogos de festivais de cinema e de sites de 

divulgação de produtos audiovisuais (incluindo o “sempre muito consultado” youtube), teve 

como critério, por um lado, a abordagem de um eixo temático comum: a música; e por outro, 

a diferencia na forma de abordagem, diferencias de formato, duração, discurso, estética, etc. 

A partir destes filmes, aparentemente similares mas totalmente plurais no conjunto, indagarei 

nos modos de representação audiovisual (Nichols) a que recorrem os cineastas escolhidos, 

focando-me, principalmente, na relação ética e estética presente em cada uma das peças.  

Assim, considerando as associações que se fazem dos universos musicais escolhidos – 

reggaeton e funk carioca, principalmente – com segmentos empobrecidos da população, com 

o machismo e com a violência, neste projeto me pergunto pelas discussões sociais, políticas e 

culturais implícitas nesses documentários. Da mesma forma, se refletirá sobre o lugar que os 

mencionados universos musicais ocupam no imaginário latino-americano. 

De que forma nós, latino-americanos, estamos contando a nossa história? Em 

Welcome a Tumaco, o reconhecido músico folclórico local Isaac Castro, afirma que “o 

                                                
1 Sou feia mas tô na moda (Denise Garcia, Brasil, 2005), Faço de mim o que quero (Sergio Oliveira e Petrônio 
Lorena, Brasil, 2009), Free Tempo (Carlos Pérez, Porto Rico, 2009), Favela on blast (Leandro HBL e Wesley 
Pentz, Brasil, 2009), Sin mapa (Marc de Beaufort e Alexandra Posada, Colômbia, 2009).  
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reggaeton está nascendo no país todo com uma mistura de ritmos que a gente tem que prestar 

atenção porque a garotada, os jovens, cantam reggaeton expressando as histórias dos povos da 

Colômbia”. A opinião de Castro, que como veremos no último capítulo, é muito próxima das 

reflexões de Hermano Vianna sobre a produção de funk carioca no Rio de Janeiro, faz com 

que seja pertinente perguntar-se sobre qual é a história que tal “garotada” está contando – e 

cantando –, não apenas na Colômbia mas na América Latina de modo geral2.  

Circula pelas redes sociais uma série de gráficos que mostram com sarcasmo “como 

compor um reggaeton” [figura 1]. O gráfico, acompanhado do senso comum, provavelmente 

responderia a Castro que o que tal “garotada” está expressando não passa da mediocridade, da 

vulgaridade e da vontade de sucesso imediato na mídia3.  

 

Figura 1 - Sátira sobre como compor um reggaeton 

 
 

No entanto, como se verá em parte dos documentários analisados, detrás de universos 

musicais como o reggaeton, se encontra uma série de aspectos sociais e culturais que, indo 

além da música como tal, provoca diversos questionamentos sobre visibilidade, participação e 

democracia em comunidades que, no contexto latino-americano, são frequentemente 

marginalizadas. 

Para abordar os questionamentos mencionados nos parágrafos anteriores e relacioná-

                                                
2 Ao falar de uma América Latina, de modo geral, considero os exemplos presentes na pesquisa como uma 
espécie de microuniversos que podem ser considerados como sínteses de outras dinâmicas culturais similares 
que se observam na região.   
 
3 Vale esclarecer que não pretende-se discutir aqui se, por exemplo, o reggaeton é musicalmente mais complexo 
do que o currulao, o se o funk carioca ou pagode baiano são mais ou menos elaborados do que o samba. 
Interessa, principalmente, analisar as interpretações e “traduções” audiovisuais que os documentaristas 
selecionados fizeram de estes universos musicais, que, apesar de contar com um considerável sucesso na radio e 
de serem frequentemente debatidos pela sociedade nos espaços cotidianos – aula, casa, rua, etc. –, são raras 
vezes abordados em documentários musicais.  
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los com o contexto audiovisual, estruturei esta dissertação em três capítulos que passam pela 

história do rockumentary, a relação da ética e a estética no documentário musical, e suas 

implicações  em termos sociais, políticos e culturais, dentro da produção simbólica latino-

americana. 

Assim, no primeiro capítulo, “A música na tela”, inicio  com uma discussão sobre a 

categoria do documentário musical, partindo do surgimento do mencionado rockumentary 

norte-americano, o qual determinou uma série de estéticas que ainda hoje se fazem presentes 

nos documentários musicais. Da mesma forma, apresento  uma descrição do corpus e o uso da 

música dentro dele, temas a partir dos quais formulei diversas reflexões que serviram  de 

insumos para os capítulos seguintes.  

No segundo capítulo, “(Est)éticas no documentário musical”, apresento  uma série de 

recorrências identificadas no corpus, no que se refere à representação do público, dos artistas 

e dos universos musicais. A partir do estudo de Bill Nichols sobre os modos de representação, 

busquei evidenciar o modo como tais recorrências se debatem entre a reivindicação – da 

dignidade humana, das estéticas das favelas, da mulher, etc. – e a exotização dos universos 

representados. A relação entre observador e observado, a organização do discurso e as 

indagações estéticas serão os eixos de análise ao longo do capítulo. 

Finalizando, no terceiro capítulo “A música além da tela”, analiso  alguns aspectos 

relacionados  ao gosto,  às identidades e aos relatos de nação que se insinuam na análise do 

corpus. Com isto, pretendi pontuar, de maneira geral, alguns elementos extra fílmicos que 

contribuirão com a leitura dos cinco documentários dentro da atual conjuntura latino-

americana.  

Encontraremos, ao longo do texto, alguns termos que considero pertinente esclarecer  

nestas primeiras páginas. Por motivos relacionados à linguagem da área da musicologia, 

considerei prudente omitir, sempre que foi possível, o uso de conceitos como ritmo, gênero e 

estilo musical. Para falar de reggaeton, funk carioca ou pagode baiano, entre outros, preferi 

optar por adotar o termo “universo musical”. Com isto, sempre que este termo for 

mencionado, estará correspondendo não apenas  à música como tal – em termos rítmicos ou 

de gênero – mas ao contexto em que ela se desenvolve, aspecto em que centrei minha atenção 

ao longo da pesquisa.  

“Música brega” ou “brega”, conceitos também mencionados em diferentes partes, 

corresponderá, por sua vez, ao que a Enciclopédia da música brasileira [3 ed] define como: 
Termo utilizado desde c.1982 para designar: 1) coisa barata, descuidada ou malfeita; 
2) de mau gosto, sinônimo de “cafona” ou kitsch; 3) a música mais banal, obvia, 
direta, sentimental e rotineira possível, que não foge ao uso sem criatividade de 
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clichês musicais ou literários. Tida popularmente como música feita por e para a 
classes sociais mais baixas, o brega também costuma ser aceito em segmentos de 
maior poder aquisitivo [...] 

 

Assim, o termo – sempre entre aspas – não corresponderá a um juízo de valor, mas a 

uma categoria já definida e amplamente difundida ao longo dos últimos anos no Brasil.  

Por outro lado, como é exposto também no primeiro capítulo, diferenciei os termos 

rockumentary e “documentário musical”, tomando o primeiro como aquele que foi 

consolidado na década de sessenta nos Estados Unidos4, e o segundo como o aquele que  

começou a ser produzido em países não anglo-saxões, nos quais universos musicais diferentes 

do rock, blues ou jazz foram registrados.  

Finalizando, cabe anotar que esta pesquisa responde a uma série de inquietações que 

ao longo da minha formação acadêmica – como comunicadora social e mestranda em cultura 

e sociedade –, e profissional – como realizadora audiovisual – venho considerando urgentes e 

importantes de se examinar, já que como afirma Silvio Da-Rin  
Travar um combate no campo simbólico não consiste meramente em produzir 
representações ‘verdadeiras’ do mundo. Representações só assumem uma dimensão 
política quando seu sentido não se deixa aprisionar na univocidade e na totalidade. 
Uma pedagogia da imagem, no atual contexto audiovisual, é aquela que estimula o 
esvaziamento das agências de poder e promove o descentramento de suas 
representações prontas e acabadas (2004, p.223). 
 

É ai quando o cinema vai além da tela e é nisso que focarei ao longo das páginas a 

seguir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 A menção e revisão história do rockumentary ao longo desta pesquisa não se deve à consideração deste 
subgênero como o “pai” do documentário musical, mas sim ao fato de identificar uma forte presença e influencia 
dele nos atuais documentários musicais, suas linguagens, estéticas, etc.  
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I. A MÚSICA NA TELA 
Um dia um repórter perguntou para a gente 
assim: “por que a poesia da favela acabou?”. 
Eu falei: “porra cê vive em qual planeta 
amigo? Qual o lugar onde cê tá? cê quer é 
que eu pegue o violão e vá falar ‘alvorada lá 
no morro que beleza’? não! tá falando do 
que? da poesia de Cartola? Da poesia de 
Noel? Essa galera que fazia a Bossa Nova é o 
que cê tá falando?... eles são os poetas? O 
jeito que a gente vive hoje, o momento agora é 
esse! Então não vou falar que ‘alvorada lá no 
morro que beleza’. Lindo pode até ter sido 
mas... 

(Mc Leonardo – Favela on Blast) 
 

 

Na década de sessenta, nos Estados Unidos, uma nova categoria do documentário 

levou as histórias e os shows das bandas de rock para o cinema em um popular formato 

conhecido como Rockumentary.   

Esta nova categoria – à qual inicialmente pertenciam apenas os documentários sobre 

rock and roll e posteriormente sobre pop, eletrônica e blues –, se tornou desde seu nascimento 

uma das mais comerciais e populares categorias do documentário. Isto, entre outras razões, 

devido à participação de reconhecidos diretores da indústria cinematográfica, como Martin 

Scorsese, que apesar de não ocupar-se exclusivamente do documentário, conta com uma 

considerável produção dentro do gênero5.    

O sucesso do rockumentary esteve, até hoje, fundamentado também no registro de 

reconhecidos grupos e artistas que contam com um massivo público interessado em conhecer 

suas histórias e trajetórias. Aqui, o espectador pode chegar ao documentário mais atraído pelo 

músico que pelo filme, através do qual tem acesso a uma espécie de backstage que o 

aproxima da vida pessoal do rock star que apenas conhece no palco.   

Apesar da crescente produção de rocumentaries e do mencionado auge comercial, a 

pesquisa sobre este tema e sua análise por parte dos teóricos do cinema é escassa. Sua citação 

nos estudos sobre cinema aparece, principalmente, em pequenos fragmentos de pesquisas 

                                                
5 Reconhecido por sua ampla produção no cinema de ficção, a filmografia de Scorsese conta com documentários 
musicais como The Last Waltz (1978), No direction home (2005) y George Harrison: Living in the Material 
World (2011). Também editou o famoso documentário Woodstock: 3 days of peace & music (1970), dirigido por 
Michael Wadleigh, e produziu a série The Blues (2003), na qual sete cineastas realizaram um filme sobre este 
gênero musical.  
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dedicadas ao som e à música no cinema que pesquisadores como Michel Chion, Russell Lack 

e Mervyn Cooke, entre muitos outros, têm desenvolvido nas últimas décadas.  

Da mesma forma, são escassos os festivais de cinema e vídeo dedicados 

exclusivamente ao rockumentary. Dentre os poucos exemplos, como os espanhóis  

Transmissions e Dock of the Bay6, se encontra o Festival Internacional de Documentário 

Musical InEdit. Este evento nasceu em Barcelona, em 2003, e hoje se realiza anualmente em 

Berlin, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Buenos Aires, Puebla e Santiago de Chile.  A 

nona edição deste Festival, realizada em 2012, apresentou uma série de conferências e 

oficinas que abordaram a historia e as características desta categoria. 

Além dos festivais de cinema e vídeo, diversos canais de televisão especializados em 

música, como os norte-americanos MTV e VH1, servem de plataforma de exibição de outro 

tipo de rockumentaries, que em formato de série apresentam a história de diversos gêneros e 

artistas reconhecidos em inúmeros países, principalmente anglo-saxões7.  

Apesar do protagonismo destes países na produção de rockumentaries e embora não 

seja tão divulgado nas grandes plataformas, há várias décadas este tipo de documentários 

conta também com um espaço importante na atual indústria fonográfica e cinematográfica de 

diversos países da América Latina. No Brasil, por exemplo, onde a produção de 

documentários vem aumentando progressivamente há mais de uma década8, é cada vez mais 

comum encontrar documentários sobre samba, bossa nova, baião e MPB, principalmente.  

E se a divulgação de documentários musicais latino-americanos parece limitada9, no 

Brasil, universos musicais altamente populares como o funk carioca, o pagode, e a chamada 

“música brega”10 são, por sua vez, raras vezes trazidos à tela. Isto, apesar da visibilidade de 

                                                
6 www.transmissionsfestival.com, www.dockofthebay.es 

 
7 Heavy, la historia del metal; Behind the music e Seven ages of rock, são algumas das séries emitidas por VH1, 
cujo conteúdo, como na MTV, privilegia gêneros como o rock e pop.  

 
8 Segundo a Série histórica de filmes lançados entre 1995 y 2009, publicada pela Agência Nacional do Cinema –
ANCINE-, a produção anual de filmes documentários passou de 3 produções anuais, em 1995, a 38 em 2009. 

 
9 Ao examinar a história do rockumentary percebe-se uma presença quase exclusiva dos países anglo-saxões. 
Como exemplo, encontra-se o “Top 100” criado pelo festival InEdit que motivo do seu décimo aniversário 
publicou uma lista dos “cem melhores documentários musicais da história”. A seleção, realizada por diversos 
jornalistas, críticos de cinema, músicos, realizadores de cinema e tv, e como eles mesmos dizem, “pessoas de 
gosto refinado”, teve como resultado uma totalidade de 58 filmes estadunidenses, 39 europeus (Reino Unido, 
Alemanha, Suíça, França, Holanda, Espanha, Islândia e Dinamarca) sendo que um deles é co-produzido com 
Turquia e outro com Cuba, 2 canadenses, e finalmente 1 brasileiro, Favela on Blast, único representante da 
América Latina. Fica a pergunta: Os cem melhores? Ou os primeiros cem, ou os cem mais conhecidos?   

 
10 Definida pela Enciclopédia de Música Brasileira [3 ed.] como “termo utilizado desde c.1982 para designar: 1) 
coisa barata, descuidada ou malfeita; 2) de mau gosto, sinônimo de “cafona” ou kitsch; 3) a música mais banal, 
obvia, direta, sentimental e rotineira possível, que não foge ao uso sem criatividade de clichês musicais ou 
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alguns documentários como Vou rifar meu coração (Ana Rieper, 2011) – vencedor do 

Festival In-Edit Brasil, 2012 – e Waldik, sempre no meu coração (Patrícia Pillar, 2008), entre 

outros filmes que serão mencionados mais adiante.  

A partir desta constatação, e motivada pela pouca documentarização11 destes “outros” 

universos musicais no panorama audiovisual atual, apresentarei em seguida um breve 

panorama sobre a audiovisualização12 destes universos musicais. 

Para isso, este capítulo iniciará com uma descrição do rockumentary que se produziu a 

partir da década de sessenta, continuando com um panorama atual no que se refere à sua 

difusão, estéticas e formatos de realização. A segunda parte apresentará uma análise da 

situação do documentário musical atual na América Latina, com foco, principalmente, na 

análise descritiva de uma série de documentários cujas temáticas compreendem os universos 

musicais que, como disse em parágrafos anteriores, têm sido pouco registrados no cinema 

documentário.  Na terceira parte, analisarei de modo geral as contribuições narrativas e o uso 

da música no documentário musical, tomando como exemplo os documentários que fazem 

parte do corpus. 

 

1.1 ROCKUMENTARY: MÚSICA PARA SEUS... OLHOS 

 

O surgimento do Rockumentary teve como protagonistas grandes músicos e diretores 

que registraram momentos históricos da contracultura norte-americana. Monterrey Pop (1968, 

D.A. Pennebaker), Don’t look back (1967, D.A. Pennebaker), Woodstock: 3 days of peace & 

music (1970, Michael Wadleigh) e Gimme Shelter (1970, Albert e David Maysles), fazem 

parte da consolidação de uma categoria que ainda hoje atrai inúmeros espectadores seduzidos 

pela atrativa fórmula imagem + música. Ao respeito, Russell Lack (1999, p.325) lembra: 
A finales de los años sesenta, la cultura pop en todas sus facetas había ocupado el 
centro del escenario en la industria cinematográfica estadounidense. Woodstock 
(1970), de Michael Wadleigh, arrolló a sus predecesoras en términos de duración, 
técnica cinematográfica y por quintaescencialmente, un producto de su momento. El 
tema real de la película, no obstante, era más el acontecimiento en sí mismo, así 
como la imagen de la muchedumbre asistente, que la música per-se.  

 

                                                                                                                                                   
literários. Tida popularmente como música feita por e para a classes sociais mais baixas, o brega também 
costuma ser aceito em segmentos de maior poder aquisitivo [...].  
 
11 Registro em documentário. 

 
12 Uso o termo “audiovisualização” para referir-me à forma em que as estéticas sonoras e musicais são 
traduzidas em imagens visuais e em linguagens audiovisuais.   
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Bandas e artistas como Rolling Stones, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, Joe 

Cocker, The Who e um gigantesco público presente em festivais como Monterrey Pop e 

Woodstock, foram os primeiros personagens captados em documentários que, como Lack 

afirma, mais do que a música propriamente dita, priorizaram estes eventos no seu conjunto, 

isto é, os acampamentos, o público e sua relação com os artistas, e o contexto das décadas de 

sessenta e setenta, marcadas, entre outras coisas, pelo ativismo de jovens insatisfeitos com 

conjunturas sociais, políticas, econômicas e ambientais no mundo.  

O rockumentary, cuja inicial tendência observacional da década de setenta o levou a 

ser considerado também como “o mais generalizado uso do Cinema Direto13” (BEATTIE. 

2005, p. 22), apresentava documentários que registraram seus objetos com a pretensão de 

“comunicar a vida como ela é vivida [...] a vida observada pela câmera” (DA-RIN. 2004, p. 

138), idealismo defendido pelo movimento ao longo da sua existência. Com os equipamentos 

compactos próprios da época que permitiram o fácil trânsito pelo palco, o backstage e a 

plateia, e o uso da música captada diretamente durante a filmagem, os rockumentaries da 

década de setenta passaram a se caracterizar,  nos termos propostos por  Lack Russell, por um 

“formato largo, intentando captar el evento en su totalidad, un movimiento, por así decirlo, 

del impresionismo a un realismo excesivamente complacente” (1999, p.326).  

Com a passagem das décadas e a evolução do inicial rockumentary, extremamente 

focado nas interpretações sobre o palco, Luiz Nogueira afirma que há três tendências 

narrativas dentro do atual rockumentary: a biografia, o retrato e o processo criativo. Aqui, a 

biografia se refere à “contextualização política e histórica do personagem”, o retrato permite 

“articular psicológica e socialmente a sua caracterização”, e o processo criativo “permite 

enquadrar artística e culturalmente a sua produção”: 
Estes três elementos revelam-se fundamentais para compreender a figura na sua 
multiplicidade e abrangência: o percurso artístico, da sua eclosão à sua cessação, as 
inspirações herdadas e a influência legada, o posicionamento cultural ou político. 
Porque um autor não existe isolado, todos estes elementos de contextualização são 
fundamentais para compreender a gênese e a descendência da sua obra, as suas 
implicações sociais e as suas singularidades discursivas. (NOGUEIRA. 2007, p. 
121-122). 

 
                                                
13 Movimento norte-americano cujo surgimento se remonta à criação da produtora Drew Associates, à qual 
pertenceram Donn Pennebaker e Albert Maysles. Não se deve assumir como sinônimo o Cinema Direto norte-
americano, com o Cinema-Verdade francês, liderado por Jean Rouch. Erik Barnouw, citado por Da-Rin (2005, p. 
151), evidencia esta diferença através de uma comparação de grande importância para os capítulos seguintes 
desta pesquisa: “o documentarista do Cinema Direto levava sua câmera para uma situação de tensão e torcia por 
uma crise; a versão de Rouch do Cinema Verdade tentava precipitar uma. O artista do Cinema Direto aspirava à 
invisibilidade; o artista do Cinema-Verdade de Rouch era freqüentemente um participante assumido. O artista do 
cinema direto desempenhava o papel de um observador neutro; o artista do cinema-verdade assumia o de 
provocador”. 
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Além da identificação destes três caminhos destacam-se, segundo o autor, três tensões 

hierárquicas que comprometem tanto a realização do Rockumentary, quanto a sua análise: 

“em primeiro lugar, uma tensão entre o geral e o pormenor. Em segundo lugar, a tensão entre 

o tema e o estilo. Em terceiro lugar, a tensão entre a melomania e a cine-filia” (Idem. 2007, p. 

124). Estas três tensões, principalmente a terceira, se evidenciarão nos capítulos seguintes, 

razão pela qual considero relevante destacar que 
Esta tensão encontra correspondência no que respeita ao rockumentary entre as 
posições perceptiva e afetiva do melómano e do cinéfilo. Queremos com isto dizer 
que é para a busca de um equilíbrio entre esta dupla dimensão crítica (o tema e o 
estilo, de um lado, a música e o cinema, do outro) que todo o rockumentary, parece-
nos, deve apontar. [...] Que um melómano e um cinéfilo exprimam opiniões 
divergentes acerca de uma mesma obra é o que não nos deve espantar. Ainda assim, 
estamos em crer que um rockumentary deve ser sempre entendido como um filme 
sobre música. E é na medida em que se trata de um objeto fílmico que ele deve ser 
avaliado (Idem. 2007, p. 125). 

 

Atualmente é possível identificar uma série de desdobramentos da fórmula imagem + 

música em produtos que com particularidades na linguagem, nos propósitos e nas estéticas a 

partir das quais são criados, os diferenciam das produções iniciais da década de sessenta e 

setenta. Canais de televisão como VH1 e MTV, por exemplo, embora se concentrem mais na 

emissão de vídeo clipes do que em documentários propriamente ditos, contam com um 

significativo acervo de memórias audiovisuais da historia do rock e do pop, principalmente, 

que são emitidos em programas de documentários de 30 minutos ou uma hora. 

Os extras de DVDs compõem outro tipo de desdobramentos atuais do rockumentary. 

Aqui inúmeros artistas têm usado este recurso para apresentar os backstage de suas turnês, os 

processos de criação de suas obras e, inclusive, a retrospectiva de suas carreiras –como 

acontece nos DVDs lançados no aniversário de algumas bandas.  

Free Tempo, documentário que será mencionado ao longo desta dissertação, apresenta, 

por exemplo, um modelo que se encaixa dentro dos dois desdobramentos destacados 

anteriormente. O filme, que foi produzido pelo reconhecido diretor porto-riquenho de vídeo 

clipes Carlos Pérez, mostra a historia de Tempo, um cantor de rap e reggaeton que foi preso 

acusado de tráfico de drogas, um tema que se faz presente no contexto e nos imaginários deste 

universo musical. 

O documentário, inserido em um DVD especial que Tempo produziu na prisão, foi  

indicado na categoria “mejor video musical, versión larga” dos prêmios Grammy latino, em 

2009. A categoria, na qual também foi nomeado o DVD Pode entrar (de Ivete Sangalo, 

dirigido por Joana Mazzucchelli), apresenta um exemplo do que em termos de produto e 



 23 

divulgação está sendo realizado por diversas majors para promover seus artistas a partir de 

produtos audiovisuais que transitam entre o documentário para televisão e o vídeo clipe.  

Seja no cinema, na televisão ou nos DVDs, a mudança desta categoria que surgiu 

dentro de uma complexa conjuntura em que a música e os festivais ocuparam um importante 

lugar na produção de pensamento e ativismo dos jovens, se vê hoje também alterada pelos 

universos musicais que registra. O que inicialmente era considerado como rockumentary 

correspondia, principalmente, aos documentários sobre rock (anglo saxão), pop, jazz e blues. 

Hoje, após sua popularização e internacionalização, seu nome é insuficiente; daí que alguns 

autores optassem por referir-se a ele como “documentário musical”, termo que utilizarei nas 

páginas seguintes. 

 

1.2 RETRATOS DA PERIFERIA 

 

A cumbia villera, o pagode, o reggaeton, o tecno-brega, o funk carioca e a champeta, 

conformam a lista de universos musicais que têm sido historicamente considerados de forma 

pejorativa, principalmente pela classe media-alta, como cafonas, marginais e ordinários.  

Estes universos musicais, que estão geralmente associados aos bairros periféricos14, 

têm provocado rechaço por parte de diversas instituições sociais (família, igreja, educadores, 

etc.) que se resistem às suas estéticas por considerá-las, principalmente, agressivas, vulgares, 

sem graça ou de “mau gosto”.  

Frases como “Pero mira, pero mira que chocho bonito, mira que chocho bacano, el que 

tiene ella ¡hombe! en la falda”15, “vino va, coca viene. Meta vino coca y cerveza, de la cabeza 

vamos a quedar. Meta vino, cumbia y cerveza, todos borrachos vamos a bailar” 16 , 

“Inventaram um novo nome para o L.O. Tão falando que é sucesso, eu achei melhor. Fica 

mais suave, não me manja não. Bota na latinha ou no algodão, bota um canudinho e dá uma 

puxadinha, dá pros boyzinho, dá pras boyzinha...”17, são cantadas e dançadas por grandes 

                                                
14 Refere-se aos setores nos quais seus habitantes não têm acesso a condições dignas de educação, saúde e  
segurança. 

 
15 “Mas olha, olha que buceta bonita, olha que buceta bacana a que ela tem, cara, sob a saia!”. Champeta 
originária de Cartagena de Índias, Colômbia, interpretada por “el palenquero fino” Charles King.  

 
16 “Vinho vai, coca vem. Mete vinho, coca e cerveja, vamos ficar. Meta vinho, cumbia e cerveja, todos 
embriagados vamos dançar”. Cumbia villera interpretada pelos argentinos Los pibes chorros. 
 
17 “As nêga endoida”, pagode interpretado pelo pernambucano João Do Morro. 
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públicos nas periferias de cidades da Colômbia, da Argentina e do Brasil, países cujo 

repertório musical vai além dos amplamente difundidos cumbia, tango e MPB, por exemplo.  

No entanto, a produção de documentários musicais que destacam esses outros 

universos musicais considerados de “mau gosto” é escassa. Fato que contrasta com a ampla 

produção e circulação que tal música tem não apenas dentro das periferias, mas nos centros 

urbanos de modo geral.  

Deste conjunto de universos musicais, o rap é tal vez um dos mais registrados em 

documentários que costumam destacar a relação a luta da juventude nas periferias e o discurso 

político e social produzido através da música. O recente documentário Estilo Hip hop (Vee 

Bravo, Loira Limbal)18, e um exemplo disso.  

Ao examinar o catálogo das edições passadas do InEdit em países como a Argentina, 

Chile e México, foi possível constatar que a escassez de documentários que abordem 

universos musicais relacionados às periferias urbanas é um vazio comum nos diferentes países 

latino-americanos. Falta de produção ou falta de divulgação? É uma indagação que não 

compete à presente pesquisa, que se centrará, principalmente, nas características dos filmes 

que têm sido produzidos nos últimos anos para, posteriormente, analisar as implicações que 

em termos estéticos e discursivos estes têm na construção dos imaginários sobre a América 

Latina.  

No seu livro “Eu não sou cachorro não”, Paulo César Araújo lembra a afirmação de 

Edgar Morin em que se observa uma tendência que assume que “aquilo que se despreza não 

merece ser estudado ou pensado” (2002, p.22). Nesse viés, parece que a definição do que 

merece ser estudado, pensado e – no caso – escutado, responde a um processo de legitimação 

que passa pelo consumo cultural, a divisão de classes sociais e pelo gosto, tema que se 

abordará no terceiro capítulo. 

A partir da necessidade de estudar o tipo de representações criadas sobre tais universos 

musicais, destacarei cinco documentários que com diferentes linguagens, formatos e estéticas, 

retratam, principalmente, o funk carioca e o reggaeton que se produz na América Latina e que 

dão conta dos “retratos da periferia” produzidos na região, a partir da música.  

Se trata de Sou feia mas tô na moda (Denise Garcia, Brasil, 2005), Favela on blast 

(Leandro HBL e Wesley Pentz, 2009), Faço de mim o que quero (Petrônio Lorena e Sergio 

Oliveira, Brasil, 2009), Free Tempo (Carlos Perez, Porto Rico, 2009), e Sin mapa (Marc de 

Beaufort e Alexandra Posada, 2009), documentários que - com exceção do primeiro - foram 

                                                
18 Site oficial: http://www.estilohiphop.net 
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realizados no mesmo ano e que retratam universos musicais que compartilham caraterísticas 

que se evidenciarão nas páginas seguintes. Por outra parte, tal como procurarei evidenciar no 

segundo capítulo, estes filmes apresentam dois caminhos estéticos e discursivos recorrentes 

na hora de representar os universos que registram: a exotização e a reivindicação.  

A seguir, focada nas reflexões suscitadas nos parágrafos anteriores, realizarei uma 

breve análise descritiva de cada um dos documentários que conformam o corpus da pesquisa. 

Serão destacados elementos audiovisuais relevantes dentro de cada um deles que, se bem os 

diferenciam um do outro, também trazem caraterísticas estéticas e narrativas comuns que nos 

permitirão refletir sobre a forma em que o documentário musical vem sendo realizado 

atualmente na América Latina.  

 

1.2.1 Faço de mim o que eu quero 

 

Primeiro Plano da mão de um vendedor que insere um CD em um carro de venda de 

música. Em Plano Médio, uma câmera subjetiva nos mostra o trajeto do carrinho por uma rua 

comercial de um bairro popular. Durante o passeio, que é musicado com a canção “Dizem que 

sou loca” (Banda Kitara), vemos na parte inferior da tela uma série de CDs à venda. O resto 

da imagem é composto por diversos personagens que se cruzam no caminho; alguns parecem 

ignorar o carro, à diferença de duas mulheres que passam cantando e dançando a canção. O 

carrinho é estacionado e posteriormente um Primeiro Plano, similar ao inicial, mostra a mão 

do vendedor tirando o CD com a ajuda de um cotonete. Corte.  

Essa é a seqüência inicial de Faço de mim o que quero, documentário brasileiro 

dirigido pelos pernambucanos Sérgio Oliveira e Petrônio Lorena em 2009, que faz um passeio 

pelo universo da chamada “música brega” em Pernambuco, destacando diversos personagens, 

locações e situações que conformam tal universo.  

O filme foi exibido na sessão temática “Sons urbanos” que se realizou dentro da 

mostra “Curta um som” do 3º Festival Internacional de Documentário Musical InEdit Brasil. 

A mostra, como divulgado  no catálogo oficial do festival, apresentaria “uma seleção de 13 

documentários de curta-metragem feitos com idéias frescas e música pulsante”. Por sua vez, a 

sinopse do documentário, divulgada no catálogo, anuncia que “Com um olhar distante, para 

não interferir na realidade, o filme propõe um passeio pelo mundo do brega no Recife”19. 

Idéias frescas? Música pulsante? Olhar distante?   

                                                
19 Tomado do catálogo oficial do festival, disponível em http://in-edit-brasil.com/2011/ 
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Após a seqüência descrita na introdução, o documentário inicia um itinerário por 

diversos cenários associados ao universo musical “brega”. Quase a modo de vídeo clip, o 

filme apresenta nove canções, encenadas ou interpretadas em diversas locações - um camelô, 

uma emissora, um estúdio de TV, casas de show, camarins, bares, etc. – nas quais circula esta 

música. 

Entre os personagens do filme se destacam cantores como Kelvis Durão e João do 

Morro, além de dançarinas e performers que dramatizam parte da trilha sonora. Nas 

apresentações ao vivo se ressalta o público, que - eufórico - acompanha as letras das canções, 

as dança e olha para os cantores com notável admiração.  

Luzes, cores fortes, corpos, rostos maquiados e brilhos conformam o universo visual 

do documentário que por momentos parece aproximar-se à estética kitsch. Durante os 18 

minutos que dura o filme, não escutamos depoimentos dos personagens, não aparecem 

entrevistas nem narrações em off nem over. Aqui, a palavra fica por conta das canções, 

principalmente.  

Por sua vez, os movimentos de câmera são sutis, algumas vezes com tripé e outras 

com câmera na mão, a lente indaga como um olho através da janela os espaços e personagens 

do filme. Em alguns momentos chave se percebem planos longos e estáticos que fixam a 

atenção em pessoas e mensagens chave, como uma enorme placa que diz “100% Brasil”, da 

qual me ocuparei com detalhe no terceiro capítulo. Observam-se também travellings que, a 

modo de câmera subjetiva, simulam uma maior interação dos realizadores com os 

personagens20; porém, como se sugere na sinopse, a câmera busca distanciar-se do “objeto”, 

como se ninguém estivesse ali, apenas uma câmera escondida, fato que traz implicações éticas 

e estéticas para a obra: 
La representación de los actores sociales implica el uso de gente (en vez de actores 
profesionales) cuyas vidas pueden quedar permanentemente alteradas a causa de este 
proceso. La presencia —o ausencia fingida— del director tiene implicaciones 
significativas. La organización del espacio cinematográfico (la ubicación del 
realizador, la proximidad de la cámara a los sujetos, la exclusión o inclusión de 
información contextual) se convierte en el principal medio a través del que las 
cuestiones éticas se manifiestan de forma concreta en la realización documental. 
(NICHOLS. 1991, p. 20).  

 

As questões éticas apontadas por Nichols fazem referencia ao processo de realização 

do documentário, às relações humanas, sociais, implícitas ao longo do processo de pesquisa, 

filmagem, montagem, etc. Sobre esta relação entre os realizadores e as pessoas-personagens, 

                                                
20 É nestes planos e movimentos que os personagens olham para a lente e guiam a câmera em  trajetos pelos 
espaços, por exemplo.  
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Nichols destaca, inicialmente, quatro modalidades de representação: expositiva, de 

observação, interativa e reflexiva,  às quais anos depois foram acrescentadas mais duas: 

poética e performática.  

A “ausência fingida” dos diretores pareceria inicialmente uma tentativa de situar esta 

obra na modalidade de observação21. No entanto, diversos recursos, como a encenação e a 

constante intervenção da equipe de produção, são frequentemente  utilizados pelos diretores 

ao longo do filme, o que anula qualquer suposição sobre a não interação e intervenção deles 

sobre os personagens e seus contextos.  

A encenação no documentário, estudada há vários anos pelo pesquisador Fernão 

Pessoa Ramos, faz parte de uma extensa serie de recursos que no exercício da representação 

da realidade, permitem ao realizador recriar uma imagem do mundo a partir de seu olhar 

particular. Pessoa Ramos destaca três tipos de encenação que ajudam a entender algumas das 

escolhas de Sergio Oliveira e Petrônio Lorena: encenação-construída, encenação-locação e 

encenação direta ou encena-ação.  

O primeiro tipo consiste numa ação que se constrói especialmente para a câmera. Com 

o uso de atores –principalmente não profissionais-, se recria uma situação que espacial e 

temporalmente não corresponde às circunstancias do mundo cotidiano. O segundo tipo é feito 

em locações e com personagens que, diferentemente do anterior tipo, correspondem às 

circunstancias do cotidiano. Aqui, o sujeito “real” é filmado onde “vive a vida” provocando 

“um grau maior de intensidade do mundo em seu transcorrer”. O último tipo corresponde às 

ações e expressões provocadas pela presença da equipe de realização, aqui “os 

comportamentos cotidianos surgem modulados pela intrusão do sujeito que sustenta a 

câmera” (PESSOA RAMOS. 2010, p. 79).  

Faço de mim o que quero apresenta, em diferentes seqüências, os três tipos de 

encenação propostos por Fernão Pessoa. A segunda seqüência do filme, por exemplo, abre 

com uma performance em que um personagem vestido com uma capa e uma touca para pintar 

o cabelo, olha diretamente para a câmera e dança até chegar à entrada da Emissora Rainha 

FM, onde posteriormente – a modo de encena–ação - veremos um locutor anunciando a 

presença de “um dos maiores artistas do brega”, Kelvis Durão.  

A performance do personagem de capa e touca dançando serve tanto para 

contextualizar espacialmente o espectador, quanto para traduzir visualmente a estética de 
                                                
21 É importante ressaltar que os modos de representação não são fixos e, apesar de terem surgido a partir do 
estudo de obras que pertencem a movimentos e momentos específicos da história do cinema, não têm uma 
classificação exclusivamente cronológica. Eles, como o explica Nichols,  são “formas básicas de organizar textos 
em relação a certos traços ou convenções recorrentes”. 
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“Estando com ela, pensando em ti”, canção que se ouve nesta cena. É uma situação atuada e 

re-criada exclusivamente para o documentário. 

Como esta, diferentes encenações–locações se apresentam ao longo do filme, se 

mostram personagens próprios dos espaços percorridos pela câmera fazendo ou interpretando 

o que provavelmente fazem cotidianamente, nesta ocasião enaltecido por uma produção que 

contempla uma direção de fotografia, de arte, etc. 

A encenação direta, diferentemente das outras duas, não desloca a ação do sujeito do 

transcorrer cotidiano. Esta provoca uma atitude exibicionista ou de pose do personagem para 

a câmera. As performances dos cantores, a locução do jornalista na emissora ou os ensaios 

dos dançarinos no camarim, são situações reais, mas não necessariamente espontâneas.  

Oliveira e Lorena substituem a captação real e espontânea de diversas situações que 

poderiam registrar nas ruas de Recife pela encenação do que nessas mesmas ruas 

aparentemente acontece. Eles, apesar da advertência da sinopse, definitivamente interagem 

com os personagens e “interferem com a realidade” embora não pareça, e é justamente esse 

não parecer o que define o estilo deste documentário. 

 

1.2.2 Sou feia mas tô na moda 

 

Animação em 2D que mostra um casal “brega-chique” brindando na praia. De repente 

sua tranqüilidade é interrompida por uma enorme “mulher-robô” que chega, os cobre com sua 

sombra e os mata pisando neles com seu sapato-plataforma. As outras pessoas que se 

encontram no lugar fogem apavoradas e nesse momento a “mulher robô” recebe uma outra 

colega idêntica, dançam na praia enquanto a música retumba dos alto-falantes integrados em 

seus corpos. Durante esta cena aparecem os créditos do filme (nome, produção, fotografia, 

edição e direção). 

Assim começa Sou feia mas tô na moda, documentário que  aborda o funk carioca a 

partir de quatro temas que servem de estrutura para o filme: primeiro, sua história desde os 

inícios com o “lado a/ lado b” até a chegada do que Deise Tigrona, uma das artistas 

entrevistadas no filme, define como “o funk sensual”. O segundo bloco é dedicado ao poder 

simbólico da mulher no universo do funk carioca que inicialmente era exclusivo do homem. 

A terceira parte discute as reivindicações de classes sociais no funk carioca e os constantes 

apelos que este faz ao sexo. Já no quarto bloco se mostra o funk carioca no cenário 

internacional e os olhares estrangeiros a partir da apresentação de DJ Marlboro em diferentes 

clubes de Londres. 
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Apesar da constante aparição do DJ Marlboro, da dupla Cidinho e Doca, e dos 

esporádicos depoimentos de diferentes homens durante cada bloco temático, o documentário 

está contado, falado, cantado e construído a partir da voz feminina, tanto das cantoras, quanto 

das cidadãs entrevistadas e, claro, da diretora Denise Garcia. 

A interação de Garcia se manifesta ao longo do filme através de diversas entrevistas – 

e umas poucas conversas – realizadas sob uma perspectiva de viés feminista que defende o 

papel da mulher no funk carioca e reflete sobre o impacto que isto tem no seu papel dentro da 

sociedade contemporânea: 
Denise: O funk quando fala aquelas coisas depravadas é o que está acontecendo 
agora mesmo, e não somente os homens, as mulheres também gostam. 

 
Valesca: Antigamente as mulheres apanhavam e eram xingadas e elas abaixavam a 
cabeça, e hoje não, hoje trabalham, se mantém sozinhas; muitas cuidam de seus 
filhos e são muito guerreiras, hoje as mulheres são muito guerreiras. 

 
Deise da injeção: A primeira montagem [composição] que foi explícita que levou a 
galera ao delírio, falando sobre mulher ficar de quatro, de lado (risos)... foi a minha. 
Foi a primeira montagem que fiz que foi a discutir que se os gatinhos pagam o 
motel, elas fazem o que eles querem...”22. 

 

Se bem as entrevistas realizadas por Garcia levam à tela muitas das discussões 

relevantes sobre o funk carioca e sua relação com as conjunturas tanto das favelas do Rio de 

Janeiro como da cidade e do país em geral, o uso e abuso deste recurso cai no “piloto 

automático” advertido por Jean Claude Bernardet ao afirmar que 
se, nos primórdios do cinema direto, a entrevista era uma tentativa de encontrar o 
outro, após a fase de criação dessa linguagem que se tornou um automatismo, ela 
hoje remete mais ao cineasta do que ao entrevistado. 
[...] entrevista-se e filma-se a esposa, entrevista-se e filma-se o marido, mas não se 
trabalha a relação, verbal ou não, que poderia ser apreendida entre a esposa e o 
marido” (2003, p. 281). 

 

Esta situação é recorrente na relação de Denise Garcia com os personagens do seu 

longa.  Ela gera um processo de interação com o universo documentado através de entrevistas 

que fornecem informações e argumentações sobre o tema com uma  homogeneidade que nega 

ao espectador a oportunidade de duvidar ou questionar tais afirmações. Ouvimos as vozes de 

personagens que não interagem entre eles e escutamos depoimentos em que estes se defendem 

de acusações contra eles ou contra o funk carioca, mas nunca conhecemos “os acusadores”.  

                                                
22 Cabe ressaltar a timidez com que Deise da injeção fala durante este depoimento, o que deixa a sensação de que 
o despojamento que ela tem ao falar abertamente sobre sexo, ainda está limitado a uma performance que, embora 
esteja consolidada sobre o palco, no espaço cotidiano ainda não é totalmente aceita. Cabe esclarecer também que 
escolho este depoimento não pelo fato de concordar, ou não, com o que ela diz mas pela intenção com que 
Denise Garcia inclui este depoimento num momento do filme em que se discute o papel e a voz da mulher dentro 
de uma sociedade machista. 
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A diretora tem uma posição a favor do discurso das funkeiras e a transmite tal como a 

vê. Isto com ferramentas narrativas que na montagem criam um discurso tão coerente que dá a 

sensação de conversa entre os personagens entrevistados. Se bem é verdade que os 

documentaristas exercem menos controle sobre seus personagens do que os realizadores de 

ficção, sua presença – ou ausência simulada– tem implicações significativas no que se refere à 

construção de sentido e a ética no documentário (NICHOLS. 1991, p. 42). O documentarista 

não pode controlar o que um personagem diz frente à câmera, mas pode controlá-lo ou omiti-

lo na edição e construir um determinado discurso com ele na montagem, um dado ético que se 

examinará mais adiante. 

Além das entrevistas, registram-se shows e gravações em estúdio, situações que 

servem de argumento para os depoimentos anteriores.  

Apesar da possibilidade de que ditas situações ofereceriam ao câmera oportunidades 

para criar enquadramentos e diversos movimentos de câmera que facilitariam uma montagem 

mais rica em termos de cortes, ritmos, sincronia, luz, cor, etc., o filme se mantém rígido na 

sua estética, anulando a possibilidade de aproveitar diversos recursos estilísticos sonoros e 

visuais que a indagação do universo musical oferece.  

No entanto, o filme propõe uma ruptura com o clichê da mulher sensual e passiva que, 

por conta do machismo e a exacerbada sexualização, é agredida no funk carioca. Aqui a 

mulher passa de ser o “objeto de desejo” para se tornar sujeito ativo que se auto-representa em 

discursos e estéticas como alguém que opina, deseja, fala (e canta) o que quer e que se impõe 

sobre os que tentam oprimir seu discurso.  

 

1.2.3 Favela on blast 

 

Com outro retrato do funk carioca, Favela on blast traz uma representação deste 

universo que permite articular vários dos aspectos ressaltados nos filmes descritos 

anteriormente: a voz no documentário, a recursividade estética e o discurso reivindicativo.  

Realizado em 2008 pelo designer gráfico, fotógrafo, comunicólogo e cineasta 

brasileiro Leandro HBL e pelo músico e produtor norte-americano Wesley Pentz, este 

documentário se caracteriza por explorar a plasticidade que as estéticas sonoras e visuais 

oferecem ao filme em termos de edição e montagem.  

Com a aparição de vários personagens que participaram também em Sou feia mas tô 

na moda como Cidinho e Doca, DJ Marlboro e Deise Tigrona, o filme se constrói a partir dos 



 31 

depoimentos de diferentes MCs e DJs cujos nomes apenas são revelados nos créditos finais23. 

Os personagens – que, diferentemente de Sou feia mas tô na moda, são majoritariamente 

masculinos - descrevem a história e as características do funk carioca e a forma como eles têm 

desenvolvido suas carreiras dentro desta indústria. 

O filme prioriza cenas que mostram a empatia das crianças com o ritmo, artistas 

gravando em improvisados estúdios, multitudinários bailes funk, panorâmicas do Rio de 

Janeiro –opondo reiteradamente às favelas com os ícones da cidade-,  performances a modo 

de encenação-locação de mulheres dançando frente à câmera e inúmeras situações 

espontâneas vivenciadas nas ruas das favelas filmadas24.  

De igual forma, são priorizados depoimentos de personagens que umas vezes com 

humor e outras com notável seriedade, situam ao espectador nos “que” e “por quê” das letras 

e melodias do funk carioca: 
Um dia um repórter perguntou para a gente assim: “por que a poesia da favela 
acabou?” eu falei “porra cê vive em qual planeta amigo? Qual o lugar onde cê tá? cê 
quer é que eu pegue o violão e vá falar ‘alvorada lá no morro que beleza’? não! ta 
falando do que? da poesia de Cartola? Da poesia de Noel? Essa galera que fazia a 
Bossa Nova é o que cê tá falando?... eles são os poetas [faz signo de aspas com as 
mãos]?”. O jeito que a gente vive hoje, no momento agora é esse! Então não vou 
falar que ‘alvorada lá no morro que beleza’. Lindo pode até ter sido mas...25.  

  

Embora o discurso que o documentário apresenta em torno à violência, à pobreza, à 

cidadania e aos direitos culturais pareça ser um lugar comum nos filmes que representam 

universos musicais como os abordados nesta pesquisa, a forma como as argumentações são 

construídas ao longo de Favela on blast, o diferenciam dos dois outros filmes mencionados 

anteriormente.  

A voz do documentário estudada por Bill Nichols (2005) oferece alguns elementos 

para analisar o que considero a plasticidade com que  Favela on blast representa o universo 

do funk carioca. Segundo Nichols  
Como representação, [os documentários] tornam-se uma voz entre muitas numa 
arena de debate e contestação social. O fato de os documentários não serem uma 
reprodução da realidade dá a eles uma voz própria. Eles são uma representação do 
mundo e essa representação significa uma visão singular do mundo. A voz do 

                                                
23 Mcs Gorila e Preto, Mc Leleco, Mc Duda, Grandmaster Rafael, Mc Frank, Mc Colibri, Mr Catra, Mc Pana, 
Gaiola das Popozudas, DJ Wally, Biruleibe, Dj Sanny, Mc Galo, Mc Serginho, Mc Deise Tigrona, Mc Pé de 
Pano, Mc Duda, Mcs Júnior e Leonardo, Dj Jorginho, Mc Ju, Dj Marlboro. 

 
24 Vale esclarecer que a espontaneidade que identifico em várias das situações filmadas, não desconhece a 
presença dos realizadores e da câmera. Como bem o apontou Jean Rouch: “sempre que uma câmera é ligada, 
uma privacidade é violada” e os personagens são cientes disso.  

 
25 Depoimento dos Mcs Júnior e Leonardo em entrevista mostrada durante o filme.   
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documentário é, portanto, o meio pelo qual esse ponto de vista ou essa perspectiva 
singular se dá a conhecer (2005, p. 73).  

 

Para ele a voz está relacionada com o estilo, o qual define a maneira como o autor 

“molda seu tema e o desenrolar da trama ou do argumento de diferentes formas”. O fato de 

Favela on blast ter sido dirigido por uma dupla formada por um cineasta e um músico pode, 

por exemplo, outorgar ao filme indagações visuais e sonoras plásticas, onde a voz da peça não 

se limitará apenas ao que é falado ou cantado pelos personagens diretamente.  

A voz nesse caso  
não está restrita ao que é dito verbalmente pelas vozes de “deuses” invisíveis e 
“autoridades” plenamente visíveis que representam o ponto de vista do cineasta – e 
que falam pelo filme – nem pelos atores sociais que representam seus próprios 
pontos de vista – e que falam no filme -. A voz do documentário fala por intermédio 
de todos os meios disponíveis para o criador. Esses meios podem ser resumidos 
como seleção e arranjo de som e imagem, isto é, a elaboração de uma lógica 
organizadora para o filme (NICHOLS, 2005, p. 76).  

 

A constante aparição de crianças nas diferentes seqüências, as contraposições visuais 

das favelas com ícones urbanos como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Zona Sul, a 

alternância de canções que falam sobre sexo e violência com outras que cantam a humildade e 

a  vida de bairro, transmitem uma posição dos diretores com respeito ao funk carioca. Assim,  

os depoimentos dos personagens entrevistados servem, principalmente, como reforço 

argumentativo ao que já foi dito com as imagens anteriores. Vale a pena anotar aqui um fato 

que chama  a atenção: apesar da constante aparição de crianças e mulheres – que, com 

exceção de Deise Tigrona, na maioria das seqüências aparecem rebolando – são eles os que 

menos falam ao longo do filme. 

O uso de diversos recursos audiovisuais tais como cortes, efeitos de strobes26 e 

encenações, transmite quase de forma sensorial o que a partir da palavra falada se diz sobre o 

funk carioca ao longo do filme. Estes recursos podem-se encaixar no que Nichols assinala 

como uma das partes da retórica aristotélica: a invenção, que 
refere-se à descoberta de indícios ou “provas” que sustentem uma posição ou 
argumento. [...] o que conta como prova está sujeito a regras e convenções sociais e 
não a algo tão conclusivo quanto o método cientifico. Aristóteles propôs dois tipos 
de prova. Eles correspondem à divisão entre recurso aos fatos – provas inartísticas 
ou não artificiais – e recurso aos sentimentos do publico – provas artísticas ou 
artificiais- (2005, p. 80).  

 

                                                
26 Refere-se ao efeito de luz provocado por um estroboscópio. Aparelho que permite “observar as fases 
sucessivas de um movimento periódico muito rápido dos objetos animados, que os mostra como se estivessem 
em repouso ou animados de movimento muito lento”. Exemplo: jogos de luz que piscam em alta velocidade em 
boates e shows.  
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Enquanto a prova inartística apresenta fatos “inquestionáveis” como testemunhas, 

documentos, confissões, etc., a prova artística -ou artificial- faz uso de diversas técnicas para 

gerar a impressão de conclusão ou comprovação. Ressaltam-se também três tipos de provas 

artísticas que se fazem presença no documentário: 
ética: que dá a impressão de bom caráter moral ou credibilidade; emocional: que 
apela para as emoções do publico para produzir o humor desejado; que coloca o 
publico na disposição de ânimo correta ou que estabelece um estado de espírito 
favorável a um determinado ponto de vista; demonstrativa: que usa o raciocino ou 
demonstração real ou aparente; que comprova ou dá a impressão de comprovar a 
questão (NICHOLS, 2005, p. 80).  

 

Todos estes tipos de provas se manifestam ao longo do filme de Leandro HBL e 

Wensley Pentz. Alguns mais evidentes do que outros, os argumentos construídos a partir de 

recursos estéticos oferecem uma representação do funk carioca cuja voz está baseada no 

aproveitamento das ferramentas que tanto a linguagem musical quanto cinematográfica 

oferecem na recriação de um universo musical com o qual eles, aparentemente, se vêem 

identificados.  

No trailer divulgado pela internet27 diversas imagens do filme são montadas com 

cortes sincrônicos a partir dos beats de uma canção de funk carioca. Sobre imagens de 

mulheres dançando, festas, favelas, futebol, etc., aparecem as palavras: Baile, funk, youth, 

heros, music, bass, beauty, DJs, sound, moves, create, joy, audio, love, life, rhythm, elation, 

song, dance, passion, strong, power, danger, MCs, MPCs, women, men, unity, loops, desire, 

escape, rage, honor, ignite, party. No final aparece o titulo: Favela on blast. Assim, o filme 

cumpre o que promete, inclusive alguns aspectos do olhar estrangeiro insinuados nas imagens 

iniciais, e no inglês dos textos gráficos e do título, tema sobre o qual me ocuparei no próximo 

capítulo, onde discutirei as representações elaboradas pelos diretores mencionados ao longo 

deste primeiro capítulo.  

 

1.2.4 Free Tempo: Victory  

 

Com textos da “Enmienda I” da Carta de direitos da constituição dos Estados Unidos28 

e impecáveis imagens de grades e prisão musicadas com rap, inicia Free Tempo: Victory, um 

documentário produzido por Sony Music Latin e dirigido por Carlos Pérez em 2009. 

                                                
27 http://vimeo.com/favelaonblast 
 
28 “El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de 
dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse 
pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios.” 
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Diferentemente dos anteriores, este documentário aborda o universo do hip hop e do 

reggaeton a partir da história de David Sánchez Badillo, conhecido como “Tempo”, um cantor 

porto-riquenho que foi preso em 2005, nos Estados Unidos, acusado de narcotráfico.  

Como  identifica Luis Nogueira  quando se refere aos tipos de documentários que 

registram a vida e a obra de um artista, Free Tempo: Victory faz parte de um grande conjunto 

de documentários que se ocupam da vida de um reconhecido artista, a partir da sua biografia, 

a qual apresenta uma “contextualização política e histórica do personagem” (2007, p. 121). 

No caso deste filme, a biografia apresentada parece ter duas intenções: primeiro, defender 

reiteradamente a inocência de Tempo; e segundo, promover seu trabalho enquanto ele está 

preso, condição que como o demonstraram as indicações e premiações recebidas, garantiu um 

sucesso comercial pela particularidade da historia.  

A primeira intenção identificada – a defesa do personagem – se mantém ao longo do 

filme a partir de entrevistas em que Tempo conta aspectos da sua infância e sua trajetória na 

música. Humildade, talento e persistência são, segundo ele, suas grandes virtudes. Tal como 

acontece em Sou feia mas tô na moda, ninguém refuta seus depoimentos; pelo contrario, são 

constantemente acentuados com enquadramentos, músicas e efeitos sonoros que apelam ao 

sentimento do público. Isto, entre outras coisas, reivindicando a bondade de um homem que 

pareceria estar longe do que uma das suas mais conhecidas canções afirma: 
Soy un Narcohampon tengo el control del área azul 
traficante de kilates pero cantante tu? 
no!, solo eres mula! ya lo supe 
yo voy hacer que de ti se ocupen 
aquí yo soy el que suple 
no hagas que me pare a corta distancia y te dispare 
con mi pistola plástica 
y mi lengua elástica 
poner la clase artística (artística) 
Tempo! 
domina! 
pasando pruebas de bala fina 
muera el que hable y si salgo culpable de mis actos 
en el pasado fui citado por el pasto 
pase lo que pase 
te veo en la cámara de gases 
el que la hace la paga 
en donde vivo no perdonan y te moldan hasta las balas 
estoy decidido y ando pistoleando 
y estoy decidido a seguir reventándolos toy brincándolos! […]29 

 

                                                
29 “Narcohampón”, canção que, segundo diversas publicações sobre a acusação de Tempo por tráfico de drogas, 
aportou provas contra o cantor. Ele, por sua parte, afirma ter escrito a canção em terceira pessoa e recrimina o 
fato de ter sido acusado como “um perigo para a sociedade” por uma composição que, embora represente fatos 
reais de bairros e personagens da sua cidade, não corresponde à realidade de sua vida pessoal.  
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Imagens de arquivo, recortes de jornais, textos digitais, e fotografias da infância e da 

carreira artística, conformam os recursos visuais para a reconstrução da biografia de Tempo 

que, longe de sair do personagem no backstage onde se supõe que “a máscara do ator cai e a 

pessoa que se oculta no artista se revela” (BEATTIE, 2005), é registrado a partir de uma 

ética30 e uma estética que resulta próxima ao jornalismo de televisão, como veremos ao 

estudar o modo expositivo de Bill Nichols.  

Diversas canções do artista que são utilizadas na trilha sonora servem também para 

contar sua vida e, quando interpretadas ao vivo em imagens de arquivo, demonstrar a 

aceitação de um público massivo que canta em coro seu repertório. Isto apesar da perseguição 

sistemática da polícia com o público, os artistas e os produtores de hip hop e reggaeton, 

apontada também em Favela on blast quando se fala do universo do funk carioca e os 

preconceitos que o circundam.  

As constantes defesas da inocência de Tempo no documentário, como  aponta Nichols 

sobre o documentário em geral (1991, p. 51), “sugerem aceitar como verdadeiro o que os 

sujeitos narram acerca de algo que aconteceu, embora também percebamos que é possível 

mais de uma perspectiva”. Este fato se vê reforçado quando, após um desenvolvimento 

monótono da historia31, a Orquestra Sinfônica de Londres grava “Porque soy Tempo”, uma 

composição orquestral de Eugenio Van Der Horst, realizada como parte de uma espécie de 

campanha em que inúmeros artistas homenagearam e apoiaram  Tempo para que obtivesse 

sua liberdade.  

No último bloco do documentário, antecedido com o texto “For the first time in a hip 

hop song. The London Symphony Orchestra”, se mostra um enaltecido registro da gravação 

da Orquestra em estúdio e a participação de Tempo no evento - via celular –. “Este es Tempo, 

desde la cárcel; lo consiguió en Inglaterra” expressa o produtor em uma das últimas 

seqüências que outorgam ao documentário um final com tom de vitória sobre a desgraça, 

como o próprio titulo sugere. 

 

 

 

                                                
 

30 Menciono a ética aqui principalmente pela relação do personagem com o realizador / entrevistador e a forma 
em que este se aproxima a ele para representá-lo.  
 
31 “Monótono” pelo fato de estar construído principalmente a partir dos depoimentos de Tempo – sempre em 
dois mesmos planos – seguidos por imagens de arquivo e intertítulos. Estrutura que resulta previsível até um 
ponto do filme.  
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1.2.5 Sin mapa 

 

René Perez e Eduardo Cabra, também porto-riquenhos e conhecidos como Residente e 

Visitante, formaram em 2005 o grupo que leva o nome do bairro em que cresceram: Calle 13, 

um projeto criado sob a etiqueta do reggaeton e do rap. A história do grupo começa com 

“Querido FBI”, um rap criticado na época pelo “apelo à violência contra as autoridades”. A 

canção foi composta por Residente a partir do assassinato do líder Filiberto Ojeda, integrante 

de um grupo nacionalista que promovia a independência de Porto Rico ante os Estados 

Unidos.   

Menos de um ano após seu surgimento, o grupo - que como vários dos mencionados 

ao longo deste capítulo - era inicialmente considerado marginal e superficial32 – tinha 

conquistado os palcos internacionais e ganhado diversos prêmios como os Grammy e os MTV 

latinos, eventos em que algumas de suas declarações contra o sistema e performances 

qualificadas como “grotescas” geraram polêmica com o  público e com a mídia.  

Com o passar  dos anos, Calle 13 foi acrescentando à sua proposta musical diversas 

fusões que passam pelo rock, o pop e que toma elementos da cumbia, da chacarera, do tango e 

do merengue, elementos com os quais tentam criar uma espécie de identidade sonora latino-

americana, com letras que dão conta da complexa conjuntura desta parte do continente:  
¿A qué le canta calle 13? A lo linda que se ve una gordita en mini falda, a cómo el 
FBI se atreve a asesinar a un hombre sin permiso. Calle 13 es la clase media, la 
mezcla de clases sociales, la clase incomoda con ganas de ser cómoda, muy pobre 
para ser rica, muy rica para ser pobre. La gente se pregunta qué es lo que inspira a 
calle 13, pues sencillo: lo que nos rodea. 

 

 Este depoimento de René Pérez faz parte de Sin Mapa, um documentário dirigido 

pelos colombianos Marc de Beaufort e Alexandra Posada em 2009, que conta a modo de road 

movie uma viagem de Calle 13 pelo Peru, Venezuela e  Colômbia, três países que, em suas 

palavras, os aproximaram a “outras realidades” latino-americanas.  

Sin mapa é narrado em primeira pessoa por René Perez, Residente, que em voz over 

compartilha experiências e reflexões que surgiram durante a viagem. Além dos relatos de 

René, são entrevistados Eduardo –Visitante-  e outros membros do grupo. Entre as cenas da 

viagem, são inseridas imagens de shows e turnês que mostram momentos dos processos 

criativos da banda, sua relação com o público e com a mídia. Isto, além de recriar a história 

do grupo, elabora um jogo de tempo que resulta em uma narração em espiral que mostra 

paralelamente o grupo antes, durante e depois da viagem. 
                                                
32 Devido às letras sexualizadas e de duplo sentido. 
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A viagem começa no Peru, no lago Titicaca. Imagens de indígenas e da paisagem 

descrevem visualmente o lugar enquanto o grupo chega à ilha de Amantani, localizada a 

4.000 metros de altura. Neste primeiro bloco, Residente foca seu discurso na história da 

colonização espanhola e no atual racismo contra os indígenas no Peru onde, segundo afirma, 

são chamados de cholos, o que usado no sentido pejorativo significa “vira-lata”. “En 

Latinoamérica la TV lo que vende es el sueño de ser blanquito con ojos azules”, afirma em 

uma das cenas.  

Em Amantani, o grupo participa de rituais, colheitas e caminhadas pela comunidade. 

Nas cenas são privilegiadas imagens de folhas de coca, cultivos, fogueiras, oferendas, danças, 

etc. Se mostra um “mundo perfeito” que faz Residente pensar que o modelo social de 

Amantani deveria ser o modelo social mundial, “baseado no trabalho no campo, no sistema de 

troca e na paz”. Segundos depois das reiteradas sobre-valorações ao “mundo perfeito” de 

Amantani, René adverte: “pero el mundo no es perfecto, y latinoamérica menos. Queria ver 

una realidad diferente, el extremo”. De guagua, um ônibus velho e desconfortável, o grupo é 

levado para La Rinconada, uma mina de ouro que os expõe ao outro lado da moeda e que 

marca o primeiro ponto de giro do filme.  

Com uma altura de aproximadamente 6.000 metros sobre o nível do mar, La 

Rinconada se mostra cinza, escura, vazia. As descrições dos músicos e das panorâmicas 

tomadas pela câmera transmitem a imagem de um vilarejo frio e miserável que submete a 

seus moradores a extremas condições de supervivência que um integrante do grupo descreve 

como: 
condiciones infrahumanas, la gente estaba caminando sobre mierda. Piensa que tu en 
tu casa cagas en el piso y caminas por ahí, meas en el piso y caminas por ahí, no 
limpian nunca. De milagro no había un ratón por ahí, yo creo que se muere. 

 

E René complementa: “En Puerto Rico tu ves gente jodida pero no ves gente así”. 

 

Poucas horas após sua chegada, o grupo não resiste. Comparam o lugar com o inferno 

e decidem voltar para Amantani. Não se mostram percursos pelo lugar nem interagem com 

seus moradores.  

Minutos depois de uma série de sequências no Peru e na Venezuela, René conta em 

voz over montada sobre imagens de arquivo em P/B de combates militares, que chegam a “un 

país en guerra que se defiende con música”, Colômbia. Entrando pela Guajira, na fronteira 

com a Venezuela, desembarcam em uma aldeia dos indígenas Wayúu, que, como afirma 

René, vive entre o fogo cruzado da guerrilha de esquerda e os paramilitares de direita. 
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Novamente, como aconteceu em La Arrinconada, a pobreza extrema desta comunidade que 

vive num território ecologicamente rico os perturba.  

O foco do relato na violenta Colômbia fica por conta da música. Tambores, acordeões, 

gaitas colombianas, cantos e percussão são o novo “descobrimento” do grupo. O tambor – 

herança africana – e as gaitas indígenas são para eles “el sonido de América, de una raza 

nueva, de una sociedad en conflicto desde que nació y de una alegría llena de lágrimas que no 

conocen fronteras”.   

Como se evidencia nos parágrafos anteriores, Sin Mapa é narrado inteiramente pelo 

líder do grupo, René Perez – Residente. Ele é também o produtor e o protagonista do 

documentário, o qual aparentemente, mais do que transmitir a visão de mundo de Alexandra 

Posada e de Marc de Beaufort, ratifica a visão que Residente e seu grupo têm do mundo, 

especificamente da América Latina que pretendem representar na sua música.  

Mundos perfeitos contrapostos a mundos inviáveis. Miséria x riqueza natural, história 

oficial x histórias não oficiais, preconceito x diversidade, guerra x música. Assim, o 

documentário parece transitar por “graças e desgraças” que por momentos transformam 

reivindicações em idealizações – ou exotizações –, como bem se percebe no capítulo da 

viagem pelo Peru, em que a muitos minutos dedicados ao “mundo perfeito” de Amantani, 

montado sobre imagens coloridas, passeios e interações com seus moradores, lhes seguem 

poucos minutos sobre o “inferno” de La Rinconada, lugar onde não escutamos depoimentos 

dos moradores.  

Apesar da intenção de Calle 13 de alimentar sua música com relatos e estéticas de 

diversas regiões latino-americanas, no documentário este diálogo com esses “outros” sujeitos 

(crianças, índios e negros) se vê um tanto hierarquizado e dominado por uma imagem 

estereotipada e estática do “outro” que não fala, e ao falar termina por responder a clichês de 

uma América Latina frequentemente representada apenas como rural, pobre e “atrasada”.  

À diferença dos documentários descritos nas páginas anteriores, Sin mapa traz à tela, 

por um lado, o processo criativo de uma banda; e por outro, um universo musical dinâmico 

que se bem não se encaixa exclusivamente no rap ou no reggaeton, contém diversos 

elementos artísticos e culturais que o inserem num conjunto de representações sobre as 

músicas das periferias da América Latina e que serão examinados com atenção nos capítulos 

seguintes. 
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1.3 A MÚSICA NO DOCUMENTÁRIO MUSICAL 

 

Em uma das passagens sobre o som no cinema, Alberto Cavalcanti faz referência à 

filmagem de espetáculos musicais para considerar que  
Um concerto tem grandes possibilidades visuais. Numa sala de concertos a 
audiência ouve olhando a orquestra; porém uma sinfonia inteira vista na tela torna-
se enfadonha. O cinema é tão seletivo, tão enfático, tão definido, que 
acontecimentos – e acontecimentos dramáticos – devem suceder-se ou a audiência 
se aborrece. Eis porque as “performances” musicais, quando vieram para a tela, 
quase acabaram com o cinema. Felizmente, no processo de evolução do filme 
sonoro, a ação acabou por absorver a música, como já tinha absorvido a palavra, 
condicionando-a, subjugando-a e, por fim, transcendendo-a (1957, p.166). 

 

Se bem é certo que a afirmação do autor não é exatamente motivada pelo 

documentário e ainda menos pelo documentário musical, sua declaração pode desatar 

reflexões para pensar de que forma a performance musical deve e pode ser tratada 

audiovisualmente. Seja sob o esquema de documentário  biográfico, de retrato ou de processo 

criativo mencionado por Nogueira em páginas anteriores, o comportamento da música no 

documentário musical parece opor-se radicalmente ao que na ficção foi antigamente proposto 

como desafio: que a música apareça sem que a audiência a sinta. Ou bem nos termos de Jean 

Wiener que, citado por Cavalcanti (1957, p.173), considerou na década de cinquenta que “o 

músico deve ficar orgulhoso se o público não ouve sua música e se ela é parte do todo”.  

É necessário diferenciar aqui dois entendimentos diferentes com relação à música e 

seus usos no documentário musical. Se bem este tipo de filmes é narrado principalmente a 

partir da música33, seus intérpretes34 e seus contextos35, o uso da música à qual se refere 

Cavalcanti36 parece estar mais próximo ao que Michel Chion (2011) chama de “efeito 

empático”. Para o autor, um dos modos de criar emoções no cinema a partir da música tem a 

ver com este efeito, no qual a música adapta seu ritmo e tom em função de códigos culturais 

de emoções como a tristeza ou a alegria. A música tem aqui um papel dramático.  

No documentário musical encontramos, por sua vez, outros usos da música que a 

priorizam por cima de outros elementos narrativos. A música, na maioria das vezes, mesmo 

sendo “parte de um todo”, é sentida. Assim, nos documentários descritos no item anterior, 
                                                
33 Sua história, as letras das canções, as particularidades estilísticas, etc.  

 
34 Biografia e perfis dos compositores e interpretes. 

 
35 Lugares onde surge determinada música, o público, seu consumo, etc.  

 
36 Ao longo do capítulo “A música e os ruídos”, Cavalcanti é bastante enfático no uso da música em função a um 
sentido narrativo e dramático dentro do filme. A música está ai para cumprir um papel e não para “preencher 
lacunas” nem para se sobrepor ao filme como tal.  
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encontramos algumas recorrências que nos permitem pensar em outro tipo de valores e 

funções da música especificamente no documentário musical. Estes são alguns: 

 

1. Com exceção de Favela on blast, todos os documentários devem seus nomes a 

diversas canções: “Sou feia mas tô na moda” é uma canção de Tati Quebra Barraco, “Faço de 

mim o que quero” é uma das frases da canção “A vida é assim”: 
Faço de mim o que quero, 
Faço o que quero em mim, 
Faço às vezes uma boa, 
Mas também faço algumas ruim. 
Porque, meu bem, 
Ninguém é perfeito e a vida é assim. 

 

 “Free Tempo” é o nome de um das faixas incluídas no álbum homônimo do 

protagonista do filme, e “Sin mapa” faz parte da letra de “Pal norte”, uma canção que conta a 

viagem registrada no documentário de Marc De Beaufort e Alexandra Posada: 
[…] Un nómada sin rumbo, 
la energía negativa yo la derrumbo. 
Con mis pezuñas de cordero 
me propuse recorrer el continente entero 
sin brújula, sin tiempo, sin agenda… 
inspirado por las leyendas, 
por historias empaquetadas en lata, 
por los cuentos que la luna relata,  
aprendí a caminar sin mapa […] 

 

Esta estratégia, comum em diversos documentários musicais, usa títulos que são 

familiares para os espectadores37 – ou pelo menos para o público familiarizado com o 

universo musical abordado nos filmes–, estabelecendo assim uma associação direta entre a 

história que será contada e um universo musical ou artista específico. Cabe anotar, também, 

que as músicas que dão nome aos filmes do corpus fazem parte, também, da trilha sonora dos 

mesmos.  

 

2. Observa-se uma tendência comum na qual os depoimentos de artistas – e o próprio 

olhar do documentarista – ficam, por vezes, por conta da escolha de um repertório cuja 

musicalidade e cujas letras descrevem o universo musical abordado. As pistas de música, que 

muitas vezes aparecem para complementar uma entrevista, parecem ser usadas também como 

                                                
37 Embora não corresponda ao foco desta pesquisa, cabe perguntar-se pelo “espectador modelo” do corpus 
estudado nesta dissertação. Como se mencionará no segundo capítulo, vários dos documentários estudados 
parecem estar dirigidos a um público que ou bem não está familiarizado com os universos musicais abordados, 
ou não gosta/concorda com tais produções.  
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prova de inúmeras afirmações relacionadas à luta de classes sociais38, à dignidade das 

comunidades latino-americanas39, ao feminismo (Sou feia mas tô na moda), ao preconceito 

com o reggaetonero (Free Tempo). Nas palavras de Ney Carrasco (1993, p. 116), 
Quando é aberto um espaço na ação dramática para a intervenção de uma canção, 
induz-se o público a ouvir atentamente essa canção e, consequentemente, ela adquire 
um significado maior, podendo, inclusive, ter seu material temático usado 
posteriormente como leitmotiv. Esse tema será sempre ouvido como algo 
significativo para a progressão dramática do filme. 

 

3. O mais importante, embora óbvio: todos os documentários escolhidos abordam 

música e músicos. Vale a pena ressaltar que apesar da afirmação de Luiz Nogueira sobre o 

entendimento do rockumentary como um filme sobre música (2007, p. 125), é comum 

encontrar documentários musicais que se focam mais na biografia dos músicos do que na 

música propriamente dita, como é o caso de Sin mapa e Free Tempo, por exemplo. No 

entanto, e embora apresentem traços biográficos, é possível considerar Favela on Blast, Sou 

feia mas tô na moda e Faço de mim o que quero como três “documentários musicais” 

próximos à afirmação de Nogueira. Isto por conta do importante espaço que ocupa nesses 

filmes o registro dos processos de criação e de produção musical, da resposta do público 

frente aos shows e artistas, e dos contextos nos quais surgem tais estéticas. Abordam, então, o 

universo musical em um sentido mais amplo. É sobre estes universos musicais como tal que 

me ocuparei no capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 No minuto 41:53 de Sou feia mas tô na moda, depois de uma série de depoimentos sobre os preconceitos com 
o funk carioca e com as favelas cariocas – especificamente Cidade de Deus -, escutamos e vemos a dupla 
Cidinho e Doca cantando: “eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me 
orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar”. 

 
39  “Llégale a mi guarida” é uma canção de Calle 13 que aparece ao longo de Sin mapa. Desta canção, que 
adverte ao “gringo” a ira, a força e a dignidade dos povos latino-americanos, escutamos constantemente tanto os 
fragmentos instrumentais, como o coro:  “Llégale aquí a mi guarida. Jura'o to' el mundo aquí es pura vida. Pero 
si tu atenta en contra ´e mi vida, quizás una bomba suicida haga el trabajo”. Uma letra que resume e 
complementa grande parte da mensagem do documentário.    
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II. (EST)ÉTICAS NO DOCUMENTÁRIO MUSICAL 

O Funk quando fala aquelas coisas bem 
depravadas... é o que tá acontecendo mesmo. 
E não é só os homens, as mulheres também 
gostam. [...] E na televisão? O coroa comendo 
a menina na novela das oito não é 
sacanagem? 

( Mr Catra – depoimento em  
Sou feia mas tô na moda) 

 

 

No primeiro capítulo, examinei um pouco da história do rockumentary e sua evolução 

até o documentário musical atual, destacando algumas produções latino-americanas que dão 

conta dos universos do reggaeton e do funk carioca, principalmente. A seguir abordarei 

algumas recorrências identificadas na representação de tais universos musicais, nos quais se 

observam duas frequentes tendências: a reivindicação e a exotização. De que tipo de olhares e 

estratégias surgem estas tendências? Qual é o papel da ética no documentário e que tipo de 

relações esta tem com a estética e o estilo? Quais procedimentos éticos são sugeridos a partir 

dos elementos estéticos identificados no corpus? Estas são algumas das questões que se 

abordarão nas páginas seguintes.  

 

2.1 A ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO E A REPRESENTAÇÃO  
 

Cafona, marginal, periférico, libertário, divertido, etc., são algumas das possíveis 

etiquetas com as quais o público pode rotular os universos musicais abordados no corpus 

desta pesquisa. Se se trata de música ou ruído, de arte ou de lixo, pode parecer às vezes tão 

relativo que tais etiquetas se mostram insuficientes na categorização do que é, neste caso, 

música ou barulho. Assim, como o destaca José Miguel Wisnik, no seu capítulo sobre a 

antropologia do ruído: 
O grau de ruído que se ouve num som varia conforme o contexto. Um intervalo de 
terça maior (como o que há entre as notas dó e mi) é dissonante durante séculos, no 
contexto da primeira polifonia medieval, e torna-se plena consonância na música 
tonal. Um grito pode ser um som habitual no pátio de uma escola e um escândalo na 
sala de aula ou num concerto de música clássica. Uma balada “brega” pode ser 
embaladora num baile popular e chocante ou exótica numa festa burguesa (onde 
pode se tornar frisson chique/brega) (1989, p.32). 

 

Percebidos como música ou como ruído, a representação dos já mencionados 

universos musicais passa pelos filtros dos olhares dos documentaristas que os abordaram em 

um exercício de representação que, nas suas múltiplas possibilidades, está baseado em 
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diversas estratégias, pactos e restrições através das quais o artista põe em evidencia sua 

percepção – e relação – frente ao seu objeto; neste caso, a música e seu contexto.  

Para entender isto e poder, posteriormente, identificar as particularidades e 

recorrências dos documentários descritos no capítulo anterior, faz-se necessário examinar 

primeiro o que Bill Nichols denominou “Modos de representação”, tema do item que segue 

nas próximas páginas.  

 

2.1.1 Modos de representação 
 

Em 1991 o professor norte-americano Bill Nichols publicou o livro Representing 

reality – A representação da realidade. Aqui, apresentou os denominados modos de 

representação, quatro formas de organização textual a partir de convenções cujas 

características evidenciam uma série de procedimentos éticos e resultados estéticos com os 

que inúmeros documentaristas têm representado universos ao longo da história do cinema. 

Expositivo, observativo, participativo e reflexivo40, foram os primeiros modos identificados 

por Nichols, que, anos depois, adicionou à lista dois modos mais, o poético e o performático.  

Descartando qualquer tipo de rigidez41 e nexo exclusivo com uma cronologia linear da 

história cinematográfica, o autor resume deste modo os primeiros quatro modos identificados: 
El documental expositivo (Grierson y Flaherty, entre otros) surgió del desencanto 
con las molestas cualidades de divertimento del cine de ficción. El comentario 
omnisciente y las perspectivas poéticas querían revelar información acerca del 
mundo histórico en sí y ver ese mundo de nuevo, aunque estas perspectivas fueran 
románticas o didácticas. El documental de observación (Leacock, Pennebaker, 
Frederick Wiseman) surgió de la disponibilidad de equipos de grabación sincrónicos 
más fáciles de transportar y del desencanto con la cualidad moralizadora del 
documental expositivo. (…) El documental interactivo (Rouch, de Antonio y Connie 
Field) surgió de la disponibilidad del mismo equipo de más fácil transporte y de un 
ansia de hacer más evidente la perspectiva del realizador. (…) El documental 
reflexivo (Dziga Vertov, Jill Godmilow y Raúl Ruiz) surgió de un deseo de hacer 
que las propias convenciones de la representación fueran más evidentes y de poner a 
prueba la impresión de realidad que las otras tres modalidades transmitían 
normalmente sin problema alguno. Esta es la modalidad más introspectiva (1991, 
p.66). 
 

Ainda que seja comum encontrar elementos dos diversos modos de representação em 

um mesmo documentário, algumas características específicas de cada um fazem com que 

                                                
40 Em espanhol estes modos recebem os nomes de: modalidad expositiva, de observação, interativa e reflexiva. 
Em vários fragmentos do texto, principalmente nas citas tomadas da versão em espanhol do livro Representing 
reality (1991), os modos aparecerão com tais nomes.  

 
41  Uma obra filmica não necessariamente se restringe a um único modo de representação. Diversas 
caracteristicas de um ou de outro modo podem-se manifestar na relação e na representação do mundo por parte 
do cineasta. 



 44 

estes sejam radicalmente diferentes entre si e sugiram diferentes procedimentos éticos por 

parte do documentarista. 

O modo expositivo, por exemplo, se dirige diretamente ao espectador com um aspecto 

de objetividade de se vale de “intertítulos ou vozes que expõem uma argumentação acerca do 

mundo histórico” (Ibid., p.68). Também se caracteriza pelo som não sincrônico e pelo uso de 

imagens como ilustração ou contraponto. Exemplificado com o telejornal, e seus 

apresentadores e repórteres, Nichols destaca também que  
La exposición puede dar cabida a elementos de entrevistas, pero éstos suelen 
quedar subordinados a una argumentación ofrecida por la propia película, a 
menudo a través de una invisible «voz omnisciente» o de una voz de autoridad 
proveniente de la cámara que habla en nombre del texto. La sensación de toma y 
daca [reciprocidade] entre entrevistador y sujeto es mínima (Ibid., p.70). 

 

Contraposto com o modo expositivo, encontramos o modo observativo, o qual se opõe 

ao uso de comentários e de imagens ilustrativas. Utilizado inúmeras vezes como ferramenta 

etnográfica,  este modo compreende filmes que utilizam “imagens ou situações que reforçam 

um ‘efeito de realidade’” (Ibid., p.75). Como se explicou no primeiro capítulo, ao falar sobre 

os primeiros rockumentaries, este modo tem uma relação intrínseca com o cinema direto, o 

qual se caracterizou pela “ausência do comentário em voz over, a música alheia à observada, 

os intertítulos, as reconstruções e as entrevistas” (Ibid, p.74). A almejada não intervenção do 

realizador, as tomadas longas, a “descrição exaustiva do cotidiano” e a sensação de absoluta 

realidade, caracterizam o estilo deste tipo de documentários, que, como Nichols destaca,  
ofrece al espectador una oportunidad de echar un vistazo y oír casi por casualidad un 
retazo de la experiencia vivida de otras personas, de encontrar sentido a los ritmos 
característicos de la vida cotidiana, de ver los colores, las formas y las relaciones 
espaciales entre las personas y sus posesiones, de escuchar la entonación, la 
inflexión y los acentos que dan al lenguaje hablado su «textura» y que distinguen a 
un hablante nativo de otro. (Ibid, p.76). 

 

E posteriormente complementa:  
El cine de observación, por tanto, transmite una sensación de acceso sin trabas ni 
mediaciones. No da la impresión de que el cuerpo físico de un realizador particular 
ponga límite a lo que podemos ver (Ibid, p.78) 

 
 Após o modo observativo, Nichols apresenta o modo participativo - ou interativo - 

partindo da pergunta “E o que ocorre se o realizador intervém ou interatua? O que ocorre se 

rasga o véu da ausência ilusória?” (Ibid., p.78). Para o autor, a evolução de equipamentos de 

registro sonoro, que a partir da década de cinquenta se tornaram mais leves, permitiu uma 

aproximação maior às pessoas, ouvindo-as e olhando-as, percebendo os acontecimentos ao 
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redor e obtendo respostas. A voz do realizador começa, então, a ser ouvida durante o registro 

dos fatos, e não em voz over como vinha acontecendo. Este tipo de documentário também    
hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes 
de demostración (imágenes que demuestran la validez, o quizá lo discutible, de lo 
que afirman los testigos). Predominan varias formas de monólogo y diálogo (real o 
aparente). Esta modalidad introduce una sensación de parcialidad, de presencia 
situada. El montaje tiene la función de mantener una continuidad lógica entre los 
puntos de vista individuales (Ibid. p.79). 
 

 A principal estratégia de interação neste modo é a entrevista. Aqui, esta ferramenta, 

diferentemente do modo expositivo em que serve como prova da argumentação do realizador, 

serve de prova da interação entre o realizador e o sujeito42.  

“Entrevista encubierta” – ou “pseudomonólogo” – e “pseudodiálogo” são duas 

variantes da entrevista identificadas por Nichols. Para ele, na primeira – comum em quatro 

documentários do corpus – não se escuta a voz do realizador, que está fora da tela. A segunda 

consiste em uma falsa impressão de “diálogo”. Isto devido à hierarquia de controle por parte 

do realizador, que é “árbitro de la legitimidad y encuadrando al entrevistado como fuente 

primaria, depósito potencial de nueva información o conocimiento” (Ibid, p.88). Então, o 

diálogo, a reciprocidade e equidade entre as duas partes é basicamente uma ilusão. Sobre isto, 

adverte também que 
La impresión transmitida es muy difícil de diferenciar del tipo de conversación 
habitual que se encuentra en los filmes de observación. La diferencia clave, sin 
embargo, es que observamos una conversación implantada. El tema que abordan los 
actores sociales y el devenir general de lo que dicen ha sido preestablecido (Ibid., 
p.88). 

 
Mas o documentário participativo vai além da entrevista em si, a qual, como se 

mencionou nas linhas anteriores, é apenas uma das estratégias deste tipo de filme. Assim, é 

importante para o texto interativo que a dinâmica do intercâmbio entre realizador e 

personagem resulte fundamental para o filme, assim, o texto “aborda, além daquilo do que 

trata, a ética ou a política do encontro” entre ambas partes (Ibid., p.91).  

 O último modo de representação abordado em La representación de la realidad, é o 

modo reflexivo, o qual apresenta a modo de diário pessoal sua representação do mundo. Aqui, 

a comunicação e relação estabelecida é entre o realizador e o espectador, ao invés de ser entre 

o realizador e o sujeito. Este tipo de documentários apresenta, principalmente, interpretações 

do mundo. Nas palavras de Nichols, “en su forma más paradigmática el documental reflexivo 

lleva al espectador a un estado de conciencia intensificada de su propia relación con el texto y 

de la problemática relación del texto con aquello que representa (Ibid., p.97). 
                                                
42 Cabe anotar também que no modo interativo, a voz do espectador, quando é ouvida, se dirige às pessoas que 
registra ao invés de ao espectador.  
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Passados os anos, Bill Nichols apresenta dois novos modos de representação, o 

performático e o poético. O primeiro, caracterizado por um tom mais autobiográfico, 

subjetivo e afetivo, chama a atenção nas perguntas sobre “o que se pode considerar como 

entendimento ou compreensão? Além de informações objetivas, o que entra em nossa 

compreensão do mundo? Estaria o conhecimento mais bem descrito como algo abstrato e 

imaterial, baseado nas especificidades da experiência pessoal, na tradição da poesia, da 

literatura e da retórica?” (2005, p.169). Para o autor, este tipo de documentário tem inúmeros 

traços do cinema experimental e “enfatiza menos a característica independente do filme ou 

vídeo do que sua dimensão expressiva relacionada com representações que nos enviam de 

volta ao mundo histórico em busca de seu significado essencial” (Ibid., p. 173), também 

ressalta a relação que diferentes objetos como um carro, um revolver ou um hospital tem para 

pessoas diferentes, isto dependendo da sua experiência:   
Experiência e memória, envolvimento emocional, questões de valor e crença, 
compromisso e principio, tudo isso faz parte de nossa compreensão dos aspectos 
do mundo que mais são explorados pelo documentário: a estrutura institucional 
(governos, igrejas, famílias e casamentos) e as práticas sociais específicas (amor 
e guerra, competição e cooperação) que constituem uma sociedade. [...] O 
documentário performático sublinha a complexidade de nosso conhecimento do 
mundo ao enfatizar suas dimensões subjetivas e afetivas. (Ibid, p.169). 

 

O documentário performático, na organização do seu discurso, procura uma afinidade 

subjetiva entre o público e a perspectiva que ele manifesta sobre o mundo. Como Nichols 

adverte, embora seja comum encontrar voz over e imagens ilustrativas dentro do filme, que o 

que o aproxima ao modo expositivo, é a carga pessoal neste tipo de comentários o que o 

coloca dentro da categoria performática.  

Da mesma forma, o modo poético se coloca num lugar bastante próximo ao do  

performático. Neste último modo proposto por Nichols, também prevalece uma carga 

subjetiva por cima das demonstrações de conhecimento e persuasão comuns nos primeiros 

modos de representação estudados. Para Nichols,  
o modo poético sacrifica as convenções da montagem em continuidade, e a ideais de 
localização muito especifica no tempo e no espaço derivado dela, para explorar 
associações e padrões que envolvem ritmos temporais e justaposições espaciais. Os 
atores sociais raramente assumem a forma vigorosa dos personagens com 
complexidade psicológica e uma visão definida do mundo. As pessoas funcionam, 
caracteristicamente, em igualdade de condições com outros objetos, como a matéria 
prima que os cineastas selecionam e organizam em associações e padrões escolhidos 
por eles (Ibid., p.138). 

 
 

Diferentes características dos modos expositivo, observativo, participativo, reflexivo, 

poético e performático, estão presentes nos documentários que conformam o corpus desta 
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pesquisa. Mas cabe anotar que o interessa aqui não é encaixar os cinco documentários 

selecionados dentro de determinado modo de representação. Seria forçado, desnecessário e 

insuficiente, pois como foi dito no começo do capítulo, é comum encontrar diversos 

elementos de modos diferentes dentro de um mesmo documentário, isto apesar de que talvez 

um tenha mais relevância sobre outro. Ao contrário, a pretensão ao longo das seguintes 

páginas é identificar uma série de procedimentos através dos quais cada um dos 

documentaristas estudados representou o universo musical abordado no seu filme. Olhares, 

interpretações e representações tomaram forma a partir das relações entre éticas e estéticas, 

que serão discutidas a seguir.  
 
 
2.2 (EST)ÉTICAS DOCUMENTAIS  

 

 Durante um seminário sobre cinema documentário acontecido em 2011 em Salvador, 

Bahia, um participante perguntou ao documentarista convidado sua posição sobre a ética na 

realização de documentários. O cineasta, sem titubear, afirmou: “não é o realizador que é 

ético, é a pessoa que o é”, ampliando e, ao mesmo tempo, simplificando assim o debate sobre 

os procedimentos e implicações éticas na hora de fazer cinema não com atores, mas com 

pessoas “comuns” que posteriormente se verão representadas na tela. Uma pessoa não ética - 

seja qual for sua profissão ou seu papel na sociedade – provavelmente executará ações não 

éticas. No entanto, a ética no documentário vai além das normas morais para abarcar, em um 

sentido mais amplo, uma série de valores políticos e sociais que – como se deu a entender na 

apresentação dos modos de representação –se manifestam na audiovisualização do olhar do 

cineasta.   

Em La representación de la realidad, Bill Nichols desenvolve o tema do espaço ético 

no documentário a partir da axiografia, neologismo derivado da axiologia, que se refere ao 

estudo de valores e ao modo em que estes podem-se conhecer ou vivenciar. Segundo Nichols 
La imagen no sólo ofrece pruebas en beneficio de una argumentación sino que 
ofrece testimonio de la política y la ética de su creador. [...] La axiografía, por tanto, 
es una tentativa de explorar la implantación de valores en la configuración del 
espacio, en la constitución de una mirada y en la relación entre el observador y el 
observado.  
[...] La axiografía nos pide que examinemos cómo la mirada de la cámara 
documental adquiere cualidades características y plantea cuestiones concretas sobre 
política, ética e ideología en términos de espacio (1991, p. 117).  

 

Sob a lógica de Nichols é possível afirmar um vínculo direto entre a imagem e a ética 

que a produz, e é justamente nesse vínculo que se centrará esta parte do capítulo. Para tal 
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propósito foram identificadas doze características 43  que, além de permitir identificar 

procedimentos éticos e escolhas estéticas em cada filme, fazem com que seja possível 

relacioná-los numa reflexão “axiográfica” que visa entender tanto suas narrativas quanto os 

valores que estes documentários têm dentro da produção simbólica latino-americana, um dos 

objetivos da presente pesquisa. 

Ao longo do texto abordarei a ética a partir dos procedimentos utilizados pelo cineasta 

para representar determinado contexto e a partir das implicações que estas estratégias têm fora 

do filme, isto é, no mundo “real”. Em Introdução ao documentário (2005), Nichols propõe 

uma questão que de certa forma relativiza e reflete sobre o alcance da ética na relação entre o 

cineasta e seu personagem: “devemos dizer às pessoas filmadas por nós que elas correm o 

risco de fazer papel de bobas ou que haverá muitos que julgarão sua conduta de maneira 

negativa?” é umas perguntas abertas que o autor apresenta para depois esclarecer que  
As considerações éticas tentam minimizar os efeitos prejudiciais. A ética torna-se 
uma medida de como as negociações sobre a natureza da relação entre o cineasta e 
seu tema têm consequências tanto para aqueles que estão representados no filme 
como para os espectadores. 
[...] Quais as consequências ou os riscos que os cineastas devem informar às pessoas 
que aparecem em seus filmes? Até que ponto o cineasta pode revelar honestamente 
suas intenções ou prever os efeitos reais de um filme? (Ibid., p. 36-37) 

 

Estudaremos a seguir uma série de representações de pessoas que viraram personagens 

na obra dos realizadores de cinco documentários. Para isto se agruparão e relacionarão as 

doze caraterísticas identificadas, obtendo assim três eixos de análise ética e estética. O 

primeiro, “Observador e observado. O encontro”, tem como objetivo o estudo das 

aproximações do realizador com os personagens que participam no seu filme; entrevistas, 

comportamento da câmera e aparição do realizador, serão os pontos de atenção para entender 

o tipo de relação estabelecida entre as duas partes. No segundo, “Olhares. Um leque de 

possibilidades”, examinarei a pluralidade das visões que o realizador considerou no momento 

de elaborar sua história, um aspecto de grande importância, principalmente por tratar-se de 

filmes que, majoritariamente, reivindicam os universos musicais mencionados ao longo do 

                                                
43 Entrevistas (metodologia, estratégias); aparição física do realizador (voz e imagem); proximidade da câmera / 
realizador com o objeto /personagem; captação de situações espontâneas; pluralidade de depoimentos / pontos de 
vista; pluralidade de personagens e perfil dos músicos; tratamento estético / discursivo das letras e danças; 
prioridade da música frente ao perfil biográfico (é um documentário sobre música ou sobre músicos?); forma de 
apresentar as personagens; jogos estéticos visuais e sonoros; aparição do público; aparição da comunidade. 
Como será explicado nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, cada um destes elementos teve maior ou menor relevância 
dentro do resultado do filme.  
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trabalho. Finalmente, no terceiro eixo “A música. Explorando a forma”, indagarei sobre as 

escolhas estéticas e o que elas sugerem eticamente.  

 

2.2.1 Observador e observado. O encontro 

 

O tipo de encontro entre observador e observado e seus resultados audiovisuais foi 

analisado através do estudo das entrevistas, da aparição do realizador, e da proximidade da 

câmera/realizador com o objeto/personagem.  

O encontro que se pretende discutir aqui parte do reconhecimento do “outro”, da sua 

presença, do seu poder, do seu olhar e da implicação este “outro” na representação de um 

universo do qual - na hora de filmar - tanto “observador” como “observado” fazem parte. O 

diálogo e a reciprocidade entre as duas partes é um dos desafios presentes no ato de filmar no 

documentário que, como afirma Jean-Louis Comolli, “é um ato violento, no qual quem olha 

para o outro é, ao mesmo tempo, olhado, avaliado, provocado, o que conduz a uma 

transformação mútua, recíproca, entre quem filma e quem é filmado” (2008, p. 36).  

Um encontro, às vezes um confronto, cuja evidência fica registrada - entre outras 

coisas - na entrevista, considerada como uma das principais características do documentário 

interativo (Nichols) e como o “feijão com arroz” do documentário (Bernardet) no qual 

observador e observado, podem tanto manter uma conversa e uma interação, quanto falar sob 

o esquema pergunta / resposta que pode ser, talvez, insuficiente e hierárquica. Um fala sobre o 

que o outro quer. Ponto44.  

Entrevistas realizadas com a câmera em frente ao personagem enquadrado em 

Primeiro Plano ou Plano Médio, omitindo a equipe técnica é um procedimento comum nos 

filmes incluídos no corpus. Em Free tempo, por exemplo, vemos o cantor sempre em 

Primeiro Plano e Plano Médio falando para o entrevistador, que, como mostram os créditos 

finais, não se trata do diretor, mas de um jornalista, fato que pode ter influência na 

                                                
44  Ao falar sobre À margem da imagem (2002), Jean-Claude Bernardet identifica algumas tensões que 
evidenciam uma “crise no sistema de entrevistas” (LINS; MESQUITA, 2008, p.30) do diretor Evaldo Mocarzel 
com os sem teto. No caso específico de tal filme, que se aplica a muitos outros, Bernardet adverte uma “dupla 
atitude em relação a esse tipo de entrevistado [o pobre]. Por um lado, uma relação fetichista: tudo o que diz o 
pobre vale [...], por outro não passa de matéria-prima para os filmes” (BERNARDET, 2003, p.295). Assim, o 
autor identifica diversos elementos na relação observador-observado que permitem entender até que ponto as 
entrevistas podem significar interlocução e “diálogo real” entre as partes, ou simplesmente o registro de uma 
evidencia hierárquica entre as mesmas. Bill Nichols é outro autor que aponta os riscos da hierarquia durante a 
entrevista. Para ele “la entrevista está rodeada por una serie paralela de cuestiones políticas de jerarquía y 
control, poder y conocimiento”. Também “son una forma de discurso jerárquico que se deriva de la distribución 
desigual del poder, como ocurre con la confesión y el interrogatorio” (1991, p.82).  
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proximidade do documentário por um lado com a reportagem televisiva; por outro, com o 

modo expositivo formulado por Nichols45.  

Por sua vez, em Sou feia mas tô na moda, apesar de apresentar inúmeras entrevistas 

formais baseadas na dinâmica pergunta/resposta, encontramos ao longo do documentário 

fragmentos de uma entrevista com Deise Tigrona que dão a impressão de uma relação entre 

observador e observado onde este último toma um certo poder sobre o observador. “Bom 

gente, estamos aqui na cidade de Deus, onde começou o funk sensual...” saúda a funkeira ao 

percorrer a favela em companhia da equipe técnica, com quem fala sobre o funk carioca junto 

a diversos personagens que encontra no caminho e que talvez não tinham sido contemplados 

para falar no filme, mas que ela convida para participar46 [figura 2].  

 

Figura 2 - Entrevistas e situações com Deise Tigrona 

 
Deise Tigrona, acompanhada de amigos e vizinhos, guia Denise Garcia e sua 
equipe técnica para percorrer a favela Cidade de Deus e falar da história do 

funk carioca. 
 

Percebem-se também entrevistas baseadas em argumentações e explicações 

outorgadas ao entrevistador que, “fora-de-campo-mas-não-fora-de-cena”47 (Comolli), as usa 

para estruturar tanto um “monólogo imaginário” de um personagem que fala e responde 

perguntas que nunca ouvimos, quanto um “diálogo ficcional” entre dois ou mais personagens 

que falam do mesmo tema e “se respondem” ficcionalmente.  

                                                
45 Intertítulos, aparência de objetividade e uso de imagens ilustrativas tais como documentos, fotografias, 
imagens de arquivo, etc., fazem com que diversos momentos do documentário sejam construídos de modo 
expositivo.  

 
46 Nesse tipo de situações o diretor pode, por um lado, aproveitar para obter informações não contempladas no 
roteiro de entrevistas; e por outro, indagar a relação do personagem com seu entorno e filmá-lo num 
comportamento mais “natural”, mesmo que a presença de câmeras e equipe técnica faça com que naturalidade e 
espontaneidade sejam máscaras para uma pose.  

 
47 Com esta expressão, Jean-Louis Comolli adverte que a presença do realizador e entrevistador dentro da cena 
não deve confundir-se com sua aparição física ou omissão dentro do quadro. Ficou estranha esta construção: 
“omissão dentro do quadro” 
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Como exemplo de tal estratégia de montagem encontramos a sequência de 

depoimentos sobre a discriminação do funk carioca que, entre os minutos 36:55 e 37:55 de 

Sou feia mas tô na moda48, reconstrói um “diálogo ficcional” que faz com que Denise Garcia 

monte seu próprio discurso reivindicativo frente a este universo:   
* Cidinho e Doca: Eles demoraram pra caramba pra curtir o samba, aprenderam. 
Mas tão demorando muito mais pra curtir o funk. 
 
* Mr Catra: Eu quero saber o que é que é. O bagulho é espontâneo. O bagulho 
nasceu na favela, de uma cultura dos massacrados. Tá ligado? Despontou pro 
mundo, despontou pra sociedade e tá aí. 
 
* Deise Tigrona: O problema não é o sexo. O problema não é que eles estão 
discriminando o funk. O problema é que eles estão discriminando o pessoal da 
comunidade que eles não querem ver subir de jeito nenhum. 
 
* DJ Marlboro: Essa música, toda ela é feita com uma caraterística própria como 
nenhum lugar do mundo faz. E esse reconhecimento que tem que fazer é o 
Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, antes de qualquer outro tipo de lugar, 
né? Mas infelizmente o mundo reconhece isso e a gente lá fica “funk é música de 
preto, pobre, favelado”.  
 
* Denise: Os favelados, os negrinhos mesmo. E para eles os funkeiros são ladrões.   
 

Assim, a organização das entrevistas torna-se a voz de Denise Garcia, que cria um 

discurso reivindicativo sobre o funk carioca que omite um “outro antagônico” que, de forma 

abstrata, apenas aparece em terceira pessoa a modo de “eles”, “as pessoas”, etc. Quem são 

“eles”? Por que não são entrevistados? 

As entrevistas realizadas por Garcia aparentam ser a principal estratégia interativa da 

diretora com os atores sociais registrados no filme. Estas, como foi mencionado no modo 

interativo, oscilam entre “pseudodiálogos” e “pseudomonólogos” nos quais, mesmo sem 

aparecer dentro do quadro, fazem com que sua própria voz seja evidente ao longo do filme. 

No entanto, sua relação com os personagens, apesar de uma certa confiança, parece ser 

bastante  formal.  

E enquanto em Sou feia mas tô na moda as entrevistas são a principal evidência da 

relação observador-observado, em Sin mapa esta estratégia passa a um segundo plano. Aqui, a 

voz over de René complementa as entrevistas realizadas à banda e, quase a modo de 

“confessionário”, relata sua vida e suas percepções da viagem por América Latina: 
Creo que del viaje salí con muchas más interrogantes. Aquel mapita que andaba 
buscando se había triplicado. En lugar de mirar a un solo continente, miraba a 
muchos en uno. Así como poder ver todas las células de la sangre, Latinoamérica se 

                                                
48 Como se antecipou no primeiro capítulo, Sou feia mas tô na moda cai no risco de abusar das entrevistas nas 
que “entrevista-se e filma-se a esposa, entrevista-se e filma-se o marido, mas não se trabalha a relação, verbal ou 
não, que poderia ser apreendida entre a esposa e o marido” (BERNARDET, 2003, p. 281), o que faz com que, 
por exemplo, se remeta mais à visão de Garcia do que dos próprios entrevistados. 
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ve más bonita de lejos pero pa’ verla hay que entrar y pa’ entrar hay que estar cerca. 
Creo que cada vez me siento más cerca de los países, de los pueblos, de la gente, de 
las personas. 
 

A voz de René ao longo do filme dá conta, principalmente, de dois fatos. Por um lado, 

sugere uma proximidade com os entrevistadores, aos quais evidentemente ele se dirige de 

forma mais próxima do que aos diversos jornalistas que aparecem em diferentes cenas 

entrevistando a banda. Por outro lado, a voz do cantor narrando o filme de principio ao fim, 

lhe outorga um papel que vai além do personagem puramente registrado, para ser quem  - 

aparentemente - organiza o discurso do filme altamente reflexivo.  

Mas a relação próxima entre os diretores do filme e a banda, se evidencia em um fato 

difícil de omitir. Excluindo o segundo em que os diretores de Faço de mim o que quero 

aparecem batendo palma no final do documentário, Marc de Beaufort parece ser o único dos 

diretores dos filmes contemplados no corpus que aparece “dentro de campo e dentro de cena” 

no seu filme [figura 3]. Sem que seja evidente que ele é o diretor, o vemos em 

aproximadamente seis cenas, onde interage com todos os integrantes de Calle 13, tornando-se 

mais um personagem que cumpre a função de guiar o grupo em cada uma das aldeias e, além 

disso, provoca a maioria das situações que constroem a história de Sin mapa49. 

 

Figura 3 - Cenas com Marc de Beaufort dentro do quadro 

 
Cenas nas quais o diretor de Sin Mapa, Marc de Beaufort, aparece lendo um jornal dentro do ônibus junto 
com a equipe, no Peru; caminhando com René enquanto ele sofre um ataque de pânico em La Rinconada; 

e cozinhando raviólis para a equipe na Venezuela. 
 

“A Marc, el tipo que está leyendo el periódico, se le había ocurrido llevarnos a La 

Rinconada, una mina de oro. Fueron las peores ocho horas de viaje que he tenido en mi vida”, 

narra René antes de uma das sequências mais chocantes do filme, na qual visitam La 

Rinconada, a mina de ouro mais alta do mundo. Aqui René e sua banda “descobrem” como  

América Latina “não é perfeita” e se enfrentam a condições extremas por conta das precárias 

condições de vida do lugar no qual eles apenas aguentaram umas poucas horas.  

                                                
49 Refiro-me aqui ao fato de levar um grupo de garotos urbanos a aldeias localizadas em alturas extremas, sem as 
condições confortáveis das cidades – agua, energia, internet – e com pessoas com costumes e línguas diferentes à 
deles. Uma viagem “sin mapa” para a banda, mas totalmente “pré-mapeada” pela  equipe de realização.  
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Provavelmente Marc de Beaufort sabia os efeitos de levar aquele grupo de garotos 

urbanos para a mina de ouro mais alta do mundo, sem água potável, sem luz, sem oxigênio, 

sem luxo. “Marc nos había dicho que nos íbamos pal’ infierno, pensé que estaba exagerando”, 

afirma René em voz over montada sobre as imagens do precário ônibus que os transportou e 

das paisagens que anunciavam o que lhes esperaria no lugar. 

“Estoy super mareado”50 diz René enquanto sofre um ataque de pânico por conta da 

falta de oxigênio provocada pela altura do lugar, “tranquilo, es normal” responde Marc para 

acalmá-lo, e sequências depois lhe explica:  
Acá viven 35.000 personas. Esas 35.000 personas trabajan todos los días en una 
mina, comen una mierda, no tienen vitaminas, no tienen ducha todos los días, viven 
en toda esta mugre pero sobreviven, y eso lo hacen todos los días. ¿Qué es lo que te 
está pasando a ti? Aquí es más o menos 50% menos oxígeno, por cada dos respiros 
que des es lo mismo que un respiro allá abajo, así que aquí hay que respirar más y te 
hiperventilas y te sientes como agobiado y con un poco de claustrofobia [...] 

 

Falas e situações como a anterior, que por sua vez são constantes no documentário, 

criam a possibilidade de pensar em um outro “observado” no filme: os habitantes das aldeias. 

Eles, embora não sejam os protagonistas da história, são parte fundamental da experiência da 

viagem de Calle 13, experiência cujo objetivo principal é o conhecimento de uma América 

Latina que eles pretendem representar e defender através de sua música, e que aqui aparece 

representada por esses “novos observados”. Qual a relação estabelecida com eles? 

Ao referir-se à aparição do diretor no filme, Bill Nichols assume que o documentarista 

opera a partir do mundo histórico próprio do documentário. Para ele, a presença ou ausência 

no enquadre serve como índice de sua relação com as pessoas e situações que ele filma. Mais 

do que a criação de um mundo imaginário, se avalia então o comportamento e a destreza do 

diretor frente aos “segmentos do mundo histórico que se tornaram o cenário do filme” e se 

pergunta: “¿cuál es el lugar del realizador? ¿Qué espacio ocupa y qué política o ética es 

inherente al mismo?” (1991, p. 118).  

Se bem é interessante ver a atitude do grupo frente a este curto mas importante 

episódio que foge da exotização da América Latina, e conhecer o entendimento que o diretor 

tem sobre o espaço histórico do filme, repete-se aqui um fato já identificado em Sou feia mas 

tô na moda: aqueles aos quais se faz constante referência – no caso de La Rinconada, 

referência não apenas negativa, mas agressiva – não falam. Não se mostram interações de 

nenhum tipo entre o grupo e os habitantes da mina. As 35.000 pessoas que “trabalham todos 

os dias numa mina, comem uma merda, não têm vitaminas, não tomam banho todos os dias e 

                                                
50 Estou enjoado.  
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vivem nessa sujeira mas sobrevivem” nunca falam, não interagem com o grupo e quando os 

vemos de perto é, principalmente, graças ao zoom da câmera. 

Claramente a mensagem que Marc quis levar aos integrantes de Calle 13 é a 

desigualdade de uma América Latina contraditória onde os habitantes de uma mina de ouro 

vivem na absoluta miséria. No entanto, seu retrato e a postura do grupo é, por sua vez, 

igualmente contraditória e distante, fria e sem voz, o que, por fortuna, não acontece no resto 

do filme, o qual tem altos traços dos documentários interativos que transcendem a entrevista 

na relação com o outro. 

A proximidade da câmera é outro elemento de importante consideração no estudo da 

relação observador-observado no documentário. O comportamento da câmera, que pode ser 

também analisado como questão de estilo, dá conta de diferentes elementos axiográficos que 

se manifestam no filme. Como Nichols aponta, a imagem e o som são os principais 

indicadores de posição da imagem audiovisual. O mencionado “olhar da câmera” envolve, 

pois, tanto a operação mecânica do dispositivo quanto “el proceso humano y metafórico de 

mirar el mundo” (1991, p. 119) no qual a ética da representação está diretamente implícita. O 

ângulo – visual e político – que o documentarista escolhe para transmitir seu olhar, é inerente 

tanto a seu filme como ao seu lugar no mundo.  

Nesse aspecto, destaca-se Favela on blast, filme no qual o comportamento da câmera 

traz exemplos que permitem ilustrar o tipo de encontro de Leandro HBL e Wesley Pentz com 

seus personagens e com o universo do funk carioca. Ao longo do documentário o 

comportamento da câmera se mostra dinâmico, indagando e explorando as situações com 

plasticidade, jogos de som e diversidade de planos51. Também se observa que elementos como 

a estética dos vídeo clipes de funk carioca, a iluminação dos bailes e as estéticas dos cartazes 

promocionais dos shows, são incorporadas ao filme, o que parece transmitir uma certa 

empatia – pelo menos estética – por parte dos diretores com o universo registrado.  

Em diversas situações a câmera vai atrás dos personagens, seguindo-os e registrando 

uma interação entre eles, uma descrição visual do seu espaço cotidiano. Em outras situações 

vemos uma interação próxima entre os personagens e a câmera, tal como acontece em uma 

das filmagens durante a preparação de uma festa na qual um garoto, subindo as escadas das 

                                                
51 Importante lembrar que “o tamanho do plano define a quantidade de informação que receberá o espectador e, 
nesse sentido, cumpre funções descritivas. Mas, ao mesmo tempo, o plano tem valores expressivos que permitem 
ressaltar objetos e ações que lhe atribuem um conteúdo dramático” (Mincultura, 2009). É justamente nesses 
valores expressivos onde os valores éticos se fazem evidentes. 
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favelas, para e canta improvisando e rimando para a câmera e depois, com a caixa de som 

sobre seus ombros, continua seu trajeto.   

A respeito do comportamento da câmera, e coerente com a cena descrita no parágrafo 

anterior, Jean-Louis Comolli fala da pertinência de “reduzir a distância entre a câmera e 

aqueles que ela filma. A câmera se impõe, é vista, ela atrapalha. Longe de ser escondida, 

‘esquecida’, está presente, é um obstáculo, é preciso afastá-la, contorná-la, circundá-la” 

(2008, p. 55). Comolli, que afirma não marcar sessões prévias à filmagem para falar e 

conhecer seus personagens de perto – escolha ética – inverte a pergunta “como a câmera atua 

com aqueles que filma?” tornando-a “como eles atuam com ela?” Para ele “o homem sabe 

que é filmado, ele sabe confusamente o que filmar significa, o que ele não sabe muito bem é 

que nós, os filmadores, não sabemos nada sobre o que ele vai fazer” (2008, p. 55).  

Favela on blast, através de diversas cenas onde os personagens captam a atenção da 

câmera com poses e gestos irreverentes, serve de exemplo para as relações personagem / 

câmera descritas por Comolli. Aqui, além das diversas encenações e pequenos clipes 

montados a modo de transição entre algumas sequências, uma quantidade considerável de 

festas registradas mostram mulheres que captadas a maioria das vezes em plano contra 

plongée, dançam posando direta e sensualmente para a câmera, ação que reforça 

reiteradamente a ideia do funk carioca como um universo altamente sexualizado [Figura 4]. 

 

Figura 4 - Mulher e funk carioca em Favela on blast 

 
 Recorrentes planos contra-plongées fazem parte da estética de Favela on blast 

 

Os anteriores são apenas alguns exemplos da ética sugerida por alguns dos 

documentários selecionados. A relação do documentarista com universo registrado aparece, 

então, sugerida por diversos elementos que já foram pontuados ao longo deste item. Qual o 

tipo de discurso dos documentários e a partir de que tipo de vozes estes são narrados, são 

alguns dos aspectos que discutiremos a seguir.  
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2.2.2 Olhares. Um leque de possibilidades  

 

Partamos de uma provocação de Bill Nichols:  
Há um movimento ‘positivo’ no documentário, que é: nós gostamos do outro que 
filmamos, e, portanto, está tudo bem. Tentemos partir da ideia contrária: os outros 
são difíceis de apreender, portanto é preciso filmá-los.  
Como procedemos à escolha da pessoa a ser filmada? É nessa escolha que intervém 
o medo. O medo, o desejo, consequentemente, ambivalência. Medo de trair, de 
enganar aquele que filmamos, mas também medo de seu próprio desejo (2008, p. 
88). 
 

Até que ponto o documentarista consegue ouvir e registrar aquele com quem não 

concorda? Ou aquilo no qual não acredita? Como foi dito no capitulo anterior, Sou feia mas tô 

na moda e Free tempo homogeneizam discursos que, no primeiro caso, reivindicam a 

legitimidade do funk carioca numa sociedade machista e classista, e no segundo, defendem a 

inocência de um cantor acusado de tráfico de drogas. Sem depoimentos que contradigam os 

“donos da voz” e sem debate, é oferecida expositivamente uma verdade única ao espectador 

que, por sua vez, parece ficar responsável pela procura de outras visões. Poderíamos pensar 

também nele como a outra voz não contemplada nos documentários? Quando em Sou feia 

mas tô na moda se reitera que “as pessoas” não gostam e julgam o funk carioca, se pensa no 

espectador como tal pessoa? É possível.  

A partir destas questões, o presente item tem como objetivo examinar a pluralidade 

das visões que os diretores dos filmes contemplados no corpus consideraram na representação 

dos já mencionados universos musicais. Para isto, foram examinados registros de situações 

espontâneas com menor probabilidade de intervenção por parte dos realizadores, a aparição 

do público, a pluralidade de opiniões nos depoimentos e a diversidade de personagens com 

que cada filme conta. Sin mapa é, neste item, o único documentário que não será mencionado. 

Isto, devido às suas características de filme biográfico e de registro de processo criativo, onde 

as questões relacionadas ao olhar serão desenvolvidas ao final deste capitulo.  

Assim, começo por identificar as três maneiras pelas quais, segundo Nichols, o 

documentário se engaja no mundo através da representação (2005, p.28). Primeiro, afirma que 

“os documentários oferecem-nos um retrato ou uma representação reconhecível do mundo”. 

Assim, vemos na tela o que cotidianamente podemos ver fora dela, mas com uma nova visão, 

uma nova interpretação do mundo. A segunda maneira consiste em que “os documentários 

também significam ou representam os interesses dos outros”, aqui o documentarista pode ser 

assumido como representante do público. Para terminar, na terceira maneira “os 

documentaristas podem representar o mundo da mesma forma que um advogado representa os 
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interesses de um cliente”, expõem a defesa dos personagens registrados, de um ponto de vista, 

de uma prova. 

As últimas duas maneiras através das quais o documentarista “pode ser assumido 

como representante do público”, e em que pode “representar o mundo da mesma forma que 

um advogado representa os interesses de um cliente”, são facilmente perceptíveis no corpus. 

Entre os limites dessas duas maneiras, encontramos também respostas do diretor para 

o público. É como se afirmasse: “eu sei o que vocês pensam e esta é minha resposta”. No já 

varias vezes mencionado caso de Sou feia mas tô na moda, onde se fala dos “acusadores” mas 

nunca chegamos vê-los ou ouvi-los52, pode existir, mais do que uma omissão injusta das 

“outras vozes”, um cuidado de não ser redundante com aquilo que já foi muitas vezes dito e é 

“por todos” já conhecido53. Talvez.  

Com isto, alguns propósitos de Denise Garcia ficam claros, ao sustentar sua visão 

numa série de depoimentos nos quais todos os personagens concordam. No entanto, cabe 

ressaltar um fato comum em diversos documentários deste tipo: sem que os olhares abordados 

tragam maior consequência em termos de debate e pluralidade de visões em si, a diretora 

reúne MCs, DJs, produtores, funkeiras, familiares, público e uma psicóloga que parece dar a 

versão “profissional” ou “científica” do tema.  

Durante o filme a principal voz é a de Deise Tigrona – que faz o papel de guia na 

favela Cidade de deus; ela apresenta outros personagens e conta várias de suas histórias no 

percurso seguido pela câmera. O principal tema é a reivindicação da mulher no universo do 

funk, pelo que a aparição de mulheres é constante. Ao abordar temas fora do âmbito feminino, 

a aparição de homens se faz mais evidente, isto principalmente com produtores, MCs e DJs, 

entre os quais se destaca DJ Marlboro, que parece assumir um papel de legitimador, devido ao 

que ele representa dentro da indústria do funk.  

Vemos a comunidade da qual se fala constantemente mas não a ouvimos; ela aparece 

como referência das falas, em planos de apoio. O mesmo acontece em Favela on blast, onde é 

evidente uma alta presença de crianças, que como a totalidade do público registrado pelos 

cinco filmes, reagem efusivamente frente aos artistas.  

Na maioria dos filmes vemos, pois, que o documentarista faz, em termos de Nichols, o 

papel de advogado dos seus personagens. Ele argumenta, sustenta, expõe e reivindica seus 

                                                
52 O que acontece também em Favela on blast, por exemplo. 

 
53 A luta de classes sociais implícita na percepção de universos como o funk carioca é evidente, conhecida e 
amplamente discutida.  Os depoimentos de Cidinho e Doca, Mr Catra, Deise Tigrona e DJ Marlboro, citados no 
item 2.2.1 fazem referencia a isto. 
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olhares, plurais em experiência. mas poucas vezes em discurso. Percebe-se no corpus uma 

procura de verdades dentro de realidades sociais e culturais que já são conhecidas por nós, 

com a diferença de trazer agora os argumentos “diretamente” da voz dos protagonistas, dos 

artistas.  

No entanto, dentro de universos que são tão criticados, poderia caber uma maior 

participação de opiniões contrárias, algo que nenhum dos documentários faz. Em Free 

Tempo, por exemplo, todos os depoimentos respondem ao interesse de reafirmar a inocência 

do cantor. Liberdade, Deus e justiça são algumas das palavras mais recorrentes ao longo do 

filme, cujos personagens são, além de Tempo, seus amigos e defensores. “Humildade” é 

também frequentemente pronunciada como uma das virtudes de Tempo.  

A partir do que se apresentou até aqui, é possível afirmar que a maioria dos filmes 

estudados optou por uma espécie de univocidade que, por um lado, representou apenas uma 

“face da moeda” dos universos musicais: cantores, produtores e fãs, principalmente. 

Detratores, críticos e demais vozes possíveis ficaram, talvez, do outro lado da tela; o lado do 

espectador.  

 

2.2.3 Universos musicais. Explorando a forma 

 

Ao falar de Favela on blast, no primeiro capítulo, fiz referência à voz do 

documentário como o meio pelo qual o ponto de vista do documentarista se manifesta. Para 

Nichols, ela [a voz] está relacionada com o estilo, o qual, no caso do documentário “deriva 

parcialmente da tentativa do diretor de traduzir seu ponto de vista sobre o mundo histórico em 

termos visuais, e também de seu envolvimento direto no tema do filme” (2005, p.74).  

Concordando com a afirmação de Nichols, mas com a proposta de ampliar os “termos 

visuais” que o autor menciona para uns “termos estéticos” que contemplem a tradução tanto 

visual como sonora do mundo, este item se propõe estudar “axiográficamente” as indagações 

estéticas do corpus e sua relação com a ética.  

Para isto, seguem cinco cenas, uma de cada filme, a partir das quais pretendo 

desenvolver as reflexões correspondentes a este item: 

 

• Primeiro exemplo. Sin mapa. No clímax do ataque de pânico de René durante a 

visita em La Rinconada, no Peru, o cantor pede desesperadamente a Marc de Beaufort que o 

acalme. Durante a cena, que se vale da confusão psicológica do artista, alternam-se imagens 
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[Figura 5] e sons da situação (diálogo, respiração, ruídos) com a gravação da canção de Calle 

13, “Algo com sentido”. Entre palavras faladas e cantadas, escutamos: 
- René: tranquilízame, ¿no me voy a morir? 
- Música: nada de lo que digo tiene sentido. 
- René: lo que yo no te he dicho a ti es que yo soy hipocondríaco entonces cuando 
me empiezan a hablar mucha mierda... 
- Música: estoy botando fluido por los oídos. 
- René: la mente me corre, ¿me entiendes? 
- Música: ya yo no soporto este ruido. 
- René: me vuelvo loco… 
- Música: por favor que se detenga la orquesta o si no voy a volarme la cabeza, 
gracias. 

 
Figura 5 - Montagem de imagens e trechos da canção alternados  

durante o pânico de René 

 
 

• Segundo exemplo. Faço de mim o que eu quero. Encerrando o documentário, 

Petrônio Lorena e Sergio Oliveira batem palmas como se fossem a claquete que marca o 

último corte de Faço de mim o que quero. Depois de quinze minutos de provocações 

estéticas, o último corte dá passo a uma sequência de créditos pouco usual. Duas bailarinas 

dançam sensualmente em frente à câmera, mostrando os créditos de direção, produção, etc. 

escritos nos seus corpos – que não se preocupam por ocultar celulite, estrias e demais 

“imperfeições” físicas – [Figura 6]. A sequencia é musicada com a canção que dá nome ao 

filme: 
Faço de mim o que quero, 
faço o que quero em mim. 
Faço às vezes uma boa, 
mas também faço algumas ruim. 
Porque, meu bem, 
ninguém é perfeito e a vida é assim. 
Porque, meu bem, 
ninguém é perfeito e a vida é assim […] 

  

Figura 6 - Sequência de créditos Faço de mim o que quero 
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• Terceiro exemplo. Sou feia mas tô na moda [Já mencionado no primeiro 

capítulo]. Animação em 2D que mostra um casal “brega-chique” brindando na praia. De 

repente sua tranquilidade é interrompida por uma enorme “mulher-robô” que chega, os cobre 

com sua sombra e os mata pisando neles com seu sapato-plataforma. As outras pessoas que se 

encontram no lugar fogem apavoradas e nesse momento a “mulher robô” recebe uma outra 

colega idêntica, dançam na praia enquanto a música retumba dos alto-falantes integrados em 

seus corpos. Durante esta cena aparecem os créditos do filme (nome, produção, fotografia, 

edição e direção) [Figura 7]. 

 

Figura 7 - Sequência de créditos Sou feia mas tô na moda 

 
 

• Quarto exemplo. Favela on blast. Como acontece em vários momentos deste 

filme, no meio de duas sequências diferentes é inserido um pequeno clipe descritivo que faz 

as vezes de transição [Figura 8]. Aqui, vemos como no meio de uma rua, um grupo de 

homens fabrica artesanalmente uma enorme caixa de som. Cortam a madeira, colam as partes 

e encaixam cada peça até chegar ao resultado final, uma grande caixa de som que muito 

provavelmente amplificará as batidas do funk carioca em algum lugar do Rio de Janeiro. Os 

fabricantes posam orgulhosos ao redor do novo alto-falante. Corte.   

 

Figura 8 - Elaboração de um alto-falante em Favela on blast 

 
 

• Quinto exemplo. Free tempo. Acusado por narcotráfico, o cantor porto-

riquenho Tempo, foi preso em Miami, Estados Unidos. Em Free tempo, o cantor relata: “Yo 

escribí una canción que era bien real y era una canción en que yo hablaba en tercera persona y 

ellos la usaron como fianza para decir que yo era un peligro para la sociedad”. O depoimento 
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é seguido do áudio de “Narcohampón”, que acompanha fragmentos da letra em inglês, 

imagens de arquivo, textos explicativos sobre a situação e finalmente – sobre outra canção – 

uma imagem de Jesus e outra imagem de arquivo da mulher e da filha do cantor [Figura 9]. 

Cantor e pessoa. Acusação e defesa. Bem e mal. Tudo construído sobre claras e simbólicas 

imagens visuais, e sobre o efeito empático da música descrito por Chion. A emoção nos pede 

acreditar em Tempo.   

 

Figura 9 - Imagens que apoiam a história de “Narcohampón” em Free tempo 

 
 

Nos cinco momentos descritos anteriormente, percebe-se uma ampla gama de olhares 

e tratamentos estéticos que deixaram como resultado cinco representações distintas dos 

universos musicais abordados nesta pesquisa. Alguns mais “plásticos” e outros mais 

“informativos” – ou uns mais poéticos e outros mais expositivos –, todos aproveitaram de 

diversas formas as imagens, sons e ruídos dos lugares e personagens captados com as lentes 

de oito documentaristas com formações, olhares e origens diferentes.  

Vemos como planos, cortes e movimentos são, por um lado, rastros de um processo 

mecânico (da câmera), e por outro um processo metafórico (do olhar) em que o registro da 

câmera reflete “as posições éticas, políticas e ideológicas de quem a usa” e onde o estilo 

transcende as “técnicas vazias de significado, sendo em si o portador do significado” 

(NICHOLS, 1991, p.119).  

O que comunicam o jogo de palavras e sons da cena de Sin mapa Calle 13, os créditos 

escritos no corpo de Faço de mim o que quero, a sequência da elaboração alto-falante em 

Favela on blast, a animação em Sou feia mas tô na moda, e a história de Tempo na prisão em 

Free tempo? 
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Excetuando Free tempo, todos os documentários inserem em diversas cenas elementos 

que descontraem com humor algumas discussões que bem podem ser suscitadas pelos 

documentários. A inexperiência dos integrantes de Calle 13 e algumas reflexões obvias por 

parte do seu líder, são enriquecidas com elementos visuais e sonoros54 inseridos na etapa de 

pós-produção, tal como o evidenciou a cena de Sin mapa descrita em páginas anteriores. Da 

mesma forma, inúmeras canções da banda servem também de trilha sonora em momentos nos 

quais a palavra poderia ser um tanto obvia e desnecessária. O documentário, como o grupo, 

aposta por manter no meio de tanta denúncia, um espaço aberto ao humor, que se bem não 

deixa de ser crítico, gera momentos de descontração vitais na obra fílmica.   

Por sua vez, a sequência de créditos de Faço de mim o que quero, como a maioria das 

cenas do documentário, parece deslocar o espectador com respeito aos formatos e linguagens 

habituais, pelo menos no que se refere a documentários como este 55. Como foi tratado no 

item 2.1, são recorrentes as imagens que tendem a exotizar os universos musicais e os 

personagens que aparecem ao longo do filme.  

Tanto os textos escritos sobre os corpos das dançarinas, quanto as diversas imagens de 

performances, os jogos de luz e os objetos registrados, provocam o espectador no que diz 

respeito ao gosto. Lorena e Oliveira se valem do que é - no meu modo de ver - “excêntrico”, 

pondo o lado estético do filme no primeiro plano, sem justifica-lo verbalmente. Tal 

tratamento – um tanto contemplativo –  permite ver, também, um olhar estrangeiro e externo 

dos diretores frente ao seu objeto, mais uma constante entre os documentários do corpus, já 

que nenhum deles pertence ao universo registrado. 

Em Sou feia mas tô na moda, a animação das mulheres robôs parece ser uma das 

poucas apostas em termos de estética visual por parte da diretora. A mensagem é direta. 

Grandes mulheres aparecem nos cenários mais elitistas do Rio para ocupar as ruas com sua 

música. Elas são valentes, poderosas e também divertidas. Tal animação é, também, uma das 

poucas situações que rompem com um tratamento monótono em que um personagem fala, 

outro contesta, aparece um show e alguém conclui. Fato que diferencia este documentário do 

Favela on blast, que procura romper a linearidade da história com ações e imagens que, como 

no clipe antes descrito, surpreende o espectador com diversas situações que descontraem o 

espectador com recursos estéticos que dinamizam o filme. 

                                                
54 Imagens de arquivo, fragmentos musicais, animações, etc. 

 
55 Documentários musicais e documentários que dão conta das manifestações culturais das periferias.  
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A partir das anteriores observações nos debruçaremos, a partir de agora, sobre o tipo 

de discurso que foi formulado pelos documentários. De que forma podem ser lidos os jogos 

estéticos destes filmes, os depoimentos dos seus personagens e as escolhas dos seus diretores? 

De que forma o corpus representa comunidades que na introdução deste texto afirmei como 

frequentemente marginalizadas? 

 

2.3 OLHARES, TRAÇANDO A LINHA ENTRE 

 

Nas páginas anteriores foram apresentados os modos de representação formulados por 

Bill Nichols. A partir destes seis modos e das reflexões do autor sobre a ética e a estética, se 

analisaram três eixos da abordagem de universos musicais, onde procurei pontuar alguns 

elementos “(est)éticos” presentes no corpus. Entre os encontros, e a partir dos elementos antes 

ressaltados, encontramos, em diversos momentos, duas principais tendências discursivas nas 

formas de representação de tais universos: uma primeira, reivindicadora; uma segunda, 

exotizadora.  

Na tendência reivindicadora, onde se encaixam diferentes momentos de Sou feia mas 

tô na moda, Free Tempo e Favela on blast, principalmente, é possível encontrar a presença de 

elementos dos modos expositivo e interativo, por exemplo. Na tendência exotizadora, onde se 

encaixam momentos de Faço de mim o que quero, Sin mapa e também Favela on blast – 

embora os dois tenham diversos momentos altamente reivindicativos –, encontramos, por sua 

vez, algumas caraterísticas dos modos poético, performático e reflexivo.  

Cabe anotar que com isto não pretendo encaixar cada documentário em uma única 

tendência ou modo de representação. Como foi sugerido antes, existem nestes filmes 

momentos – cenas e sequências – que fazem com que cada documentário seja, talvez, mais 

reivindicativo ou exotizador que outro, isto dentro de uma ampla gama de possibilidades e 

tendências possíveis.  

Ao afirmar um documentário dentro de uma tendência “reivindicadora”, estou fazendo 

referência às tentativas – por vezes militantes – que o realizador e seus personagens têm de 

expressar ao espectador – e tentar convencê-lo – do valor social e cultural do funk carioca; da 

importância que universos musicais como os trabalhados têm dentro de contextos de exclusão 

e hierarquização; do direito de expressão por parte de jovens, mulheres e sujeitos 

“marginalizados” socialmente; da “plasticidade” de músicas que se valem de ferramentas 

estéticas e tecnológicas para propor uma série de sonoridades; da “inocência” de um artista; 

entre outras.  
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Vemos, por exemplo, que em uma das cenas de Sin mapa, René afirma: 
yo pienso que el reggaeton es un género que se creó en los barrios y que tiene una 
capacidad pues le llegó a la gente, independiente de porque sea bailable... yo por ese 
lado admiro el reggaetón. Lo que me molesta es lo que le molesta a todo el mundo, 
que se ha quedado, llega un momento que es monótono, que no habla de más nada. 
Entonces te limita a que la gente te escuche, y yo no te voy a mentir, yo quiero que 
la gente me escuche. 

 

Aquele “yo no te voy a mentir, yo quiero que la gente me escuche” com seus 

determinados posicionamentos frente à música da qual se fala, é uma intenção perceptível na 

maioria dos documentários que conformam o corpus desta pesquisa. Como foi dito em 

páginas anteriores, existe uma tendência de “eu falo para você” na qual os personagens 

parecem querer falar diretamente com o espectador, para quem dirigem frases do tipo “é isso 

que está acontecendo” ou “esta é minha realidade e eu quero que você a conheça”. Este tipo 

de mensagens implícitas se encontram, por exemplo, em depoimentos já citados de Sou feia 

mas tô na moda, Favela on blast e Free Tempo, onde diferentes personagens falam em favor 

da mulher, da comunidade da favela, e da dignidade dos cantores de reggaeton, 

respectivamente.  

Os intertítulos de Free Tempo – próprios do modo expositivo – da mesma forma que a 

argumentação, as entrevistas, as imagens de ilustração, a questionada reciprocidade entre 

entrevistador e entrevistado, as formas de monólogo e diálogo (real ou aparente), e a sensação 

de parcialidade, entre outros, estão presentes nos filmes que compõem o corpus. Aqui, 

documentários como Sou feia mas tô na moda, Favela on blast e Free Tempo, principalmente, 

apresentam diversos mecanismos dos modos expositivo e participativo – ou interativo – a 

partir dos quais os realizadores procuraram, aparentemente, defender exaustivamente uma 

série de pontos de vista próprios e dos seus personagens56.  

Por sua vez, a outra tendência identificada, o exotismo, tem a ver, principalmente, com 

uma visão romantizada do outro, para o qual se recorre a um uso de estereótipos e clichês para 

a representação da alteridade. O “outro” registrado no corpus é, aliás, distante e alheio ao 

universo dos realizadores, isto apesar da proximidade que vários destes – como Leandro HBL 

ou Marc de Beaufort – têm com vários dos seus personagens, isto por conta de trabalhos 

anteriores ou paralelos ao documentário que realizaram .  

                                                
56 Em Free Tempo, encontramos, por exemplo, como as entrevistas são filmadas em planos que privilegiam os 
gestos “inocentes” do cantor. Ao mesmo tempo, imagens de arquivo nos permitem conhecer ao personagem fora 
da prisão, isto com imagens tanto de shows quanto de momentos familiares. Aqui, a música cumpre um papel 
fundamental dentro do filme, já que com uma função empática pretende, claramente, sensibilizar ao espectador 
em relação à inocência de Tempo.   
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“Uma professora pediu à sua classe para usar uma palavra familiar de uma nova 

maneira. Um menino leu: ‘O menino voltou para casa com um clichê no rosto’. Ao lhe  

pedirem a explicação da frase, ele disse: ‘o dicionário define clichê como uma expressão 

esgotada’”, diz uma divertida mas acertada anedota trazida por Marshall McLuhan e Wilfred 

Watson em Do cliché ao arquétipo (1973, p. 72). Trago esta história para reafirmar como 

“expressões esgotadas” como a imagem de um povo latino-americano que é oprimido, multi-

cultural e “sofrido porém feliz”, como aparece em Sin mapa, se fazem presentes em diversos 

momentos de documentários que além de reivindicar estéticas e realidades sociais, parecem 

exaltar exacerbadamente algumas características das culturas que compõem os universos 

musicais registrados, principalmente no que tem a ver com os atores sociais que participam.  

Constantemente escutamos em Sin mapa, que René compartilha suas reflexões da 

viagem por três países da América Latina, por exemplo: 
En nuestro viaje yo quería acercarme a lo que está pasando en el continente, quería 
saber qué pensaban los que sufren por la destrucción de su selva, quería saber qué 
pensaban los que estaban aquí antes que cualquiera y que hoy son refugiados y que 
parecen cagados más lejos que Japón [os indígenas]. Llegamos a Venezuela, nos 
fuimos a ver uno de los últimos rincones de Suramérica, un viaje por canoa por el 
río Caura, al corazón de la selva. Un viaje a las comunidades indígenas, a nuestros 
antepasados que se quedaron en el olvido. 

  

Depoimentos como este, frequentemente apoiados sobre imagens contemplativas de 

paisagens, indígenas, tecidos artesanais, etc., compõem o discurso de Sin mapa, um 

documentário que ao registrar as percepções que Calle 13 tem sobre a América Latina, 

termina por assumir por si só – na voz de Marc de Beaufort e Alexandra Posada – uma 

representação de um “continente mosaico” 57 um tanto romantizado. Mas tal romantização 

resulta, por sua vez, contraditória, já que embora “fotogênica” ou inspiradora, cai em 

armadilhas nas quais o discurso não consegue se sustentar solidamente. Como exemplo temos 

a situação em La Rinconada onde, mesmo pretendendo defender uma série de posições sobre 

a pobreza, a banda foge no momento de encará-la; e onde ao parodiar o olhar estrangeiro 

sobre Machu Picchu – comparando-o com Disneyland – sua atitude frente ao lugar não resulta 

muito diferente dos “turistas desinformados” com os quais René faz piadas58.  

                                                
57 Como foi dito no primeiro capítulo, Calle 13 vem inserindo na sua proposta musical, uma série de ritmos, 
instrumentos e sonoridades de diversos países da América Latina. Além da música, a banda criou também o 
Movimiento Revolucionário Calle 13 (MRC13), proposta com a qual vem consolidando uma série de ações 
políticas na defesa da educação em diversos países da América Latina. No documentário é possível encontrar e 
entender o quê e o por quê destes rumos da banda.   

 
58 Na chegada a Machu Picchu, ouvimos a narração de René contando: “cómo nos íbamos a perder a nuestra 
gran Muralla China, el King kong de suramérica, las ruinas más famosas del continente. Pero el misterio que yo 
mismo, durante años, había construido en mi cabeza, se iba desvaneciendo sin haber llegado. Parecía una 
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Por sua vez, Faço de mim o que quero, através da cuidadosa produção, mostra a seu 

modo o universo brega também como algo exótico, neste caso não a partir de idealismos, mas 

de estéticas um tanto Kitsch. Aqui, o que costuma ser considerado por tantos como ordinário, 

é exaltado e embelezado em diversas sequências a través de Primeiros Planos, tomadas 

extensas e outra série de recursos visuais que oferecem ao espectador uma versão do “brega” 

que parece privilegiar a forma por cima do conteúdo59.  

Em Faço de mim o quero, um pouco mais do que em Sin mapa, encontramos como a 

comunicação é estabelecida entre o realizador e o espectador, ao invés de ser entre o 

realizador e o sujeito, o que aproxima o documentário do modo reflexivo proposto por 

Nichols. Da mesma forma, o filme, construído sobre interpretações do mundo que fogem da 

argumentação ou de uma ansiada “verdade”, é construído sob uma carga subjetiva que não se 

preocupa tanto pelas demonstrações de conhecimento e persuasão que se fazem evidentes 

tanto nos outros documentários do corpus, quanto em outros modos de representação 

propostos pelo autor.  

Pelo contrário, em Sou feia mas tô na moda, Free Tempo e, por vezes, Favela on blast, 

encontramos um privilegiado espaço do conteúdo (discurso) por cima da forma, mesmo que 

os jogos visuais de Favela on blast o coloquem, também, dentro das possibilidades poéticas 

expostas no parágrafo anterior.  

Como já foi dito, em Sou feia mas tô na moda encontramos um maior investimento 

nas entrevistas do que nas possibilidades visuais que o funk carioca – por conta do seu ritmo e 

de suas letras – ofereceria ao documentário em termos de cortes, transições, imagens, etc. 

Elementos próprios da performance ou do backstage são pouco aproveitados por Denise 

Garcia, que se concentrou no discurso reivindicativo da mulher e das classes populares.  

Embora a escolha pela “forma exótica” por parte de Oliveira e Lorena se contraponha 

à “timidez” de diversos diretores que já abordaram ritmos como o funk carioca ou o “brega” 

nos seus documentários e que não chegam a incorporar estas estéticas sonoras ao filme60, sua 

                                                                                                                                                   
invasión turística”. Depois vemos a banda criticando no trem porque provavelmente encontraram no lugar um 
30% de chineses e outro 30% de ingleses, esquecendo-se de considerar a porcentagem de Porto-riquenhos [eles] 
que igual do que os outros turistas, tiram fotos e filmam cada detalhe enquanto o guia turístico – que neste caso é 
Marc de Beaufort – descreve o lugar e dá as respectivas instruções antes de subir uma alta montanha com a ajuda 
energética de várias latinhas de Red Bull.  

 
59 Diferencio forma de conteúdo principalmente no sentido de imagem e palavra, dos depoimentos e das 
narrações separadas da indagação visual e da estética proposta pelos documentaristas.  

 
60 É o caso de documentários como Favela Rising, Cante um Funk para um Filme, e inclusive Sou feia mas to na 
moda.   
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representação do “brega” apresenta uma tendência, em alguns momentos, a estereotipar este 

universo. 

Como foi advertido desde o começo, os documentários que conformam o corpus desta 

pesquisa, mesmo abordando universos musicais que por vezes resultam similares, trazem 

diferentes leituras, propostas e reflexões que, seja de modo reivindicador ou exotizador, 

permitem uma leitura do que nos últimos anos, países como o Brasil, a Colômbia e  Porto 

Rico vêm produzindo musical e audiovisualmente.  

Finalizando, cabe considerar que estes documentários, a seu modo, mexem com as 

sensibilidades estéticas de um público que se debate entre inúmeros relatos de nação e 

memórias a partir das quais cada sociedade tece suas identidades. Do mesmo modo, 

documentários musicais desde tipo provocam também discussões geralmente demarcadas por 

tensões sobre o valor cultural e estético de universos musicais e praticas artísticas em geral; 

tensões que neste caso se definem, principalmente, pelo gosto. Sobre estes temas e suas 

implicações me ocuparei no capítulo seguinte.  
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III. A MÚSICA ALÉM DA TELA 
En lugar de mirar a un solo continente miraba a 
muchos en uno. Así como ver todas las células de la 
sangre, latinoamérica se ve más bonita de lejos, pero 
para verla hay que entrar. 

 
René (Residente) – Sin mapa. 

 

No dia trinta de novembro de 2012, o jornal oficialista cubano Granma publicou uma 

entrevista61 com Orlando Vistel Columbié, presidente do Instituto Cubano de la Música 

(ICM). Ali, Vistel torna públicas uma série de ações que propõem controlar a difusão de 

“gêneros que utilizam expressões vulgares, banais e medíocres”, entre elas o reggaeton.  “Ni 

la vulgaridad, ni la mediocridad podrán mellar la riqueza de la música cubana", afirma o 

presidente do ICM, para quem a discussão abrange "entregas seudoartísticas, que para nada 

tienen que ver con nuestra política cultural [de Cuba] ni con la ética de nuestra sociedad, ni 

con la tradición picaresca, ni con nuestro sentido del humor, ni con la amplísima diversidad 

estética que asumimos”. 

A agressividade das letras e sua conotação sexual, o desrespeito à mulher e a baixa 

qualidade musical, são alguns dos argumentos com que o ICM considera necessário controlar 

a difusão em espaços públicos de gêneros que, segundo o Instituto, “constituyen, además, una 

muestra de subestimación a la capacidad de apreciación de nuestro pueblo y una grave ofensa 

a su sensibilidad”. 

Este fato, acontecido em Cuba, não é o único exemplo de “combate” a manifestações 

musicais cujos conteúdos, frequentemente violentos e sexualizados, agridem parte da 

população. Motivado por causas diferentes às de Cuba, mas com algumas semelhanças, em 

2012, na Bahia, o projeto chamado “Lei antibaixaria” proposto pela deputada Luiza Maia 

(PT), foi aprovado com o intuito de combater “o uso de recursos públicos para a contratação 

de artistas que nas suas músicas, danças ou coreografias desvalorizem, incentivem a violência 

ou exponham as mulheres a situação de constrangimento”62. 

As duas anedotas acima mencionadas põem na mesa uma série de discussões que, por 

conta dos universos musicais representados, se relacionam com os cinco documentários 

estudados nos capítulos anteriores. Deste modo, analisarei a seguir alguns aspectos 

relacionados ao gosto, às identidades e aos relatos de nação que se insinuam no corpus desta 

pesquisa, o que nos levará a pensar sobre as implicações sociais e culturais da música além da 

                                                
61 Entrevista completa disponível em http://www.granma.cubaweb.cu/2012/11/30/cultura/artic02.html 
 
62 Texto completo: www.al.ba.gov.br/docs/proposicoes2011/PL__19_237_2011_1.rtf 
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tela. Assim, se o título “A música na tela” faz referência à audiovisualização de universos 

musicais, com “A música além da tela” pretendem-se analisar de maneira geral alguns 

elementos “extra fílmicos” que contribuirão com a leitura dos cinco documentários dentro da 

atual conjuntura latino-americana.  

 

3.1 ENTRE GOSTOS E DESGOSTOS  

 

 “Entre gustos no hay disgustos”, diz um popular refrão colombiano que faz referência 

ao aspecto pessoal e subjetivo do gosto, e segundo o qual cada um é livre de ter afinidade (ou 

não) com determinado objeto ou estética. No entanto, o gosto vai além da óbvia dicotomia 

entre “feio” e “bonito”, para abranger aspectos sociais e culturais que transcendem até esferas 

políticas e coletivas. Entre gostos há, sim, desgostos. Sob tal constatação, neste item estudarei 

alguns aspectos relacionados ao conceito de gosto, suas implicações sociais e sua relação com 

o universo do documentário musical abordado por esta pesquisa. 

 

3.1.1 Gosto e periferia  

 

Anotações incompletas sobre o gosto, escritas por Montesquieu e publicadas no tomo 

VII da Encyclopédie, em 1757, põem em evidência antigas considerações acerca da percepção 

da arte e a constituição do gosto, considerado por este pensador como “aquilo que nos liga a 

uma coisa por meio do sentimento” (MONTESQUIEU, 2005, p.17). Para Montesquieu, é nos 

prazeres63 que a alma se revela, e exemplifica: “quando sentimos prazer em ver uma coisa que 

nos é útil, dizemos que se trata de uma boa coisa; quando sentimos prazer em vê-la, embora 

sem nela distinguir alguma real utilidade, a dizemos bela” (Ibid., p.11). 

Em 2005 Teixeira Coelho apresenta uma tradução ao português dos textos de 

Montesquieu, onde discute desdobramentos contemporâneos a respeito do gosto. Segundo o 

autor, 
O gosto parece simples, parece conter ideias simples, talvez demasiado simples. 
Pelo menos assim parece ao leitor de hoje que agora conhece bem, por exemplo, as 
leis da simetria e seu papel na arte, e àquele leitor, acaso mais raro, que estudou a 
teoria da informação. Mas nessa simplicidade há coisas centrais sobre a ideia de 
gosto. Por exemplo, a ideia de que gosto, em sentido abrangente, é a faculdade de 

                                                
63 “Em nosso atual modo de ser, a alma desfruta de três espécies de prazeres: aqueles que extrai do fundo de sua 
própria existência, outros que resultam de sua união com o corpo, e outros, enfim, baseados nas inclinações e 
preconceitos que certas instituições, certos usos, certos hábitos lhe impuseram. São esses diferentes prazeres da 
alma que formam os objetos do gosto, tais como o belo, o bom, o agradável, o ingênuo, o delicado, o terno, o 
gracioso, o não sei o quê, o nobre, o grandioso, o sublime, o majestoso, etc.” (MONTESQUIEU, 2005, p.11). 
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discernir características ou qualidades de objetos e fenômenos, outro modo de dizer 
que a capacidade de ter gosto é a possibilidade de analisar, dividir um objeto em 
suas partes componentes – ou de sinteticamente, num grande bloco conceitual, em 
operação exatamente contrária à da análise, intuir ou perceber a composição precisa 
de um objeto. Mais especificamente, gosto é a “vantagem de descobrir com sutileza 
e presteza a medida do prazer que cada coisa deve dar aos homens” (Ibid, p.94). 
 

 

E se para Montesquieu, a definição do gosto, independente de ser “bom” ou “mau”, 

responde à ligação das pessoas a um objeto através do sentimento, Teixeira Coelho aborda um 

assunto que nos interessa particularmente para esta pesquisa. Trata-se de inúmeros exemplos 

de “batalhas ao gosto”, em cujo nome tem-se combatido fortemente ao longo da história. 

Aqui, a oposição entre mau gosto e bom gosto, por exemplo, responde a significados que não 

são apenas estéticos, mas ideológicos. A “época áurea do realismo-socialista na ex- URSS e 

na Alemanha nazista e durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, tanto quanto ao longo da 

mais recente ditadura militar que dominou o Brasil entre 1964 e 1984 e de várias outras 

ditaduras em tantos outros lugares do mundo” são os exemplos trazidos por Teixeira Coelho 

em  seu texto (Ibid., p. 88).  

Nesse viés, encontramos também as posições de Pierre Bourdieu, para quem o gosto 

aparece diretamente vinculado a fatores como a origem social e a educação – o nível de 

instrução –, e transcende o fato puramente artístico ou estético para abranger escolhas 

cotidianas determinantes na fragmentação e hierarquização social como a simples escolha de 

cardápio ou vestuário, por exemplo. Para ele, “o gosto classifica aquele que procede a 

classificação: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que eles operam entre o belo e 

o feio, o distinto e o vulgar” (2007, p.13). 

Encontramos também em Bourdieu afirmações sobre códigos de leitura da obra de 

arte, a qual adquire determinado sentido a partir do código com o qual ela é codificada; isto é, 

através do olhar do espectador / interprete, ou receptor. “O ‘olho’ é um produto da história 

reproduzido pela educação” (2007, p. 10), expressa o autor para refletir sobre a disposição 

estética referente à arte e as “obras culturais” não consagradas como arte, tais como a 

fotografia, os objetos kitsch e os “objetos naturais”.  

Como uma espécie de laboratório realizado à luz desta ideia, em um dos trechos de A 

distinção (2007), Bourdieu mostra a “disposição estética segundo a filiação de classe e 

diploma” de um grupo de entrevistados que deviam qualificar uma série de fotografias de 

diferentes objetos como “NR ou incoerente”, “feia”, “insignificante”, “interessante” e “bela”. 

As respostas, como as  apresenta o autor, variaram radicalmente segundo o nível de instrução 

e classe dos entrevistados. Comparações como estas são recorrentes ao longo do texto, o qual 
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contempla toda classe de prazeres estéticos e segmentos da população – na Europa – que 

aparece diferenciada por categorias relacionadas à classe social, nível de educação e 

profissão, entre outros. 

A teoria de Bourdieu e as releituras de Montesquieu feitas por Teixeira Coelho, 

permitem estabelecer alguns links possíveis entre as teorias do gosto e o que nos interessa 

neste último capítulo: sua influência na representação dos universos musicais estudados e sua 

transcendência para além da tela. 

Um dos links possíveis – mesmo não correspondendo exatamente aos universos aqui 

abordados mas com inúmeras semelhanças em termos de imaginário e recepção – tem a ver 

com o conceito de “brega”; termo que já foi mencionado nas primeiras páginas desta pesquisa 

a partir da sua definição pela Enciclopédia de Música Brasileira [3 ed.] como: 
Termo utilizado desde c.1982 para designar: 1) coisa barata, descuidada ou malfeita; 
2) de mau gosto, sinônimo de “cafona” ou kitsch; 3) a música mais banal, obvia, 
direta, sentimental e rotineira possível, que não foge ao uso sem criatividade de 
clichês musicais ou literários. Tida popularmente como música feita por e para as 
classes sociais mais baixas, o brega também costuma ser aceito em segmentos de 
maior poder aquisitivo.  

 

A propósito deste conceito, Paulo César Araújo traz o uso da palavra “brega” fora do 

universo musical, para relacioná-la com seu sinônimo “cafona”, “palavra de origem italiana, 

cáfone, que significa individuo humilde, vilão, tolo” (2005, p.20).  

Como é bem sabido, além de vulgares, os diversos universos musicais abordados pelo 

corpus desta pesquisa são também considerados “cafonas”. Músicas de “pobre”, de “cafona” 

ou de “favelado”, estas surgem nos bairros populares da América Latina para irromper dentro 

de grupos sociais que, provavelmente, só pelo viés da moda e da exotização – como no caso 

do tecnobrega de Gaby Amarantos64 – vai conseguir “engoli-la”.   

No entanto, apesar de uma perceptível resistência da classe media-alta e de um baixo 

registro destes universos no documentário musical, encontramos que universos como os já 

mencionados, estão fortemente inseridos na tradição musical de países como o Brasil e a 

Colômbia, por exemplo65. Isto, valendo-se não apenas de diversas estratégias comerciais, mas 

                                                
64 Em shows e entrevistas, é comum escutar a paraense Gaby Amarantos referindo-se à atual aceitação do 
tecnobrega por parte da classe media e alta brasileira. No entanto, fatores relacionados à moda e à exotização das 
classes populares, fazem com que tal “aceitação” seja, talvez, superficial e passageira. Embora o tecnobrega não 
esteja contemplado no corpus da pesquisa, e que ele seja diferente do funk carioca ou do reggaeton, trago o 
exemplo de Gaby Amarantos em diálogo com A distinção de Bourdieu e não como uma comparação com os 
outros universos abordados.  
 
65 No começo deste projeto chamei os universos do funk carioca e do reggaeton de “marginais”. Sua ampla 
divulgação pela rádio e pela indústria fonográfica, além de um enorme público seguidor – que não 
necessariamente se limita ao juvenil e periférico –, faz com que em termos de indústria cultural seja 
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de diversos elementos rítmicos populares que contribuem, entre outras coisas, para sua 

familiarização por parte do público, como  aponta a musicóloga carioca Mônica Leme. 

Na análise musical (rítmica) e mercadológica (indústria cultural) do axé, 

especificamente do popular grupo É o tchan, Leme adota o termo “vertente maliciosa” para 

referir-se a “músicas que articulam fórmulas ‘literárias’, cômicas, satíricas e maliciosas, 

associadas a gêneros musicais populares (lundu, maxixe, xote, samba, etc.)” (2003, p.28). 

Posteriormente complementa: “[...] tais músicas utilizam letras de duplo sentido, geralmente 

humorísticas, cuja carga semântica pode se intensificar através do auxílio dos gestos sensuais 

da dança [...]” (Ibid, p.29). 

Ao longo do seu livro, na procura de relações entre tal “vertente maliciosa” e a 

produção musical brasileira da década de noventa, a autora retoma diversas reflexões sobre a 

teoria do gosto de Bourdieu e sobre a cultura de massa, estudada por Jesús Martín Barbero. 

Uma das reflexões tem a ver com os campos de produção e consumos “amplos” e “restritos”, 

considerados pela autora como   
reflexo de uma sociedade estratificada, produtora de várias culturas diferenciadas 
em relação a quem produz e quem consome, culturas essas que convivem entre si, 
misturando-se, hibridizando-se e negociando seus espaços de representação, num 
processo muitas vezes de forte embate ideológico (Ibid, p. 20).  

 
Leme, que esclarece que tais diferenciações foram menos evidentes no Brasil do que 

na Europa, relaciona os “campos de produção restrita” com “a chamada ‘cultura erudita’, 

‘requintada’, com a arte, acessível àqueles que possuem um ‘capital simbólico’ específico, 

acumulado através de uma formação escolar ou herdado” (Ibid., p.20). O “campo de produção 

amplo”, por sua vez, corresponde a uma produção mais popular, a uma “cultura rústica” 

produzida pelas “camadas populares” para uma demanda relacionada a bens de consumo 

como o rádio, a TV, os CDs, etc. É justamente neste último campo onde se fazem presentes os 

universos musicais como o axé e os abordados ao longo deste projeto.  

Para Leme, um dos principais espaços de negociações simbólicas referentes a estes 

campos, é a indústria fonográfica e seus meios de promoção relacionados (TV, imprensa, 

etc.). “Cada segmento de produção utiliza essa indústria conforme seus interesses e maneiras 

de produzir, expressando assim o ‘habitus’ do grupo social que cada campo representa” (Ibid., 

p.21).  

Outro autor que tem abordado universos similares nas suas pesquisas é Hermano 

                                                                                                                                                   
inconsistente continuar me referindo a eles como “marginais”. No entanto, em termos de gosto e distinção de 
classe, como bem o aponta Bourdieu, estes universos musicais se colocam, sim, à margem dos hegemômicos 
centros de poder. Ou, para dizê-lo nos termos de um dos grandes sucessos do funk carioca  “É som de preto, de 
favelado, mas quando toca ninguém fica parado” (“Som de preto” – DJ Marlboro).  
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Vianna, reconhecido por sua trajetória ao redor do universo do funk carioca. Vianna questiona 

a omissão de novos universos musicais relacionados com a “vertente maliciosa” em livros e 

ensaios especializados no assunto. Aponta, então, autoritarismos e omissões na escrita da 

história da música popular no Brasil e relata:  

Tinha uma entrevista marcada com o É o Tchan. Abri a Enciclopédia na letra 
E, quase automaticamente, como sempre faço nessas ocasiões. Nada. Achei 
que podia estar em Gerasamba. Nada. Fiquei cismado. Retomei minhas 
investigações em outros setores da chamada Axé Music. Chiclete com 
Banana... Nada. Netinho... Suspirei aliviado... Mas que nada. Tem um 
Netinho dos Incríveis de outro da Banda de Pau e Corda. Mudei de estilo, fui 
para o novo pagode. Raça Negra... Nada. Negritude Júnior... Nada. Art 
Popular... Nada.66 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, repliquei o exercício de Vianna. Em 2012, 

consultei a última edição da Enciclopédia, editada em 2000 pela Publifolha. Funk carioca, 

axé, baile funk, MC, aparelhagem, e outros termos correspondentes a diversos universos 

musicais surgidos dentro das periferias brasileiras, brilham por sua ausência, fato que 

contrasta com as referências à diversidade musical do país, ressaltada ao longo do prefácio da 

Enciclopédia.  

Este silêncio está presente até hoje em diversos espaços e, como aponta Vianna, 

poderia, talvez, se traduzir como um julgamento de valor. Sob tal afirmação, critica o fato de 

ter artistas que apesar de contar com um considerado sucesso comercial, não existem na 

escrita da história da música popular brasileira em publicações como a Enciclopédia, por 

exemplo. 

A respeito disso, durante a terceira versão do Festival Internacional de Documentário 

Musical InEdit Brasil, realizado em São Paulo em 2011, entrevistei Marcello Aliche, diretor 

do Festival. À pergunta sobre a qualidade e quantidade de documentários que abordassem os 

universos musicais mencionados por Vianna e os também descritos ao longo desta pesquisa, 

Aliche respondeu: 

No me acuerdo. De funk carioca sí que hay uno, está el Favela on blast… si 
que he visto alguna cosa. En casa tengo algunas cosas… que haya estado en 
el InEdit no sé si mucha cosa. De funk carioca sí, pero de reggaeton, 
cumbia… géneros latinoamericanos realmente no me acuerdo. No tengo 
memoria. Si que hay pequeñas cosas, nosotros tenemos uno este año que se 
llama Estilo Hip Hop… es Hip Hop de varias partes…67.  

                                                
66 VIANNA, Hermano. “Condenação silenciosa”, publicado no Caderno Mais! Da Folha de S. Paulo em 
25/04/1999. P.5. 
 
67 “Não me lembro. De funk carioca há um, sim, Favela on blast. Em casa tenho algumas coisas... mas que tenha 
estado no InEdit não sei se tem muito. De funk carioca sim, mas de reggaeton, cumbia... gêneros latino-
americanos realmente não lembro. Não tenho memória disso. Existem pequenas coisas, a gente tem um este ano 



 74 

 
Se bem o InEdit, apesar de ser o único festival exclusivamente dedicado ao 

documentário musical, não dá conta da totalidade da produção de documentários musicais no 

nível nacional e internacional, a programação das versões anteriores e o depoimento de 

Aliche, são um sintoma do estado do registro que até então68 tiveram esses universos 

musicais, não só no Brasil mas na América Latina em geral.  

Geralmente “aquilo que se despreza não merece ser estudado ou pensado”, afirma 

Edgar Morin, citado por Paulo César Araújo em Eu não sou cachorro, não (2002, p.22). 

Nesse viés, parece que a definição do que merece ser estudado, pensado e – no caso dos 

universos musicais aqui estudados – escutado, responde a um processo de legitimação que 

passa pelo consumo cultural, a divisão de classes sociais e pelo gosto. 

Segundo Bourdieu, em matéria de “cultura legítima” as necessidades, práticas e 

preferências culturais estão associadas à educação e por consequência, à origem social. “A 

hierarquia socialmente reconhecida das artes - e no interior de cada uma delas -, dos gêneros, 

escolas ou épocas, corresponde à hierarquia social dos consumidores. Eis o que predispõe os 

gostos a funcionar como marcadores privilegiados da ‘classe’". E complementa: 

A intolerância estética exerce violências terríveis [...] E, para aqueles que 
julgam ser detentores do gosto legítimo, o mais intolerável é, acima de tudo, 
a reunião sacrílega dos gostos que, por ordem do gosto, devem estar 
separados. O mesmo é dizer que os jogos de artistas e de estetas e suas lutas 
pelo monopólio da legitimidade artística são menos inocentes do que possa 
parecer: não há luta a propósito da arte cujo pretexto não seja, também, a 
imposição de uma arte de viver, ou seja, a transmutação de determinada 
maneira arbitraria de viver em maneira legitima de existir que, por sua vez, 
atira qualquer outra maneira de viver na arbitrariedade (2007, p. 57). 

 

Com isto, Bourdieu dialoga com a “condenação silenciosa” denunciada por Vianna, 

para quem “o jornalismo ‘cultural’, com toda a arrogância polêmica-adolescente-sub-paulo-

francis que passou a lhe ser característica, decretou que o gosto do povo (manipulado, 

alienado, ingênuo, pervertido) está errado” (1999, p.5). Os estudos de Vianna foram também 

citados por George Yudice, que a partir dos seus encontros afirma que a cultura dos funkeiros 

é resistente e opositora à “cultura oficial ou dominante”. Para ele, estes jovens põem em 

                                                                                                                                                   
que se chama Estilo Hip Hop... é hip hop de vários lugares...”. Entrevista realizada por mim em São Paulo 
durante o Festival InEdit. 04/05/2011 
 
68  Escrevo “até então” devido a que a quarta edição do In-Edit Brasil (2012), teve como vencedor o 
documentário Vou rifar meu coração, de Ana Rieper, filme que como aponta sua sinopse: “trata do imaginário 
romântico, erótico e afetivo brasileiro a partir da obra dos principais nomes da música popular romântica, 
também conhecida como brega”.  
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xeque as representações dos jovens brasileiros e se vêm diretamente envolvidos num conflito 

de validações que acontece nas esferas públicas (YUDICE. 2004, p.179).  

Do mesmo modo, segundo o autor os direitos culturais, mesmo entendidos como “a 

liberdade de se engajar na atividade cultural” não são universais e seu conceito é ainda 

ambíguo. O que deve ser, ou não, reconhecido como cultura não parece estar claro. Ao citar o 

diretor da Divisão de Criatividade, Indústrias culturais e Diretos Autorais da UNESCO, 

Yudice afirma que hoje a cultura está sendo invocada para resolver problemas que antes eram 

de domínio da economia e da política, e complementa: “nos nossos tempos, representações e 

reivindicações de diferença cultural são convenientes na condição de que elas multipliquem as 

mercadorias e confiram direitos à comunidade” (2004, p.46). 

Como veremos nas próximas páginas, tal ambiguidade se faz presente tanto nos 

universos musicais aqui trabalhados quanto na sua abordagem e representação por parte dos 

diretores dos documentários estudados. Representações e reivindicações da diferença cultural 

se fazem aqui presentes nas vidas e nos relatos de uma série de personagens que nos mostram 

como o que inicialmente chamei de “elementos extra fílmicos” na tensão dos “gostos e 

desgostos”, estão contundentemente inseridos nos corpus desta pesquisa.  

 

3.1.2 Diálogos com o gosto 

 

Nos últimos minutos de Favela on blast, Deise da injeção fala sobre o extraordinário 

sucesso de “Motel”, o funk carioca que definiu sua carreira ao longo dos últimos anos. Após 

cantar partes da música, Deise nos conta: “antigamente eu saía daqui [da Cidade de Deus] pra 

trabalhar na zona sul. Hoje em dia eu saio pra ir pra Recife, São Paulo... até Paris (risos)”. 

Após o depoimento, a funkeira mostra algumas fotos que foram tiradas para uma matéria 

sobre ela, questiona a foto escolhida pela revista e finaliza dizendo: “eu quero muito é ganhar 

dinheiro, montar minha parada, minha estabilidade aqui, aprender o inglês e meter um pé lá 

pra fora”. 

Por outro lado, entre imagens de arquivo [familiares] e cenas de Calle 13 em estúdio, 

René dá inicio a Sin mapa com uma narração sobre a história da sua infância e adolescência:  
Diablo… ¿cómo empiezo? fue como pal’ 1990. A mi mamá le dan unas 
contracciones y suelta la sexta integrante de la familia. No cabíamos en la calle 11 
así que pujando y pujando, y con la bendición de un préstamo, nos fuimos pa’ la 
calle 13, frente al parque de pelotas. Me acuerdo que vivíamos tres hermanos en un 
cuarto [...] 

 

Fala também do seu bairro e sua cotidianidade. Conta sobre “Los raperos”, o time de 
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baseball do qual fazia parte junto com seu irmão Eduardo – ou Visitante, como é conhecido 

em Calle 13 – e do qual três integrantes já estão mortos. Após esta cena, vemos a banda no 

Estádio Nacional de Managua, Nicarágua, com milhares de fãs que esperam ansiosos pelo 

show.   

Tal como em Sin mapa, Free Tempo começa com um relato do protagonista do filme 

em que ele se autodescreve:  
Yo soy percusionista desde los cinco 5 años. Ese es mi campo fuerte, la percusión. 
David Sánchez es el humano; Tempo es el artista, el personaje. Yo me considero 
una persona capaz, inteligente, humilde con el que es humilde, de buen corazón. 
Disfruto ayudando a todo el mundo... 
 

Após este relato e outras informações sobre a história de sua vida e de sua 

condenação, lemos em um intertítulo que “Tempo considera que la música rap ha sido su 

trampolín para salir de la pobreza”. 

Da mesma forma, como nos exemplos anteriores, vemos que em Sou feia mas tô na 

moda diversos personagens narram suas vidas, seus hábitos, suas cotidianidades, etc. 

Geralmente com origens humildes, a grande maioria dos protagonistas dos filmes que 

integram o corpus pertencem a classes populares, cujos gostos, representações e participações 

políticas se vêm refletidas nas discussões de Bourdieu – adaptando-o ao contexto latino-

americano – e de Vianna, citadas no item anterior.   

Sem que corresponda exatamente ao mesmo universo musical estudado por Leme e 

Araújo, também encontramos no corpus possíveis links sobre o espaço que a música 

produzida pelas bandas apresentadas nos documentários têm na indústria fonográfica e no 

imaginário social. Isto destacando, por um lado, a heterogeneidade entre elas – não são o 

mesmo; e por outro, qualquer tentativa de colocá-las num lugar de “marginalização” no 

sentido de não ser comercializadas ou difundidas69. O “brega”, o funk carioca, o hip hop, etc., 

são universos musicais relacionados ora com segmentos empobrecidos da população latino-

americana, ora com o que René define em Sin mapa como “la clase media, la mezcla de 

clases sociales. La clase incómoda con ganas de ser cómoda. Muy pobre pa’ ser rica, muy rica 

pa’ ser pobre”. 

Vemos nos perfis dos personagens e nas discussões abordadas nos documentários – 

cujos fragmentos foram citados no segundo capítulo –, que algumas discussões sobre o valor 

cultural e estético dos universos musicais abordados e sua chegada ao cinema, por exemplo, 

são transversais à luta de classes sociais, ao racismo, à educação e a diferentes condições que 

                                                
69 Todos os artistas e bandas aqui mencionadas fazem parte hoje de grandes selos discográficos, que, sejam 
indies ou majors, as colocam em importantes lugares de sintonia local, nacional ou internacionalmente.  
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se manifestam na constante (des)legitimação do que é, ou não, considerado como cultura. 

Tanto as extotizações identificadas quanto as constantes reivindicações apontadas na 

última parte do segundo capítulo, onde cantores, produtores e, ocasionalmente, parte do 

público, defendem os respectivos universos musicais registrados, parecem responder às 

discussões sobre classes sociais e consumo cultural abordadas nas primeiras páginas deste 

capítulo70.  

Ao descrever sua experiência etnográfica na pesquisa sobre o funk carioca há mais de 

duas décadas, Vianna ironiza as primeiras aproximações e o registro deste universo por parte 

da imprensa: 
Poucos dias depois, apresentei o DJ Marlboro para um jornalista de O globo que 
também queria fazer uma matéria sobre o funk carioca. Resolvi ir ao baile do Clube 
Canto do Rio, onde Marlboro discotecava, acompanhando a reportagem. Estava 
fascinado com a rapidez com que a imprensa “descobre” um assunto e transforma 
algo que existe há anos, e é frequentado por centenas de milhares de pessoas, que 
moram na mesma cidade desses jornalistas, numa novidade (1997, p.12).  

 

Paradoxalmente, nem o funk carioca ao que Vianna faz referência na sua pesquisa é “o 

mesmo” de hoje71, nem a relação da mídia ou, neste caso, dos realizadores audiovisuais, tem 

superado o tom de “descoberta” que faz com que, por um lado, se conte praticamente sempre 

a mesma história, e por outro, se faça recorrentemente de forma exotizadora. Assim, é comum 

encontrar – não necessaria ou exclusivamente no corpus – “retratos da periferia” que 

correspondem ocasionalmente à romantização da pobreza ou à exotização da mesma.  

O que Yudice ressalta da cultura dos funkeiros como “resistente e opositora à cultura 

oficial ou dominante” termina sendo, em muitos casos, legitimada pela própria “cultura oficial 

e dominante” que a relata e a coloca dentro de determinado lugar  no universo de 

representações e no imaginário social. 

No caso de Calle 13, cuja história vem do rap e do reggaeton, e cujas letras falam 

sistematicamente da justiça, da pobreza, dos oprimidos, etc., encontramos em uma de suas 

                                                
 
70 Os já citados depoimentos de Sou feia mas tô na moda, onde Cidinho e Doca, Deise Tigrona, DJ Marlboro e 
Deise criticam a atitude de um “eles” – que faz referência à classe média – que: 1. “estão demorando muito mais 
pra curtir o funk”, 2. “estão discriminando o pessoal da comunidade que eles não querem ver subir de jeito 
nenhum”, 3. que acham que “funk é música de preto, pobre, favelado” e 4. Acham que “os funkeiros são 
ladrões”, dialoga também com o apontado aqui.   
 
71 O denominado “funk sensual”, que conta com letras e danças altamente sexualizadas e que fazem com que 
hoje este universo seja objeto de inúmeros debates, ainda não tinha se desenvolvido na época da pesquisa de 
Vianna. Nas primeiras sequências de Sou feia mas tô na moda e de Favela on blast, onde se fala dos bailes Lado 
A – Lado B e das primeiras experimentações sonoras do funk, registram parte da história contada por Vianna. 
No entanto não correspondem ao tema central dos documentários, que abordam principalmente o panorama atual 
de tal universo.   
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canções – “Calma Pueblo” – uma das suas frases mais conhecidas: “Adidas no me usa, yo 

estoy usando Adidas” 72 . A frase, que é provocativa ao provir de uma banda que 

constantemente canta e se manifesta contra “o império” norte-americano, deixa ver também 

as tensões, conflitos e contradições entre expressões culturais que se definem como 

“opositoras” de uma classe dominante mas que ao mesmo tempo fazem parte desse sistema.  

Na pesquisa de Vianna encontramos, por outro lado, outro possível exemplo sobre os 

“vaivéns” das percepções do funk carioca na década de oitenta e noventa, e sua legitimação 

pela classe média. Depois de lembrar que os primeiros bailes funk aconteceram, não na 

periferia do Rio de Janeiro, mas na Zona sul da cidade, Hermano Vianna conta que 
Com o sucesso internacional do hip hop, que se tornou música “chique”, e também 
um certo cansaço do rock atual, a Zona sul voltou a se interessar pela black music. 
Ainda não é nada parecido com a febre disco, mas alguns fatos já mostram uma 
mudança na relação da juventude de classe média branca com o funk, até então 
considerado “cafona”, o que em alguns contextos é sinônimo de “suburbano” (Ibid.,  
p.33). 

   

Citei em páginas anteriores a afirmação segundo a qual Bourdieu considera que “a 

hierarquia socialmente reconhecida das artes - e no interior de cada uma delas -, dos gêneros, 

escolas ou épocas, corresponde à hierarquia social dos consumidores. Eis o que predispõe os 

gostos a funcionar como marcadores privilegiados da ‘classe’" (2007, p.57). No entanto, 

como vimos, existem também contradições que impedem classificação de “distinção”, 

“gosto” e “classe” de forma estática ou definitiva. De que forma estas tensões aparecem nos 

documentários estudados e que lugar estas ocupam dentro dos “relatos de nação” e do 

universo simbólico ao qual o corpus pertence, são algumas das questões que abordaremos nas 

páginas a seguir.   

 

3.2. RELATOS DE NAÇÃO: MAPAS E ESPELHOS 

 

 “100% Brasil” é o nome de uma casa de show cuja placa aparece durante vários 

segundos em Faço de mim o que quero [figura 10]. Montada entre dois fragmentos de shows, 

a sequência mostra o percurso de uma mulher coletando latas de cerveja numa rua de Recife, 

aparentemente situada numa área boêmia popular da cidade. Após o percurso, que faz uma 

breve descrição visual do lugar e seus transeuntes, vemos em Plano Geral a luminosa placa 

que nos mostra o texto: “100% Brasil”. Corte. 

                                                
 
72 “Yo uso al enemigo, a mi nadie me controla. Les tiro duro a los gringos y me auspicia Coca Cola. De la 
canasta de fruta soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas”. 



 79 

 

Figura 10 – Casa de show em 
 Faço de mim o que quero 

 

 

 

 

 

 

 

A conotação de tal “100% Brasil” dentro do documentário, pode nos sugerir, talvez, 

uma posição política e discursiva de Lorena e Oliveira com respeito às estéticas e aos 

universos musicais do país. Com isto, parece que os diretores não assumem as estéticas do 

universo registrado como pertencentes a um “outro Brasil”, neste caso “periférico”, mas, pelo 

contrário, como uma espécie de afirmação que grita “isto é Brasil, sim, 100%”. 

De modo similar, diversas cenas dos outros documentários analisados apresentam 

pequenas tentativas do que pode se entender como “reivindicações identitárias” de expressões 

culturais e grupos sociais de determinada cidade ou país. Os depoimentos de René em Sin 

mapa, onde ressalta e defende as culturas andinas, indígenas e afro-latinas, suas expressões 

artísticas, práticas culturais e situações políticas, são um exemplo disso73. Da mesma forma, 

constantes depoimentos sobre a relação da música com a realidade das comunidades, são 

apresentados ao longo de Sou feia mas tô na moda e Favela on blast74. Free Tempo é, por sua 

vez, o filme que menos discurso a respeito apresenta, focando-se exclusivamente na história 

pessoal do seu protagonista. 

Além dos depoimentos, esses quatro filmes apresentam constantes imagens 

relacionadas a comunidades humildes, indígenas, afro-latinas, etc., que terminam por sugerir 

um discurso de um coletivo (nação ou comunidades) que tanto os músicos como os 

documentaristas parecem interessados em representar [figura 11]. “Até então a gente curtia 

xaxado, baião, forró, partido alto, samba de roda; era nosso som até a gente descobrir o funk. 

                                                
73 “Ahí estaba nuestro dilema. Negro, blanco, indígena, tres razas que se unieron a sangre y a fuego y que 
todavía no saben a dónde van. Tres razas que fluyen por mis venas, cada una diciendo algo diferente y que juntas 
podrían decir algo mejor que separadas”, diz o artista nos últimos minutos de Sin mapa.  

 
74 Diferentes depoimentos de Deise Tigrona, DJ Marlboro, os Mcs Júnior e Leonardo e diversos outros artistas 
que fazem parte de Sou feia mas tô na moda e de Favela on blast [os dois filmes têm vários personagens em 
comum], defendem constantemente a ideia de que as letras do funk carioca correspondem às realidades das 
comunidades às quais ele pertence.  
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Depois que a gente descobriu o funk, aí tudo o que a gente sabia do xaxado, do baião, foi tudo 

colocado dentro do rap”, dizem os Mcs Júnior e Leonardo antes de cantar: “Foi o som do meu 

tambor gravidou meu batidão, foi minha cor, foi minha disposição, foi minha luta, dentro da 

minha comunidade, minha conduta é minha humildade”75.  

 

Figura 11 – Imagens relacionadas às comunidades representadas pelos músicos e 
documentaristas  

 
 

A partir deste tipo de imagens – visuais e sonoras –, pode-se refletir sobre a afirmação 

de Stuart Hall, para quem no mundo moderno as culturas nacionais em que nascemos se 

constituem em uma das principais fontes de identidade cultural (2005, p.47). Para o autor, o 

conceito de cultura nacional gira em torno à ideia de que: 
as culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 
também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso – um 
modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 
concepção que temos de nós mesmos. As culturas nacionais, ao produzir sentidos 
sobre ‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem 
identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a 
nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela 
são construídas (Ibid. p.50). 

 

Entre os principais mecanismos pelos quais a cultura nacional é contada, Hall fala da 

“narrativa da nação”. Composta por imagens, símbolos e demais elementos que simbolizam 

ou representam a nação, esta narrativa está presente nas histórias e nas literaturas nacionais, 

na mídia e na cultura popular.  

É nesta “narrativa da nação” que se situam os significados culturais que nos fazem 

sentir representados, identificados ou pertencentes a um determinado grupo social. O dilema 

no caso da critica de Araújo e Vianna sobre a omissão do funk carioca, do brega, e outros 

universos musicais na documentação sobre a música popular brasileira, por exemplo, é 

justamente que apesar de que inúmeros sujeitos se reconheçam nessas narrativas, estas não 

são sempre legitimadas ou reconhecidas como parte da narrativa de nação brasileira. Ficam 

                                                
 
75 Título e autor não identificados. 
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pois, como relatos e estéticas periféricas à  margem de um sistema unificado e dominante de 

significados sobre o que supostamente é – ou deve ser – brasileiro.  

Em Entre saberes desechables y saberes indispensables – livro organizado por Jesús 

Martin-Barbero para o Centro de Centro de Competencia en Comunicación para América 

Latina, C3 – encontramos uma série de reflexões de diversos pesquisadores latino-americanos 

sobre os modos de comunicação e as formas de inclusão e de expressão, presentes nos relatos 

sobre a América Latina. A pesquisa destes temas na academia, sua abordagem na mídia, e seu 

papel nos imaginários de nação, são algumas das preocupações sobre as quais autores como 

Jesús Martín-Barbero (Colômbia), Rosana Reguillo (México), Luiz Roberto Alves (Brasil) e 

Omar Rincón (Colômbia), entre outros, pensam, a partir de experiências e países específicos, 

quem somos e que países construímos a partir das nossas histórias na América Latina. Neste 

contexto, música, universidade, juventude e violências, são alguns dos eixos temáticos que 

facilitaram a produção de um texto definido pelos autores como uma “agenda de país desde la 

comunicación”. 

Retomando reflexões comuns entre os autores, o pesquisador Omar Rincón propõe o 

intitulado “mapa das preocupações comuns – 32 assuntos para pensar”, no qual o relato de 

nação aparece transversal a muitas das preocupações já citadas no parágrafo anterior. Para 

Rincón,  
el relato de nación es una invención política y otra simulación-espectáculo 
construido por metáforas repetitivas, bellas y que funcionan como estabilizadores de 
significados. Necesitamos una comunicación que provoque rupturas necesarias y 
provean de nuevas lecturas de lo que somos. La construcción de la democracia exige 
una mejor lectura de lo vivido, lo marginal, lo sufrido. Entonces, desde la 
comunicación debemos proveer de nuevos códigos para disputar simbólicamente la 
producción de la democracia y del relato de nación (2009, p.165). 

 

Aquele “desde la comunicación”76 envolve, pois, no caso desta pesquisa, tanto a 

produção musical abordada nos documentários musicais estudados, quanto os próprios 

documentários que dão conta deste tipo de expressões. Este tipo de imagens produzidas a 

partir de e sobre as favelas e bairros populares são, como foi manifestado por Ivana Bentes 

durante o festival Cine Futuro 2010 em Salvador, um “presente urgente”. Em sua afirmação, a 

professora, que conta com uma ampla trajetória no estudo deste universo estético, enfatizou a 

forma como a produção das diferentes narrativas e estéticas audiovisuais nas favelas do Rio 

de Janeiro, passam constantemente pela música e pelos bailes de funk carioca, 

especificamente. Aqui, assegura Bentes, discursos e criações musicais tornam-se 

                                                
76 A partir da comunicação.  
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constantemente vídeo clipes, curtas de ficção ou documentário, todas estas, produções a partir 

das quais criamos imagens – e imaginários – dos outros e de nós mesmos77.  

A propósito e a partir das reflexões de Micael Herschmann sobre a música e a 

juventude no Brasil, Rincón inclui no “mapa das preocupações comuns”, a urgência de 

escutar os jovens que, segundo ele,  
se están encontrando en las representaciones asociadas a los universos musicales y a 
la sociabilidad que promueven nuevas formas de representación social que les 
permiten expresar su descontento y oponerse a las tesis de que nuestras sociedades 
son “diversas pero no conflictivas” y cuestionan el mito de la “cordialidad” de 
nuestros países. Las músicas, así mismo, se vinculan a otros movimientos sociales 
por las disputas simbólicas en torno a la construcción de las marcas país. 
[…] 
Desde las músicas surge un sujeto político joven como nuevos intelectuales 
“orgánicos” forjados en la cultura popular. Los jóvenes están luchando por pasar de 
“objetos” a sujetos del discurso, para obtener el copyright sobre su imagen y 
trayectoria de vida “miserable”, usurpada en productos culturales ampliamente 
difundidos y comercializados (Ibid., p.168).  

 

Encontramos, então, uma série de advertências sobre as quais é possível afirmar que o 

discurso e o modo de construir sentidos, apontado por Hall, passa por uma série de tensões e 

conflitos emergentes de novas condições sociais que a globalização e o pós-modernismo, por 

exemplo, trazem consigo. 

No desenvolvimento do conceito de narrativa da nação, ou relatos de nação, 

encontramos frequentemente nas pesquisas dos teóricos como os citados anteriormente, a 

definição de “comunidade imaginada” formulada por Benedict Anderson, para quem a nação 

é 
uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente 
limitada e, ao mesmo tempo, soberana. 
Ela é imaginada porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais 
conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, 
embora todos tenham em mente a imagem viva de comunhão entre eles (2008, 
p.33). 

                                                
 
77 Nas primeiras páginas deste projeto enfatizei na limitada produção e circulação que os documentários sobre 
universos musicais surgidos em favelas ou bairros populares da América Latina, têm dentro de festivais de 
cinema e eventos relacionados ao tema. Do mesmo modo, no segundo capítulo chamei a atenção para o fato de 
que os diretores dos documentários que conformam o corpus não pertencem, diretamente, às comunidades que 
registraram. A partir destas duas constatações, e considerando as observações de Bentes e Rincón, vale a pena 
enfatizar a crescente produção audiovisual que vem se observando em diversos países da América Latina por 
conta de ONGs e projetos de comunicação cidadã, nos quais mulheres, jovens, crianças e cidadãos em geral, têm 
acesso a oficinas e cursos de vídeo, jornalismo, fotografia, etc. Destas oficinas e projetos surgem inúmeras 
produções de qualidade que, se bem geralmente ficam no local, têm uma grande importância dentro da produção 
simbólica de comunidades que, a partir de tais produções, oferecem retratos de representação e auto-
representação do que são, do que imaginam e do que sonham. Projetos como a Escuela Audiovisual de Belén de 
los Andaquíes (Colômbia), a Escola de Arte e Tecnologia Oi Kabum (Brasil), o Colectivo Cultural Rescate 
Barrial (México), e o Centro de Mujeres Comunicadoreas Mayas Nutzij (Guatemala), entre outros, trazem 
exemplos a respeito. No entanto, por conta da sua complexidade, a abordagem destas produções, se bem tem 
relação com o que foi aqui estudado, merece especial atenção e portanto não foi contemplada nesta pesquisa.  



 83 

 
 

Sob esta definição, Anderson desenvolve uma teoria segundo a qual uma comunidade 

– cidade, país, continente – conta com inúmeros relatos que constrói através da história e com 

os quais se define, se imagina. Mas esta ideia de “comunidade imaginada” apresenta sempre 

tensões relacionadas ao que, por exemplo, outras comunidades possam ter sobre esta mesma 

comunidade. Isto, na maioria das vezes, devido a relações de poder entre elas.  

Novamente as discussões de Araújo e Vianna apresentam exemplos sobre este tipo de 

tensões, da mesma forma em que o fazem muitos dos depoimentos apresentados no corpus, 

onde a legitimação de relatos e estéticas são transversais ao lugar que diversas comunidades 

ocupam dentro da estrutura social e o que em termos políticos, sociais, econômicos e 

culturais, isto significa. 

Deste pensamento vêm também as reflexões de teóricos como Martín-Barbero e 

Rincón, que chamam a atenção para o lugar da comunicação e da cultura dentro das formas de 

configuração social, nas quais a comunicação e a representação ocupam um lugar 

fundamental. E ainda complementando e referindo-se à pesquisa acadêmica sobre tal esfera, 

afirmam que “Lo que nos toca es ‘escuchar’. Escuchar las hablas, los gritos, los desgarros, los 

goces, las alegrías, las imaginaciones, los deseos, las dignidades que nuestros países 

comunican cada día en sus múltiples modos de expresión y comunicar” (2009, p.162).  

A afirmação de Rincón, que defende a abordagem do exercicio da comunicação e de 

sua pesquisa a partir da experiência cotidiana, faz pensar também na labuta do documentarista 

e seu exercicio de representar o mundo. Desmitificando a pretensão da verdade e de ver na 

tela um mundo “tal como ele é”, Silvio Da-Rin propõe outra forma de entender a relação do 

cineasta com o universo que representa e com o que isto significa dentro do universo das 

representações sociais: 
Se um dia Grierson afirmou a responsabilidade social do documentário usando a 
metáfora de um martelo para transformar a natureza, ao invés de um espelho para 
refleti-la, alguns documentaristas têm preferido usar o martelo contra o próprio 
espelho. No lugar de pretenderem uma imagem automática do mundo, denunciam o 
embuste deste automatismo. Com os cacos do espelho, constroem interpretações 
fragmentárias do mundo, que podem conter o germe de estimulantes perspectivas de 
descentramento da totalidade e de relativização das representações dominantes (DA-
RIN, 2004, p. 224) 
 

Representação, nação e memória são, pois, três das preocupações a partir das quais 

estudei o corpus ao longo desta dissertação. A preocupação pela comunicação e as formas em 

que, a partir dela, pensamos, vemos e assumimos nosso papel no mundo, e construímos 
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nossas identidades, nos leva a pensar na importância de um processo no qual o ato de 

pensar(nos) e filmar(nos) é determinante.  

 

3.2.1 A modo de contraexemplo: a world music  

 

Entre os possíveis “contra-exemplos” para o conceito de “narrativa de nação” 

trabalhado nas páginas anteriores, encontramos o caso das coletâneas de Putumayo Records78. 

Este selo especializado em world music79 foi fundado em 1993 por Dan Storper, um norte-

americano que durante duas décadas comercializou em Nova Iorque artesanato adquirido 

durante suas viagens por diversos países da América do sul, a África e a Ásia. Esta loja deu 

origem a Putumayo records, uma distribuidora do que poderia se chamar “artesanato musical” 

que comercializa música das diversas regiões percorridas por Storper.  

Quase duas décadas após sua fundação, as coletâneas são distribuídas em 

aproximadamente 3.000 lojas em mais de 100 países, além de contar com seu próprio 

programa de radio World music hour, emitido em mais de 170 rádios comerciais e 

independentes dos Estados unidos, Canadá e o Caribe.  

Mas a world music parece estar longe de ser um termo ingênuo. As críticas de diversos 

artistas e acadêmicos lhe atribuem uma inconsistência conceitual baseada em que ao pretender 

abarcar tanta diversidade dentro de si, esta categoria reduz uma quantidade de culturas e 

identidades que merecem contar com um tratamento mais específico.  

Esta “música do mundo” – que por sua vez se resume em “música do ‘terceiro mundo’ 

produzida e significada pelo ‘primeiro mundo’”– apresenta uma relação arbitrária e 

colonialista, na medida em que selos como Putumayo definem como próprios das 

comunidades, sons e músicas que não necessariamente as expressam ou identificam, impondo 

narrativas alheias a esses contextos. Assim, um baião brasileiro, um bullerengue do litoral 

                                                
78 Embora o foco do projeto não esteja especificado na indústria fonográfica e nas discussões etnomusicologicas 
que temas como a world music possam suscitar, me interessa mencionar brevemente o tema da Putumayo 
Records pelo que, em termos de representação e olhar, este tipo de produções contribui no momento de pensar os 
relatos de nação e a forma como estes são produzidos.  
  
79 Termo que nasce a partir da pretensão de comercializar “música local” - antes classificada como étnica, 
primitiva, folclórica e tradicional – de países “em desenvolvimento”. Antes pouco explorada internacionalmente 
pela indústria musical, a World music agrupa e unifica música de diferentes grupos sociais e regiões do mundo – 
com conotações, sentidos e identidades diferentes – em uma categoria comercial que hoje, do lado do rock, jazz, 
blues, etc., aparece diferenciada nas seções das lojas musicais ao redor do mundo. Então, a música que antes era 
considerada “estranha” e “minoritária”, e portanto pouco interessante, tornou-se “exótica”, mas exóticas para 
quem? Se a World music traduz “música do mundo”, a qual “mundo” se refere? 
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atlântico colombiano ou um joropo venezuelano, não circulam no mercado como gêneros ou 

ritmos específicos, e sim como uma mesma categoria comercial onde as diferenças culturais e 

identitárias não parecem importar. A criação da world music e seu marketing construíram esta 

categoria em torno da questão da identidade nacional, ainda que isso seja muito tênue dada a 

diversidade de estilos de cada país (Shuker, 1999).  

Por sua vez, um dos recursos de Putumayo records, é o recorrente uso de clichês que 

resumem e reafirmam o imaginário sobre países da África e América Latina, principalmente. 

Como se percebe nas famosas capas de Putumayo elaboradas pela artista inglesa Nicola 

Heindl [figura 12], festa, alegria e muito colorido definem os principais elementos com os 

quais nós, latino-americanos, somos representados. Daí alguns dos questionamentos 

abordados em produções como o documentário Olhar estrangeiro (2006) de Lucia Murat, 

onde mostra como diversos filmes cujas histórias se desenvolvem no Brasil, recriam uma 

imagem do país a partir de clichês e fantasias sobre o que é e não é – mas se imagina – 

brasileiro80. Este filme, que por sua vez é baseado no livro O Brasil dos Gringos: Imagem e 

Cinema, de Tunico Amâncio, foi filmado na França, na Suécia e nos Estados Unidos e através 

de entrevistas com diretores, roteiristas e atores, questiona o porquê a reprodução dos 

estereótipos nacionais.  

No caso especifico do Brasil e sua imagem difundida por Putumayo records, é clara a 

reprodução do mito fundador do “homem cordial” segundo o qual se define ao brasileiro 

como naturalmente sensual, alegre e não violento.  

 

Figura 12 – Capas de Putumayo records 

 
 

                                                
80 A maioria dos filmes abordados no documentário apresentam imagens distorcidas de um Brasil caracterizado 
pelas inúmeras praias habitadas por mulheres nuas, por exemplo. Como este, diversos exemplos mostram um 
país que, mesmo não existindo, é frequentemente imaginado pelos estrangeiros.   
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Isto serve como exemplo do que Josep Martí apresentou na mesa redonda World 

Music, ¿El folklore de la globalización?81, onde adverte como “efeitos negativos” da World 

music sobre as músicas e culturas locais:  

• Exotização: tendência ao desconhecimento das tradições de grupos culturais, suas 

relevâncias e as adequações nos momentos atuais.  

• Sub-valoração: como consequência da visão evolucionista que nossa sociedade tem 

da cultura.  

• Mal-entendido: tergiversação de significados e representações. Estas músicas 

passam por filtros e interesses comerciais que ao procurar adaptá-las a códigos e 

linguagens comerciais, ficam totalmente reduzidas, deformadas, 

descontextualizadas.  

• Encapsulamento dos agentes sociais: visão estática dos outros.  

 

Embora o conceito de “música do mundo” sirva para “cantar a diversidade”, 

inevitavelmente enquadra esta diversidade dentro de rígidas estruturas de hierarquia social; 

polêmica que dialoga com o já mencionado conceito de comunidade imaginada pensada por 

Benedict Anderson, em que comunidades, países ou continentes têm uma quantidade 

considerável de relatos que constroem  através da história e que servem para pensar seu futuro 

e imaginar-se. Mas essa ideia de “futuro” ou de “comunidade imaginada” passa sempre por 

tensões com ideias que outras comunidades possam ter sobre sua comunidade.  

No entanto, vale a pena considerar que em inúmeras situações, o mal-entendido, a 

exotização, a sub-valorização e o encapsulamento dos agentes sociais, não provém, 

necessariamente de olhares estrangeiros. Como se percebeu no corpus, estes riscos apontados 

por Martí são também recorrentes dentro dos próprios países e comunidades. A maioria dos 

depoimentos ressaltados em documentários como Sou feia mas tô na moda e Favela on blast, 

onde artistas, fãs e produtores culpam a um “outro classe média” por preconceitos que 

satanizam a imagem do funk carioca e das periferias, dão conta de tal situação. 

Assim, “a música na tela” e a representação audiovisual de universos musicais que 

muito provavelmente não serão contemplados em coletâneas como as de Putumayo records 

nem representadas nas suas belas e coloridas capas, se configuram como uma oportunidade 

onde “outras vozes” aparecem em cena para gritar o que preconceitos, hierarquias e 

desconhecimentos, nos impedem frequentemente escutar. Aqui, o papel do documentário se 
                                                
 
81 http://www.sibetrans.com/trans/a214/world-music-el-folklore-de-la-globalizacion  
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torna fundamental na medida em que cada um dos realizadores permitiu ao espectador acessar  

uma espécie de backstage ao qual muito provavelmente não teria acesso fora da tela. Sem 

isto, talvez, os frequentes debates e os imaginários desses sujeitos e desses universos musicais 

que nos circundam cotidianamente no ônibus, na praia, na rua ou na feira, não se 

argumentariam além de um vago “acho” que pouco se permitiu escutar a um outro que, em 

termos de identidades nacionais, é também ele mesmo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já foi dito na introdução, esta pesquisa partiu de uma série de ideias, propósitos 

e inquietações, que, neste ponto da dissertação, posso considerar como ainda abertos. Cada 

conceito, cada teoria e, inclusive, cada documentário, abriu ao longo dos meses inúmeras 

janelas, através das quais temas, autores e possíveis abordagens apareceram para me oferecer 

caminhos que, se bem possíveis dentro de um extenso projeto de pesquisa, resultaram 

impossíveis de abordar nesta curta experiência de mestrado. 

O breve estudo da história do rockumentary, o panorama da produção de 

documentários musicais na América Latina, os modos de representação que identifiquei no 

corpus e a relação ética/estética dentro dele, além das discussões sociais, políticas e culturais 

implícitas nos documentários, me enfrentaram a um árduo exercício de pesquisa sobre o qual 

seria impossível ou irresponsável, apresentar alguma “consideração final”. 

No entanto, é possível – e responsável – apresentar uma série de encontros que nos 

permitirão entender de forma reflexiva – e não conclusiva – algumas hipóteses sobre a forma 

como alguns universos musicais estão sendo representados em documentários dedicados ao 

tema. Da mesma forma, a partir das “(est)éticas” observadas no corpus e das suas possíveis 

implicações, é possível pensar sobre o lugar deste tipo de narrativas dentro do universo 

simbólico que nos interpela como latino-americanos. 

 Antes de apresentar o que prefiro intitular de “reflexões parciais”, me parece 

importante relatar brevemente uma experiência que marcou o final desta etapa da minha 

pesquisa sobre “a música na tela”. 

Faltando por escrever apenas estas últimas páginas, me encontrei com o documentário 

Fala tu, o qual já havia assistido há uns três anos e que por algum motivo tinha esquecido 

totalmente. Com os “óculos de pesquisadora”, ao rever este documentário resultou inevitável 

prestar atenção à abordagem do seu diretor, Guilherme Coelho, e do seu roteirista, Nathaniel 

Leclery, na representação do universo musical do rap e na construção de personagens – que 

neste filme é especialmente elaborada. Então me perguntei: “por que não inclui este filme no 

meu corpus?”. Questionamento tardio, e portanto, inútil para esta pesquisa.  

Fala tu não trata de funk carioca, nem de “brega”, nem de pagode baiano, nem de 

reggaeton, nem de cumbia, nem de vários universos pelos que me interessei ao formular este 

projeto. Fala tu aborda o universo do rap, acompanhando a cotidianidade de quatro 

moradores da zona norte do Rio de Janeiro, cujas vidas são narradas com o fio condutor da 

música. Diferentemente do que evitei ao longo da minha pesquisa, em Fala tu optei por 
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assistir os depoimentos do diretor e do roteirista82, nos quais  eles contam detalhes da 

realização do documentário, como:  
[...] Era para ser uma historia do rap no Rio, o nome do filme era “Rap no Rio” [...] 
Mas ai o filme, não sei, não era um filme bacana, era uma história complicada [...] e 
ai partiu, por que não ao invés do rap, a vida das pessoas, e a gente deixa o rap meio 
como fio condutor, o rap vira o momento que as pessoas podem falar o que elas 
querem, as letras, né? E vamos só ouvir isso, não vamos analisar, a gente deixa o rap 
por si, a pessoa, o espectador analisa depois, a gente não precisa ficar debatendo 
isso.83  

 

Se bem o universo musical deste documentário é diferente dos abordados pelo corpus 

– com exceção de Free Tempo –, este depoimento e inúmeras cenas de Fala tu, estabelecem 

diversas relações entre este e outros documentários musicais com o corpus84. Isto nos permite 

ampliar muitas das reflexões antes expostas sobre a (est)ética, sobre a exotização, sobre a 

entrevista, sobre os modos de representação, etc., no documentário musical que trata sobre os 

universos musicais pelos que me interessei inicialmente. O depoimento do roteirista de Fala 

tu permite ver o que, provavelmente, alguns dos diretores do meu corpus decidiram fazer e 

que, sem escutá-los em entrevistas ou depoimentos, percebi nas suas obras. O depoimento 

deixa claras, também, as inúmeras possibilidades e ferramentas na documentação de 

universos musicais num retrato que vai além de “um filme sobre música”, para oferecer-nos 

outras vias de leitura em que a música não é apenas tema ou trilha sonora, mas contexto e fio 

narrativo. 

A partir disto e do que desenvolvi nos três capítulos desta dissertação, destaco a seguir 

sete reflexões que reúnem algumas questões relacionadas à representação de universos 

musicais no documentário e sua transcendência nas realidades além da tela: 

 

1. Da pesquisa em documentário musical: Como afirmei no primeiro capítulo, 

encontramos que, apesar da crescente produção de documentários musicais e do seu auge 

comercial, a pesquisa sobre este tema e os festivais dedicados a eles, são escassos; fato que, 

                                                
82 A decisão de não assistir depoimentos dos diretores dos documentários que estudei, teve como propósito 
estabelecer um código de leitura no qual a análise se baseasse no que os documentários me dissessem por si sós. 
Pensar numa ética sugerida através de uma estética era mais viável ao não “contaminar” meu olhar com 
informações sobre os diretores fora do filme. Uma escolha que não teve como propósito afirmar este como um 
caminho certo, mas propor um desafio de análise e uma concentração prioritária na obra.  

 
83 Depoimento de Nathaniel Leclery incluído nos extras do DVD. 

 
84 O uso da música, a mistura de documentário biográfico e de processo criativo, a relação da equipe com seus 
personagens, as estratégias de entrevista, o acaso, a reivindicação, etc., fazem com que muitas das reflexões 
desenvolvidas ao longo da pesquisa, não sejam exclusivas do tipo de documentários que analisei, ou do universo 
musical que escolhi. Fala tu reuniu, em um só documentário, diversas características percebidas nos cinco 
documentários que estudei ao longo da pesquisa.  
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de alguma forma, dificultou o desenvolvimento da primeira parte desta pesquisa. No entanto, 

as diversas possibilidades narrativas deste tipo de documentários – cujos eixos narrativos 

podem ir desde os processos criativos, até as biografias de músicos ou as pesquisas históricas 

sobre determinados universos musicais –, fazem com que encontremos reflexões e produções 

a respeito em diversas outras fontes como as dedicadas ao documentário etnográfico, ao 

documentário biográfico, à música no cinema, entre outras. Foi isto o que aconteceu nesta 

pesquisa, na qual terminei estabelecendo um diálogo entre as diversas fontes consultadas, 

dedicadas ao cinema direto, à musica no cinema, aos modos de encenação, aos modos de 

representação, etc.  

 

2. Do registro de determinados universos musicais: Ao longo dos três capítulos 

ressaltei uma baixa documentarização de universos musicais que não se encaixam dentro dos 

“cartões postais” de países como a Colômbia e o Brasil, por exemplo. Quero reafirmar aqui 

este aspecto – que não tem como propósito exigir o registro destes universos – ressaltando 

que o que chama minha atenção é, principalmente, o fato de que universos como o pagode 

baiano ou o reggaeton, por exemplo, sendo tão populares e polêmicos como o demonstrou a 

introdução do terceiro capitulo e os tão comuns “debates de barzinho”, não estejam sendo 

abordados no documentário musical, cuja produção é cada vez mais crescente. Como foi 

analisado ao longo da pesquisa, principalmente no terceiro capítulo, o registro de 

manifestações artísticas e culturais que fazem parte do nosso entorno, nos permite entender e 

tomar posição sobre “quem somos e para onde vamos”. Mais do que fazer promoção ou 

propaganda de  músicas sobre as que tanto o ICM de Cuba, quanto a lei Antibaixaria do 

Estado da Bahia, têm tomado medidas, pode ser interessante conhecer o que há por trás de tais 

manifestações e, por que não, contribuir com leituras, propostas estéticas e exercícios de 

comunicação que dêem conta do que, na rua, é tão escutado e tão falado. É uma opção.  

 

3. Dos recursos audiovisuais e seu lugar nos documentários: Categorias como os 

modos de encenação desenvolvidos por Fernão Pessoa Ramos e os modos de representação 

propostos por Bill Nichols, serviram de eixos de observação e de análise do meu corpus. No 

entanto, é possível afirmar uma insuficiência deste tipo de categorias na conclusão sobre os 

modos e as estratégias a partir das quais foram representados alguns universos musicais nos 

cinco documentários estudados. Contradições e tensões entre categorias e conceitos fazem 

com que os aspectos que ressaltei ao longo da análise ofereçam, mais do que afirmações 

conclusivas, algumas hipóteses a partir das quais procurei traçar um mapa de leitura que 
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permitisse entender por quê um documentário era mais reivindicativo ou exotizador que 

outro, por exemplo. Especificidades como montagem, recursos sonoros, etc., apareceram às 

vezes de modos similares em vários documentários – como Sin mapa e Favela on blast. No 

entanto, priorizei apenas os momentos de maior relevância dentro dos propósitos da pesquisa. 

Leituras específicas sobre o uso da música nos filmes, sobre a construção de personagens, 

sobre a biografia, etc., são outros possíveis eixos de estudo, nos quais outros recursos 

audiovisuais poderão se manifestar no corpus, contribuindo para uma leitura mais ampla 

sobre ele.  

 

4. Da entrevista e sua falsa impressão de “dar voz” ao outro: Como vimos, o uso da 

entrevista apareceu de formas diferentes em cada um dos documentários, menos em Faço de 

mim o que quero, que, por opção de estilo, omitiu este recurso. Entre “pseudomonólogos” e 

“pseudodiálogos” encontramos a entrevista como a principal estratégia de interação dentro 

dos documentários. No entanto, no seu aspecto ético vemos que ela pode, definitivamente, 

remeter mais ao cineasta do que ao entrevistado que, como Nichols  define, é um “árbitro de 

la legitimidad y encuadrando al entrevistado como fuente primaria, depósito potencial de 

nueva información o conocimiento” (1991, p.88). Com isto, chamo a atenção para a  

fragilidade da tão comum intenção de “dar voz” ao outro que aparece em textos e 

depoimentos que se referem, principalmente, a um “outro” oprimido ou excluído, como é o 

caso dos protagonistas do corpus, com exceção da banda Calle 13. Poder e hierarquia são um 

dos aspectos a considerar no momento de analisar este “feijão com arroz” do documentário, o 

qual é mais complexo do que se pode  pensar. 

 

5. Das tendências identificadas: Reivindicação e exotização foram as duas tendências 

identificadas de forma geral no corpus. Estas tendências, que não necessariamente se 

contrapõem e que, mais do que definir a totalidade de um ou outro documentário, definiram 

alguns momentos dos filmes, abarcam aspectos que têm a ver tanto com as apostas estéticas 

dos diretores, quanto com os procedimentos éticos dos mesmos. Um dos aspectos que me 

fizeram pensar numa tendência reivindicadora diz respeito às tentativas um tanto militantes 

nas quais os realizadores e seus personagens argumentam ao espectador o valor social e 

cultural de um universo musical. Exclusão, hierarquização, direito à expressão, a reiterada 

frase “a realidade é essa” se encaixam também dentro desta tendência. Por outro lado, o uso 

de clichês, o olhar romantizado sobre o outro e o exagero [como nas  performances de Favela 

on blast ou na maquiagem de Faço de mim o que quero], me levaram a considerar diferentes 
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sequências como exotizadoras. Defender e chamar a atenção sobre X universo musical, 

pareceu serem os principais objetivos dos filmes.  

 

6. Da conveniência do clichê: No segundo capítulo afirmei que a exotização tem a ver, 

principalmente, com uma visão romantizada do outro, para o qual se recorre a um uso de 

estereótipos e clichês para a representação da alteridade. No entanto, cabe questionar até onde 

esse tipo de olhar não é reproduzido pelas mesmas comunidades que através de diversos 

meios se auto-representam de determinada forma para, por exemplo, agradar ao outro. Basta 

ver os cartões postais de países como o Peru, a Bolívia ou Equador, para  se levar uma 

imagem similar à retratada por Sin mapa no Peru. Listas intermináveis de filmes realizados no 

Brasil contribuem também para a construção de uma imagem do país nem tão diferente às 

capas de Putumayo records, mencionadas no terceiro capítulo. Capas de discos de “música 

brega” apresentam também estéticas similares às que considerei enaltecidas e exotizadoras em 

Faço de mim o que quero. Aparentemente, clichês e exotizações não procedem 

necessariamente de um “outro” como autor, mas produzidas para um “outro” como 

consumidor.  

 

7. Do pensar(nos) e filmar(nos): Como já afirmei, estes documentários, à sua maneira, 

mexem com as sensibilidades estéticas de um público que se debate entre inúmeros relatos de 

nação e memórias, a partir das quais construímos nossas identidades. A respeito, Omar 

Rincón faz uma provocação onde questiona a forma como na universidade e na comunicação, 

estamos, ou não, narrando nossos países: 
Cuánto de país cabe en los discursos de la academia, los medios de comunicación y 
la historia que tenemos? La respuesta es que hay muchas más maneras de ser que las 
que cuentan nuestras historias nacionales ¿Estamos pensando e investigando lo que 
nos toca pensar e investigar? (2008, p.170) 

 

No texto, Rincón faz um convite a “sair da sala de aula” e escutar o mundo, captá-lo a 

partir da experiência, olhar os modos de viver e sobreviver, compreender que no exercício de 

cidadania também se encaixam os direitos ao entretenimento, à diversão, à alegria. “Habitar la 

experiencia de cómo lo político pasa por lo cultural, lo expresivo y por esos otros lenguajes 

que no son los conocidos”, afirma o autor antes de encerrar seu convite com que  
Duele ver estudiantes y profesores sabios en sus cuentos pero ausentes del cuento 
del país, de la política de nación, de la vida pública. Buenitos en privado pero 
significantes vacíos en lo público. Y la pregunta es ¿cómo carajos metemos país en 
nuestros discursos, nuestras seducciones, nuestras prácticas? Y parece que nada 
funciona, que todo esfuerzo es perdido. ¡Estamos derrotados los humanistas, 
ganaron los trogloditas del mercado y la politiquería! Estamos formando sujetos a 
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los que no les pega la política, que son felices en su ingenuidad y expertos en sus 
saberes. ¡Llegamos a la sociedad experta! (Ibid., p.170) 

 

A afirmação de Rincón não é exclusiva para o mundo acadêmico, para a sala de aula. 

O ato de “pensar(nos)” e “filmar(nos)”, de integrar a prática da experiência num diálogo real 

com a produção de conhecimento e com a produção simbólica, se faz urgente na medida em 

que entendamos que “contar quem somos” também significa “descobrir para onde vamos”, 

como o manifesta a premissa da Escola Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, em 

Caquetá – Colômbia.   

 

Além das sete reflexões sobre o que, de um e outro modo, consegui desenvolver, 

registro também a falta de uma indagação com maior detalhe sobre a produção de 

documentário musical latino-americano. A realização de  estudos sobre outros documentários 

que não chegam aos grandes festivais nem a grandes plataformas de exibição, como foi o caso 

dos que escolhi, talvez teria oferecido mais informações úteis para a pesquisa, no intuito de 

traçar um mapa mais sólido das representações latino-americanas. Da mesma forma, como foi 

dito no terceiro capítulo, a indagação de pequenas produções locais realizadas por coletivos 

de comunicação que trabalham com música e audiovisual nas próprias comunidades, teria 

aportado elementos chave na hora de falar de periferia, arte e juventude. E como estes, 

provavelmente outros documentários e autores que seriam pertinentes para o projeto não 

foram contemplados neste primeiro exercício de escrita sobre o documentário musical e as 

representações dos universos musicais. 

No entanto, opto por pensar que o conjunto de livros, filmes e eixos que não 

contemplei e que ao final da pesquisa apareceram sem que pudesse desenvolvê-los, mesmo 

tardios – como o afirmei ao inicio com a experiência de Fala tu –, não são inúteis. O que não 

pensei, o que não vi, o que não li e que hoje aparece de forma “tardia”, mais do que descuido 

parece, ao contrário, um dos resultados da pesquisa, à maneira de encontro. E isto, somado ao 

que antes pensei, vi e li mas não dei conta entre 2011 e 2013 é, por sua vez, um dos convites 

para continuar um caminho que através da academia ou da realização audiovisual, espero 

continuar percorrendo até chegar até o final. Mesmo que o final, por fortuna, não exista. 
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Referencias audiovisuais  
 
Cante um Funk para um Filme (Brasil. Emílio Domingos, Marcus Vinicius Faustini, 2007) 
 
Do morro? (Brasil. Mykaela Plotkin e Rafael Montenegro, 2010)  
 
Don’t look back (EUA. D.A. Pennebaker, 1967) 
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Estilo Hip Hop (Brasil, EUA. Vee Bravoe e Loira Limbal, 2009) 
 
Faço de mim o que quero (Brasil. Leandro HBL e Wesley Pentz, 2009) 
 
Fala tu (Brasil. Guilherme Coelho, 2003) 
 
Favela Rising  (Brasil / EUA. Matt Mochary, Jeff Zimbalist. 2005) 
 
Free Tempo (Porto Rico. Carlos Pérez, 2009)  
 
Gimme Shelter (EUA. Albert e David Maysles, 1970) 
 
Monterrey Pop (EUA. D.A. Pennebaker, 1968) 
 
Olhar estrangeiro (Brasil. Lucia Murat, 2006)  
 
Sin mapa (Porto Rico, Colômbia. Marc de Beaufort, Alexandra Posada, 2009) 
 
Sou feia mas tô na moda (Brasil. Denise Garcia, 2005) 
 
Welcome a Tumaco (Colômbia. Natalia Rueda e Ángela Ramírez, 2005) 
 
Vou rifar meu coração (Brasil. Ana Rieper, 2011)  
 
Waldik, sempre no meu coração (Brasil. Patrícia Pillar, 2008) 
 
Woodstock: 3 days of peace & music (EUA. Michael Wadleigh, 1970) 
 
 
 
 

 


