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RESUMO 
      

A presente tese analisa a construção dos personagens a partir dos contextos da 

violência urbana nos filmes Ônibus 174 (2002) e O rap do pequeno príncipe contra as 

almas sebosas (2000). A análise é balizada pelos conceitos de dialogismo e modos de 

leituras fundamentados nos teóricos Bakhtin e Roger Odin, respectivamente. Considera-

se que esses filmes, ao tratarem do mesmo tema, apresentam semelhanças e 

particularidades quanto às estratégias e aos recursos utilizados, que permitem o 

dialogismo e remetem aos diferentes modos de leituras quanto à obra fílmica e aos 

personagens relacionados à violência urbana e suas formas de representação. A escolha 

desses documentários se deu principalmente em função de suas particularidades, 

especialmente por darem voz aos sujeitos envolvidos no contexto da violência de forma 

a não estigmatizá-los. Assim, a análise buscou verificar como as estratégias acionadas 

favorecem a construção de personagens de modo a contribuir na ressignificação dos 

modelos e linguagens do cinema documental e permitir entrever as subjetividades e 

expressões da consciência dos sujeitos diante de suas experiências em torno da 

violência. Para tanto, foram considerados os documentários voltados para esse tema e 

produzidos a partir do início do século XXI. Tais obras apresentam ainda em comum a 

preocupação com novas linguagens com vistas a atender as necessidades de fomentar a 

reflexão diante do contexto da época marcado pelo crescimento da violência e da 

criminalidade, tendo como palco central as favelas e periferias das grandes cidades 

brasileiras. As ações envolvendo traficantes, policiais, justiceiros e moradores das 

periferias ganharam visibilidade a partir da mídia, principalmente a TV e o rádio, de 

forma sensacionalista. Com isso os sujeitos, especialmente os marginalizados, 

geralmente são mostrados de forma a reforçar estigmas e estereótipos. Assim, a análise 

procura mostrar que Ônibus 174 e O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas 

se opõem a essa perspectiva, pois suas estratégias escapam do monologismo e do 

dualismo como bem e mal, culpado ou inocente, quando se trata de personagens 

relacionados à violência. Na análise foram priorizados os elementos considerados 

fundamentais para a construção dos personagens nesses filmes que compõem o corpus. 

Os elementos escolhidos foram: a forma com os personagens centrais são apresentados; 

os depoimentos; as diferentes linguagens audiovisuais e culturais – com destaque para a 

música como elemento de ficcionalização; as diferentes vozes sociais; os elementos de 

ficção e realidade; e o lugar que os sujeitos filmados ocupam na relação com o cineasta 

e com o mundo. Para percorrer esse percurso escolhido, tais elementos foram analisados 

por filme considerando suas particularidades e o modo como as estratégias e recursos 

utilizados favorecem a construção dos personagens. Por fim, em razão das 

particularidades inerentes aos documentários, foram utilizadas também, em 

determinados momentos, as ideias de Erving Goffman (1985), especialmente em relação 

ao Ônibus 174, para a análise do personagem Sandro quando construído por ele próprio 

no filme. 

Palavras-chave: documentário, construção de personagem e representação da violência. 

 

 



10 
 

 

ABSTRACT  

 

This thesis examines the construction of the characters from the contexts of 

urban violence in films Bus 174 (2002) and The Little Prince’s Rap Against Nasty Souls 

(2000). The analysis is performed by the concepts of dialogism and ways of readings 

grounded in theoreticists as Bakhtin and Roger Odin, respectively. It is considered that 

while these films address the same issue, they show similarities and particularities about 

the strategies and resources used which allow dialogism and refer to different ways of 

reading the filmic work and characters related to urban violence and its forms of 

representation. The choice of these documentaries was mainly due to its particularities, 

especially for giving voice to individuals involved in the context of violence avoiding to 

stigmatize them. Thus, the analysis sought to examine how strategies triggered favor the 

construction of characters in order to contribute to the redefinition of models and 

languages of documentary cinema and allow a glimpse of the subjectivities and 

expressions of consciousness of the subjects before their violence experiences. For both 

were considered documentaries focused on this theme and produced from the beginning 

of the XXI century. These works still feature commonly concerns about new languages 

in order to meet the needs of fostering reflections on the era context which is marked by 

increased violence and crime, taking as center stage the slums and outskirts of large 

cities. Actions involving drug dealers, cops, vigilantes and residents of the suburbs 

gained visibility from the media, especially TV and radio, in a very sensationalist way. 

Thus the subjects, especially the marginalized, are usually shown to reinforce 

stereotypes and stigmas. Then, the analysis seeks to show that Bus 174 and The Little 

Prince Rap Against Nasty Souls oppose this perspective, therefore, their strategies 

escape the monologism and dualism of perspectives as good and evil, innocent or guilty, 

when dealing with characters related to violence. In the analysis were prioritized 

elements considered essential to the construction of the characters in these films that 

comprise the corpus. The chosen elements: the way the central characters are presented: 

the testimony; different cultural and audiovisual languages - especially the music as 

element of fictionalization; different social voices, elements of fiction and reality and 

the place the filmed subjects occupy in relation to the filmmaker and the world. To go 

this chosen route such elements were analyzed by film considering its particularities and 

how the strategies and resources used favor the construction of the characters. Finally, 

because of the peculiarities inherent to documentaries, were also used, at times, the 

ideas of Erving Goffman (1985), especially in relation to Bus 174, for the analysis of 

the character Sandro once built by himself in the film. 

Keywords: documentary, character construction and representation of violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese analisa a construção dos personagens nos documentários O rap do 

pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) e 

Ônibus 174 (José Padilha, 2002). O interesse por esses documentários se iniciou desde o 

primeiro momento em que se teve a oportunidade de assisti-los. Também chamou a 

atenção o fato de focarem nos sujeitos relacionados à violência de forma a permitir as 

diferentes vozes a partir do diálogo com as diferentes mídias, entre outras estratégias, de 

modo a darem vazão a diferentes olhares sobre a violência e suas formas de 

representação.  Em Ônibus 174 foi o uso do material produzido pelas emissoras de TV, 

combinado com depoimentos e cenas produzidas para o filme que chamou a atenção. 

Também merece destaque o modo de tratamento dado ao material, especialmente o 

cuidado em reunir diferentes fontes e elementos para construção do personagem central 

Sandro do Nascimento.  

Em função do convênio firmado entre o PosCom-UFBA e Unitins para a 

realização de um Dinter, em 2007,  houve o interesse em estudar Ônibus 174 

juntamente com O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, com o foco na 

construção dos personagens e sua relação com a representação da violência. Embora O 

rap tenha sido produzido dois anos antes de Ônibus 174, a oportunidade de assistir a 

esse filme pela primeira vez foi em 2006. O fato que prendeu a atenção no filme foi o 

uso do rap como uma das estratégias centrais para tratar de um tema tão afeito a 

estigmas e estereótipos como a violência a partir de dois personagens tão opostos 

quanto à forma de enfrentamento desse problema.  

Com o estágio doutoral e a qualificação, o estudo sobre esses documentários 

ganhou fôlego. Assim amadureceu a ideia de relacionar o personagem construído a 

partir do contexto da violência urbana e suas formas de representações em torno da 

história dos sujeitos. O interesse na realização desse estudo centrou-se, principalmente, 

no sentido de analisar como as estratégias utilizadas nos documentários que compõem o 

corpus permitem o dialogismo e remetem aos diferentes modos de leituras ao tratarem 

dos personagens cujas experiências estão relacionadas aos problemas sociais como a 

violência nas grandes cidades. O conceito de dialogismo, baseado na perspectiva de 

Bakhtin, mostrou-se fundamental para a análise do corpus, tendo em vista as estratégias 
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adotadas em cada um dos filmes. Essas estratégias remetem às diferentes vozes sociais 

que, por sua vez, permitirem perceber os personagens de forma mais humana, com suas 

virtudes e defeitos.  

A hipótese central que orientou a pesquisa foi de que esses filmes que compõem 

o corpus apresentam particularidades em suas estratégias para construir os personagens, 

cujas experiências estão relacionadas ao contexto da violência. Essas experiências 

remetem ao dialogismo e às diferentes vozes sociais de modo a questionar as formas de 

representação da violência produzidas pelas mídias e a escaparem de estigmas e 

estereótipos e do dualismo como bem e mal, culpado ou inocente.  

Os dois filmes analisados fazem parte de um conjunto de filmes brasileiros 

produzidos a partir do final dos anos 1990, que ficou conhecido por “cinema da 

retomada”
1
. Neles destaca-se a preocupação em discutir o contexto histórico brasileiro 

de forma que o próprio modo de fazer cinema e o uso de recursos e linguagem se 

fizeram importantes. Com isso os novos filmes produzidos nesse período, de alguma 

maneira, tentaram passar essa perspectiva crítica tanto na ficção quanto no 

documentário. São marcos desse período Notícias de uma guerra particular (João 

Moreira Sales, 1999), O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, O prisioneiro 

da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003) e Ônibus 174.  

Outro aspecto importante na produção desses documentários consiste no fato de 

terem como tema a violência urbana. Tal fato pode ser entendido a partir da conjuntura 

nacional desse período. No início dos anos 1990, o país vivia os primeiros momentos da 

abertura política, tendo o primeiro presidente eleito pelo voto popular com o fim da 

Ditadura Civil Militar. Ainda nesse contexto dos anos 90, os problemas sociais, como a 

violência e a criminalidade, principalmente nas grandes cidades, se tornaram mais 

evidentes. O que ocorreu, entre outros fatores, em razão das políticas neoliberais 

implantadas nesse período, foram o aumento da pobreza e as ações do crime 

organizado. Nesse contexto, as favelas tornaram-se palcos de lutas entre as facções 

                                                           
1
 O termo “cinema da retomada” tem sido usado em referência ao retorno da produção cinematográfica 

motivada pelo surgimento de políticas de incentivo ao cinema nacional, cuja demonstração foi a criação 

da Lei de audiovisual 8.695/93, criada em 20 de julho de 1993. Com isso, a produção de filmes no Brasil, 

a partir de então, tem apresentado um crescimento satisfatório, embora ainda careça de mais recursos. 

Com a Lei de audiovisual, foram criados outros mecanismos para o incentivo ao cinema brasileiro, 

conforme destaca Caetano (2007, p. 206). 
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criminosas, fazendo reféns os moradores das favelas e periferias, conforme destacado 

por alguns estudiosos
2
. 

A violência urbana tornou-se um tema recorrente nas produções 

cinematográficas brasileiras, seja nos chamados filmes de ficção (Cidade de Deus, de 

Fernando Meirelles, 2002 e Carandiru, de Hector Babenco, 2003, são exemplos) ou nos 

documentários. Entre os documentários já produzidos, encontram-se os que fazem parte 

do nosso corpus, os quais apresentam em comum vários aspectos, entre eles o fato de 

seus personagens centrais serem jovens pobres, moradores de favelas e periferias.  Os 

documentários como os analisados têm abordado o tema violência partir de pessoas 

comuns, seja como agente ou vítimas da violência, transformadas em personagens 

centrais. Tal fato constitui-se em uma particularidade importante, pois se busca abordar 

a violência a partir dos sujeitos agentes e/ou vítimas. Ou seja, é uma forma de abordar 

esse tema a partir do olhar de quem vivencia, o que nos remete ao problema que 

orientou a presente pesquisa: como os personagens cujas experiências e vivências estão 

relacionadas à violência são construídos nos documentários? 

Ressalta-se ainda nos documentários estudados: o fato de tratarem da violência a 

partir dos sujeitos marginalizados, de forma a questionarem as representações 

estabelecidas pelas mídias; o uso de diferentes linguagens para compor os personagens; 

o fato de serem produzidos no mesmo período e, consequentemente, demonstrarem uma 

preocupação com a realidade da violência apresentada pelo narcotráfico, principalmente 

nos setores marginalizados como favelas e periferias cujos moradores se tornaram 

reféns do confronto entre traficantes policiais e justiceiros; por fim, o dialogismo que 

permite entrever as expressões de subjetividades dos personagens a partir de sua relação 

com o contexto da violência e suas formas de enfrentamentos. 

A escolha se deu também pela curiosidade quanto ao lugar dos personagens 

relacionados à questão da violência e suas formas de representação pela mídia, 

principalmente a TV. Nesse sentido, surgiu a preocupação quanto à forma como os 

personagens, ao serem construídos também no cinema, a partir dos contextos urbanos 

das periferias marcados por problemas como a pobreza e a violência, apresentam uma 

                                                           
2
 Ver mais sobre o assunto nos autores: Adorno, 2000; Leeds 1999; Nascimento, 2003, Zaluar 1999; 

Souza, 2010.  
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forte tendência a reforçarem estereótipos por meio de suas estratégias com prioridade no 

uso da voz over e na dualidade como bem e mal, herói e bandido. 

Para a escolha do corpus, pensou-se mais precisamente nos documentários que 

apresentassem prioridade nos sujeitos e suas histórias diante da violência e suas formas 

de representações. A escolha foi guiada, portanto, para os documentários brasileiros 

destacados a partir do início dos anos 2000, os quais se mostrassem, de alguma forma, 

voltados para as subjetividades e reflexões dos personagens cujas experiências com a 

violência, sejam como agentes ou vítimas, permitissem maior flexibilidade para o 

espectador formar sua opinião. Ônibus 174 e O rap do pequeno príncipe se mostraram 

os mais significativos. Esses dois filmes foram escolhidos entre os quatro mais 

destacados, já citados anteriormente, tanto pela mídia, quanto pelos prêmios que 

receberam e pelos estudos e debates proporcionados.  

No que concerne ao documentário de Paulo Caldas e Marcelo Luna, sua 

presença no corpus de análise se faz pertinente pela sua particularidade quanto ao modo 

de como as estratégias utilizadas no filme permitem a flexibilidade, a fragmentação e o 

dialogismo. Com isso, tem-se uma obra que prescinde da imposição do seu ponto de 

vista, não recorre à “voz de autoridade” ou “voz de Deus”, de modo a favorecer uma 

leitura mais humana e mais próxima da realidade. Suas estratégias também deixam 

entrever elementos relacionados às subjetividades e à autoconsciência dos sujeitos 

filmados e dão a ver conflitos, contradições e ambiguidades dos personagens diante do 

contexto da violência. 

Quanto a Ônibus 174, o fato de esse filme ter como principal material imagens 

produzidas pelas emissoras de TV, a partir de um acontecimento filmado ao vivo 

enquanto durou – em torno de quatro horas –, constitui em uma importante 

particularidade. Tal fato se tornou um reality show e resultou na construção de um 

personagem, por meio dos telejornais, principalmente, de forma espetacularizada. No 

filme dirigido por José Padilha, essa representação é questionada de modo que o 

personagem é construído por meio de estratégias que reúnem as imagens da TV com 

outras produzidas para o filme e intercaladas por entrevistas com as vítimas, policiais e 

jornalistas que estiveram no dia do acontecimento, além de familiares, amigos e pessoas 

que conviveram com Sandro do Nascimento, protagonista do caso do ônibus 174. A 

questão que se fez pertinente é: como o personagem central é construído no 
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documentário Ônibus 174, principalmente a partir das imagens produzidas pelas 

emissoras de TV, de modo a ser possível perceber sua subjetividade e expressões como 

autoconsciência perante as experiências do mundo como aquela relacionada à violência 

na qual se encontrava? De que forma esse personagem é construído por ele mesmo e 

pelo cineasta a partir das estratégias e recursos utilizados no filme? 

Os dois documentários que compõem o corpus são importantes para o estudo da 

construção dos personagens conforme o que resultou nesta tese, tendo em vista que a 

partir deles tem-se a possibilidade de refletir sobre os modos de tratamento das 

diferentes realidades relacionadas aos sujeitos e suas experiências vinculadas aos 

contextos da violência. Ambos se justificam também pelas particularidades apresentadas 

no que se refere às estratégias e recursos utilizados para compor os personagens de 

modo a favorecer o dialogismo, a presença das diferentes vozes sociais que se mostram 

no e em torno dos personagens. Destaca-se ainda a possibilidade de refletir sobre a 

representação da violência e dos sujeitos inseridos nos contextos urbanos populares e 

marginalizados.  

A análise das formas de construção dos personagens cujas experiências estão 

vinculadas à violência e à sua forma de enfrentamentos pelos diferentes sujeitos se faz 

pertinente, ainda, particularmente a partir desses filmes, pelo fato de poder proporcionar 

subsídios para contribuir no estudo dos documentários, especialmente no que diz 

respeito ao tratamento do que se denominam realidades como as relacionadas à 

violência e às suas formas de representação no cinema.  

Os conceitos centrais que guiaram o presente estudo foram dialogismo e modos 

de leituras a partir da perspectiva teórica de Bakhtin (1997, 2003) e Roger Odin (2000, 

2012). Esses conceitos e teóricos são importantes no estudo desses filmes que compõem 

o corpus tendo em vista tratar-se de conceitos que se encaixam na análise da construção 

de personagens relacionados à violência e às suas formas de representação a partir dos 

contextos urbanos. Isso porque o dialogismo se refere ao modo como se apresentam as 

ambiguidades, conflitos e contradições inerentes aos seres humanos a partir de suas 

relações sociais. Assim, remeter ao dialogismo significa poder perceber a realidade 

construída pelo discurso a partir da relação com o outro e com a sociedade. Dessa 

forma, quando consideramos o dialogismo nos opomos ao monologismo, típico dos 

modelos engessados ou construídos sob a ótica da negação do outro como ser ativo e 
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pensante. Os documentários que se constituem nessa perspectiva monológica são 

aqueles cujas estratégias priorizam a chamada “voz de Deus” ou “voz da autoridade”, 

como encontramos no modelo sociológico destacado por Jean Claude Bernardet (2003).  

Em Ônibus174 e O rap percebe-se uma perspectiva dialógica, de modo a 

permitir diferentes leituras sobre os modos de representação das realidades marcadas 

por problemas como a violência urbana e suas formas de enfrentamentos pelos sujeitos 

inseridos nesses contextos. As estratégias presentes nesses filmes, ao combinarem 

diferentes linguagens e recursos audiovisuais com os depoimentos, de modo a 

transitarem entre a ficção e a realidade, favorecem o dialogismo e os modos de leituras 

documentarizante e fictizante, conforme a perspectiva desenvolvida por Roger Odin 

(2000, 2012). Assim os conceitos de leituras fictizante e documentarizante se mostram 

fundamentais para a perspectiva da presente análise a partir dos documentários cujas 

temáticas estão relacionadas à violência e suas formas de representação baseadas nos 

personagens inseridos nesse contexto.  

A tese é estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo trata do personagem 

no documentário e sua construção. Esse capítulo foi desenvolvido no sentido de discutir 

o conceito de personagem e suas formas de construção no documentário. Em seguida, 

será destacada a relação entre personagem e representação nos documentários 

contemporâneos com ênfase naqueles produzidos no Brasil e voltados para o tema da 

violência urbana. Para tanto, nos apoiamos na perspectiva teórica de  Erving Goffman 

(1985), Vallejo (2008) e Nichols (1993). 

Nesse ponto, são apresentados alguns elementos com vistas a discutir a relação 

entre personagem e representação considerando a fronteira entre ficção e realidade 

presente nos documentários desde os pioneiros clássicos – Robert Flaherty (Nanook, 

1920), John Grierson (Drifters,1929) e Dziga Vertov ( O homem com a câmera ,1929) 

aos  contemporâneos. É dado destaque aos modelos de cinemas direto e verdade 

representados pelas correntes americana e francesa. Esses modelos inovaram na forma 

de fazer documentários a partir da facilidade trazida com as novas tecnologias que 

permitiram equipamentos mais leves e o uso do som direto. Feito esse caminho, discute-

se o cinema brasileiro a partir da influência desses estilos, com destaque para o modelo 

sociológico apresentado por Bernardet (2003) e seu caráter monológico contrapondo 
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com a perspectiva dialógica destacada por Bakhtin. Após essa contextualização, discute-

se a ficção e a realidade no documentário ancorado no conceito de modos de leituras. 

 Encerrando o capítulo, é feita uma reflexão sobre a relação entre personagem, 

representação e filmes híbridos em uma tentativa de discutir as fronteiras entre ficção e 

realidade e suas implicações no documentário. Tal discussão se faz pertinente tendo em 

vista se perceber uma relativa produção, nacional e internacional, de filmes híbridos, 

como é o caso dos que compõem o nosso corpus. Nesse aspecto, foi dada ênfase aos 

filmes voltados às questões sociais urbanas a partir do espaço das favelas, subúrbios e 

periferias, destacando o problema da violência e suas formas de representação a partir 

das estratégias arroladas na obra. 

O segundo capítulo trata da construção de personagens e representações no 

documentário sobre violência. Para a análise, partimos da ideia de que os personagens 

nos documentários tendem a seguir a mesma estrutura clássica dos filmes de ficção, a 

partir da estratégia do herói, conforme destacado por Christian Vogler (2006) e Joseph 

Campbel (1997). Com isso os personagens são estigmatizados e, em geral, são baseados 

no modelo particular geral ou no modelo sociológico (BERNARDET, 2003), 

especialmente se tratando de documentários.  

A análise parte da ideia de que, em geral, quando se trata de obras relacionadas à 

violência e à criminalidade, há uma forte tendência em encontrar seus personagens 

construídos a partir da dualidade culpado ou inocente, vítima ou algoz, de forma que se 

ignoram os sujeitos filmados em sua singularidade e histórias de vida.  Em 

contrapartida, vários documentários brasileiros a partir do início do século XXI, 

especialmente esses aqui analisados, apresentam uma nova linguagem e estética, de 

modo que os sujeitos são priorizados e apontam para estratégias de autoafirmação e de 

visibilidade perante os problemas que enfrentam no cotidiano das grandes cidades, 

especialmente nas favelas e periferias diante de problemas como a violência e a 

criminalidade.  

Ainda neste capítulo, destacam-se as formas de representação da violência 

urbana nos filmes brasileiros. Procura-se mostrar como nos vários filmes os sujeitos 

inseridos nesses contextos são tratados de modo que nem sempre são considerados com 

suas subjetividades diante de problemas como a violência e suas formas de 

enfrentamentos. A análise é também guiada no sentido de mostrar como o ambiente 
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urbano, mais precisamente as favelas e periferias, têm sido principais espaços de 

caracterização dos personagens. Dessa forma, as caracterizações têm sido bastante 

influenciadas pela maneira como o outro é mostrado a partir de estigmas e de 

estereótipos, especialmente em se tratando dos sujeitos pertencentes às classes 

populares.  

No desenvolvimento do capítulo, são destacados alguns filmes produzidos nos 

anos 1950, como Rio 40 graus (1955) e Rio zona norte (1957), nos quais se percebem 

um cinema engajado voltado para a denúncia das desigualdades sociais, principalmente 

o contraste entre ricos e pobres, com ênfase nas péssimas condições de vida dos 

moradores de favelas. Todavia, embora apresente essa característica, ainda se percebe 

nesse tipo de cinema uma tendência a reforçar estigmas e estereótipos quando se tratam 

da representação dos sujeitos moradores dos setores populares como favelas e periferias.  

Na sequência da análise, essa questão é discutida a partir de outros filmes 

nacionais, não só os considerados ficcionais, mas também documentários. Assim são 

destacados alguns documentários produzidos a partir dos anos 2000, como: Notícias de 

uma guerra particular (João Moreira Sales, 1998), O prisioneiro da grade de ferro 

(Paulo Sacramento, 2003), Entre a luz e a sombra (Luciana Burlamaqui, 2009), O rap 

do pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000), 

Ônibus 174 (José Padilha, 2002), Falcão: meninos do tráfico (MV Bill e Celso 

Athayde, 2006); Jardim Ângela (Evaldo Mocarzel, 2006) e as ficções como Orfeu, 

(Cacá Diegues, 1999), Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002), Maré- 

nossa história de amor (Lúcia Murat, 2007), entre outros. 

A abordagem em torno desses filmes é ancorada em alguns conceitos 

considerados aqui como fundamentais na análise, especificamente neste capítulo. Assim 

recorremos à ideia de popular criminalizado, destacado por Fernão Ramos (2008), além 

das contribuições de Ismail Xavier (2007), Vallejo (2008) e Vogler (1998). Ainda nesse 

item, as ideias de Bakhtin sobre autor e personagem se fazem pertinentes para discutir o 

lugar do sujeito na obra documental, com destaque para a possibilidade de sua relativa 

autonomia em relação ao cineasta, de modo a expressar aspectos de sua subjetividade e 

autoconsciência. Para tanto, é destacada a influência do cinema verdade, a partir de 

Crônicas de um verão (Jean Rouch e Edgard Morin, 1961), fundamental para a 

inovação da linguagem e estética no documentário com ênfase na voz dos sujeitos 
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filmados. Ao fazer referência à influência desse modelo de cinema no Brasil, 

especialmente no início do século XXI, consideramos, entre os filmes destacados, Entre 

a luz e a sombra, Fala tu (Guilherme Coelho, 2004) e O rap do pequeno príncipe 

contra as almas sebosas, os quais apresentam entre estratégias centrais o uso do rap 

como fundamental para a autoafirmação dos sujeitos filmados moradores das favelas e 

periferias mostrados nos filmes como personagens centrais.  

Quanto a essa questão da busca pela autoafirmação, destacam-se as produções 

como Falcão – meninos do tráfico (MV Bill e Celso Athayde, 2006), além das obras 

produzidas pelos setores populares organizados, cujas ações desenvolvidas incluem 

eventos como festivais e realizações de filmes. O foco nesse ponto da análise é fazer um 

caminho no sentido de mostrar como os personagens construídos a partir do olhar dos 

próprios sujeitos marginalizados apresentam em suas estratégias a prioridade nos 

aspectos relacionados às formas de enfrentamentos da violência pelos sujeitos 

moradores de favelas e periferias. Entre as estratégias destaca-se a ênfase nos aspectos 

culturais e sociais presentes no cotidiano dos moradores. Com isso o espectador é 

direcionado a outro olhar para as realidades dos setores marginalizados de forma a 

combater os estereótipos.  

Também, a partir de suas estratégias, são possibilitados o dialogismo, as 

subjetividades, as expressões de consciência e autoconsciência dos sujeitos, as 

contradições e ambivalências, entre outros aspectos. Ressalta-se ainda que, embora as 

produções audiovisuais priorizem as ações autoafirmativas, os filmes não se eximem de 

recorrerem aos aspectos melodramáticos, como o choro e o sofrimento dos familiares 

diante da perda de um ente querido. Todavia, tais estratégias demonstram o cuidado 

com o sensacionalismo e se apresentam como forma de chamarem a atenção para as 

consequências que recaem sobre aqueles que são envolvidos nas ações relacionadas à 

violência e à criminalidade. Esses aspectos destacados na análise servem para se 

perceber a perspectiva dialógica presente nas diversas obras produzidas, principalmente 

a partir do início do século vigente sobre a violência e suas formas de representação a 

partir dos personagens pertencentes aos setores marginalizados. 

Para favorecer uma perspectiva mais ampla sobre os modos de construção dos 

personagens nos filmes relacionados à violência, como os aqui destacados, recorremos 

ainda nesse capítulo a alguns conceitos das ciências sociais, como: sociedade relacional 
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e hierárquica (Da Matta, 1991) e sociedade autoritária (Chauí, 1986). Tais conceitos 

contribuem para refletir sobre o porquê de os personagens relacionados à pobreza e à 

violência tenderem a ser construídos sob a ótica da subordinação, em determinados 

filmes, enquanto em outros encontramos estratégias que confrontam com essa 

perspectiva. Dessa forma, percebe-se que os modos de construção de personagens nos 

filmes estão intrinsecamente ligados às relações de poder instituídas ao longo do tempo 

na sociedade.  

Na sequência do capítulo, em 2.2, são apresentados elementos para a discussão 

quanto aos limites entre pessoa e personagem nos documentários. Tal abordagem é feita 

no sentido de mostrar a influência do primeiro sobre o segundo quando se trata do 

personagem no documentário, cuja diferença fundamental em relação à ficção está 

exatamente na indexação com a realidade, mais precisamente no que tange às 

experiências dos sujeitos no mundo. Esse fato inevitavelmente remete aos valores e 

subjetividades e que se fazem presentes nos personagens aos serem construídos nos 

filmes. Esse aspecto tem sua relevância na tese, tendo em vista que está relacionado ao 

conceito capital de dialogismo, o qual remete às diferentes vozes sociais, na construção 

dos personagens. Significa, portanto, que quando nos referimos às subjetividades e às 

expressões da autoconsciência dos sujeitos perante as suas experiências no mundo, a 

ideia de pessoa e personagem se faz presente, como podemos perceber nos filmes 

estudados. O capítulo é finalizado destacando os cineastas Paulo Caldas
3
 e José Padilha. 

Nesse sentido, esse item final se faz presente para situar o leitor quanto aos aspectos 

históricos, sociais, políticos e culturais que se fizeram presentes na história desses 

diretores e que, de alguma maneira, influenciaram em suas produções como as 

analisadas nesta tese. 

O terceiro capítulo trata da análise propriamente dita da construção dos 

personagens nos filmes O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas e Ônibus 

174. No primeiro momento, destaca-se a importância desses dois documentários 

brasileiros no que se refere aos modos de construção de personagens baseados nos 

sujeitos inseridos no contexto da violência urbana. Nessa parte, são enfatizados os 

aspectos centrais que caracterizam esses filmes como importantes no sentido de 

                                                           
3
 Embora Marcelo Luna tenha sido coautor do documentário O rap do pequeno príncipe contra as almas 

sebosas, atemo-nos apenas em Paulo Caldas, tendo em vista que não encontramos referência de outros 

trabalhos de Marcelo Luna relacionados à produção cinematográfica. 
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apresentarem novas possibilidades quanto à construção dos personagens nos 

documentários a partir dos contextos urbanos marcados por problemas relacionados à 

violência e à criminalidade. 

A análise mostra que os personagens construídos nesse contexto seguem, em 

geral, os modelos clássicos baseados em esquemas dualistas, como culpado ou inocente, 

herói ou bandido e outros correlatos. Tais estratégias remetem ao monologismo e, por 

sua vez, tendem a reforçar estereótipos, principalmente quando se tratam de 

personagens ambientados nos espaços das favelas e periferias.   

Foram pontuados os aspectos centrais relacionados às estratégias e aos recursos 

presentes nesses documentários que possibilitam o dialogismo e os diferentes modos de 

leituras em torno da obra e dos personagens envolvidos nos contextos urbanos marcados 

pela violência. Nesse sentido, foram destacados os aspectos como: apresentação dos 

personagens centrais; os depoimentos; as diferentes linguagens audiovisuais e culturais, 

com destaque para o uso da música como importante elemento de ficção; as diferentes 

vozes sociais, elementos de ficção e realidade e o lugar que os sujeitos filmados ocupam 

na relação com o cineasta e com o mundo para a construção dos personagens 

relacionados ao contexto da violência urbana. 

Nessa parte, foram consideradas as particularidades inerentes a cada um dos 

filmes analisados e o modo como esses elementos são utilizados de forma a construir os 

personagens por meio de estratégias que remetem ao dialogismo. Assim, cada aspecto 

apontado foi analisado por filme e, em seguida, suas similaridades destacadas. Por 

exemplo, em Ônibus 174 foi enfatizado o uso da música como um importante elemento 

de ficcionalização na obra, além de outros recursos audiovisuais, como os sons 

produzidos em estúdio para ressaltar determinados aspectos do filme. Ainda em relação 

a esse documentário, a análise destacou a particularidade de o filme ser fundamentado 

em grande medida por imagens produzidas por deferentes fontes, como as capturadas 

pelas emissoras de TV e intercaladas com novas imagens e depoimentos produzidos 

exclusivamente para o filme. A atenção, portanto, na análise esteve focada no sentido de 

se ter um olhar clínico, isto é, minucioso quanto às imagens disponibilizadas a partir das 

diferentes fontes e que  favorecem a  constituição do personagem central diante de sua 

experiência relacionada à violência.  
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Dessa forma, procurou-se entrever os aspectos que remetem ao dialogismo, as 

subjetividades, as ambivalências presentes nos personagens, tendo em vista a forma 

como o material foi manuseado pelo cineasta e sua equipe. Por exemplo, as cenas de 

Sandro, o personagem central, ao serem produzidas pelas emissoras de TV, carregam 

consigo a perspectiva inerente às necessidades e à natureza do jornalismo, de modo a 

priorizarem a pretensa objetividade e resultarem em fragmentações. Todavia, ao 

fazerem interface com as imagens produzidas pela equipe do filme, recebem um novo 

tratamento. Ao mesmo tempo, as próprias cenas disponibilizadas pela TV, em 

determinados momentos, não deixam de favorecer aspectos relacionados à subjetividade 

do sujeito Sandro, contradições e ambiguidades. Para tanto, foram observadas 

atentamente as imagens da TV que apresentam planos-sequência
4
 por meio das quais 

fosse possível perceber aspectos da movimentação de Sandro dentro do ônibus com as 

reféns de modo que tais imagens não sofressem nenhuma intervenção do cineasta ou do 

editor no sentido de impor uma determinada leitura.  

Assim, em determinados momentos, as cenas foram analisadas sem o áudio, a 

fim de que a música, quando utilizada, não fosse ouvida, tendo em vista que esse 

recurso da música é frequente no documentário como um dos aspectos de dramatização 

da obra. Com isso foi possível analisar de forma minuciosa a construção do personagem 

Sandro por ele próprio em seus vários momentos pelos quais é mostrado. 

Diferentemente de O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, apenas em 

relação a Ônibus 174 é que o personagem é analisado por ele mesmo, tendo em vista o 

vasto material disponibilizado sobre esse personagem por meio do qual se têm vários 

planos-sequência, o que tornou possível se ater mais à performance desse personagem.  

Para a análise dessa parte, recorreu-se aos conceitos de personagem, fachada e cenário, 

utilizados pelo sociólogo Erving Goffman (1985). 

 Ainda nessa parte do personagem Sandro construído por ele próprio, foi 

considerada a forma como ele se apresenta, destacando toda a sua movimentação dentro 

do ônibus diante das reféns e das câmeras e da plateia formada por jornalistas, curiosos 

e policiais que se encontravam no local do sequestro no dia 12 de junho de 2012. 

Diferente dos personagens Helinho e Garnizé, em O rap do pequeno príncipe, a relação 

de Sandro com o cineasta se dá indiretamente, tendo em vista que o mesmo não chegou 

                                                           
4
 Consiste em um plano que registra a ação de uma  sequência inteira, sem cortes. 
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a ser filmado por Padilha e sua equipe em nenhum momento. Outros aspectos relevantes 

quanto à performance do personagem Sandro considerados na análise foram os seus 

gestos, a voz, os materiais utilizados por ele, a relação com a mídia ali presente. Tudo 

isso conforma um discurso que nos permite perceber aspectos de sua subjetividade, 

dilemas e contradições e expressões de sua consciência diante da realidade que se 

encontrava e da violência da qual ele se mostrava como vítima e algoz ao mesmo 

tempo. 

Outro aspecto relacionado na análise do personagem em Ônibus 174 e que não é 

visto no documentário de Paulo Caldas se refere ao uso da voz do especialista.  

Considera-se que nesse aspecto o documentário de Padilha reforça o seu ponto de vista, 

de modo que Sandro é construído como vítima da sociedade. Todavia, a análise aponta 

que nem por isso Ônibus 174 deixa de favorecer o dialogismo e permitir outras leituras 

quanto a esse personagem construído na obra como um todo.  

Os outros aspectos como elementos de ficção e realidade, depoimentos, interface 

com mídias, efeitos sonoros e visuais são destacados nos dois filmes e, por sua vez, 

apresentam semelhanças nas estratégias utilizadas. Embora se encontrem as 

semelhanças quanto aos recursos utilizados, a análise procurou demonstrar que o modo 

como os recursos e estratégias foram utilizados guarda suas particularidades. O que nos 

motivou bastante para o estudo desses dois documentários foi exatamente a curiosidade 

quanto à forma como as estratégias combinam os diferentes materiais, linguagens e 

recursos, o que permite flexibilidade às obras analisadas de modo a não se mostrarem 

monológicas ao tratarem dos personagens e da questão da violência e, com isso, 

questionar as formas de representação da violência.  

Por fim, a análise tenta mostrar como as estratégias utilizadas nos filmes que 

compõem o nosso corpus apresentam particularidades na construção dos personagens a 

partir do contexto urbano marcado por problemas como a violência de forma a 

contribuir na ressignificação das linguagens.  
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CAPÍTULO 1.  

PERSONAGEM NO DOCUMENTÁRIO E SUA 

CONSTRUÇÃO 

 

Este capítulo trata do personagem no documentário, com destaque para o 

significado e as formas de sua construção encontrada nos filmes contemporâneos, 

especialmente os voltados para a violência e a criminalidade. Entende-se que os 

documentários, que compõem nosso corpus de análise – O rap do pequeno príncipe 

contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) e Ônibus 174 (José 

Padilha, 2002) – apresentam, cada um a sua maneira, estratégias e recursos narrativos 

que favorecem o dialogismo e sinalizam para novas possibilidades quanto à construção 

de personagens relacionados à violência urbana e suas formas de representação. Entre 

essas possibilidades, encontra-se a de permitir novas leituras das realidades além dos 

modelos dualistas e dos estereótipos que comumente se fazem presentes quando se 

tratam de personagens relacionados à violência. Tais personagens são construídos pelo 

diálogo com as diferentes mídias e vozes sociais
5
, de modo a favorecer a representação 

da realidade a partir dos personagens um processo interacional e inacabado.  

Nesse processo, os personagens, assim como os sujeitos, mostram-se ambíguos, 

inseguros e imperfeitos, o que favorece maior identificação por parte do espectador. O 

conceito de dialogismo, proposto por Bakhtin (1997), mostra-se fundamental para a 

análise da construção dos personagens nos documentários contemporâneos como os que 

compõem nosso corpus. O dialogismo se opõe ao monologismo encontrado nos 

personagens desenvolvidos nos modelos clássicos de documentário, os quais se 

destacam pelo uso da “voz de Deus”, como encontramos em Nanook e Drifters, ou 

mesmo nos documentários sociológicos, como Viramundo (Geraldo Sarno, 1965).  

                                                           
5
 Utiliza-se aqui o termo vozes sociais a partir da perspectiva de Bakhtin (1981). Para o autor, o 

personagem polifônico, presente na obra de Dostoievski, reflete as experiências sócio-históricas. Ainda 

para o autor, o pensamento humano reflete as relações e as ideias dos outros; é no contato ou convívio 

com os outros que as pessoas assimilam as representações sociais. Nesse sentido, o personagem 

polifônico é um ser em indexado as realidades e, portanto, as relações sociais. Esse tipo de personagem 

encontra-se também em determinados tipos de documentários, como os que fazem parte de nosso corpus. 
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Neste capítulo, procura-se levantar elementos para a análise das estratégias 

acionadas nos documentários – O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas e 

Ônibus 174 – que permitem o dialogismo, a reflexividade e a flexibilidade quanto à 

constituição dos personagens, de modo a possibilitar novas possibilidades para pensar a 

representação da violência urbana a partir dos sujeitos inseridos nesse contexto. Para 

tanto, será feita uma breve reflexão sobre o conceito de personagem e suas formas de 

construção no documentário. Em seguida, será destacada a relação entre personagem e 

representação nos documentários contemporâneos, com ênfase naqueles produzidos no 

Brasil e voltados para o tema da violência urbana. Nesse ponto, serão apresentados 

alguns elementos com vistas a discutir a relação entre personagem e representação, 

considerando a fronteira entre ficção e realidade presente nos documentários 

contemporâneos. Assim, são apresentadas como exemplos algumas obras produzidas no 

Brasil, as quais apresentam o hibridismo entre ficção e realidade. 

A partir dos exemplos apresentados, discute-se o dialogismo nesses filmes e sua 

importância na análise da construção dos personagens no documentário, principalmente 

nos filmes voltados para os problemas relacionados à pobreza e à violência nas grandes 

cidades. Por fim, discute-se como essas obras que atuam entre a ficção e o documentário 

permitem o diálogo com as diferentes vozes sociais e nos é dado a ver situações que 

expressam as subjetividades e a consciência do personagem perante o mundo. 

 A importância quanto aos elementos apontados (os diálogos entre as mídias, as 

expressões de subjetividades, a flexibilidade, as contradições e conflitos, entre outros 

aspectos) em torno do hibridismo entre ficção e realidade presente nos documentários 

destacados está no fato de proporcionar subsídios para a análise dos documentários 

voltados para a violência urbana e suas estratégias no que diz respeito à construção de 

personagens inseridos nesse contexto. O objetivo, ao fazer esse caminho, é mostrar, a 

partir da discussão levantada, que os elementos apontados estão presentes nas obras que 

compõem o nosso corpus de análise e, por sua vez, favorecem diferentes interpretações 

sobre os personagens e a representação da violência no contexto urbano. A discussão 

será permeada pelos conceitos de dialogismo (BAKHTIN, 2003) e modos de leituras 

fictizante e documentarizante (ODIN, 2000). Iniciemos, então, nosso percurso. 
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1.1 Discutindo o conceito de personagem 

A etimologia da palavra personagem nos remete à ideia de máscara
6
, de algo que 

colocamos por cima do que existe de fato. A partir desse prisma, todos nós somos, a 

cada momento de nossas vidas, personagens de nós mesmos, isto é, representamos, 

conforme entende Erving Goffman (1985)
7
, de modo que cotidianamente criamos 

máscaras para lidar com pessoas e situações em nosso cotidiano. A ideia de máscara 

pode ser assim compreendida como uma ação carregada de sentido com vistas a 

produzir um determinado resultado a partir de uma representação.  

Aristóteles, em sua obra A poética (1973), discorre sobre o personagem na 

comédia e na tragédia, e destaca que, para cada finalidade, o personagem deve ser 

construído conforme o gênero da obra. Por exemplo, a comédia requer um tipo de 

personagem diferente do da tragédia; enquanto esta destaca o aspecto dramático, o 

sofrimento, aquele dá ênfase ao riso e à ironia. Tal modelo tão presente no teatro foi 

emprestado ao cinema, seja nos filmes de ficção como nos de não ficção. 

Baseado na Poética de Aristóteles, entende-se que a obra de arte tem sua razão 

de ser a partir de programas para produção de sentidos com vistas a alcançar os efeitos 

esperados na sua relação com o apreciador. Gomes (2004, p. 24), ao definir a poética, 

explica que 

 

Por “poética”, portanto, deve-se entender os programas ou projetos de 

formação ou estruturação da obra de arte onde se inscrevem as 

intenções operativas dos produtores de obra de arte, da música à 

literatura, da arquitetura às artes plásticas [onde entende-se] a 

produção em sentido transitivo como o ato de estruturar e organizar as 

estratégias para solicitar um efeito poético desejado.  

 

Com essa compreensão, a Poética fílmica embrionária do laboratório de Análise 

Fílmica da Faculdade de Comunicação da UFBA destaca três programas de efeitos na 

produção das obras fílmicas: sensoriais, cognitivos e emocionais. 

                                                           
6
 Do francês, personnage; latim persona (m), máscara de ator de teatro, como se pode vê no Dicionário 

de termos literários (1995, p. 396). 
7
 Ainda nesse capítulo as ideias desse teórico serão mais detalhadas. 
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Nessa perspectiva, entende-se que toda obra deve ser pensada em função de sua 

destinação e apreciação. Assim, ao se pensar em uma obra artística, tem-se em vista os 

efeitos esperados no momento da apreciação.  

Já Vallejo (2008, p.74) apresenta importantes considerações acerca do modo 

como o personagem tem sido construído nos documentários e afirma que 

La construction de personajes en el documental es un proceso textual 

basado en la selección y sometido al criterio del equipo de realización. 

En este proceso  pueden tomarse dos caminos. El primero elige as 

personas representativas o que se consideren como "parte de la media" 

para construir los personajes y así buscar un discurso más universal a 

través de la história particular  (como ocurre con la elección de los 

protagonistas de lós Balseros)  El segundo camino se centra en 

explorar la personalidad única de alguien que se sale dee lo comun y 

construye el personaje explorando su excepcionalidad
8
. 

 

Nesse processo textual, o documentarista, por meio do dispositivo fílmico, 

transforma pessoas comuns, “do mundo real”, em personagens documentais, a partir da 

realização do filme. Vallejo (2008, p. 74) lembra que a noção de construção de 

personagem revela a necessidade de ordem dramatúrgica e assevera que “no cinema um 

personagem não existe até que tenha sido construído e o espectador tenha chegado a 

conhecê-lo”. 

Nichols (1993, p. 76) prefere o termo ator social ao de personagem, quando se 

trata de documentário e ensina que 

Esse termo também lembra-nos que os atores sociais, as pessoas, 

conservam a capacidade de atuar dentro do contexto histórico no qual 

se desenvolvem. Já não prevalece a sensação de distanciamento 

estético entre o mundo imaginário no qual os atores realizam sua 

interpretação no mundo histórico em que se vive. A interpretação dos 

atores sociais não distante é similar a dos personagens de ficção em 

muitos aspectos.  

 

                                                           
8 A construção do personagem no documentário é um processo textual baseado na seleção e submetido ao 

critério da equipe de realização. Nesse processo podem-se tomar dois caminhos. O primeiro escolhe as 

pessoas representativas ou que se considera como parte da média para construir os personagens e assim 

buscar um discurso mais universal por meio da história particular (como ocorre com a escolha dos 

protagonistas de Balseros); o segundo caminho se centra em explorar a personalidade única de alguém 

que sai do comum e constrói o personagem explorando sua excepcionalidade (p.74). 
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Ator social é um termo bastante utilizado nas ciências sociais para se referir às 

pessoas e as suas ações cotidianas e também à atuação no sentido político, como no 

caso de uma pessoa que participa de algum movimento social, uma greve, por exemplo. 

Quando se trata de filme documentário, utiliza-se ainda o termo ator social para 

diferenciar este do ator profissional.  

O próprio termo ator social carrega consigo um sentido de representação e de 

interpretação. Ou seja, uma pessoa em determinado momento assume uma postura 

conforme o ambiente que se encontra e os seus objetivos perante a sociedade. Em um 

documentário, a pessoa comum que protagoniza o filme, ao atuar, transforma-se em um 

personagem, o qual é construído a partir da pessoa que atua assim como pela mediação 

do cineasta com sua equipe e o aparato cinematográfico. 

Aumont (2007, p. 226) apresenta uma importante opinião sobre ator e 

representação quando afirma que “correlativamente, a encarnação por um ator (de carne 

e osso, mas representado fílmicamente por imagens e por falas) é o modo mais habitual 

de representação da personagem de cinema”. 

Nessa perspectiva, o personagem no cinema, seja documentário ou ficção, é uma 

representação a partir do momento em que está no filme. O personagem no 

documentário está indexado ao sujeito histórico. Desse modo, sua participação está 

diretamente ligada à sua experiência no mundo. Esse fato demonstra maior aproximação 

com a realidade dos sujeitos e seu posicionamento no mundo. Nesse modo de 

construção de personagem, o cineasta atua como participante do processo e, embora 

ocupe um lugar privilegiado em relação aos sujeitos filmados (tendo em vista o poder 

de escolher o que deve ficar no filme pronto), percebe-se uma relativa autonomia dos 

personagens. 

A seguir, será feito um breve percurso sobre a construção dos personagens e sua 

relação com a representação da realidade nos documentários com destaque para o lugar 

que os sujeitos fimados ocupam na relação com o cineasta e sua equipe de produção, 

assim como em relação ao mundo. Esse percurso será balizado pelo conceito de 

dialogismo, sob a ótica de Mikhail Bakhtin, considerado central para a análise dos 

filmes que constituem nosso corpus.  
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1.2 O personagem no documentário 

Os pioneiros Robert Flaherty e John Grierson construíram seus personagens 

documentários a partir da perspectiva sobre o outro, baseados no modelo particular 

geral. Assim, priorizam-se pessoas cujas características sejam representativas de grupos 

existentes na sociedade. Em Nanook (1920-1922), o personagem que empresta o nome 

ao filme é apresentado como o modelo dos esquimós, do povo inuit, habitante das 

regiões geladas do norte do Canadá. Em Drifters (1928), John Grierson constrói um 

personagem baseado na coletividade, nas condições de vida e de trabalho dos 

pescadores de uma vila. Para tanto segue, de outra forma, a perspectiva de Flaherty, 

tendo um grupo de pescadores como representantes de uma cultura. Essa visão clássica 

apresentava-se como verdade, isto é, como única expressão concreta da realidade. 

Percebem-se nessas formas de documentários os personagens construídos sob o 

olhar estrangeiro, em que o cineasta ocupa-se em construir uma verdade única sobre o 

outro, sem que os próprios sujeitos filmados tenham direito de voz. Esse modelo 

clássico está em consonância com o contexto da época, cujas condições econômicas, 

sociais, politicas, culturais e tecnológicas favoreciam a ideologia do capitalismo em seu 

estágio de desenvolvimento. 

O modelo clássico de documentário é bastante questionado, especialmente a 

partir dos anos 1960. Tal posicionamento é facilitado pelo desenvolvimento 

tecnológico, que permitiu a captação direta do áudio e a flexibilidade na produção 

audiovisual. São marcos desse período o cinema direto americano e o cinema-verdade 

francês, os quais permitiram flexibilidade na construção dos personagens. Nessa nova 

perspectiva, cineasta e sujeitos filmados podem intervir com suas subjetividades e, 

concomitatemente, até mesmo contribuir para refletir sobre cinema e realidade. O 

modelo americano
9
 caracteriza-se como um cinema observativo com vistas a captar a 

realidade tal qual se apresenta diante das câmeras, de forma que o cineasta atua apenas 

                                                           
9
 O principal representante desse tipo de cinema é Frederick Wiseman. Segundo Alexandre Cardoso 

Marques, “foi o cineasta italiano Mário Ruspoli (2001, p. 91) o primeiro que, no Festival de Cannes de 

1962, ao apresentar o seu filme Um Olhar sobre A Loucura (Regard sur la folie, 1962) usou a expressão 

‘cinema directo’, que considerava menos pretensiosa e que preferia ao tipo conhecido por cinema 

verdade”. Disponível em:  

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/605/marques_paraumoutrocinema_%231de1.pdf?seq

uence=1. Acesso em: 13 nov. 2011. 
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como observador sem interferir no processo, isto é, na situação e nas ações no momento 

que estão sendo filmadas. 

Para o cinema verdade francês, interessava proporcionar a reflexão sobre o 

próprio modo de fazer cinema. Essa proposta é ancorada nas experiências desenvolvidas 

pelo cienasta russo Dziga Vertov (1920), cuja ideia na época já confrontava com o 

modelo clássico de cinema. O filme O homem com a câmera (1929) consiste na 

principal obra de Vertov.  As ideias e experiências desse cineasta inspiraram as novas 

formas de fazer cinema a partir dos anos 1960. No entanto, até os anos 1980, “o cinema 

documentário brasileiro permaneceu preso ao sistema particular/geral, salvo algumas 

exceções e incursões por representações mais fragmentadas dos personagens” (RENNÓ, 

2005, p. 13). 

A predominância da narração em voz over em filmes como Viramundo (1965, 

Geraldo Sarno) e Maioria Absoluta (1964-66, Leon Hirzman) constitui alguns exemplos 

da produção nacional ancorados ainda no modelo clássico. Na compreensão de Jean 

Claude Bernardet (2003), esse formato de documentário focava no outro a partir da 

ideia da coletividade baseado nos sujeitos, cujas características se mostrassem 

representativas de um tipo, uma classe ou grupos sociais. A esse tipo de documentário 

Bernardet chamou de “tipo sociológico”. 

 O modelo sociológico destacado por Jean Claude Bernardet se baseia em 

estereótipos ao priorizar os personagens representativos de grupos, regiões, 

comunidades ou coletividades. Além disso, o uso da narração em voz over, bastante 

enfatizado nos filmes realizados nos anos 1960, realçava o papel do narrador, enquanto 

os entrevistados serviam apenas para confirmar o ponto de vista dos realizadores. Esse 

formato de documentário ignora a capacidade dos sujeitos, os quais são tidos como 

simples objetos ao serem filmados. Os personagens são então mostrados a partir do 

olhar do outro que filma. Não se dá voz aos sujeitos
10

, como se eles fossem incapazes 

de representarem a si próprios e de expressarem reflexão e sua consciência sobre o 

mundo.  

                                                           
10

 Aqui não dar voz aos sujeitos significa que até mesmo quando expressam sua opinião ela é mostrada a 

partir do olhar de quem dirige, de forma que uma fala do personagem é usada apenas para reforçar a ideia 

pré-concebida do realizador do filme. 
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Diferentemente dessa perspectiva monológica, vários documentários brasileiros 

produzidos a partir do início dos anos 2000 se mostram mais flexíveis, abertos a novas 

experiências e utilizam estratégias com vistas a mostrar o outro por meio do dialogismo. 

Tais documentários apresentam os personagens construídos sem a preocupação de 

encaixá-los em modelos, como personagens em aberto, multifacetados e ambivalentes. 

Dessa forma, os personagens constituem-se muito próximos da realidade histórica, pois 

dialogam com as diferentes vozes sociais e nos são dadas a ver situações que expressam 

sua consciência perante o mundo e o próprio contexto em que são filmados. 

Nesse sentido, interessa-nos saber em que medida as estratégias e os recursos 

utilizados nos documentário nacionais favorecem esse dialogismo e, mais 

especificamente, nos interessa a construção de personagens a partir das experiências dos 

sujeitos que convivem em seu cotidiano com situações de adversidades, como as 

relacionadas à pobreza e à violência nas grandes cidades. Nessa análise, busca-se ainda 

perceber como esses documentários configuram-se como novas formas de rompimento 

com os estigmas e estereótipos e com a visão maniqueísta no que concerne ao problema 

da violência urbana. Para tanto, o conceito de dialogismo é fundamental em nosso 

empreendimento. 

Na sequência, será feita uma breve apresentação desse conceito à luz do 

pensamento de Bakhtin, no sentido de construir um percurso teórico-metodológico para 

a análise da construção dos personagens nos documentários relacionados à violência a 

partir do contexto urbano das favelas e periferias das grandes cidades brasileiras, de 

onde os sujeitos que protagonizam determinados filmes são oriundos.  

O conceito de dialogismo foi desenvolvido pelo linguista russo Mikhail Bakhtin, 

para o qual a linguagem consiste em algo essencialmente relacional e é constituída a 

partir do outro. A linguagem é dialógica, portanto expressa concepções de mundo, 

pensamentos e ideias a partir de uma perspectiva histórica e social.  Bakhtin  (1997, p. 

86) acredita que 

 

A ideia não vive na consciência individual isolada de um homem:  

mantendo-se apenas nessa consciência, ela degenera e morre. Somente 

quando contrai relações dialógicas essenciais com as ideias dos outros 

é que a ideia começa a ter vida, isto é, a formar-se, desenvolver-se, a 

encontrar e renovar sua expressão verbal, a gerar novas ideias. O 
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pensamento humano só se torna pensamento autêntico, isto é, ideia, 

sob as condições de um contato vivo com o pensamento dos outros, 

materializado na voz dos outros, ou seja, na consciência dos outros 

expressa na palavra. É no ponto desse contato entre vozes-

consciências que nasce viva a ideia. 

 

Nessa concepção apontada por Bakhtin, o dialogismo se caracteriza como uma 

condição da linguagem expressa a partir de diferentes vozes, do contato do eu com o 

mundo exterior. Dialogismo e polifonia se tornam assim indissociáveis. A comunicação 

vista nessa perspectiva favorece uma percepção mais próxima da realidade, uma vez 

que se tem a possibibilidade de escapar das regras estabelecidas e dos sistemas 

fechados, os quais impedem uma leitura de mundo de forma mais ampla. Quando se 

tem as diferentes vozes inclusas em uma obra, em que o personagem não está preso ao 

autor, não é guiado por este, tem-se o personagem com uma relativa autonomia e, 

portanto, capaz de expressar seus sentimentos e refletir sobre si mesmo e sua relação 

com o mundo.  

Na esteira do pensamento de Bahktin em torno dos romances de Dostoiévski, 

tem-se o diálogo dos personagens a partir das vozes, consciências e imaginários sociais 

presentes no mundo e que independem da vontade do autor da obra. Este apenas atua 

como organizador, isto é, como um autor criador e não como pessoa que decide o 

destino do personagem e coloca na sua boca as palavras que lhe interessa a partir da sua 

concepção de mundo.  

O dialogismo expresso pelas diferentes vozes que permeiam o personagem em 

seus momentos de autonomia, nos quais se revelam sua consciência diante do mundo, 

permite ao receptor da obra uma identificação com o seu mundo formado por 

contradições e por diversos pontos de vista. Sobre o personagem na obra de 

Dostoiévski,  Bakhtin (2003, p. 31) considera que “toda opinion en su obra se convierte 

efectivamente en un ser vivo y es inseparable  de la voz humana que la personifica. La 

opinion introducida en un contexto abstracto, sistemático y monológico deja de ser lo 

que es”
11

. 

                                                           
11

 Toda opinião em sua obra se converte efetivamente em um ser vivo e inseparável da voz humana que a 

personifica. A opinião introduzida em um contexto abstrato, sistemático e monológico deixa de ser o que 

é. 
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Bakhtin se opõe assim ao monologismo encontrado nos diversos romances, os 

quais insistem em uma leitura de mundo orientada a partir da consciência e interesse do 

autor pessoa atrelado às regras estabelecidas na sociedade em consonância com os 

interesses e ideologias de controle e de dominação.  

As obras correspondentes a esse modelo monológico têm o drama como 

elemento central, em que os diálogos existentes são dirigidos e unificados. Os 

personagens, sejam da literatura, teatro ou cinema, construídos dessa forma apresentam 

um caráter monológico, típicos de dramas e das tragédias clássicas, como forma de 

assimilação e representação de um mundo positivado
12

 e, portanto, determinista, sem 

perspectivas de questionamentos. Não se consideram as diferenças, as consciências e as 

vozes que se oponham. Assim, nessa perspectiva monológica, não se permite a 

multiplicidade de olhares, pois, embora se reconheça a possibilidade de sua existência, 

os olhares diferenciados são abarcados na totalidade de uma única consciência 

estabelecida pelo autor. 

 

1.3 Ficção e realidade no documentário: diferentes modos de leituras 

Essa discussão aqui levantada em torno do dialogismo e monologismo nas obras 

de arte, mais precisamente no que se refere aos personagens, nos remete às formas de 

tratamento da realidade nos documentários contemporâneos. Trata-se de uma discussão 

importante com vistas a se perceber os sentidos e os significados arrolados nesse gênero 

de filme por meio de estratégias narrativas, as quais permitem ao espectador uma 

perspectiva ampliada quanto à realidade e à ficção.  

A realidade não se apresenta de forma pronta e acabada em vários filmes 

contemporâneos; tampouco se mostra de forma dual, maniqueísta e conformista, 

próprias dos modelos clássicos de narrativa, em que geralmente os personagens são 

mostrados em uma luta constante entre o bem e o mal. Percebe-se em uma relativa 

produção de documentários contemporâneos uma atitude reflexiva em consonância com 

o mundo globalizado e marcado pela inconteste ausência de modelos de análises e de 

concepções capazes de dar conta da complexidade e do vazio dos tempos hodiernos.  

                                                           
12

 No sentido do positivismo de Auguste Comte, pensador francês considerado fundador da Sociologia 

positivista. 
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Nesses documentários, os personagens refletem as ambiguidades e contradições 

inerentes ao mundo moderno, cujos sujeitos históricos se encontram confusos e 

incrédulos em meio às adversidades, à efemeridade e à fragmentação das relações 

sociais. Nesse sentido, o monologismo dos modelos pré-estabelecidos já não dá conta 

de responder as demandas dos sujeitos e coletividades cujas experiências estão 

marcadas por adversidades e problemas sociais diversos, como a pobreza, a violência e 

a criminalidade. 

Nesse contexto, os moradores de favelas, subúrbios e periferias entraram em 

cena, agora também como criadores e produtores de obra de artes, principalmente no 

campo de audiovisuais como forma de marcar sua presença com vistas à visibilidade e à 

autoafirmação
13

. Tal postura é também uma forma de enfrentamento das dificuldades e 

adversidades, tendo agora a possibilidade de construir personagens que demonstrem 

maior aproximação quanto à representação das condições e das realidades históricas dos 

moradores perifericos. Paralelo a essa postura, cineastas conhecidos e pertencentes ao 

circuito profissional, alguns até renomados e de classe privilegiada, produzem obras 

voltadas para uma linguagem experiencial, com uma perspectiva dialógica. Nessa 

perspectiva, estão presentes nas estratégias narrativas o diálogo entre diferentes mídias e 

o uso de elementos de ficção e realidade. 

Além do hibridismo entre ficção e realidade, os cineastas dão prioridade em 

contar a história de pessoas ambientadas em contextos urbanos cujas experiências de 

vidas estão associadas a uma diversidade de problemas sociais, especialmente a 

violência e a pobreza e suas formas de enfrentamento. A proximidade entre ficção e 

realidade encontrada nos filmes tem suscitado várias discussões. Penafria (2006, p.1) 

denominou de documentarismo essa forma de fazer filme e explica que o termo 

documentarismo é utilizado  

 

[...] para designar uma perspectiva que coloca em destaque diferentes 

modos de ver o mundo por meio do cinema e no cinema. Neste 

sentido, o Documentarismo pressupõe uma contiguidade entre o filme 

documentário e o filme de ficção, apresenta-se como uma 

consequência da dificuldade em distinguir o registo documental do 

registo ficcional e tem a utilidade de destacar que a classificação de 

                                                           
13

 A ideia de autoafirmação é no sentido de se produzir filmes com vistas a favorecer a visibilidade do 

grupo e superar estigmas e estereótipos. São exemplos os festivais de audiovisuais produzido por pessoas 

da periferia. No capítulo 2 esse aspecto da autoafirmação será mais detalhado. 
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um filme importa muito menos que o modo como olhamos e somos 

olhados pelo cinema, o que poderá contribuir sobremaneira para 

libertar o documentário do peso que sobre ele recai de re-presentar ou 

ter por dever re-presentar a “realidade tal qual”. 

 

O documentarismo propoposto pela autora aponta uma questão importante 

quanto ao tratamento da realidade nos filmes híbridos, cuja fronteira entre ficção e não-

ficção parece inexistir: o modo como olhamos e somos olhados pelo cinema. Essa 

proximidade entre ficção e realidade, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico, tem 

se mostrado nas estratégias narrativas e visuais adotadas pelos cineastas nos filmes, com 

destaque para o diálogo entre as diferentes mídias e a incorporação de elementos extra 

filmicos. Essas estratégias utilizadas são características do cinema contemporâneo de 

modo que a discussão se é documentário ou ficção parece infrutífera. Todavia é 

importante considerar a forma como as estratégias narrativas e visuais e os 

procedimentos utilizados nos filmes conferem o poder de ampliação dos modos de ver a 

realidade a partir das experiências dos sujeitos no mundo, seus problemas e 

perspectivas.  

A autora Maria Beatriz Colucci (2007), em sua análise sobre os filmes 

contemporâneos relacionados à violência urbana a partir de quatro documentários
14

, 

destaca o caráter etnográfico dessas obras. Segundo a autora, “na medida em que os 

filmes documentários buscam incorporar visões sobre as estruturas sociais, ‘dando voz’ 

aos diferentes sujeitos sociais, transformam-se em uma ‘etnografia discreta’, como 

define Ismail Xavier”
15

. 

Nota-se o caráter dialógico na percepção da autora em relação aos 

documentários nacionais contemporâneos, especialmente os voltados para a temática da 

violência urbana. Os novos modos de fazer documentário, com essas características de 

flexibilidade e hibridismo entre ficção e realidade, demonstram uma disposição dos 

cineastas em experienciar novas possibilidades de linguagens além dos modelos 

                                                           
14 Os documentários são: Notícias de uma Guerra Particular (João Moreira Sales, 1998), O Rap do 

Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000), Ônibus 174 (José 

Padilha, 2002) e O Prisioneiro da Grade de Ferro (Paulo Sacramento, 2003).   

15
 COLUCCI, Maria Beatriz.  Documentário brasileiro contemporâneo e violência urbana . In. 

Intermidias, ano 5.n 9. Disponível em:http://www.intermidias.com/txt/ed9/docbrasileiro.pdf. Acesso em: 

21 jul. 2012. 
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clássicos e engessados quanto à forma de tratamento da realidade histórica, dando 

prioridade aos sujeitos e suas vivências. Entende-se o documentário, nessa perspectiva, 

como uma obra compartilhada e aberta
16

, em que os sujeitos filmados têm a 

possibilidade de expressarem suas opiniões e consciência sobre o mundo em interação 

com o espectador. Isso acontece a partir do momento em que estão presentes as 

diferentes vozes sociais expressas nos diálogos dos personagens, na articulação com as 

diversas mídias e nas negociações estabelecidas entre cineasta e sujeitos filmados 

conforme os contextos
17

 que envolvem a produção do filme. 

Essa perspectiva dialógica presente nos filmes contemporâneos encontra 

consonância com o conceito de representificação destacado por Paulo Menezes (2003, 

p. 8), para o qual 

 

O conceito de representificação realça o caráter construtivo do filme, 

pois nos coloca em presença de relações mais do que na presença de 

fatos e coisas. Relações constituídas pela história do filme, entre o que 

ele mostra e o que ele esconde. Relações constituídas com a história 

do filme, articulação de espaços e tempos, articulação de imagens, 

sons, diálogos e ruídos. Pensar o cinema como representificação 

significa poder pensar a sessão de cinema como acontecimento no 

termos em que a concebia Foucault, “a irrupção de uma singularidade 

única e aguda, no lugar e no momento de sua produção”. 

 

Menezes destaca o caráter relacional e construtivo do documentário frente à 

realidade e suas formas de representação nos filmes. Esse caráter está presente nas 

diferentes etapas (antes, durante e depois) da produção. Nesse processo estão incluídas 

as estratégias de negociações estabelecidas entre cineasta e sujeitos filmados, conforme 

o contexto que se apresenta, e também aquelas relacionadas à produção de sentido nos 

termos da poética fílmica (GOMES, 2004), o que se complementa com o momento da 

apreciação da obra pelo espectador.  

                                                           
16

 O conceito de “obra aberta” foi desenvolvido por Humberto Eco (1972) e se refere às diversas 

possibilidades de interpretação de uma obra de arte. Utiliza-se esse conceito aqui nesse sentido, 

considerando que o documentário contemporâneo como os estudados aqui apresentam essa característica 

de interpretação das realidades. Ou seja, a obra em seu conjunto deve ser vista como um esforço de 

interpretação dos acontecimentos e ações dos sujeitos a partir de suas experiências no mundo histórico tal 

qual conhecemos. Nesse sentido, as estratégias narratológicas que combinam elementos de ficção e 

realidade se fazem pertinentes, de modo que cabe ao espectador fazer a sua leitura, como ficção ou não, 

conforme o seu contexto. 
17

 Tais contextos incluem as diferentes etapas necessárias para a produção do filme, isto é: antes, durante 

e depois. 
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A partir desse prisma, infere-se que os documentários, ao serem criados dessa 

forma, favorecem a possibilidade de relativização quanto à construção dos personagens 

e os modos de tratamento da realidade constituída na obra fílmica a partir dos contextos 

sociais específicos. Com isso, os personagens não são vistos como acabados e, por sua 

vez, como representativos de uma determinada classe ou grupo social. Tampouco essa 

figura se encaixa em esquemas dualistas, como herói ou bandido, culpado ou inocente, 

bom ou mau. Tais personagens, assim como a realidade, mostram-se complexos, 

imponderáveis e ambíguos.  

Sem embargo, essa parece ser uma importante forma de representação das 

realidades e dos personagens, os quais estão indexados ao mundo histórico. Portanto, os 

personagens apresentam-se de forma mais próxima às condições do mundo 

contemporâneo marcado pela fluidez e fragmentação das relações sociais, em que o 

virtual e o real se confundem.  

A questão que se faz pertinente em relação aos documentários contemporâneos 

caracterizados pelo uso de estratégias que confrontam com os modelos e formas de 

“engessamento” no que diz respeito ao tratamento da realidade por parte do cinema é: 

como os personagens são construídos nos documentários de modo a permitir novas 

formas de leituras sobre os sujeitos relacionados à violência urbana e suas formas de 

representação?  

O cartáter relacional destacado nesses documentários se apresenta não somente 

no que diz respeito ao cineasta e aos sujeitos filmados, mas também na obra como um 

todo e nos sujeitos com o mundo e suas diferentes vozes. Assim, os personagens, além 

de terem seus momentos de expressão de sua consciência sobre o mundo, são também 

construídos pela articulação das diferentes mídias e por estratégias que dialogam com 

elementos de ficção e da realidade. Tais estratégias remetem aos conceitos de 

hibridismo e de reflexividade e apontam para a superação dos estigmas e estereótipos 

comuns nos modelos clássicos de personagens, e ainda para “o rompimento da 

invisibilidade dos setores sociais que vivem nos espaços de exclusão brasileiros” 

(COLUCCI, 2006, p. IX). 

O uso de diferentes mídias nos filmes documentários tem se tornado cada vez 

mais presente, principalmente nos filmes contemporâneos. Tal uso tem sido facilitado 

pelo desenvolvimento tecnológico e pelos contextos socioeconômicos e culturais, os 
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quais favoreceram os cineastas experienciarem novas estratégias fílmicas com vistas a 

representar, ou pelo menos inserir nos filmes, novos modos de tratamento da realidade.  

Os filmes documentários brasileiros, a partir do final do século XX e início do 

século XXI, têm utilizado recursos e estratégias narratológicas as quais combinam 

diferentes linguagens e dispositivos. Com isso apresenta-se mais flexibilidade na 

construção dos personagens, o que favorece uma maior identificação com o espectador. 

Tais formatos se constituem ainda como importantes formas de tornar mais presentes as 

experiências e vivências dos diferentes sujeitos, antes tidos como invisíveis, 

ambientados nos contextos marcados pela violência urbana.  

Os documentários, ao se aproximarem dos sujeitos e de suas realidades antes 

ignoradas, também permitem a ampliação do olhar do espectador e a reflexão sobre o 

mundo e seus desafios enfrentados pelas pessoas em seus diferentes contextos sociais. 

Para tanto, entre as várias estratégias e recursos narrativos e visuais, recorrem à 

interface de linguagens das diferentes mídias (TV, cinema, vídeo, rádio, jornal impresso 

e fotografias) adicionando novos sentidos e significados na representação e ou 

representificação das realidades e dos sujeitos inseridos nos contextos urbanos. 

Como entende Colucci (2006, p.16), as passagens entre imagens de diferentes 

suportes – fotografia, cinema e vídeo – permitem níveis diferenciados de recepção dos 

diferentes temas e “remetem às relações midiáticas do imaginário contemporâneo”. 

Nessa perspectiva, encontramos uma relação bastante próxima entre personagens e 

representação das realidades que nos remete aos conceitos de leitura ficcionalitizante e 

documentarizante, destacadas por Roger Odin (2002). Esse teórico considera que 

existem filmes os quais podem ser vistos como documentário conforme se apresenta o 

espaço de leitura dessas obras, tendo em vista o posicionamento do espectador e ou as 

instruções contidas na obra. Assim, “todo filme de ficção pode então ser considerado, 

sob certo ponto de vista, como um filme documentário” (ODIN, 2002, p. 02). A mesma 

lógica pode ser utilizada de forma inversa; isto é, todo filme documentário pode ser 

visto como uma ficção. 

O posicionamento do espectador perante a obra é fundamental para que se faça a 

leitura de um filme como ficção ou documentário. Na perspectiva apontada por Odin, 

tentar definir exatamente um filme como de ficção ou documentário consiste em uma 

tarefa bastante complexa e até certo ponto infrutífera. Para “fugir” dessa celeuma, Odin 
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prefere considerar que ficção e documentário podem ser vistos a partir de um pacto 

estabelecido entre o leitor e a obra, tendo em vista as instruções ou recursos arrolados 

no filme. 

Quanto ao espectador, pode-se posicionar de modo a pressupor o enunciador 

como real. Isto é, ele constrói a imagem do enunciador como real a partir do contexto 

que aprecia a obra. Por sua vez, no que tange às instruções contidas na obra, de modo a 

tê-la como um documento do real, isso se deve ao fato de “integrar explicitamente em 

sua estrutura a instrução orientada para uma leitura documentarizante”, conforme 

destaca Samuel Paiva
18

. Para Odin (2012, p. 23), tais instruções podem se fazer 

presentes  nos créditos ou no próprio texto. Os creditos, por exemplo, podem indicar 

claramente que o filme é um documentário; a ausência de crédito indica a fraca 

produção, como algo caseiro e muito comum nos filmes de família; ausência de nomes 

dos atores, forma de título, entre outros corroboram para se ter um filme como 

documentário. Quanto às instruções do texto, Odin destaca as figuras estilísticas típicas 

de documentário, como acontece em filmes pedagógicos e filmes de reportagem. 

As observações de Roger Odin no que se refere aos modos de leituras 

documentarizante e fictizante, a partir das instruções contidas na obra, podem ser 

percebidas desde os documentários clássicos como Nanook (Robert Flahery) e Drifters 

(John Grierson). Nanook, por exemplo, consiste em uma obra na qual se encontram 

elementos de ficção e de realidade. Se o personagem que dá nome ao filme é um sujeito 

real, filmado em seu habitat gelado no Norte do Canadá, por outro lado, não deixou de 

encenar, conforme a necessidade apresentada no contexto da produção do filme. Só para 

citar um exemplo, as cenas do personagem Nanook e da família dentro do iglu quando 

não havia espaço e iluminação suficiente para a filmagem, são ficcionais. Nessas cenas, 

a família é mostrada deitando na neve enfrentando uma temperatura negativa quase que 

insuportável, como se o ambiente estivesse aquecido pelo óleo de foca utilizado para 

revestir a parede gelada.  

                                                           
18 Cf. PAIVA, Samuel. Para Ler Tudo é Brasil como um Documentário. In: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP7PAIVA.pdf. Acesso 

em: 16 dez. 2010. 
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As imagens mostradas não seriam possíveis sem que houvesse algumas 

alterações, a começar pelo tamanho do iglu,
19

 que pudesse comportar a família e o 

cineasta com a câmera.  Para que houvesse iluminação suficiente foi necessário 

construir um iglu com uma abertura na parte superior. Desse modo, para fazer esse 

filme Flaherty altera a realidade de modo a mostrar como vive o povo inuit ali 

representado pelo personagem Nanook. Esse personagem é construído a partir do seu 

ambiente hostil e gelado, sob o olhar do cineasta, incluindo elementos de ficção e 

realidade. Embora apresente elementos de ficção, o tratamento dado à obra pelo cineasta 

se baseia na objetividade, de modo que tudo o que é mostrado sobre o personagem 

Nanook é tido como a própria realidade. 

Os modelos clássicos de documentários, ao adotarem uma postura de 

objetividade, como se pudessem captar o real em sua amplitude, o máximo que podem 

conseguir são fragmentos da realidade empírica, portanto uma relativa objetividade. 

Para a superação dessa limitação, a literatura procura mostrar o personagem em sua 

incompletude, de modo a revelar zonas obscuras e indeterminadas, como acontece nos 

romances de Dostoiévski.  

Uma significativa produção de documentários contemporâneos, especialmente a 

partir do início do século XXI, atua nessa mesma perspectiva, principalmente quando 

ousam experienciar e incluir em suas estratégias o dialogismo por meio da interface 

com as diferentes linguagens. E também ao recorrer a dispositivos diversos como forma 

de criar situações as quais permitam extrair a verdade construída a partir do momento da 

filmagem, como se percebe nos filmes híbridos e reflexivos. 

Um ponto comum entre os filmes de ficção e não ficção e quanto a essa linha 

tênue que se apresenta entre os dois é que ambos se espelham no real. No caso do 

documentário, deixa-se atravessar pelo real, podendo então se ocupar das “fissuras, do 

resíduo, da parte maldita, que o roteiro não dá conta de descrever”, conforme destaca 

Comolli (2001-c, 101).  

O documentário não deixa de ser uma ficção, mas tem a particularidade de ser 

atravessado pelo real. Significa poder captar aspectos da realidade a partir da relação 

cineasta, aparato cinematográfico e o sujeito filmado e criar novas possibilidades para o 

                                                           
19

 É um abrigo feito de neve utilizado pelos habitantes das regiões de frio extremo como o Ártico e do 

Alasca 
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fazer documentário a partir de estratégias que fogem do padrão, às vezes do próprio 

roteiro, e permitir que se evidencie a verdade do momento em que se dá a filmagem. 

Mas esse atravessamento também pode acontecer a partir dos dispositivos utilizados 

pelos cineastas de forma a propiciarem situações que não foram pensadas e nem 

roteirizadas. 

Os dispositivos
20

 utilizados nos filmes dão a ver situações que colocam em 

discussão as formas de fazer cinema e de representar e problematizar a realidade, como 

em Salve o Cinema, de Mohsen Makhmalbaf (1995), no qual é registrada a relação de 

poder entre o diretor e atores amadores. A intenção do cineasta iraniano era conseguir 

pessoas para atuar no seu próximo filme de ficção, mas uma legião delas das mais 

diferentes idades e intenções responde a um anúncio de jornal. Os testes são filmados e 

transformados no documentário em questão. Ao longo do filme, vemos o próprio 

Makhmalbaf propor jogos de dominação testando os limites dos atores, e provocando 

diversas reações. Entre os documentários brasileiros que utilizam diferentes 

dispositivos, encontram-se: 33 (Kiko Goifman, 2004); Jogo de cena (Eduardo Coutinho 

2007); O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003). Podemos citar ainda 

outros documentários produzidos no Brasil e fora do Brasil, como: Os respigadores e a 

respigadora (Agnes Varda, 2000), Rua de mão dupla (Cao Guimarães, 2004), Um 

passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2001). Tais filmes têm seus personagens 

construídos por meio de elementos ficcionais e não ficcionais de modo a dialogarem 

com diferentes vozes e permitir diferentes modos de leituras. 

Os documentários ao inovarem na linguagem, por meio de suas estratégias, de 

modo que ficção e realidade se confundem, podem se mostrar mais dialógicos. Tal fato 

favorece personagens em abertos, cujas verdades se apresentam conforme o 

desenvolvimento do processo relacional estabelecido a partir da postura do cineasta nas 

diversas etapas necessárias para a realização do filme. Essas novas formas de fazer 

documentário de modo a favorecer o dialogismo apresentam maior aproximação com a 

realidade. Tais documentários baseados nos sujeitos e na sua confrontação com a 

complexidade do mundo moderno, cuja dinâmica coloca o ser humano em situações 

                                                           
20  Conforme André Hallak (2009, p. 83) um “conceito de viés, tanto filosófico quanto semiótico, um 

dispositivo pode ser entendido como um mecanismo ou uma rede de mecanismos de diversas espécies 

que se articulam, provocando algum fenômeno ou potencializando o estado de algo. Recursos materiais, 

tecnológicos, subjetividades, ações, estratégias e práticas discursivas são alguns dos possíveis 

componentes de um dispositivo”. 
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limites e de estresse quase que constante, põem em xeque as pretensas verdades e 

problematizam o próprio modo de fazer cinema.  

Nesse contexto, personagens e representação ou representificação das realidades 

sintetizam a ambivalência e a complexidade do mundo moderno e dos sujeitos a partir 

das suas experiências e adversidades inerentes às condições históricas às quais se 

impõem. Tomando o termo realidade como os acontecimentos e ações que se impõe a 

nossos olhos e, por sua vez, exigem um posicionamento do sujeito no mundo, temos 

então a realidade expressa por esse hibridismo ficção e não ficção. Essa realidade é 

fluida, fragmentada, pois a cada momento se constrói e é ressignificada.  

Vários documentários atuais refletem, a partir de seus personagens inacabados, 

essa realidade e, por meio de seus formatos híbridos, favorecem os diferentes modos de 

leituras quanto à natureza da obra (documentarizante ou fictizante) e do mundo em sua 

ebulição e sua relação com os acontecimentos e ações dos sujeitos no mundo.  

Conforme já apontado, modo documentarizante e modo fictizante são termos 

utilizados por Roger Odin (2000) em referência à forma como o espectador aprecia um 

filme como um documento real ou como ficção, tendo em vista seus procedimentos de 

elaboração que incluem o conjunto de programas e estratégias de produção de sentidos e 

afetos contidos em uma obra. Portanto, cabe ao espectador o entendimento do que vê no 

filme como verdade ou não; todavia, não se nega o fato de que o documentário 

apresenta particularidades como: o uso de dispositivos que permitem situações como 

reações inesperadas, surpresas, improvisos, acasos, entre outros indicadores de 

originalidade quanto aos sujeitos filmados, sua relação com o cineasta e o aparato 

cinematográfico. 

A recorrência a esses modos de leitura pode estar associada à impossibilidade de 

se distinguir com precisão o que seja ficção ou não ficção, mesmo porque grosso modo 

pode-se considerar qualquer obra como um documento ou como uma invenção. 

Interessa, portanto, considerar a importância de se perceber a partir dessas obras os 

modos como os filmes utilizam recursos e estratégias, as quais favorecem a construção 

dos personagens e permitem ao espectador elementos para a reflexão e problematização 

em relação ao mundo e aos sujeitos históricos. Ao tratar do tema violência, por 

exemplo, uma obra fílmica pode recorrer a elementos de ficção ou da realidade como 

forma de fornecer elementos para discutir o problema a partir da construção de seus 
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personagens. Nesse sentido, os conceitos de personagem e representação apresentam 

uma forte aproximação. 

 

1.4 Personagem, representação e filmes híbridos: fronteiras entre 

ficção e realidade 

Os conceitos de personagem e representação guardam consigo uma forte 

aproximação. De início podemos dizer que os dois conceitos apresentam a mesma 

natureza, isto é, referem-se a modos de fazer que correspondem a se colocar no lugar de 

algo ou alguém. Portanto personagem traz consigo ainda a ideia de personalizar, de 

formatar algo – um objeto, uma situação, uma lembrança, opiniões etc., conforme a 

vontade do sujeito. Significa dar a sua forma. A representação por sua vez está 

associada à ideia de se colocar no lugar, assim como o personagem também se coloca 

no lugar de uma pessoa, e passar seu modo de ser por meio da fabulação e da 

performance. Um ator pode atuar representando alguma pessoa no cinema até ele 

mesmo.  Por exemplo, em Cabra Marcado para morrer, a viúva de João Pedro Teixeira 

atua representando ela própria de duas formas, isto é, tanto na ficção quanto no 

documentário. 

Aumont (2007, p. 226) apresenta uma importante opinião sobre ator e 

representação quando afirma que 

Correlativamente, a encarnação por um ator (de carne e osso, mas 

representado fílmicamente por imagens e por falas) é o modo mais 

habitual de representação da personagem de cinema (existem outros 

modos possíveis de descrições ou de narrações verbais, como em 

India Song, 1974). 

 

Representar é, ao lado do personagem, uma forma de se posicionar em relação a 

pessoas, objetos e coisas. Como representar um acontecimento, por exemplo, fato que 

exige uma relação que envolve uma construção sobre o ocorrido. Tal representação 

requer pelo menos a participação do sujeito que reconstrói o que viu, ou ouviu, por meio 

de linguagens e com o auxílio dos recursos e materiais necessários para tal empreitada. 

Nessa perspectiva, representar envolve a participação do eu em relação ao outro, pois 

não se representa apenas para si mesmo, mas pelo menos para mais uma pessoa.  
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Significa que estão implícitos nesse processo a intenção e a necessidade de reunir as 

estratégias com vistas a produzir os efeitos, os sentidos e os afetos esperados. 

Bill Nichols (1997, p. 154) corroborando com o Dicionário Oxford de inglês, 

entende que  

Representación significa “La accion de exponer um hecho, etcétera, 

ante outro u otros a través del discurso; una declaración o narración, 

em especial  una declaración o narración que intenta transmitir uma 

idea o impression acerca de uma questión com objeto de  influir em la 

acción o em la opínión”. [...] La represeentación equivale a defender 

una  postura de um modo convincente.
21

 

 

Considerando as palavras do autor, representação e personagem se apresentam 

imbricados, tendo em vista que não há representação sem a presença, ou influência, de 

alguém e sem que este alguém ocupe algum lugar. Nessa perspectiva, o conceito de 

personagem aqui vai ao encontro das ideias do sociólogo canadense Erving Goffman 

(1985), para quem as pessoas estão em constante processo de representação atuando por 

meio do personagem que elaboram, conforme a situação que se encontrem. Para tanto, o 

autor utiliza o conceito de performance para se referir ao desempenho da pessoa que 

assume um personagem em determinada situação. Dependendo da forma como utiliza, 

ou constrói o seu personagem, a pessoa pode convencer ou não, conforme os recursos e 

estratégias apresentadas. Para desenvolver sua teoria sobre A representação do eu na 

vida cotidiana, Goffman utiliza os conceitos originários do teatro, tais como: 

personagem, performance, fachada e cenário. Ainda nessa perspectiva, a vida social 

pode ser entendida como um palco no qual os atores se apresentam, representam por 

meio de personagens e, em suas representações constituem suas performances. Essas 

ideias aqui apontadas sobre representação, personagem e performance e outros termos 

correlatos podem ser aplicadas ao estudo dos documentários como os que fazem parte 

do nosso corpus de análise.  

Tais conceitos apresentam uma íntima relação. Personagem e representação 

estão bastante vinculados à ideia de ficção. Para a análise do personagem no 

                                                           
21 Representação significa a ação de expor um fato para um ou outros por meio do discurso; uma 

declaração ou narração que tenta transmitir uma ideia ou impressão concretas acerca de uma questão com 

o objetivo de influir na ação ou na opinião. [...] a representação equivale a defender uma postura de um 

modo convincente. 
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documentário, recorremos, geralmente, aos filmes de ficção
22

. Até mesmo porque essa 

figura, em geral, está mais associada aos filmes de ficção, enquanto que a ideia de 

documentário está bastante relacionada à realidade. Em uma concepção simplista, diz-se 

que o documentário é o retrato fiel da realidade. Assim o personagem apresentado nesse 

tipo de filme corresponde “ao próprio sujeito real capturado em sua inteireza” (RENNÓ, 

2005, p. 8). 

A representação pode ser compreendida como a forma de o sujeito se apresentar 

imitando ou assumindo o jeito de ser e a história de outro ou dele próprio. No teatro, 

personagem e representação estão intimamente ligados. Fala-se de personagem para se 

referir à pessoa quando está atuando em uma peça. Nessa atuação, ela está 

representando. No romance, o personagem existe na linguagem textual. Por exemplo, o 

personagem Dom Casmurro, da obra homônima de Machado de Assis. 

Ao se tornar uma peça teatral, esse personagem é encarnado por uma pessoa que 

o representa. No cinema, ocorre outra particularidade, tendo em vista que ao ser 

representado no filme, embora por um ator profissional ou ator social, o que o 

espectador vê é o resultado dos recursos e estratégias fílmicas, por exemplo, por meio 

da imagem e voz do personagem. Ao ser representado no cinema, Dom Casmurro existe 

para o espectador como uma ficção, não mais que isso. A ficção se caracteriza por 

mostrar o que não existe na vida real. No caso de Dom Casmurro, esse personagem saiu 

das páginas do romance machadiano para as telas. Sua existência se deve à criação do 

autor da literatura e aos recursos e estratégias de produção de sentidos arrolados no 

filme. Dom Casmurro é assim pura invenção. Esse personagem perpassa pelos 

diferentes modos de representação considerando as particularidades de cada linguagem 

conforme a natureza da obra: literária, teatral e cinematográfica.  

Mas qual o sentido da existência de Dom Casmurro, assim como a de vários 

personagens célebres ou não? Por que é apreciado e é tão conhecido e estudado ainda 

hoje nas escolas e universidades? Essas e outras questões em torno desses e de outros 

personagens nos remetem à relação entre ficção e realidade. Assim, depreende-se que as 

obras de ficção e não ficção têm sua razão de existir a partir dos indivíduos, sujeitos 

históricos que são, os quais, entre suas diversas  necessidades, procuram encontrar 
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 Não se está negando aqui que o personagem também é bastante discutido nos outros domínios como a 

literatura, o teatro. 
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formas de discutir, confrontar, reclamar e refletir sobre o mundo no qual vivem. A 

ficção, a partir desse prisma, já não se constitui em uma invenção somente, tampouco se 

refere apenas ao mundo diegético presente nos filmes. Os filmes de ficção, por mais 

ilusório que possam parecer, existem para atender as necessidades das subjetividades 

humanas diante das suas experiências no mundo, suas angústias e anseios. Não é puro 

acaso o fato de obras como Dom Casmurro e os romances de Dostoiévski, por exemplo, 

terem se tornado objetos de análise e interpretação em ciências como psicologia, 

sociologia, psicanálise, além da literatura. 

A proximidade entre ficção e não ficção tem sido objeto de várias discussões, 

especialmente quando se trata de uma obra que recebe a rubrica de documentário. Cada 

vez mais os filmes documentários têm apresentado com suas estratégias uma forte 

proximidade com as obras de ficção. Os cineastas iranianos Abbas Kiarostami e 

Mohsen Makhmalbaff
23

 têm atuado entre essas duas formas. O filme Close up 

(Kiarostami, 1990) constitui um exemplo significativo de uma obra híbrida, em que a 

ficção e a realidade se confundem.  

Close up apresenta um limite estreito entre documentário e ficção. Na obra, o 

ator social Hossain Sabzian representa ele próprio na reconstituição de sua história 

quando fingia ser um importante cineasta iraniano, no caso Mohsen Makhmalbaf. A 

obra parte de uma história real que é ficcionada com a participação das pessoas que 

viveram a história de fato. Ao reconstruírem o acontecido por meio da ficção, o filme 

adiciona novas situações e experiências reais, o que resulta em uma simbiose entre 

ficção e realidade de modo que se tornam indiscerníveis. A fricção entre real e ficcional 

se mostra em um fenômeno de coalescência
24

. Deleuze, em sua obra Cinema 2: a 

imagem tempo (2005), discute o fenômeno da bifacialidade, evocado por Bergson, na 

imagem e desenvolve os conceitos de imagem cristal e potencias do falso. O autor 

afirma que 

                                                           
23

 Optei por esses cineastas iranianos a título de exemplos; não estou considerando que apenas esses 

trabalham com ficção e realidade de forma bastante próxima. Todavia também há de convir que eles têm 

se destacado por trabalharem de forma a praticamente não se perceber a fronteira entre a ficção e a 

realidade em um filme. 
24

 O dicionário online de português, disponível em: http://www.dicio.com.br/coalescencia/, acesso em: 26 

jul. 2012, apresenta o significado de coalescência da seguinte forma: s. f. união de partes que se achavam 

separadas; aglutinação.Conforme o dicionário informal é sinônimo de coalescente:  

aderente, adepto,  anexo,  engatado,  glutinoso, gomoso,  ligado,  partidário,pegadiço,  unido, aglutinante, 

pegajoso,  adjeto,  adjunto,adstrito,  atracado,  confederado, consubstanciado, enlaçado junto pegado, 

preso. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/coalescente/>. Acesso em: 26 jul. 2012. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/soldado/
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Em termos bergsonianos, o objeto real reflete-se em uma imagem 

especular tal como no objeto virtual que, por seu lado e ao mesmo 

tempo, envolve ou reflete o real: há ‘coalescência’ entre os dois. Há 

formação de uma imagem bifacial, atual e virtual. É como se uma 

imagem especular, uma foto, um cartão-postal se animassem, 

ganhassem independência e passassem para o atual, com o risco de a 

imagem atual voltar ao espelho, retomar lugar no cartão postal ou na 

foto, segundo um duplo movimento de liberação e de captura 

(DELEUZE, 2005. p. 88). 

 

Considera-se o conceito de coalescência aqui não no sentido da imagem, mas no 

sentido da bifacialidade que uma obra como Close up pode apresentar ao transitar entre 

a realidade e a ficção. Coalescência se mostra, portanto, em um conceito que expressa a 

síntese que resulta quando a ficção e a realidade se misturam e se interpenetram em uma 

obra fílmica. Para citar um exemplo de coalescência em Close up, temos a seguinte 

cena: em determinados momentos do filme, quando Sabzian sendo julgado, ao ser 

indagado por Kiarostami
25

 se depois de interpretar esse papel não seria melhor ator do 

que diretor, o jovem acusado responde que “interpretar o papel de um diretor é uma 

representação. Para mim isso é atuar”. Em seguida, Kiarostami pergunta que papel 

Sabzian queria interpretar. Ele responde: “eu mesmo”. O diretor iraniano responde ao 

jovem que ele está interpretando seu próprio papel. De fato Sabzian estava interpretando 

ele mesmo no filme, mas também estava vivenciando uma experiência histórica real. 

Por sua vez, ao responder as perguntas do cineasta, estava representando um 

personagem. Encontram-se nesse exemplo situações as quais se tornam indiscerníveis a 

ficção e a realidade, tendo em vista ambos se apresentarem tão imbricados. Tal 

indiscernibilidade se encontra em outros filmes híbridos, como No quarto de Vanda 

(Pedro Costa, 2000), e apresenta também em alguns filmes brasileiros que transitam 

fluentemente entre a ficção e não ficção. São exemplos Jogo de cena (Eduardo 

Coutinho 2007) e Viajo porque preciso, volto porque te amo (Karin Aïnouz e Marcelo 

Gomes, 2009).  

O filme Jogo de cena, de Eduardo Coutinho, parte de um dispositivo: um aviso 

para selecionar mulheres interessadas em participar de um filme. Selecionadas as 
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 O cineasta utiliza de alguns artifícios diversos nesse filme, como costuma fazer em outros. Ao 

questionar Sabzian Kiarostami mostra takes do juiz de modo que o espectador pode ter a ilusão de que o 

diretor está participando do julgamento e interferindo não somente com sua câmera, mas interrogando 

como se encontrasse inclusive na posição de juiz. Trata-se de um artifício, portanto para dar mais 

realismo à história que conta no filme. 
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mulheres, cada uma delas passa a contar sua história, destacando alguns momentos 

marcantes de suas vidas. Intercaladas aos depoimentos dessas mulheres, são mostradas 

também as mesmas histórias contadas por atrizes profissionais. O filme é visto, então, 

pelo espectador sem que este saiba de fato, em alguns momentos, o que é real ou ficção, 

conforme as histórias são mostradas, enquanto o diretor apenas acompanha, com a 

habilidade de sempre, de modo que as subjetividades das personagens vão se 

descortinando naturalmente, conforme as pequenas intervenções de Coutinho.  

Os personagens de Jogo de cena são construídos, em grande medida, em função 

das estratégias utilizadas pelo diretor, entre as quais se encontra a sua forma sutil de 

aproximar-se dos sujeitos documentados e de “conduzir” as falas de modo a extrair, a 

partir de seus depoimentos, elementos e expressões de suas subjetividades. 

Por falar em subjetividade, essa é uma das ocupações centrais, se não a 

principal, desses filmes híbridos. Em Viajo porque preciso, volto porque te amo, 

destacam-se vários elementos que reúnem ficção e não ficção.  Trata-se de um filme de 

estrada, que ficou pronto após cerca de dez anos, cujas imagens foram “montadas e 

remontadas em um quebra-cabeça que foi se transformando em algo completamente 

diferente da intenção original. E que só virou história a partir da narração de um 

protagonista que empreende uma jornada pessoal de transformação - motivada por uma 

viagem”, segundo as palavras do diretor Marcelo Gomes
26

.  

No filme, há apenas um ator profissional, Irandhir Santos, o qual empresta sua 

voz à narração. Isso é tudo que o espectador tem do personagem, apenas sua voz. Todos 

os personagens secundários no filme são pessoas reais, registradas pela câmera em seu 

cotidiano nos diferentes locais por onde o cineasta passou. Com isso se tem uma obra de 

profunda riqueza de imagens em que as pessoas são mostradas em seus momentos 

singulares, permitindo ao espectador adentrar em um mundo poético, bucólico e 

transcendente. São momentos diversos que revelam ainda o ser humano em sua 

naturalidade, em que a ingenuidade, a pureza, a solidão, os sonhos, as ilusões, entre 

outros aspectos, dialogam com a paisagem seca e monótona que, segundo a narração, é 
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 Disponível em: http://bravonline.abril.com.br/materia/viajo-porque-preciso-volto-porque-te-amo-

jornada-poetica-geografia-adentro. Acesso em: 27 jul. 2012. 
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confirmada pela repetição das medidas das fraturas das rochas diagnosticadas pelo 

personagem central, que também é geólogo na história.  

O espectador comum, certamente, ao final do filme Viajo porque preciso, volto 

porque te amo, sai com a sensação de que viu uma história real,  um documento que 

retrata fielmente a vida das pessoas mostradas.  Entende ainda que tudo que o 

personagem central falou se trata de um registro verdadeiro do que ele passou. Assim, 

ficção e realidade se confundem para dar vazão às subjetividades, à memória, aos 

sentimentos humanos em meio às condições e experiências dos diferentes sujeitos no 

mundo. Isso acontece em razão do conjunto de estratégias e recursos utilizados pelo 

diretor para produzir os efeitos esperados. 

Uma das estratégias é a utilização de cenas da realidade, extraídas a partir da 

vida em seu processo. As imagens são selecionadas a partir da subjetividade do 

realizador, de uma necessidade incontida do cineasta de registrar por onde passava 

aspectos que chamavam sua atenção e que, de alguma forma, constituíam um resgate de 

sua história e de seus antepassados, conforme entrevista do diretor Marcelo Gomes
27

. 

Assim o filme pode ser lido como um Road movie de memória e de inquietude. A 

memória está presente na narração feita pelo personagem central, o geólogo José 

Renato, o qual adentra na solidão das estradas que dividem a paisagem seca do sertão. O 

registro do voo solitário de um pássaro, da poeira levantada pelos veículos que passam 

no mormaço quente combinando com o sol causticante ou com a noite cortada pelo farol 

do carro destacam sentimentos de angústia e de vazio contidos nas palavras do narrador 

embalado pela nostalgia em torno de um amor que se foi. 

Temos assim o tratamento criativo da realidade a partir da montagem realizada e 

da narrativa construída em torno das cenas capturadas, geralmente de situações 

contingenciais, expressas na espontaneidade dos personagens anônimos registrados pela 

câmera. Diferentemente da concepção de Grierson, que via o documentário como o 

retrato da realidade, e embora tenha recorrido a elementos ficcionais, em Viajo porque 

preciso são utilizados elementos da realidade para fazer ficção. Sem dúvida, trata-se de 

um tratamento criativo de uma realidade ficcionalizada. As imagens capturadas dos 

personagens em seu cotidiano servem agora de subsídios para uma história inventada. 

                                                           
27

  Disponível em: http://bravonline.abril.com.br/materia/viajo-porque-preciso-volto-porque-te-amo-

jornada-poetica-geografia-adentro. Acesso em: 27 jul. 2012. 
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Ao mesmo tempo essa história não deixa de expressar aspectos da subjetividade 

humana: necessidades, angústias, dúvidas, reflexões, ambiguidades etc. Os personagens 

são, dessa forma, fruto dos contextos e necessidades as mais diversas e refletem a 

dinâmica e as contradições humanas. Para atender a essas necessidades, os cineastas têm 

contado com as tecnologias diversas, com a criatividade, e até mesmo com a acaso
28

 

como forma de adicionar mais realismo ao filme.  

Os filmes híbridos oferecem possibilidades para diferentes modos de leituras. 

Exatamente pela dificuldade de se distinguir uma obra como ficção ou documentário, o 

que cada vez mais se torna uma tarefa quase impossível, adotar essa postura quanto aos 

modos de leitura se torna mais viável. Assim percebeu Roger Odin (2000), para quem 

focar na discussão sobre ficção ou não ficção seria adentrar em um terreno bastante 

pantanoso. 

O hibridismo entre ficção e realidade não é de hoje, está presente até mesmo no 

nos filmes que se tornaram modelos de documentário, como Nanook (Robert Flaherty, 

1922), Drifters (John Grierson, 1929), considerados clássicos do gênero. Nas produções 

mais recentes, cada vez mais se torna difícil a tarefa de separar o que é real ou ficcional 

nos filmes.  

Ainda nessa linha de raciocínio, todo personagem é uma representação, 

constituído pelos recursos e estratégias cinematográficas. Essa perspectiva se aplica até 

mesmo aos personagens indexados à realidade histórica a partir dos sujeitos filmados 

em seu cotidiano nos diferentes lugares. Evidentemente que não se deve prescindir das 

particularidades inerentes aos documentários. Entre as particularidades, encontra-se o 

personagem indexado diretamente à realidade histórica a partir do sujeito filmado que 

protagoniza o filme ou que ocupa um lugar secundário na obra. Esse sujeito ou pessoa 

filmada constitui o ator social, em razão de sua atuação, e personagem pelas estratégias 

e recursos cinematográficos
29

.  

Por sua indexação com a realidade, o personagem no documentário é visto como 

um sujeito real, formado de carne e osso, que, em geral, possui identidade e endereço. 
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 Conforme entrevista do diretor, um dos acasos foi aproveitado na montagem, quando algumas imagens 

de uma das câmeras utilizadas foram mostradas fora de foco, o que permitiu maior realismo na cena. 
29

 No capítulo 2 discute-se mais detalhadamente a relação pessoa, ator social e personagem no 

documentário. 
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Ou seja, é uma pessoa do nosso mundo que está no filme representando ela mesma, por 

meio de depoimentos e imagens suas, cuja história contada não foi inventada pelo 

diretor e nem roteirizada, como acontece em uma ficção. Em filmes como Cidade de 

Deus (Fernando Meireles, 2002), vários personagens são moradores da favela que dá 

nome ao filme, todavia representam uma história que inclui aspectos da ficção e da 

realidade, porém, todos
30

 os personagens do filme estão ali representando, e estão 

submetidos a um roteiro e à direção. Os atores, inclusive, passaram por oficinas de 

treinamento para representarem seus respectivos personagens. Nesse mesmo formato 

encontram-se outros filmes, como Pixote (Hector Babenco, 1981), cujo ator Fernando 

Ramos da Silva, personagem central, era de origem pobre e vivia na criminalidade. 

Os exemplos apresentados se referem a filmes de ficção, mas que guardam 

algumas especificidades, como o fato de terem cenas extraídas do cotidiano, porém são 

utilizadas para contar uma história inventada, a exemplo de Viajo porque preciso, volto 

porque te amo. Cidade de Deus, por sua vez, é um exemplo típico de filme híbrido no 

qual grande parte dos atores é da própria comunidade, a Favela Cidade de Deus; outra 

particularidade desse filme é o fato de ter o roteiro baseado em um livro de autoria de 

Paulo Lins, o qual escreveu a partir de uma pesquisa antropológica realizada nessa 

favela que dá nome ao livro e ao filme. Já em Pixote, temos um personagem central que, 

na realidade, atuava na criminalidade, além dos vários personagens secundários 

filmados, como os menores internos. 

Cidade de Deus e Pixote apresentam características do neo-realismo italiano, 

cujo modelo de cinema primava pela presença de atores não profissionais, além dos 

cenários externos reais, com ênfase nos aspectos relacionados ao cotidiano da pobreza, 

subdesenvolvimento, delinquência e problemas comuns, como velhice, doença, entre 

outros. Nesses dois filmes brasileiros, há uma mescla de atores profissionais com os não 

profissionais, sendo estes oriundos das favelas e periferias.  

                                                           
30

 Com exceção de Mané Galinha, o sujeito real, mostrado no final do filme dando entrevista. Seu nome 

real era Manuel Machado Rocha. Conforme o site 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Man%C3%A9_Galinha>, acesso em: 8 out. 2012, Mané Galinha  foi um 

criminoso carioca, da Cidade de Deus, durante os anos 70 e 80 do século XX, retratado no filme Cidade 

de Deus, porém de forma semificcional. É importante ressaltar que o Mané Galinha do filme foi inspirado 

no bandido real, mas não era uma tentativa de mostrá-lo como foi de verdade. Como características em 

comum entre o Mané Galinha real e o do filme está o fato de ter sido querido pela comunidade, embora 

fosse bandido, contrastando com o temor provocado pelo seu inimigo Zé Pequeno. Contemporâneos do 

criminoso afirmam que o bandido começou a apresentar problemas emocionais após ter matado 

acidentalmente uma menina da favela, após um tiroteio. 
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Muito antes de se pensar na existência de Cidade de Deus e Pixote, Rio 40 graus 

(de Nelson Pereira dos Santos, 1955), inspirado na estética neo-realista italiana, foi de 

fato o marco do Cinema Novo no Brasil. Nesse filme, o tema central é o menor morador 

das favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. Rio 40 graus apresenta os 

contrastes sociais, fenômeno comum nas metrópoles dos diversos países, o qual revela 

as contradições inerentes ao sistema capitalista.  Portanto, é a partir desses espaços que 

os personagens são construídos, ao mesmo tempo em que revelam as mazelas sociais 

com ênfase nas experiências cotidianas dos sujeitos pertencentes às classes populares. 

Também de Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas (1963) segue a mesma linha. O 

tema central do filme é a pobreza e o sofrimento do homem do campo em contraste com 

a ganância de fazendeiros e latifundiários, características marcantes no ambiente rural 

do norte e nordeste brasileiro ainda hoje. 

A temática da pobreza e da violência tem se tornado lugar comum nos filmes 

nacionais. Desde as primeiras produções, embora dispersas, no cinema mudo, passando 

pelas obras de Humberto Mauro, tendo destaque o trabalho de Nelson Pereira dos 

Santos, conforme apresentado, a partir dos anos 50. Os cineastas do Cinema Novo, por 

sua vez, revelaram em seus filmes os diferentes contrastes da sociedade moderna, 

focando em personagens dos meios urbano e rural. Nos anos 80, ainda no contexto da 

Ditadura Militar, obras como as de João Batista de Andrade focam nas desigualdades 

sociais em Migrantes (1973) e O homem que virou suco (1981).  

A produção cinematográfica nacional, ao longo de sua história, tem se voltado 

para os sujeitos marginalizados, seja em filmes de ficção ou de não ficção. Nos anos 

1990, com o chamado cinema da retomada, as obras híbridas, que dialogam com ficção 

e realidade, constituem-se em uma das principais formas de filmes voltados para a 

temática da pobreza, da violência e da marginalidade. Nota-se também em uma relativa 

produção desses filmes a utilização de estratégias e recursos narrativos voltados para 

uma maior aproximação com as realidades de forma a explorar as potencialidades do 

documentário. Algumas estratégias utilizadas fundamentam-se nos modelos direto 

americano e no cinema verdade.  

 O Direto procura se distanciar o máximo possível de qualquer interferência, 

especialmente na captação das imagens. Assim trabalha com câmeras fixas em lugares 

estratégicos, conforme os objetivos e contextos apresentados. São exemplos os 
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documentários de Frederick Wiseman: Titicut Follies (1967), Law and Order (1969), 

High School  (1968), entre outros. Os filmes brasileiros Juízo (2007) e Justiça (2004), 

dirigidos pela cineasta Maria Augusta Ramos, atuam nessa perspectiva. 

Em oposição a esse formato direto, o cinema verdade, protagonizado por Jean 

Rouch e Edgard Morin, assume a interferência, com vistas a proporcionar a verdade 

expressa a partir da presença do cineasta diante das câmeras. Crônica de um verão 

(1960) é um exemplo desse formato. Essas formas de fazer documentário continuam 

influenciando nas produções atuais. Todavia, procura-se ampliar o leque de 

possibilidades quanto aos modos de tratamento da realidade nos filmes atuais com a 

utilização de recursos e estratégias as quais transitam entre a ficção e a realidade. São 

exemplos: Jogo de cena (Eduardo Coutinho 2007), O Prisioneiro da grade de Ferro 

(Paulo Sacramento, 2003), O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo 

Caldas e Marcelo Luna, 2000), Ônibus 174 (José Padilha, 2002), entre outros já citados 

neste capítulo. 

Considerando esses formatos de filmes, faz-se pertinente indagar: como os 

personagens construídos nesses filmes são caracterizados? Como as formas híbridas ao 

construírem os personagens favorecem a representação de suas realidades de forma a 

romper com estigmas e estereótipos, especialmente quando se tratam de minorias 

sociais e moradores de subúrbios e periferias e correlatos? Como as subjetividades e 

idiossincrasias dos sujeitos filmados são possibilitadas, ou não, no processo de 

hibridização? Como as estratégias utilizadas, ao combinar as diferentes linguagens e 

recursos tecnológicos, permitem ou dialogam com as intersubjetividades dos 

personagens de forma a dar vazão às representações da violência urbana? 

Os documentários cada vez mais recorrem ao uso de recursos e estratégias com 

vistas a ampliar o leque de possibilidades quanto ao tratamento da realidade a partir das 

experiências dos sujeitos em seus diferentes contextos e suas relações com os 

acontecimentos e ações diversos. O uso de diferentes recursos tecnológicos tem 

facilitado na passagem de imagens capturadas a partir de vários suportes, especialmente 

câmeras digitais. A passagem de imagens entre as diferentes mídias é assim favorecida 

pelo desenvolvimento tecnológico e com isso oferece a construção de documentários e 

de personagens com a possibilidade de maior interatividade. Colucci (2007, p. 83) 

assevera que “a evolução dos meios técnicos resultaria, assim, uma renovação também 
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do cinema documentário, legitimando e confirmando as potencialidades do gênero, mas 

sem modificar sua identidade”. Nessa perspectiva, o documentário digital surge como 

um dos importantes formatos que influencia sobremaneira as produções modernas. 

Manuela Penafria (1999, p. 101) explica que 

O documentário digital é um conjunto de experiências e ideias sobre 

um determinado tema que caminha no sentido de maior empatia, tanto 

por parte do documentarista, como dos que o consultam. É, também, 

um exercício de criatividade, para o documentarista, dada a 

possibilidade de conjugar diferentes elementos e de dispô-los de 

forma adequada aos diferentes pontos de vista. Isso é oferecido pela 

grande inovação do suporte digital: a interatividade. 

 

As diversas experiências nos documentários contribuem para maior flexibilidade 

e fluência no tratamento da realidade diante da complexidade do mundo contemporâneo 

com suas questões que envolvem os variados problemas, os sujeitos e suas 

subjetividades. Nesse contexto, impulsionada pelo uso cada vez mais frequente de 

novas tecnologias no documentário, “a transição do suporte analógico para o digital 

vem confirmar as potencialidades do gênero, colocando em discussão tanto o processo 

de construção da imagem quanto de edição do material produzido” (COLUCCI, 2007, 

p. 84). 

O processo de construção de imagens, aprimorado com as tecnologias digitais, 

ao favorecer os novos formatos de documentários contemporâneos e colocar em questão 

essa própria construção, traz à baila a discussão em torno do realismo no documentário. 

Por outro lado, essa construção aponta para a incrementação de novas chaves de leituras 

do documentário em torno da realidade e da construção dos personagens. Vallejo (2007, 

p. 104) destaca que 

 

El mundo proyectado siempre es fragmentário, y, aunque la realidad 

que percibimos a través de la experiência sensible tamben lo es, el 

documental es um discurso elaborado por alguien alejo a nuestra 

conciencia. Por este motivo, la peligrosa sensación de acceso a la 

realidad del documental no exime su completa construccion e 

interpretación prévia a través del filtro del relato de outro indivíduo, y 
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la conseguinte subjetividad que tan de cabeza trae a los teóricos del 

documental
31

. 

 

Temos, portanto, um dilema apresentado em relação ao documentário: que tanto 

o mundo projetado quanto a realidade que se percebe pela experiência sensível são 

fragmentados. Tal dilema inevitavelmente conduz à leitura do que seja real ou ficção 

conforme as possibilidades apresentadas nas instruções contidas na obra a partir do 

contexto do espectador. A leitura documentarizante e a fictizante se colocam assim 

como possibilidades interpretativas. Esses modos de leitura favorecem inclusive a 

análise dos personagens construídos a partir de seus diferentes contextos, como aqueles 

relacionados aos problemas sociais como a violência urbana. Vejamos: dada a 

impossibilidade de abarcar a realidade, seja pelo aparato técnico ou pela experiência 

sensível, atuar na fronteira ficção versus realidade, como fazem alguns documentários, 

parece ser uma forma mais adequada para interpretar o mundo e as ações dos sujeitos 

em seus diferentes contextos e situações. Em O prisioneiro da grade de ferro, os 

recursos e as estratégias utilizados pelo cineasta Paulo Sacramento demonstram a 

importância de dialogar com elementos de ficção e da realidade com vistas a favorecer 

maiores possibilidades de interpretação de problemas como os relacionados às péssimas 

condições nas quais vivem os detentos dos presídios brasileiros e a ineficiência do 

sistema carcerário como um todo. O início do filme, com a trucagem da reconstituição 

do presídio a partir da inversão das imagens, aponta para elementos da subjetividade, no 

sentido de que o espectador, por meio dos relatos e imagens que seguem, possa adentrar 

no universo do presídio do Carandiru e sua complexidade, por meio da representação 

dos próprios detentos sobre aquele mundo.  

A realidade sobre a história do Carandiru e seus prisioneiros se mostra pela 

irrealidade apresentada com a trucagem. Esse recurso chama a atenção do espectador 

pelo significado que carrega. A partir do momento em que o velho presídio é reerguido, 

como em um passe de mágica, o Carandiru é apresentado paulatinamente a partir do 

                                                           
31 O mundo projetado sempre é fragmentário e a realidade que percebemos por meio da experiência 

sensível também o é. O documentário é um discurso elaborado por alguém alheio a nossa consciência. 

Por esse motivo, a perigosa sensação de acessar a realidade do documentário não exime sua completa 

construção e interpretação prévia por meio do filtro do relato de outra pessoa e a consequente 

subjetividade que tão forte trai os teóricos do documentário.  
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olhar dos detentos. E, como uma caixa de Pandora, a cada momento algo é revelado por 

meio de várias histórias de vida perpassada pelas lentes dos diversos atores sociais 

apresentados em sequência.  

E como nessa relação entre o filme e o espectador a realidade se apresenta? 

Barthes (1988) se refere aos efeitos do real à forma como as narrativas textuais tentam 

dar conta da integralidade do objeto. Isto é, por mais que se esforce o autor em uma 

narrativa jamais dará conta da realidade, a qual se mostra muito mais ampla e complexa. 

Os textos são produzidos a partir de todo um processo de significação, o que implica 

utilização de códigos, símbolos e signos com vistas à representação e interpretação do 

mundo histórico.  

Assim, o que chamamos de realidade corresponde mais aos efeitos do real 

produzidos a partir da forma como os elementos utilizados pela narrativa permitem uma 

identificação do sujeito, no caso o espectador, com o seu mundo. Em um documentário, 

o espectador vê o que se apresenta na tela, isto é, imagens e sons, mas não vê o que está 

por trás das câmeras e o que não foi enquadrado. Não vê quais os fatores que 

envolveram toda a produção do filme, mas sim apenas o que está ao seu alcance.  

Nesse sentido, se faz pertinente o conceito de entre imagens, destacado por 

Colucci (2007, p. 81) baseada em Raimond Bellour: “o entre-imagens é um espaço ao 

mesmo tempo físico e mental, portanto múltiplo, que opera entre as imagens, sendo 

variável e disperso. É assim que as imagens nos chegam agora: o espaço em que é 

preciso decidir quais são as imagens verdadeiras. Ou seja, uma realidade do mundo, por 

mais abstrata e virtual que seja uma realidade da imagem como mundo possível” 

(BELLOUR, 1997, p. 15). É considerando esse “mundo possível” que a ficção e a não 

ficção presentes no documentário favorecem elementos para a problematização e 

interpretação dos acontecimentos e ações dos sujeitos no mundo.  

Assim, ao construir os personagens nessa perspectiva, amplia-se o olhar sobre o 

mundo, ao dar vazão às subjetividades e aos diferentes discursos presentes em uma obra 

documental. A fusão de elementos da ficção com a realidade, com o uso de registros 

históricos, como encontramos em alguns filmes, a exemplo de Quanto vale ou é por 

quilo (Sergio Bianchi, 2005), favorece ao espectador uma leitura documentarizante e 

fictizante em torno de questões advindas desde a época da colonização, mas que 

permeiam até hoje na sociedade brasileira. O recurso aos elementos de ficção e da 
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realidade contribui na problematização de questões atuais que envolvem os personagens 

relacionados à pobreza e às desigualdades nas grandes cidades. O filme de Sergio 

Bianchi é uma crítica social às ações em torno da solidariedade desenvolvidas por 

algumas Organizações Não-Governamentais – ONGs – como forma de manutenção do 

status quo. Com isso os personagens construídos entre passado e presente remetem à 

reflexão sobre as relações de poder na sociedade moderna, as quais não diferem muito 

do passado.  

Quanto vale ou é por quilo, dessa forma, questiona os estigmas e os estereótipos 

construídos historicamente e que se mostram nas representações e relações sociais sobre 

o pobre, o negro e demais minorias sociais, de forma a favorecer uma análise crítica da 

sociedade atual. Por sua vez, o filme apresenta um dialogismo entre os personagens e as 

realidades, por meio das diferentes vozes, de forma a chamar a atenção do espectador 

quanto a sua consciência diante dos problemas, como a miséria e a exploração e seus 

desdobramentos na sociedade atual. A montagem intercala os personagens do passado e 

do presente articulando com registros do Arquivo Nacional e a literatura, mais 

precisamente o conto machadiano
32

 e elementos ficcionais de forma que o espectador 

possa, com esses elementos, perceber a relação estreita entre as condições desiguais 

presentes até hoje, e a ligação entre os personagens, estruturas sociais e relações de 

poder existentes. Ficção e realidade se encontram dessa forma para ampliar o olhar 

sobre as ações dos sujeitos no mundo a partir das condições e estruturas sociais 

estabelecidas às quais conformam as relações de poder instituídas. Assim os 

personagens são objetos de construções de forma a representarem as condições 

desiguais instituídas ao longo do tempo e que permeiam ainda hoje.  

A reconstituição de aspectos históricos no filme, baseada em documentos 

oficiais, demonstra que, na impossibilidade de apreender a realidade de fato, essas 

estratégias adicionam novos elementos para a interpretação das realidades de forma a 

operar no imaginário do espectador. Nesse aspecto, a realidade da ficcionalização 

permite entrever aspectos da realidade histórica.  

Percebe-se nas produções nacionais contemporâneas voltadas para a temática 

das desigualdades sociais, incluindo problemas como pobreza, miséria, violência, entre 

                                                           
32

 O diretor Sergio Bianchi faz uma adaptação no filme Quanto vale ou é por quilo? do conto  Pai contra 

mãe, de Machado de Assis 
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outros, a incorporação de cenas reais do cotidiano, como já demonstrado em Viajo 

porque preciso, volto porque te amo, como forma de tratamento da realidade a partir da 

ficção. Em alguns filmes, há uma predominância de cenas construídas, tendo como 

cenários ambientes da periferia e subúrbios, a partir da realidade das cidades, porém de 

forma a acionar no espectador mais uma leitura fictizante, incorporando aspectos do 

real, como a favela e seus moradores, os quais atuam como figurantes ou protagonistas. 

 Nesses filmes, o personagem criado pelo roteiro e direção está diretamente 

vinculado às condições adversas a partir das favelas e periferias das grandes cidades. 

Nesse caso, o filme dialoga com a realidade demonstrando os contrastes sociais, a 

violência e a criminalidade marcada pelos conflitos entre traficantes e policiais, o 

narcotráfico e a ausência de políticas públicas capazes de solucionar os problemas 

vividos pelos moradores dos subúrbios. São exemplos: Quase dois irmãos (Lúcia 

Murat, 2004), Maré, nossa história de amor (Lúcia Murat, 2007), Era uma vez (Breno 

Silveira, 2008). Esses dois últimos dialogam com a música, a dança e a literatura, 

respectivamente; ambos são baseados no clássico Romeu e Julieta, de William 

Shakespeare e têm como cenário os morros e favelas do Rio de Janeiro. Antônia (Tata 

Amaral, 2006) também segue a mesma linha, baseado na realidade das favelas de São 

Paulo, e as personagens são mulheres enfrentando a dificuldade cotidiana marcada por 

violência, pobreza, machismo, preconceito, entre outros problemas.  

O filme Antonia dialoga com o rap, a música e a arte, e mostra essas 

manifestações como importantes formas de enfrentamento à difícil realidade dos 

moradores marginalizados das favelas e periferias, problema comum à grande parte dos 

brasileiros e das brasileiras das metrópoles. As principais cenas foram realizadas no 

Bairro Vila Brasilândia, na cidade de São Paulo, cujo local serviu também de cenário 

para outros filmes, como O invasor (Beto Brant, 2001).  

Esses filmes têm os seus personagens ligados às favelas, as quais constituem 

cenários naturais para os dramas cotidianos das cidades, cuja inspiração está relacionada 

à estética neo-realista e ao cinema novo, como encontramos nos filmes: Rio 40 graus 

(1954), Rio zona Norte (1957), Cinco vezes favela (1962) e Cinco vezes favela: agora 

por nós mesmos (2009). Os dois cinco vezes favela apresentam cinco episódios a partir 

de uma produção coletiva: a primeira formada por cinco cineastas pertencentes à classe 

média que integravam o cinema novo na época (Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá 
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Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman); no segundo filme, temos uma 

produção que é fruto de um trabalho coletivo a partir de oficinas de roteiro realizadas 

em várias comunidades carentes. No primeiro, temos a favela e seus personagens 

construídos sob a ótica externa, isto é, pelo olhar do outro (cineastas de classe média); 

no segundo, o olhar agora é dos próprios sujeitos moradores das favelas, fato que 

apresenta uma forte carga simbólica. Cinco vezes favela: agora por nós mesmos remete 

o espectador para um olhar documentarizante a partir da favela e de seus moradores, de 

forma que procura superar os estigmas e estereótipos instituídos no imaginário das 

pessoas. Dessa forma, a favela não é só lugar de bandidos, como também não é apenas 

lugar de mocinhos; evita-se assim uma visão romântica ou perversa da favela, como se 

pode perceber com os personagens construídos em cada episódio. Nesse sentido, o 

último cinco vezes favela contrasta com Cidade de Deus, Tropa de elite (José Padilha, 

2007) e Tropa de elite 2 (José Padilha, 2010), os quais apresentam a favela e seus 

personagens ainda de maneira estigmatizada, em que a violência parece ser a única 

coisa que se encontra nesse ambiente. 

Esses filmes aqui apontados constituem-se no que podemos chamar de obras de 

ficção com estratégias e instruções que remetem em grande medida a uma leitura 

fictizante, embora permita também a documentarizante, em alguns momentos, sobre o 

espaço dos marginalizados, moradores de favelas e periferias. Por outro lado, existem 

filmes que podem ser considerados documentários fictizantes; o que ocorre quando 

predominam aspectos da realidade, como as cenas extraídas do cotidiano, porém 

incorporadas para contar uma história inventada ou não e narradas a partir de um olhar 

externo, como em Uma avenida chamada Brasil (Octávio Bezerra, 1989). Esse 

documentário inclui imagens e cenas diversas capturadas de uma das famosas avenidas 

da cidade do Rio de Janeiro e que empresta o nome ao filme. São cenas reais do 

cotidiano da Avenida Brasil, relacionadas à violência, à pobreza e a outros problemas 

sociais comuns à maioria das metrópoles do Brasil e do mundo. Para mostrar os 

contrastes e problemas a partir desse espaço urbano, o filme utiliza, entre as suas 

estratégias, linguagens típicas de programas populares do rádio e da televisão, com 

ênfase no exótico, batidas policiais, prisões, bares e botequins, expressões religiosas 

combinadas com imagens fortes de pessoas acidentadas, assassinadas, cenas de corpos 

em necrotérios, entre outras.  
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Nota-se em obras como Uma avenida chamada Brasil os personagens 

construídos de forma a legitimar o discurso do cineasta; são personagens anônimos, sem 

nenhuma autonomia, sem direito à voz e indexados à realidade urbana. Tal formato 

apresenta características que estão relacionadas aos modelos tradicionais e, por sua vez, 

remete o espectador para um olhar maniqueísta sobre a realidade das grandes cidades e 

de seus moradores. Em geral, esses documentários são motivados a partir de uma teoria 

ou tese a ser demonstrada por meio de um conjunto de estratégias utilizado no filme. 

André Hallak (2009, p. 67-68) acredita que os documentários motivados por uma teoria 

cujo cineasta deseja comprovar com o filme, geralmente 

[...] utilizam estratégias comuns a documentários, como pesquisas 

históricas e de campo. Trechos de entrevistas com pessoas que são 

importantes para o tema, uso de textos comprobatórios (podendo ser 

uma narração, um texto escrito na tela, a fala de um condutor do 

documentário, ou mesmo um conjunto dessas alternativas), imagens ou 

sequência de imagens (a escolha de um certo ordenamento para se 

direcionar o entendimento da sequência), entre outras estratégias. 

 

 As estratégias apontadas podem ser encontradas desde os filmes clássicos, como 

Nanook (1922), Drifters (de John Grierson, 1929), aos contemporâneos, como Ilha das 

Flores (Jorge Furtado, 1989), os filmes de Michael Moore (Roger & Eu, 1989 Tiros em 

Columbine, 2002, Fahrenheit 9/11, 2004,  Sicko – S.O.S. Saúde, 2007), entre outros. 

Tais documentários são, dessa forma, realizados a partir de uma tese, seja para legitimar 

ou para questionar a ordem vigente. Ainda nesses tipos de filmes se percebe a ausência 

de elementos que deem vazão às subjetividades dos sujeitos filmados, tendo em vista 

que interessa para o cineasta a comprovação de sua teoria a partir de indivíduos que 

sejam representativos de grupos ou coletividades.  

Na direção oposta a esses formatos, alguns documentários, também híbridos, de 

forma a apresentar uma linha tênue entre ficção e não ficção, apontam para uma 

perspectiva mais flexível e voltada para as subjetividades dos sujeitos diante de suas 

experiências no mundo. É o caso de filmes sobre a violência urbana e sua representação 

a partir dos sujeitos marginalizados, entre os quais se destacam: Entre a luz e a sombra 

(Luciana Burlamaqui, 2009); O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas 

(Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000); Ônibus 174 (José Padilha, 2002), entre outros. É 

sobre esse assunto que trata o capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2.  

CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS E 

REPRESENTAÇÕES NO DOCUMENTÁRIO SOBRE 

VIOLÊNCIA 
 

Este capítulo trata da construção de personagens e representações no 

documentário sobre violência. Para a análise, partimos da ideia de que os personagens 

nos documentários tendem seguir a mesma estrutura clássica dos filmes de ficção, a 

partir da estratégia do herói, conforme destacado por Christian Vogler (2006) e Joseph 

Campbel (1997). Com isso os personagens são estigmatizados e, em geral, são baseados 

no modelo particular geral ou no modelo sociológico (BERNARDET, 2003), quando se 

trata de documentários. Em se tratando de obras relacionadas à violência e à 

criminalidade, por sua vez, há uma forte tendência em construir seus personagens a 

partir da dualidade culpado ou inocente, vítima ou algoz, de forma que se ignoram os 

sujeitos filmados em sua singularidade e histórias de vida.  

Os modelos atuais de documentários brasileiros a partir do início do século XXI 

apresentam uma nova linguagem e estética, de modo que os sujeitos são priorizados e 

apontam para estratégias de autoafirmação e de visibilidade perante os problemas que 

enfrentam no cotidiano das grandes cidades, especialmente nas favelas e periferias 

perante os problemas como a violência e a criminalidade. Para o estudo, nos apoiaremos 

nos conceitos de personagem, ator social, autor e autoria e dialogismo, a partir das 

ideias de Nicholls (1997), Vallejo (2010), Bakhtin (1997), respectivamente. 

Consideram-se ainda questões como o distanciamento autor-personagem no 

documentário, as ambiguidades e imbricações entre sujeito e personagem no 

documentário e a importância desses aspectos para a análise da construção dos 

personagens no documentário sobre a violência urbana. 

No capítulo anterior, destacamos a construção dos personagens nos 

documentários a partir dos pioneiros do gênero Robert Flaherty, John Grierson e Dziga 

Vertov aos cineastas contemporâneos. Foi ressaltada a influência dos modelos de 

documentários cujos criadores desenvolveram novas formas de tratamento da realidade 

facilitadas pelo desenvolvimento tecnológico, o que permitiu o uso de equipamentos 

leves e ainda o uso do som sincronizado. O Cinema direto americano e o Cinema 
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Verdade francês formaram escolas na produção de filmes documentários. São exemplos 

as obras produzidas por Wiseman, principal representante do Direto, e a dupla Edgard 

Morin e Jean Rouch, idealizadores do Cinema Verdade, fundamentados nas 

experimentações do Cinema Olho idealizado por Dziga Vertov (1920). 

Os estilos de cinema Direto e Verdade, iniciados nos anos 1960, permitiram 

novas formas de construção de personagem de modo a favorecer ao espectador uma 

visão mais ampla sobre os sujeitos filmados, a realidade histórica e o modo de fazer 

cinema, “abrindo espaço para o imaginário a partir do encontro da câmera com a vida 

em descontrole” (RENNÓ, 2005, p. 12). Na concepção de Vertov, a câmera a serviço do 

cineasta mostrava “a vida como ela é”, de improviso. Esse instrumento se mostraria 

mais perfeito do que o olho humano capaz de filtrar as interferências subjetivas.  

O modo de cinema de Vertov influenciará consideravelmente os movimentos 

cinematográficos na ficção e no documentário. Destacam-se o Neo-realismo italiano, 

anos 1940 e Nouvelle Vague na França, Novo Cinema, em Portugal, e Cinema Novo, no 

Brasil, especialmente a partir dos anos 1960, época de grande efervescência política 

social e cultural. Tal contexto inspira os jovens cineastas universitários a contestarem o 

modelo clássico protagonizado pelo cinema hollywoodiano. Com isso são criadas novas 

formas narrativas também nos documentários cujos personagens são construídos com 

maior fidelidade ao mundo histórico. Para tanto, o uso da câmera na mão, as entrevistas 

com pessoas em seus habitat, a participação de atores sociais, a presença do cineasta 

também como sujeito filmado, entre outros aspectos, demonstram uma nova forma de 

fazer cinema cujos atores sociais passam a ter voz e a adicionar sua subjetividade na 

construção do personagem que representam. Desse modo, o sentido do real ou da 

realidade se apresenta com maior intensidade, pois o espectador tem ao seu alcance 

imagens, diálogos, depoimentos e situações do cotidiano que favorecem uma maior 

identificação com o seu mundo.  

A presença do cineasta também como sujeito filmado tem sido frequente 

especialmente nos documentários reflexivos. Nessa situação, o cineasta, ao mesmo 

tempo em que dirige, se coloca em uma perspectiva de diálogo com os outros sujeitos 

filmados e permite ao espectador adentrar na realidade da produção, como as 

negociações e relações estabelecidas entre o diretor e os outros enquanto acontecem as 

filmagens. Por exemplo: nas obras de Eduardo Coutinho, percebe-se a forma como o 
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cineasta se aproxima das pessoas durante as filmagens. Enquanto a câmera filma sua 

aproximação, os diálogos estabelecidos se sucedem de maneira natural, de forma que a 

câmera flagra momentos diversos nos quais o cineasta é mostrado em situações nem 

sempre confortáveis, como: rejeição, incertezas e acasos. Em Boca de Lixo (1992), os 

primeiros encontros de Eduardo Coutinho com os catadores de lixo, em São Gonçalo, 

Rio de Janeiro, demonstra uma reação de resistência das pessoas escondendo o rosto e 

fazendo gestos para que a equipe vá embora.  Para conseguir seu intento, Coutinho 

mostra fotografias para algumas pessoas, o que revela uma estratégia de aproximação. 

Momentos como esses capturados pela câmera são reveladores de uma verdade 

inquestionável, pois o que foi flagrado revela o acaso do momento entre os diversos 

atores sociais, e o próprio diretor é mostrado também como um desses atores sociais. 

É importante ainda considerar algumas particularidades no que diz respeito à 

relação realizador e os demais sujeitos filmados: o realizador como sujeito filmado tem 

a vantagem de escolher o que lhe convém para apresentar, sem que isso comprometa a 

sua “imagem” ao ser visto pelo espectador. Para Vallejo (2008), o realizador sempre vai 

ter o poder de construir o discurso que melhor convém, o que não acontece com outro, 

no caso o ator social quando filmado. Este até pode escolher o que falar e construir uma 

representação sobre si mesmo, isso é o seu personagem, mas não significa que tudo o 

que falou e o modo como se mostrou enquanto foi filmado estará no filme pronto. A 

questão que se faz pertinente é quanto aos limites e possibilidades dessa relação entre o 

cineasta e o sujeito filmado no processo de construção do personagem. Afinal o que o 

espectador vê corresponde à verdade? Em obras que apresentam uma estreita relação 

entre ficção e realidade, quais as implicações quanto à representação dos sujeitos frente 

à realidade? 

Cada vez mais conectada com a realidade, isto é, com o cotidiano e o estilo de 

vida dos indivíduos e coletividades, a produção contemporânea de documentários 

dialoga com a ficção. Obras como as de Abbas Kiarostami, Pedro Costa, Mosh 

Makhmalbaff, entre outros diretores dialogam com a realidade complexa da sociedade 

moderna de modo que cada filme parece a própria vida em representação, cujos 

personagens são sujeitos comuns representando a si mesmos e vivendo seus próprios 

papéis. A questão é que, embora a pessoa filmada represente a si mesma, o uso da sua 

imagem e falas será feito conforme o objetivo do cineasta cujo resultado final, no caso o 
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filme documentário, será um personagem construído. Isto é, o que o espectador vê é 

resultado do que é mostrado sobre o outro a partir da escolha do documentarista.  

João Moreira Sales (2005, p. 67) assevera que “percebe-se que documentários 

não são exatamente sobre os outros, mas sobre como os documentaristas mostram os 

outros. A representação de qualquer coisa é a criação de outra coisa. No caso essa coisa 

criada é um personagem”. Um personagem não é uma pessoa, mas o que se mostra 

sobre ela a partir das escolhas feitas pelo diretor do filme. É, portanto, uma forma de 

representação do outro e, consequentemente, da sua relação com os diferentes contextos 

em que esse outro se encontre. Há uma estreita relação entre personagem e 

representação das realidades. Essa representação tem em grande medida a participação 

ou o olhar sobre o outro por parte do cineasta. Para apresentar o outro, no caso a pessoa 

filmada, seu depoimento sobre sua experiência de vida e tudo o que é visto pelo 

espectador sobre essa pessoa constitui apenas uma parte de imagens e de entrevistas 

selecionadas meticulosamente pelo diretor e sua equipe de realização do filme.   

O documentário baseado na história de vida de uma pessoa a transforma em um 

personagem quando o filme está pronto e é apreciado pelo espectador. Por outro lado, 

tal pessoa, ao representar a si própria, com sua imagem, sua voz e suas opiniões, faz 

dessa pessoa um ator social. Erving Goffman (1985) utiliza o termo ator social a partir 

da Teoria do teatro, para tratar da representação realizada pela pessoa nas diferentes 

situações da sua vida. Ator social, portanto, está diretamente relacionado à ideia de 

atuação e representação, o que, consequentemente, nos leva a entender que a pessoa é o 

sujeito histórico que, ao atuar, se torna um ator social e, por sua vez, dessa atuação tem-

se uma representação e, portanto, um personagem construído pela própria pessoa ao ser 

filmada em suas situações cotidianas.  

Essa representação é destacada por Goffman como a representação do eu em 

sua vida cotidiana (1985), o que acontece também na construção do personagem no 

documentário quando a pessoa filmada é mostrada com sua singularidade para a câmera 

e escolhe o melhor jeito de se apresentar, criando assim o seu personagem. O 

personagem nesse tipo de filme é submetido ao cineasta, pois é ele quem tem o poder da 

escolha em relação ao que vai ficar na obra finalizada, mas isso não descarta a 

singularidade e a performance da pessoa filmada. 
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O personagem é, portanto, a imagem que se produziu sobre o outro. Em outras 

palavras, o personagem consiste na representação criada pelos recursos e estratégias 

narratológicas que, por sua vez, constituem uma linguagem cinematográfica. Dessa 

forma, pode-se pensar ainda a imagem criada não apenas como aquilo que o espectador 

vê na tela a partir dos recursos técnicos, como a película ou a imagem digital, mas o 

correspondente ao que foi mobilizado com vistas à produção dos sentidos, os quais 

corroboram para que se tenha uma percepção sobre o que se vê em relação às pessoas, 

às coisas e ao mundo exterior.  

Essa produção de sentido em relação ao outro não se faz apenas considerando a 

imagem material que o espectador vê no filme. Para que o espectador formule uma 

imagem (no sentido de ideia) sobre o personagem visto no filme, ele precisa também 

relacionar o que vê, associar e formular suas ideias a partir do seu mundo, de sua 

experiência e vivências. Dessa forma, temos a construção do personagem a partir da 

mobilização dos programas de produção de sentidos constituídos na obra cujos 

resultados esperados se concretizam no momento da apreciação conforme o contexto 

social e particularidades do espectador. A imagem (representação ou ideia) que o 

espectador faz sobre o que vê em relação ao outro (a pessoa filmada) resulta em um 

personagem construído pelo dialogismo estabelecido a partir da mobilização dos 

recursos fílmicos utilizados na obra, da performance
33

 do sujeito filmado e do contexto 

social do espectador. 

A montagem materializa as intenções e escolhas da direção cujo resultado será 

um personagem construído sobre uma pessoa e parte de seu mundo.  Dessa forma, o que 

há em um filme é, na verdade, aquilo que foi determinado e escolhido para ser visto 

pelo espectador conforme o olhar de alguém, no caso o realizador, sobre o outro e o seu 

mundo.  

Os documentários podem ser vistos como uma forma de representação sobre o(s) 

outro(s) e, por sua vez, sobre o mundo do(s) outro(s) e para serem vistos por muitos 

outros. Tudo que faz parte do outro e de sua vida são ou servem de objetos de atenção 

por parte do cineasta para a realização de um documentário. Entre os vários assuntos de 

interesse para os documentários, encontram-se a violência e a criminalidade. Essas duas 

temáticas se fazem importantes aqui especialmente pelo fato de termos como objeto de 

                                                           
33

 A performance deve ser entendida aqui a partir da concepção de Goffman (1985). 
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nosso estudo a construção dos personagens nos documentários a partir da história dos 

sujeitos envolvidos no contexto da violência urbana. Nicholls (2005, p. 93) lembra que  

 

Para cada documentário há pelo menos três histórias que se entrelaçam: 

a do cineasta, a do filme e a do público. De formas diferentes, todas 

essas histórias são parte daquilo a que assistimos quando perguntamos 

de que trata um certo filme. Isso quer dizer que, quando assistimos a um 

filme, tomamos consciência de que ele provém de algum lugar e de 

alguém. 

  

O tema violência e criminalidade tem sido recorrente na produção de 

documentários a partir dos anos noventa com o chamado cinema de retomada
34

. As 

grandes cidades com seus contrastes evidenciados pela grande quantidade de favelas ao 

lado de áreas ocupadas por condomínios e casas luxuosas tornaram-se cada vez mais em 

principais espaços escolhidos para a produção de filmes de ficção e documentários. Essa 

realidade, destacada em demasia pelos telejornais, se deve, entre outros fatores, ao 

crescimento vertiginoso do tráfico de drogas e das constantes guerras entre traficantes 

de diferentes facções e que tem transformado os moradores em reféns. O cinema por sua 

vez faz a sua parte de modo que a produção de filmes sobre o tema se tornou comum, 

levando ao público a história de indivíduos e suas ações relacionadas ao crime. 

Considerando a pessoa como sujeito representando
35

 e representado nos documentários, 

temos então um personagem. Assim se faz importante estudar as formas de construção 

dos personagens e a representação dos sujeitos nos contextos da violência urbana no 

Brasil. 

                                                           
34

 O termo cinema de retomada passou a ser usado a partir das políticas de incentivo à produção 

cinematográfica nacional nos anos 90, cuja demonstração foi a criação da Lei de audiovisual 8.695/93, 

criada em 20 de julho de 1993. Com isso, a produção de filmes no Brasil, a partir de então, tem 

apresentado um crescimento satisfatório, muito embora ainda careça de mais recursos. Nesse contexto, 

surgiram várias obras voltadas para os diversos problemas sociais, como a violência, a criminalidade, 

associados à pobreza e às desigualdades sociais. 
35

 Utiliza-se o termo reprensentando por considerar que a pessoa filmada escolhida para contar sua 

própria história representa a si própria no documentário. Desse modo, essa pessoa é um sujeito histórico e 

ator social transformada em personagem em razão dos recursos cinematográficos quando o filme é 

finalizado e apreciado pelo espectador. Conforme já destacado anteriormente, diferentemente da 

concepção de Nicholls, vejo o ator social separado do personagem e não um em substituição ao outro. A 

pessoa filmada para contar sua própria história e relatar seu cotidiano e apresentar suas opiniões sobre o 

seu mundo é ator social por representar a si próprio e, consequentemente, se torna personagem quando 

constrói seu discurso na mise-en-scène e, também, pela manipulação do diretor por meio de escolhas de 

recursos e estratégias fílmicas. Nesse processo, a pessoa (ator social e sujeito histórico) é representada no 

filme, pois é resultado de um discurso fílmico e, consequentemente, de um ponto de vista. 
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2.1 Construção dos personagens e representação dos sujeitos nos 

contextos da violência urbana no Brasil 

 

Sabemos que, de forma geral, os personagens construídos nos documentários 

seguem a mesma lógica e estrutura dos chamados filmes de ficção. Conforme já foi 

destacado anteriormente, a partir das ideias de Vallejo (2008), o personagem em geral é 

construído baseado em pessoas cujas características representam uma coletividade ou 

apresentam singularidades. Outras vezes, o personagem pode ser a própria coletividade 

ou instituição, por exemplo. Considerando essas possibilidades, o personagem pode ser 

visto a partir da concepção apresentada por Vogler (2006) de modo a seguir trajetória do 

herói, tendo em vista o papel que desenvolve na narrativa, conforme acontece também 

nos filmes de ficção. 

Nos documentários referentes à violência urbana e à representação dos sujeitos 

envolvidos, temos a construção dos personagens baseada em estruturas narrativas 

conforme os modelos destacados. Na construção dos personagens, percebe-se um 

conjunto de sentidos e significados a partir de recursos e estratégias narratológicas que 

resultam em um mosaico das estruturais sociais brasileiras refletidas nos problemas 

como a violência urbana e nas ações dos sujeitos envolvidos nesse contexto. Essa é, 

portanto, uma particularidade presente na construção dos personagens nos 

documentários relacionados a essa temática.  

Todo personagem é construído no documentário a partir do contexto em que a 

pessoa faz parte, o que se dá nas diversas obras do gênero. O espaço urbano, por 

exemplo, tem sido escolhido para vários documentários voltados para a questão da 

violência e da criminalidade. As favelas e as ruas das grandes cidades estão presentes na 

maioria dos filmes cujas histórias dos sujeitos filmados são contadas a partir dos lugares 

onde a violência e a criminalidade estão de alguma forma associadas. São exemplos: 

Notícias de uma guerra particular (João Moreira Sales, 1998), O prisioneiro da grade 

de ferro (Paulo Sacramento, 2003), Entre a luz e a sombra (Luciana Burlamaqui, 2009); 

O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 

2000) e Ônibus 174 (José Padilha, 2002).  

Vallejo (2008, p. 87) afirma que “el espacio es um elemento más de 

caracterizacion de los personajes. La informacion que nos aporta el espacio en el que 
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aparece un actor social va a contribuir a nuestra construccion de su personalidad”
36

. 

Nessa perspectiva, a escolha dos sujeitos filmados e até mesmo o momento e o local nos 

quais são vistos pelo espectador já denota uma identificação. Quando acontece de forma 

diferente, como em uma entrevista realizada em um estúdio, o sujeito filmado está de 

alguma forma associado ao contexto da violência urbana, seja como testemunha ou 

como alguém que fala sobre o outro relacionado às ações em torno da violência.  

A construção dos personagens no documentário pode seguir a estrutura 

encontrada nos filmes de ficção de modo a relacionar a pessoa ao lugar onde ocorre(u) a 

ação, as implicações da ação e os outros sujeitos envolvidos e, por fim, o discurso 

construído em torno do sujeito e sua ação frente ao mundo histórico e a realidade 

representada. 

Maria Beatriz Colucci (2007, p. 88) lembra que dos anos 1950 aos 1960 a 

temática da violência urbana no cinema brasileiro ganhou força com o Cinema Novo, 

tendo como espaço privilegiado as favelas brasileiras. Os filmes de Nelson Pereira dos 

Santos, Rio 40 graus (1955) e Rio zona norte (1957) são considerados marcos da 

transição para o cinema moderno brasileiro. As favelas se tornaram personagens 

centrais no cinema como lugar da pobreza e da violência, frutos da indiferença do 

Estado em relação às camadas populares da sociedade. Desse modo, os sujeitos 

filmados são também personagens que denunciam as desigualdades sociais e as 

estruturas responsáveis pela manutenção da pobreza e da miséria.  

É nesse tipo de cinema voltado para as classes populares e seus problemas, como 

a violência e a criminalidade, que se percebe um engajamento com as necessidades 

sociais e, ao mesmo tempo, a denúncia da ausência do Estado quanto à solução dos 

problemas sociais que afetam a maioria da população brasileira. Ao lançar o olhar para 

a proposta reflexiva trazida com o Cinema Novo no Brasil, podemos perceber em 

primeira instância que o contexto e o lugar do sujeito filmado, cuja narrativa conta a sua 

história, consiste em fator preponderante na construção dos personagens. O espaço 

urbano da favela denuncia as estruturas sociais geradoras das desigualdades, ao mesmo 

tempo em que contribui na caracterização do personagem como fruto do meio.  

                                                           
36

 O espaço é um elemento mais de caracterização dos personagens. A informação que nos dá o espaço 

em que você tem o ator social contribui para a nossa construção de sua personalidade.  
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Nessa construção, percebe-se ainda que não é pelo fato de ser pobre que se é 

bandido, mas são as estruturas sociais criadas que contribuem para o crescimento de 

pessoas envolvidas com ações relacionadas ao crime. Com isso, tem-se o agravamento 

dos problemas sociais como a violência urbana, e o estado se revela incompetente para 

sua solução. Em Notícias de uma guerra particular, por exemplo, os depoimentos do 

chefe geral da Polícia Civil, Hélio Luz, de moradores do Morro Santa Marta, do Capitão 

Rodrigo (do BOPE), entre outros, apontam para problemas estruturais e para a falta de 

políticas mais apropriadas para a solução do problema da violência e da criminalidade. 

Os espaços escolhidos, no caso as favelas das grandes cidades brasileiras, apresentam os 

personagens excluídos, “invisíveis”, sem perspectiva. Esses personagens são ignorados 

pelo Estado, cujas políticas adotadas não têm resolvido os principais problemas da 

população que se mostra “carente de tudo”, como moradia digna, segurança, saúde e 

educação de qualidade. 

No momento em que os cineastas sobem aos morros para filmar os diferentes 

sujeitos sociais (moradores, traficantes, polícia, menores infratores e lideranças 

comunitárias) para saber a opinião deles sobre a realidade na qual estão inseridos, têm 

os personagens construídos relacionados diretamente ao lugar onde acontecem os fatos. 

Por sua vez, temos também as diferentes vozes sobre os problemas enfrentados por 

todos. Colucci (2006, p. 104) expõe que 

Em sua circunstância histórica, e nas condições criadas pelas relações 

estabelecidas entre diferentes sujeitos na presença da câmera, visões da 

realidade histórica parecem transparecer. Um sentido coletivo se 

sobressai aos filmes, em algo como uma antropologia compartilhada. 

As histórias de vida apresentadas compõem uma visão geral acerca das 

razões sociais da violência urbana que, em seus discursos específicos, se 

identificam, se complementam ou se contrapõem. 

 

Os personagens nessa perspectiva de Colucci são identificados a partir de um 

problema comum a todos: a violência urbana, muito embora faça parte de diferentes 

lugares, como as grandes metrópoles (Rio de Janeiro, São Paulo e Recife) destacadas 

nos documentários: Notícias de uma guerra particular, Prisioneiros da grade de ferro, 

O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas e Ônibus 174. Desses quatro 

documentários analisados pela autora, entre os quais dois fazem parte do nosso corpus 

de estudo, os personagens são representativos de coletividades marcadas pela pobreza e 

pelo problema da violência, em que o Estado tem se revelado ausente.  
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Aqui temos também a escolha dos sujeitos históricos que protagonizam os 

filmes, os quais são atores representantes de si mesmos transformados em personagens 

pelas estratégias e recursos cinematográficos. Pelo fato de serem representantes de si 

mesmo são, portanto, atores sociais, e são transformados em personagens nos filmes. A 

escolha dos sujeitos para o filme, conforme destacou Vallejo (2008), pode ser 

representativo de uma coletividade ou pode se basear nas peculiaridades dos sujeitos e 

sua história de vida. Dessa forma, temos a possibilidade de a escolha se basear em 

estereótipos, tendo em vista que nem sempre os sujeitos representam de fato o grupo ou 

a classe, embora isso possa acontecer em função das escolhas do cineasta motivadas 

pelo seu olhar ideológico sobre o outro, no caso primeiro; no segundo caso, é possível 

que a singularidade ou idiossincrasia seja fruto de uma escolha que favoreça uma 

identificação do espectador com o personagem, mas que também conduza a uma visão 

preconceituosa sobre o outro.  

Nos filmes sobre violência, muitas vezes a pobreza é vista como a causa central 

desse problema, de forma que toda favela seria vista como lugar de bandido, do tráfico e 

de pessoas fadadas a conviverem com experiências de violência e criminalidade e outros 

problemas correlatos, o que constitui uma visão estigmatizada. Por outro lado, isso 

resulta na construção de personagem espetacularizado
37

 pelo realizador do filme e para 

o deleite do espectador. 

Na compreensão de Ismail Xavier (2007), a partir do início do século XXI os 

filmes brasileiros de ficção, ou não, têm assumido uma característica inovadora quanto 

ao lugar dos sujeitos filmados de forma a construir personagens mais complexos em 

suas diferentes situações. Dessa forma, os filmes não mais apostam na determinação dos 

sujeitos frente às condições em que se encontram. Com isso não se pautam em 

personagens típicos, como no modelo sociológico destacado por Bernardet (2003). 

  Percebe-se uma relativa presença de documentários brasileiros nos quais os 

personagens são construídos com vistas a mostrar os sujeitos potencializados, isto é, 

capazes de agir e de se autoafirmarem
38

, até mesmo diante do processo de filmagem.  

Há uma tentativa de fugir de uma perspectiva totalizante dos personagens de modo que 
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 Utilizo o termo espetacularizado no sentido de Guy Debord, cuja obra central, A sociedade do 

espetáculo, critica, entre outros aspectos, a alienação na sociedade capitalista. 
38

 Ver ZANETTI, Daniela. O cinema da periferia: Narrativas do cotidiano, visibilidade e 

reconhecimento social.  Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. 
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se aposta nas pessoas comuns, sujeitos particularizados e singulares, conforme a 

compreensão de Agamben
39

 (1993). Para Cristiane Lima (2008. p. 1), embora essa 

preocupação se apresente nos filmes brasileiros, até o momento se percebe ainda que 

“quando os filmes se lançam à difícil tarefa de fazer um diagnóstico da vida social, eles 

acabam por recolocar os sujeitos em situações generalizantes (e muitas vezes 

estigmatizantes), as quais o documentário tende a rejeitar”.  

Nos filmes relacionados à violência e à criminalidade, com destaque para o 

narcotráfico, como Falcão: meninos do tráfico (MV Bill e Celso Athayde, 2006), 

Jardim Ângela (Evaldo Mocarzel, 2006) e Notícias de uma guerra particular (João 

Moreira Salles, 1999), percebe-se essa visão determinista e estereotipada dos sujeitos 

filmados. Essa perspectiva parece dissonante em relação à proposta dos documentários e 

seus realizadores, tendo em vista que a ideia era exatamente servir de denúncia social, 

pelo menos no caso da obra de MV Bill e Celso Athayde. Nota-se que, em vez de um 

personagem baseado no modelo geral para o particular, isto é, a partir de sujeitos 

escolhidos ou vistos como representativos de grupos ou coletividades, são priorizados 

os sujeitos comuns, singulares para construir os personagens. Mas é na relação entre 

realizadores e sujeitos filmados que são criadas as condições necessárias para o 

surgimento de novos personagens a partir dos contextos da produção e da realidade 

histórica dos sujeitos.  

Os documentários voltados à temática da violência e da criminalidade nas 

grandes cidades têm seus personagens construídos a partir de situações conflitantes e 

dramáticas, cujos realizadores são também sujeitos históricos moradores de subúrbios e 

periferias. Tal fato não deixa de interferir sobremaneira nas escolhas para a realização 

de filmes sobre os outros inseridos muitas vezes em contextos sociais de exclusão. 

Dessa forma, assim como acontece em qualquer obra cinematográfica, o filme sobre o 

outro resulta em um conjunto de sentidos e de significados que conformam um discurso 

sobre o outro a partir da ótica do realizador. Nessa perspectiva, a construção de seus 

personagens será motivada, entre os vários fatores, por ideologias e concepções forjadas 

a partir do habitus
40

 de quem produz. Isto é, o documentarista reúne seus elementos e 

                                                           
39

 Para Giorgio Agamben, esse conceito diz respeito a uma figura qualquer, o que se opõe ao típico. Esse 

sujeito singular é “enquadrado e categorizado a partir de suas particularidades” (RENNÓ, 2005). 
40

 Conforme destacado por Pierre Bourdieu (1996). 
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estratégias narrativas conforme seus esquemas de percepção das estruturas sociais de 

forma a exteriorizá-las a partir do encontro com os outros sujeitos em seus contextos.  

Em outras palavras, significa que o lugar reservado ao outro, por exemplo, 

resulta da confrontação dos mundos do realizador e dos sujeitos filmados, mas em um 

processo de intersecção conforme o contexto histórico, político, social, econômico e 

cultural da produção da obra. As ideias sobre o outro a ser filmado estão presentes, 

portanto, desde o momento da escolha das pessoas que serão personagens no 

documentário a ser realizado. Com isso os sujeitos têm a oportunidade de afirmarem-se 

ou serem sujeitos autônomos, conforme a relação estabelecida com o sujeito filmador. 

Cristiane Lima (2008, p. 2) afirma que,  

 

Se do ponto de vista teórico o documentário é o lugar apropriado para 

que os sujeitos possam exercer essa afirmação – já que o seu objetivo 

último é acolher o outro, tal como defende Jean-Louis Comolli (2004) –

, por outro lado, a pobreza e a violência se configuram como uma 

situação-problema que parece não deixar espaço algum para a liberdade, 

de modo que os sujeitos aparecem, frequentemente, já condenados a um 

destino inevitável. 

 

Na citação, nota-se uma visão determinista sobre os sujeitos filmados ligados à 

pobreza e à violência que parece influenciar na construção dos personagens nos filmes 

relacionados àquela temática. Em Notícias de uma guerra particular, podemos ter como 

exemplo que corrobora com essa visão quando se percebe praticamente os sujeitos 

filmados, moradores do morro Santa Marta, serem mostrados como reféns da situação 

de confronto entre as facções criminosas e dessas com a polícia. Os depoimentos dos 

moradores Adão e sua esposa Janete, reforçam a ideia de que a questão do tráfico e suas 

trágicas consequências para a sociedade parecem consistir em um “mundo sem volta” 

diante de uma guerra particularizada que impõe aos moradores, à polícia e aos 

traficantes um destino inevitável. Em Notícias de uma guerra particular, isso se 

confirma no trecho a seguir: 

O tráfico de um lado melhorou do outro lado não, porque antes de 

existir o tráfico a polícia quando entrava na favela ela já entrava 

metendo o pé na porta da sua casa e já vinha quebrando tudo. Então 

essas armas quando entraram na comunidade por meio do tóxico fez 

com que eles entrasse com mais cautela. Entendeu? E, eles andam com 

medo porque tão sabendo que essa nova geração; essa nova geração, 
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essa juventude, eles são, eles tem um espírito suicida. Eles não querem 

saber se eles vão morrer, se eles vão matar. Eles querem defender a 

comunidade dessa entrada violenta da polícia. É o lado bom das armas. 

Agora o lado negativo, o lado cruel das armas é que quando eles tem 

que cobrar seja de pessoa lá de baixo, seja da nossa comunidade, eles 

não vão medir; eles não querem saber se é menor, se não é, entendeu? 

Se eles puderem matar e esquartejar, cortar e colocar lá prá todo mundo 

vê como exemplo prá ninguém vacilar, porque se não vai prá vala; eles 

são capaz disso (NOTÍCIAS DE UMA GUERRA PARTICULAR, 

6’,50” a 8’, 11”). 

 

Tal realidade levada ao cinema, tendo como principais representantes os 

próprios sujeitos envolvidos no contexto da violência, é apresentada a partir de novos 

significados e sentidos construídos em razão da intervenção da câmera e da equipe de 

produção. Temos então a construção dos personagens diretamente ligada à 

representação da realidade, isto é, do contexto em que os sujeitos históricos estão 

inseridos. Para tanto, os cineastas lançam mão daquilo que está ao seu alcance de modo 

a não se eximirem de esquemas ou padrões que determinam as condições dos 

personagens nos documentários no que diz respeito ao lugar que ocupam, isto é, 

condições de autonomia, de autoafirmação ou de comodidade.  

Em outros termos, significa considerar os sujeitos filmados de modo a permitir 

poder de voz ou serem meros instrumentos moldados pela ótica do cineasta e das 

condições e natureza da linguagem cinematográfica. Os documentários sobre a 

violência urbana, produzidos a partir dos anos 1990, têm nesse período uma forte 

influência da conjuntura daquele momento, tendo em vista o crescimento do número de 

homicídios envolvendo o tráfico de drogas e, consequentemente, das políticas de 

repressão ao crime levadas a cabo principalmente no Rio de Janeiro no período
41

. As 

guerras entre traficantes e policiais e o crescimento dos homicídios foram bastante 

evidenciados pelos meios de comunicação de massa, principalmente a Televisão, o que 

resultou em uma espetacularização midiática de modo a tornar a temática da violência 

urbana em um dos temas centrais na sociedade. 

Esse contexto influenciou cineastas na escolha do tema para os documentários 

de forma que os principais sujeitos envolvidos com a violência e a criminalidade, tendo 

como lugar os morros e favelas das grandes cidades, onde o narcotráfico fincou suas 
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 Para aprofundamento sobre o crescimento da violência e da criminalidade no contexto apontado, ver 

Adorno ( 2000), Leeds (1999), Nascimento (2003), Zaluar (1994, 1999, 2000) e Velho (2000). 
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raízes em consequência da quase total ausência do Estado, tornaram-se personagens 

centrais em seus filmes. A partir desses personagens, temos a representação do que 

Ramos (2008) chama de popular criminalizado.  

A construção dos personagens nos filmes brasileiros sobre a violência, seja 

documentário ou ficção, revela-se em uma construção sobre o outro excluído motivado 

por razões diversas, entre as quais destacam-se: o contexto histórico, a influência 

midiática, a culpa ou afeto, a idealização, a indignação ou a conformação. 

O contexto histórico, conforme já demonstrado, influencia na escolha do tema e 

dos procedimentos nos diversos processos da produção do filme. A motivação do 

diretor para a escolha dos sujeitos participantes no documentário, por exemplo, tem 

estreita relação com o lugar ou importância que ocupam no contexto social, como ações 

e acontecimentos considerados importantes. Se uma pessoa é escolhida como 

representante do grupo social, como acontece em Falcão: meninos do trafico, quando 

alguns menores falam sobre a vida no tráfico, temos então um personagem construído a 

partir do papel que o sujeito, no caso o menor, ocupa naquele contexto. No caso de 

Hélio Luz, esse personagem se fez presente no filme Notícias de uma guerra particular 

(João Moreira Sales), principalmente pelo fato de ocupar naquele momento a função de 

Secretário de segurança pública do estado do Rio de janeiro. 

Quanto à influência midiática, especialmente os telejornais, temos várias notícias 

de crimes e ações de violência diariamente sendo levadas aos lares até mesmo em pleno 

horário nobre
42

. Os filmes O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000), 

Ônibus 174 (2002) e Notícias de uma guerra particular (1998), só para citar alguns, 

apresentam, em comum, elementos narrativos baseados em reportagens midiáticas, 

especialmente a TV. Até mesmo a história da escolha do tema e dos sujeitos filmados, 

transformados em personagens centrais nos documentários, se deu em razão da 

visibilidade daqueles motivada especialmente pelas reportagens televisivas. No caso do 

Ônibus 174, a narrativa é toda construída a partir da história do sequestro do ônibus que 

deu nome ao filme de José Padilha, cujo drama envolvendo vítima e sequestrador foi 
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 Considera-se aqui horário nobre a o período do almoço e do jantar, mais precisamente ao meio dia e às 

18 horas. Nesses horários, os espectadores em sua maioria costumam assistir à TV. São exatamente 

horários dos trabalhadores e estudantes que chegam para o almoço e para o jantar e costumam descansar 

diante da TV. São nesses horários que a maioria das emissoras de TV, especialmente as regionais, 

costuma passar programas populares voltados para a temática da violência e a pobreza. 
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transmitido ao vivo pelas principais emissoras de TV do país durante mais de quatro 

horas.  

Ônibus 174 é um exemplo de documentário produzido em razão da cobertura 

midiática de um acontecimento transmitido demasiadamente. O diretor José Padilha 

tomou como base para o seu filme sobre esse caso o vasto material produzido pelas 

principais emissoras de TV do país na época.  Na cobertura midiática, o sequestro do 

ônibus 174, na tarde de 12 de junho de 2000, em uma região central da cidade do Rio de 

Janeiro, o Jardim Botânico, transformou o acontecimento em um verdadeiro reality 

show. O tema da violência urbana ganhou nesse dia ingredientes suficiente para que a 

mídia, sobretudo a televisão, levasse à população o medo e o terror protagonizado por 

um jovem de 21 anos que mantinha sob a sua mira 11 reféns.  

O personagem construído pela mídia televisiva, especialmente, fez do jovem 

Sandro o mais perigoso dos bandidos, ignorando assim a sua vida pregressa e sua 

subjetividade como qualquer ser humano
43

. As imagens aterrorizantes, como a do 

Sandro, na condição de sequestrador empunhando um revólver enquanto segurava uma 

refém e ameaçava matá-la, foram levadas aos lares brasileiros repetidamente. Esse foi 

um dos motivos que levaram o diretor José Padilha a refazer história do acontecimento 

do ônibus 174 priorizando o sujeito protagonista Sandro Nascimento.  

Com o filme Ônibus 174, a proposta de Padilha é desconstruir a imagem feita 

sobre Sandro pela cobertura midiática na época e mostrar o outro lado do personagem, 

destacando aspectos de sua história de vida, marcada por tragédias e os possíveis fatores 

que conduziram esse jovem a protagonizar o evento do sequestro na tarde de 12 de 

junho de 2000. Entre eles destaca-se o fato de ter visto, quando criança, a sua mãe ser 

assassinada a facadas. O personagem Sandro é construído como vítima da sociedade. 

Sandro é, portanto, um representante da maioria excluída, no caso os jovens moradores 

de rua e tidos como “invisíveis” para a sociedade. A espetacularização proporcionada 

pela mídia sobre o caso do ônibus 174 influenciou na construção de um personagem 

vitimado pela sociedade no documentário de José Padilha. Em Notícias de uma guerra 

particular, também encontramos imagens de arquivos de TV, da antiga Rede Manchete, 

                                                           
43 Para mais detalhes, ver a dissertação de mestrado de ROCHA , Leonardo Coelho em: O caso Ônibus 

174: Entre o documentário e o telejornal, 2004. in: 

<http://www.bocc.ubi.pt/_listas/tematica.php?codtema=42> Acesso em: 26 abr. 2010. 
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destacando “um tiroteio e fuga espetacular (seguida de morte) de dois garotos, em uma 

sequência que envolve tiros em grande proximidade, com exposição do fotógrafo ao 

risco de vida” (RAMOS, 2008, p. 211).  

No filme de João Moreira Sales, os personagens são sujeitos testemunhas da 

realidade dramática de violência protagonizada pelo narcotráfico em uma das favelas do 

Rio de janeiro, o Morro Santa Marta. Entre eles destacam-se: traficantes, menores 

infratores, policial do BOPE, moradores e o chefe da Polícia Civil. O lugar e o contexto 

em que se encontram, incluindo a cobertura da mídia, influenciam na construção desses 

personagens. São assim determinados conforme a perspectiva que orienta a 

representação dos sujeitos relacionados às condições históricas das periferias das 

grandes cidades brasileiras e estigmatizadas pela mídia quando o assunto é violência, 

pobreza e criminalidade.  

Ramos (2008) ressalta a postura dos cineastas em relação à representação do que 

ele chama de popular criminalizado como um acerto de contas do outro sobre o 

popular. Segundo o autor, um exemplo é o fato de os cineastas pertencerem, em sua 

maioria, à classe média. Certamente esse fato interfere na visão sobre o outro tornado 

personagem no documentário, pois há uma forte tendência a reportar o outro a partir das 

lentes próprias, isto é, da experiência de vida da qual cada um participa. Na 

representação do outro criminalizado a partir do olhar da classe dominante encontram-

se os cineastas, muitas vezes, representando na tela o outro como uma forma de diálogo 

com aqueles da sua própria classe. E isso permite mais liberdade ao cineasta, conforme 

acredita Ramos (2008, p. 213), ao afirmar que 

Na representação da alteridade que estamos chamando de popular, 

costuma-se tomar liberdade que não tomamos ao representarmos o 

mesmo da classe. Apesar do desejo de cumplicidade com o outro 

popular, transparece em nosso cinema uma forma de estar sem 

cerimônia com esse outro, característica de uma classe que domina há 

séculos as condições de enunciação da figura do outro.  

 

As palavras de Ramos nos remetem à questão da culpa ou afeto como 

motivadores nas escolhas dos temas e dos sujeitos filmados para serem transformados 

em personagens centrais em seus filmes documentários. Ao mesmo tempo em que os 

cineastas têm liberdade para representarem o outro excluído em seus filmes, tendo em 

vista a comodidade de classe, característica da condição de quem “domina há séculos as 
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condições de enunciação da figura do outro”, temos a representação do outro excluído 

como uma forma de catarse, de expurgo por parte dos membros dessa classe 

privilegiada. Trata-se de uma representação motivada pela culpa de quem 

historicamente domina, inclusive a ponto de impor uma percepção negativa e muitas 

vezes humilhante sobre o outro marginalizado. No caso do popular criminalizado, as 

imagens intensas de horror se tornaram comum, típicas dos programas policialescos 

exibidos nas TVs. Os personagens nesses documentários voltados para o popular 

criminalizado em geral são mostrados em situações dramáticas que incluem: desespero, 

revolta, miserabilismo, sofrimento e dor. Temos assim uma representação de realidades 

cuja consequência parece estigmatizar ainda mais os sujeitos sociais ligados à pobreza e 

à violência urbana.  

São assim personagens presos às estruturas sociais historicamente definidas por 

uma luta desigual perpetrada ao longo do tempo. Temos então um dilema em relação à 

construção dos personagens nos documentários voltados para o popular criminalizado: 

ao se basear em modelos representativos, isto é, do particular ao geral, de modo a 

escolher sujeitos como forma de representar uma coletividade, por exemplo, favelados, 

tem-se como resultado estereótipos e estigmatização das pessoas moradoras de favelas 

como coitados ou como potenciais perigosos. Por outro lado, se o documentário prioriza 

a singularidade, a excentricidade ou a afirmação do sujeito filmado ligado à pobreza, 

tem-se a tendência a mostrar um personagem espetacularizado em razão das suas 

características próprias e moldados pela ótica de dominação
44

, no caso o realizador do 

filme. Em outros termos, ao tentar negar o distanciamento em relação ao outro, 

considerado diferente ou esquisito, por meio de estratégias reflexivas, como entregar a 

câmera para que os sujeitos filmem sua própria experiência de vida (Prisioneiros da 

grade de ferro), ensaia-se uma aproximação que tende a ser negada na montagem a 

partir do olhar de quem dirige. São exemplos em Prisioneiros da grade de ferro, 

imagens chocantes, como fotografias de um preso morto a facadas pelos outros presos; 

cenas de um suposto ritual satânico protagonizado por outro preso, entre outros. 

Ressalta Ramos (2008, p. 213) que “é no espaço da liberdade em relação à imagem (e à 

palavra) de outrem que se constitui a distância na qual cresce a imagem cruel, a imagem 

do horror, ou, no seu pressentimento, a tentativa de fugir dela”.  
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 O sentido de ótica da dominação aqui deve ser visto como o posicionamento das classes privilegiadas 

as quais insistem em mostrar o outro (o popular) como inferior, o que remete a estigmas e estereótipos. 
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A liberdade da qual se refere Ramos está principalmente no fato da escolha do 

realizador do documentário, que em geral pertence à classe social privilegiada, não 

poupar o sujeito filmado de modo a mostrá-lo em situações deprimentes, esdrúxulas, o 

que contribui para sua banalização. Apresentam-se cenas de horrores nas quais o sujeito 

popular criminalizado é visto como uma coisa qualquer, um objeto espetacularizado 

para o deleite do espectador, muito embora cause estranheza ao espectador.  

O foco no sujeito popular criminalizado ligado ao espaço da periferia e seus 

problemas, como a violência, principalmente em razão do narcotráfico, tem-se dado de 

forma a construir um personagem estigmatizado no documentário. Tem-se dessa forma 

uma escolha cujo resultado está mais em um diagnóstico do mundo da periferia 

fundamentada em um olhar generalizante. Mesmo quando o realizador do filme 

pertence à classe dos sujeitos filmados, às vezes parece inevitável a estigmatização em 

função das estruturas estabelecidas, que impõem uma caracterização dos personagens a 

partir do binômio vítima ou culpado.  

No caso de quando o realizador opta por um personagem vitimado, tal fato tem 

geralmente suas motivações na estrutura desigual construída durante todo o processo 

histórico da sociedade e apresentada na relação entre dominador e dominado. Ou seja, 

os sujeitos filmados se tornam personagens construídos muitas vezes em razão da 

conformação social estabelecida pela realidade para a qual foram conduzidos 

historicamente. Em Falcão: meninos do tráfico, temos a preocupação dos realizadores 

em mostrar os personagens como vítimas da sociedade desigual a qual impõe uma vida 

sem perspectivas para os meninos envolvidos na realidade do tráfico nas favelas 

brasileiras. 

 O filme foi rodado em vários lugares do país e destaca a realidade vivida pelos 

meninos que se tornam “trabalhadores” do narcotráfico como uma forma de escapar da 

pobreza, da miséria e da falta de perspectiva em que se encontram. Assim Falcão tem 

em seus personagens uma demonstração da falta de políticas públicas que atendam as 

necessidades dos meninos e meninas de rua.  

A realidade de pobreza e da exclusão torna as favelas das grandes cidades 

brasileiras em um ambiente propício para as ações criminosas relacionadas ao 

narcotráfico. Nesse contexto, os documentários têm atuado de modo a revelar os seus 

personagens como frutos do meio, impotentes diante da teia das estruturas sociais 
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tecidas historicamente sob a ótica da dominação. Quando os realizadores são os sujeitos 

que vivenciam experiências cotidianas em contextos sociais relacionados à pobreza e à 

exclusão social, podemos encontrar, também, estratégias de produção de discursos 

voltados para a autoafirmação. No filme de MV Bill e Celso Athayde, conforme já 

apontado, encontramos tais estratégias, muito embora o conjunto da obra não deixe de 

mostrar um discurso generalizante que coloca os sujeitos filmados em situação de 

vítimas. 

Nesse sentido, percebe-se a presença do realizador como ator social, o que lhe 

confere uma posição de prestígio. Na relação de poder presente entre o realizador, que 

também é ator social, com os demais sujeitos filmados, no caso os menores infratores, 

tem-se a escolha das imagens, dos depoimentos, dos espaços filmados, entre outros 

elementos, totalmente sob o controle do realizador. Assim, MV Bill e Celso Athayde 

exercem o poder de fazer suas escolhas, as quais se caracterizam por um discurso 

ideológico como forma de chamar a atenção da sociedade para a realidade dos meninos 

que entraram no caminho do tráfico. Colocá-los então como vítimas parece ser, na 

concepção dos realizadores, a melhor forma de sensibilizar a sociedade para aquela 

situação. Trata-se de tornar visíveis as condições de vida dos que se encontram na 

marginalidade em meio à pobreza e à falta de perspectiva.  

Os dois realizadores têm ainda em comum o fato de serem da mesma origem; 

são, pois, moradores de favela, o que permite facilidade no que concerne ao tratamento 

do tema por conhecerem de perto os problemas relacionados ao tráfico e seus sujeitos 

envolvidos. Serem moradores de favela e também realizadores do filme juntamente com 

a Central Única de Favelas – CUFA –, confere aos cineastas poder de voz e, portanto, 

mais autonomia para tratar de tema tão polêmico. Temos, portanto, uma situação de 

autorrepresentação, tendo em vista que quem fala da situação da violência, do tráfico e 

da situação de pobreza dos moradores da favela são seus representantes diretos.  

A realização de um filme sobre a realidade dos menores envolvidos no tráfico e 

também moradores de periferias significa um olhar de dentro como forma de construir 

um discurso autoafirmativo. Trata-se de construção de um discurso a partir de dentro, 

isto é, busca por meio de estratégias e recursos diversos como imagem, som, voz, 

reportagens, música etc., formas de representação do seu mundo em contraposição ao 

que os outros veem, pensam e impõem. Vários documentários sobre o mundo da 
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periferia e produzidos pelos seus moradores se colocam nessa perspectiva de 

autoafirmação de diferentes formas. As músicas de rap, a dança, o teatro, entre outras 

formas de arte e expressões culturais, por exemplo, passam a ser formas de 

manifestação, de enfrentamento e de denúncia das desigualdades sociais. É também 

uma maneira de tornar visível o universo das favelas e periferias no sentido crítico e 

positivo e não generalizante. Assim os sujeitos filmados e realizadores, ao mesmo 

tempo, sabedores do poder da imagem, não só no sentido técnico, mas como 

visualização construída pela ação humana como forma de representação sobre o mundo, 

elaboram seus discursos em confrontação aos que lhes são impostos. Em outros termos, 

significa construir um imaginário próprio como forma de desconstrução dos estigmas e 

estereótipos criados ao longo do tempo pelos outros.  

Gustavo Souza (2011, p. 112) destaca que em um passado não muito remoto, era 

imprescindível saber ler e escrever; hoje, além desses dois aspectos, é preciso também 

ter a clareza sobre o potencial de uma imagem e saber utilizá-lo. O autor se refere à 

produção audiovisual brasileira estimulada a partir da década de 1990 em razão de leis 

de incentivo, resultando na exibição de obras diversas em salas de circuito comercial 

além de festivais e mostras específicas. Nesse contexto, a produção de audiovisual por 

parte dos moradores de subúrbios e da periferia experienciam novas possibilidades de se 

tornarem visíveis e, principalmente, de construir um novo imaginário sobre seu modo 

de ser e de enfrentar as dificuldades a partir de “filmes realizados em oficinas de cinema 

e audiovisual espalhados em diversas cidades brasileiras” (SOUZA, idem).  

Daniela Zanetti (2010, p. 93) destaca diversas atividades desenvolvidas 

relacionadas ao cinema da periferia, as quais demonstram a busca pela autoafirmação e 

visibilidade dos seus moradores. Entre as atividades encontram-se O Cine Cufa e Visões 

periféricas realizados com o apoio da ONG Nós do morro, no Rio de Janeiro. Outros 

eventos da mesma natureza são o Festival Cine Favela de Curta-metragem (São Paulo), 

Favela é isso aí; Imagens da Cultura Popular (Belo Horizonte); o Cine Periferia 

Criativa (Distrito Federal); a Mostra Subúrbio em Transe de Cinema Suburbano (RJ) e a 

Mostra Cinema na Laje, que é parte da programação da Mostra Cultural da Cooperifa (SP).  

A produção audiovisual realizada pelos moradores das periferias, com o apoio 

de cineastas, intelectuais e de organizações não governamentais, tem se voltado para os 

problemas diversos vividos pela maioria dos moradores das favelas e periferias 
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brasileiras. A violência e a barbárie têm sido confrontadas com a arte e a cultura. A 

violência, embora seja um dos problemas centrais também destacados pelos realizadores 

de produtos audiovisuais da periferia, é representada por outro ângulo, isto é, paralela a 

ações afirmativas capazes de sensibilizar principalmente os jovens no sentido de 

mostrar que a arte é um caminho eficaz para o enfrentamento da violência e da 

criminalidade. Para esse enfrentamento, a arte se serve desses problemas como objetos 

de representação, destacando as experiências e as expressões de cidadania, modos de 

vida da própria comunidade, os quais se impõem à violência como expressão única da 

favela, conforme é demasiadamente mostrado pela mídia. 

Como estratégia de autoafirmação, a produção da periferia tenta quebrar o 

binômio dominador-dominado, culpado-inocente, tão evidenciado nas narrativas, 

principalmente de ficção, voltadas para as periferias brasileiras. É destacando que há 

vida em movimento, além da violência, muitas vezes gratuita e espetacularizada, que os 

realizadores de audiovisuais das periferias utilizam estratégias afirmativas. Em 

consequência disso, temos outra visão da favela e, portanto, a desconstrução de 

estigmas e estereótipos com a possibilidade de um novo mundo a ser mostrado como 

forma de enfrentamento da violência e da criminalidade. Com isso, os personagens são 

construídos a partir dos sujeitos reais que adicionam novos sentidos e significados para 

a representação das realidades históricas e dos sujeitos relacionados às experiências de 

vida das periferias, com destaque para suas formas de enfrentamento à violência e à 

barbárie imposta pelo narcotráfico. 

Quando a obra foca a violência e suas consequências, os sujeitos produtores da 

periferia não fogem dos modelos clássicos de narrativas de modo que dão ênfase aos 

recursos dramáticos. Nesses filmes, o narcotráfico, o crime, a morte, o choro e a tristeza 

se tornam lugar comum. A montagem se ocupa em mostrar aspectos da realidade trágica 

para os que seguem o caminho do narcotráfico. Um fato relevante está na forma de 

mostrar que essa é também uma realidade, mas não a única que se apresenta na favela. 

Temos nesse processo o personagem construído baseado em programas de efeitos cuja 

montagem permite ao espectador uma leitura emocional, sensorial e cognitiva da obra 

de modo a associar a história do sujeito à realidade e aos descaminhos resultantes do 

envolvimento com o narcotráfico.  
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A combinação dos recursos utilizados para a produção dos efeitos desejados 

segue o modelo clássico da imitação da realidade com ênfase na tragédia que imita a 

realidade dolorosa tal qual encontramos na perspectiva aristotélica. A morte, por 

exemplo, constitui o elemento em torno do qual a desordem se estabelece e, por sua vez, 

espalha medo e terror bem como um sentimento de impotência diante do destino trágico 

dos envolvidos. Essa realidade parece mais forte quando o que está em foco é o espaço 

da favela, isto é, de um ambiente resultado de uma construção histórica e estruturado 

como condição natural para a manutenção do status quo. Nesse ambiente, os sujeitos se 

colocam na contramão do que foi imposto ao longo do tempo por força da relação de 

classes instituída historicamente. Nessa relação, o popular criminalizado é 

estigmatizado por estar na base da pirâmide social. É essa realidade desigual que os 

produtores da periferia, conscientes da estigmatização que sofrem no espaço da favela, 

procuram superar.  

Como estratégia frente à espetacularização midiática sobre o tema da violência e 

da criminalidade, mesmo quando produzem obras relacionadas ao tema, procuram 

atribuir novos significados de modo a representar a realidade a partir de personagens 

construídos com vistas à humanização. A violência, a morte e o drama das pessoas, 

especialmente das famílias que perderam seus entes em razão do tráfico de drogas, 

passam a servir de material para a produção cultural, permitindo assim um novo olhar 

sobre um dos principais problemas das favelas e periferias enfrentados pelos seus 

moradores. Ou seja, representam a si próprios e às suas realidades históricas e 

representam ao seu modo o drama e a tragédia como forma de enfrentamento ao 

problema da violência e da criminalidade.  

Nesse processo, a ficção e a realidade se encontram para a autoafirmação dos 

sujeitos frente às dificuldades, dramas e tragédias em torno do tema da violência. Esta 

serve de material simbólico para a produção cultural, principalmente de audiovisual. 

Zanetti (2012, p. 175) destaca que  

Para Xavier (2007), a própria dramatização da realidade presente no 

cinema articula essa noção de “inclusão social” que é disseminada por 

meio de inúmeros projetos sociais e culturais nas periferias e favelas, e 

que pode ser ilustrada pela imagem do personagem que “se salva” do 

“círculo do inferno” ao optar por outros caminhos que não o da 

violência ou da criminalidade. Esse processo demonstra ainda como a 

cultura tem sido utilizada como recurso de combate às injustiças 

sociais e de ampliação da cidadania, contribuindo para mudanças tanto 
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no plano do simbólico (imaterial), como no plano econômico 

(material). 

 

Nos documentários produzidos sobre o espaço das favelas e periferias das 

grandes cidades brasileiras, especialmente a partir do início dos anos 2000, percebe-se 

um forte posicionamento no sentido de apresentar alternativas para o olhar sobre os 

sujeitos populares e suas experiências relacionadas ao contexto da violência e da 

criminalidade. Cineastas conhecidos no circuito nacional e internacional, e que não são 

exatamente moradores das periferias, têm realizado trabalhos em uma perspectiva 

diferenciada daquele olhar estigmatizado e espetacularizado pela mídia em relação ao 

problema da violência urbana, ao espaço da favela e os envolvidos nessa realidade sob o 

jugo do narcotráfico.  

Paulo Caldas e Marcelo Luna são dois cineastas pernambucanos cuja obra O rap 

do pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000) se confrontam violência urbana e 

cultura, com destaque para o rap como forma de enfrentamento da realidade de 

violência e exclusão na cidade do Recife/Pernambuco. Esse é um dos poucos 

documentários relacionados à violência a utilizar de estratégias narrativas ressaltando os 

aspectos humanizados do espaço da periferia, com ênfase nos espaços de lazer e da 

cultura a partir de seus dois personagens opostos para representação da violência e suas 

formas de enfrentamento.  

Tal estratégia segue o modelo utilizado na ficção para obras voltadas para o 

mesmo tema e espaço, tais como Orfeu (Cacá Diegues, 1990), Cidade de Deus 

(Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002), Maré – nossa história de amor (Lúcia Murat, 

2007), entre outros. É também claramente uma forma de produção em oposição à 

espetacularização midiática e fragmentada da questão da violência aliada ao 

narcotráfico, a partir do ambiente da pobreza e da exclusão. Em vez de focar no 

problema em si e suas consequências, são priorizados outros aspectos, especialmente a 

história dos sujeitos, com destaque para os laços familiares, as amizades, os momentos 

de lazer e descontração, a religião e a solidariedade.  

Os sujeitos são assim vistos além do problema, isto é, da representação da 

realidade apresentada pelos telejornais e programas populares voltados para o 

sensacionalismo em torno da violência e suas expressões. A aposta está nos sujeitos e 
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suas ações relacionadas não somente à violência e à criminalidade, mas nos aspectos da 

vida como um todo, inclusive das suas estratégias, e (des)caminhos no que  diz respeito 

à violência, especialmente quando esta se faz presente na vida dos sujeitos 

transformados em personagens centrais nos filmes.  

É preciso considerar algumas diferenças e semelhanças quando o assunto é 

violência e criminalidade e o ambiente pobre das favelas e periferias representado no 

cinema. Tanto na ficção como no documentário a narrativa se apoia praticamente no 

mesmo estilo dramático e com destaque para a figura do herói. Como bem asseverou 

Vogler (1998, p. 33) baseado no estudo de Joseph Campbell (1997), as estruturas 

narrativas, “conscientemente ou não, seguem os antigos padrões do mito e [...]  todas as 

histórias, das piadas mais grosseiras aos mais altos voos da literatura, podem ser 

entendidas em termos da Jornada do Herói, o "mono-mito" cujos princípios ele enuncia 

em seu livro”.  

Os filmes de ficção estão repletos de exemplos da “jornada do herói”, afinal são 

narrativas baseadas na necessidade humana de superação de suas limitações. Em 

determinados modelos de documentários, encontramos maior dificuldade para fazer essa 

leitura do personagem central a partir da Jornada do herói, tendo em vista suas 

particularidades em relação às escolhas do diretor e à indexação com a realidade. Mas, 

assim como nos filmes de ficção, praticamente todas as histórias de pessoas, grupos e 

coletividades, especialmente quando se trata de experiências dramáticas, temos aí a 

construção dos personagens intimamente relacionada ao modelo narrativo da trajetória 

do herói.  

A ênfase nas condições de vida, nas necessidades e desejos, dificuldades 

diversas para alcançar seus objetivos, especialmente quando se trata de pobreza, doença, 

violência, entre outros problemas, tem sido comum nos documentários. Nesse sentido, 

os documentários em geral não diferenciam dos chamados filmes de ficção. A presença 

do sujeito histórico como personagem central constitui uma particularidade, em geral, 

nos documentários, muito embora encontremos em determinadas obras de ficção os 

próprios atores sociais representando a si mesmos.  

Em Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, sua primeira versão 

(1964) foi pensada para ser uma ficção e nela a viúva de João Pedro Teixeira, líder 

camponês assassinado na Paraíba, a mando de usineiros em 1962, representa ela mesma, 
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assim como vários camponeses da época que participaram da filmagem. Na versão de 

1984, as filmagens daquela época são incorporadas na obra, agora como documentário. 

Em Close up, de Abbas Kiarostami (1990), temos uma situação semelhante. 

Nessa obra, o jovem Sabzian representa a si mesmo na ficção que conta a sua história. O 

filme constitui um misto de realidade e ficção, tendo em vista que os atores sociais, a 

começar pelo protagonista, participam revivendo a história da falsidade ideológica de 

Sabzian, condenado por se passar pelo cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf. 

 Desse modo, ficção e realidade se encontram na narrativa para tratar das 

experiências do mundo histórico. Quando essas experiências são relacionadas à 

violência e à criminalidade e seus desdobramentos, é bastante comum a construção dos 

personagens seguir os modelos clássicos de narrativas baseados na trajetória do herói, 

com exceção de alguns possíveis elementos, recursos e estratégias. Em outras palavras, 

podemos dizer que os personagens são construídos com base em estruturas narrativas 

que não diferenciam da ficção e dos modelos tradicionais de contar histórias com vistas 

a atender os objetivos programados, como: sensibilizar, emocionar e, 

consequentemente, produzir o efeito desejado frente à necessidade de enfrentamento 

dos problemas vivenciados pelos sujeitos históricos como no caso da violência e da 

criminalidade. 

A partir da concepção de Vogler em torno da Jornada do herói, os personagens 

enfrentam suas dificuldades, seus dramas e dilemas assim como na vida em que todos 

de alguma forma estão irremediavelmente destinados a toda sorte de eventos. Para a 

escolha de elementos da narrativa de ordem dramática por parte de diretores, podemos 

perceber, quanto aos personagens cujas histórias estão de alguma forma relacionadas ao 

ambiente de pobreza e de miséria, ao lado da violência e da criminalidade que, embora 

predomine a intensidade dramática, esta se faz no sentido de se colocar além da 

espetacularização e do sensacionalismo. Isso se dá quando a narrativa prioriza a história 

dos sujeitos e não apenas o problema da violência e da criminalidade desfocada das 

diversas relações sociais e culturais que fazem parte da vida de qualquer pessoa.  

O foco em elementos dramáticos pode ser explicado pela própria natureza da 

arte e sua relação com o espectador, isto é, de algum modo está presente o caráter 

universal que se encontra em qualquer narrativa dramática com vistas a atender seus 

objetivos no sentido de provocar determinados efeitos no espectador. Ou seja, quando 
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se tratam de documentários, os personagens construídos se adequam, em geral, às 

mesmas necessidades dramáticas, conforme sejam os objetivos relacionados ao tema da 

violência e da criminalidade e sua relação com o popular nas grandes cidades.  

O próprio tema da violência sobre o qual os documentários são focados já impõe 

quase que necessariamente uma carga dramática cuja intensidade (das imagens de 

situações desesperadoras ou mesmo trágicas) é destacada conforme o olhar do 

realizador sobre os sujeitos filmados e seus espaços onde vivenciam as diferentes 

experiências de vida. Quando os sujeitos filmados pertencem às classes populares, 

parece não haver pudor da parte de alguns realizadores ao retratarem o outro popular, 

em explorar imagens intensas as quais, na opinião de alguns autores, se constituem mais 

em imagens pornográficas
45

 em que o peso do real se sobrepõe à arte e à ética 

(RAMOS, 2008, p. 213). Sobre esse aspecto, Ramos (2008, p. 215) problematiza:  

O que é a imagem pornográfica/obscena para esses autores? Uma 

imagem na qual o estilo, a arte, é impossível. O ponto excessivo do 

grão de realidade na imagem-câmera intensa tem o dom de deixá-la 

com pés de chumbo. Seria a imagem do popular criminalizado uma 

imagem pornográfica? Seria a distância da alteridade para com o 

outro popular (distância entre nós cineastas/espectadores e outrem) 

responsável pela falta de pudor de alguns documentários recentes ao 

representar aspectos sórdidos da vida popular? O mesmo 

miserabilismo, a mesma pornografia da intensidade, seria possível em 

um documentário sobre os aspectos sórdidos da vida cotidiana do 

mesmo da classe média? Os cadáveres seriam fotografados da mesma 

maneira, com a mesma desenvoltura e descompostura, caso fossem 

cadáveres de magistrados, advogados, estudantes, professores, 

jornalistas ou executivos? 

 

Os personagens são, pois, nessa perspectiva, vinculados à realidade da pobreza e 

da violência como objetos de uso a serviço do outro, o realizador ou o espectador da 

classe média. Nessa perspectiva, o sujeito filmado aparece claramente sob a ótica da 

inferioridade. Desse modo, o realizador escolhe atentamente na montagem os aspectos 

que vinculem o personagem à condição de vida de pobreza e desorganização como 

                                                           
45

 O termo pornografia está associado à exibição de cenas de sexo com a finalidade de provocar o prazer 

àquele que vê. Está, portanto, mais associado ao sexo explícito. Considerando essa perspectiva, tem-se a 

pornografia como uma violação às regras sociais principalmente a partir das proibições fundamentadas na 

religião. O sentido de pornografia pode ser estendido à exibição daquilo que provoca repulsa e, por sua 

vez, não é decente falar ou mostrar. Desta feita, as imagens intensas como de cadáveres ou coisas do 

gênero relacionadas à violência são, pois, indigestas ao mesmo tempo em que não deixam de despertarem 

a atenção de curiosos. 
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indicadores de um destino inexorável materializado nos acontecimentos relacionados à 

violência e à criminalidade. Trata-se do olhar imposto sobre o outro, sendo este o 

popular criminalizado.  

Quando os sujeitos filmados são representados como personagens cujas histórias 

de vida revelam suas singularidades, temos então uma construção não para justificar ou 

legitimar a realidade histórica da violência, mas para mostrar as possibilidades de 

autonomia ou autoafirmação dos sujeitos. Com isso, se tem uma perspectiva que foge 

do modelo tipológico ou sociológico destacado por Bernardet (1985). Ou seja, os 

personagens não são construídos para legitimar o olhar do realizador baseado em 

estigmas e estereótipos sobre o outro. Ao contrário, foca nas singularidades ignoradas 

pelos modelos sociológicos ou telejornalísticos popularescos voltados para a intensidade 

do sujeito da câmera
46

 e para a estética do grotesco.  

A prioridade no sujeito e sua singularidade se expressa nos elementos do seu 

cotidiano, nas expressões de sua cultura, dos momentos diversos relacionados ao 

trabalho, ao lazer, à família, aos amigos e vizinhos, entre outros aspectos de sua vida 

como parte de tudo o que faz do ser humano o sujeito em construção a partir do seu 

meio.  

Quando os sujeitos são vistos como meros objetos sob a ótica do realizador e do 

público burguês, temos apenas personagens construídos conforme as determinações 

históricas. Desse modo, os personagens são baseados em padrões estabelecidos ao longo 

do tempo com vistas à legitimação de uma classe sobre a outra. Mas a produção 

cinematográfica brasileira a partir do final dos anos 1990 tem apresentado 

particularidades no sentido de “quebrar” a perspectiva estigmatizante de modo a dar voz 

aos sujeitos filmados. Mais especificamente, quando se trata do olhar sobre o outro, o 

popular criminalizado, conforme destaca Ramos (2008, p. 220), temos uma produção 

voltada para a autoafirmação dos sujeitos e a tentativa de “minar” o olhar estrangeiro e 

naturalizante
47

 sobre esse outro popular. Chama-se de olhar estrangeiras a abordagem 

conformista e espetacularizante tão presente nos telejornais e nos meios de comunicação 
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 Segundo Ramos (2008, p. 83), o sujeito-da-câmera sustenta a câmera na sua tomada, e sua constituição 

deve ser pensada de modo amplo. Não designamos pelo termo somente o corpo físico que segura a 

câmera, mas a subjetividade que é fundada pelo espectador na tomada, subjetividade ela mesma definida 

ao abrir-se como âncora, ainda na tomada, pela fruição espectatorial. 
47

 Aqui o termo naturalizante deve ser entendido na perspectiva positivista. Isto é, ver o outro como 

inferior sob a ótica evolucionista. Dessa forma o outro é inferiorizado. 
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de massa. Essa forma de abordagem tem construído todo um imaginário sobre os 

sujeitos das classes populares de modo a legitimar a dominação naturalizando o que foi 

construído histórica e culturalmente. A pobreza e a miséria têm sido associadas à 

violência como uma consequência natural.  

Os personagens construídos sob essa perspectiva se apresentam de forma 

inferiorizada, fadados ao destino inevitável da dor e da miséria. E, quando 

representados, não resta outra perspectiva além de se prestarem ao deleite dos 

realizadores e espectadores das elites. O foco no grotesco e nas bizarrices, típicas de 

alguns programas populares e presentes em determinados filmes, se alternam ou se 

confundem com o olhar piegas
48

 e melodramático em algumas produções como 

expressões da naturalização da pobreza e da miséria em conformidade com a ordem 

estabelecida. Trata-se da negação dos sujeitos e de suas singularidades. Dessa forma, se 

tem a representação dos sujeitos populares associados à representação da realidade 

histórica marcada pela violência como expressão máxima de suas vidas, o que resulta 

em focar no sujeito como problema ou, de outra forma, focar no problema ignorando o 

sujeito e sua história. 

Nos documentários baseados em modelos como aqueles apoiados em sujeitos 

representativos, mais precisamente o modelo sociológico e também o chamado 

particular-geral, os personagens são construídos de forma a legitimar estereótipos e 

estigmas. O modelo sociológico prioriza a voz over de um narrador sobre as imagens 

reforçando as ideias centrais da produção e servindo-se da intercalação de depoimentos 

de pessoas, enquanto os entrevistados são a voz da experiência, porém sem nenhuma 

autonomia. O uso da voz over transmite um ar de neutralidade tendo em vista advir de 

um dono que não se identifica e se mostra ainda regular e homogênea e nunca fala de si 

(BERNARDET, 1985, p. 12). Esse modelo guarda semelhança com o clássico 

particular-geral por se basear também em sujeitos representativos, porém a diferença 

está no fato de que no clássico não há necessariamente a imposição das ideias da 

produção como algo pré-concebido para justificar uma “tese” ou visão sobre o outro 

filmado.  

O modo de tratamento dos sujeitos filmados em ambos os modelos revela por 

sua vez as intenções ou ideologias dos realizadores as quais estão baseadas em 

                                                           
48

 Que apela excessivamente para o sentimentalismo. 
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esquemas mentais construídos a partir de suas experiências sociais e culturais. Nos dois 

modelos, o lugar do sujeito é relegado à representação inferiorizada de forma que os 

recursos cinematográficos (imagens, planos, espaço, tempo, som e música) são 

utilizados para compor o personagem sem “vez” e sem “voz”. Nesse sentido, embora 

sejam usados depoimentos e falas, estas são editadas conforme a necessidade para 

legitimar as ideias da produção. Assim os sujeitos filmados são transformados em 

personagens de modo que pessoa e personagem se confundem, tendo em vista que para 

o espectador o personagem mostrado na tela é a pessoa conforme se apresenta de acordo 

com as escolhas feitas na edição.  

Mas em se tratando da violência e seus sujeitos envolvidos direta ou 

indiretamente, a construção dos personagens está ligada não somente ao problema por si 

só e que muitas vezes se resume nas discussões em torno da dualidade “bem” ou “mal”. 

É preciso considerar também questões como as relações de poder e a luta pela 

visibilidade, tendo em vista a constituição histórica da sociedade brasileira marcada por 

relações de autoritarismo e de exploração desde o processo de colonização.  

Para uma maior compreensão dos personagens construídos nos documentários, 

em que é representada uma realidade na qual os sujeitos das classes populares são vistos 

geralmente sob a ótica da subordinação e da inferiorização, especialmente quando se 

trata do tema violência e da criminalidade, é importante recorrer a autores das ciências 

sociais cujos estudos estão focados em duas noções: sociedade relacional e hierárquica 

(DA MATTA, 1991) e sociedade autoritária (CHAUÍ, 1986). Para Roberto da Matta, as 

relações sociais se assentam em bases hierárquicas de modo que os indivíduos em uma 

sociedade tradicional formada sob essas bases somente gozarão de mobilidade 

dependendo do universo de relações no qual está inserido. Já na perspectiva da 

sociedade autoritária destacada por Chauí, a cidadania é tida como um privilégio de 

classe de modo que os direitos estão para aqueles que detêm maior poder econômico. 

Em consequência disso, as leis, embora feitas para todos, são aplicadas conforme a 

posição do indivíduo na hierarquia social. Ainda segundo a autora  

Todas as relações tomam à forma de dependência, da tutela, da 

concessão, da autoridade e do favor, fazendo da violência simbólica a 

regra da vida social e cultural. Violência tanto maior porque invisível 

sob o paternalismo e o clientelismo considerados naturais e, por vezes, 

exaltados como qualidades positivas do caráter nacional (CHAUÍ, 

1986, p. 54). 
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Desta feita, podemos depreender que, nessa perspectiva, cria-se todo um 

imaginário a partir do qual aquele pertencente à classe popular é estigmatizado, o que 

explica a construção de personagens a partir de narrativas por meio das quais os sujeitos 

das favelas e periferias direta ou indiretamente vinculados à violência e à criminalidade 

são também expostos sem nenhum pudor, seja para incriminá-los ou mesmo torná-los 

vítimas. Os personagens construídos sob essa perspectiva partem de categorizações 

dualistas e, consequentemente, maniqueístas quanto ao tema da violência e da 

criminalidade.  

Os filmes produzidos a partir do final dos anos 1990 têm demonstrado certa 

preocupação por parte de seus realizadores em apresentar novas perspectivas no que diz 

respeito ao tratamento dos personagens vinculados à temática violência, pobreza e 

criminalidade. Para a compreensão dessa tendência, devem ser levados em consideração 

alguns fatores relacionados ao contexto histórico, social e político apresentado a partir 

do final da década de 1990.  

Nesse período, alguns fatores devem ser levados em consideração, tais como o 

aumento da pobreza e da miséria e sua relação com o aumento da violência e da 

criminalidade, associados ao fortalecimento do narcotráfico em razão da incapacidade 

do Estado em atender as demandas das classes populares. Tal fato serviu de motivação 

para a produção cinematográfica voltada às necessidades de um diálogo como forma de 

propiciar o debate sobre o assunto na sociedade. 

Outro fator fundamental a partir do final do século XX foi o surgimento de 

políticas públicas com vistas a fomentar a produção cinematográfica nacional ao lado do 

fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações não governamentais 

inseridas nos contextos populares das favelas e periferias voltadas para a produção 

artística e cultural. Essa produção é uma forma de enfrentamento dos principais 

problemas sociais como a violência e a criminalidade, cujas maiores vítimas têm sido os 

jovens e adolescentes. Tais fatores contribuíram significativamente para o surgimento 

de personagens nos documentários construídos sob novas perspectivas, com ênfase na 

necessidade de autoafirmação dos sujeitos frente aos problemas relacionados à pobreza, 

à violência e à criminalidade.  
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As condições históricas e estruturais influenciam na produção de filmes sobre os 

problemas urbanos, como a violência e a criminalidade. Por sua vez, os sujeitos 

filmados são também alvos de especulação, cujas histórias são levadas à tela. Temos 

nesse processo o personagem criado pelo cineasta e também a possibilidade de 

expressão da singularidade do sujeito filmado. Em um documentário em que os sujeitos 

estão envolvidos em contextos de experiências como as relacionadas à violência, a 

construção do personagem de algum modo é permeada por fatores externos: social, 

cultural político, entre outros, os quais influenciam no olhar do realizador sobre os 

sujeitos filmados.  

Nos diversos documentários, os personagens são construídos a partir do olhar do 

realizador sobre os sujeitos filmados, o que inclui ainda sua concepção de mundo que 

influencia no seu olhar sobre o outro. Na relação com os sujeitos em seus contextos, 

temos um processo de interação entre os diferentes mundos (sujeito filmado e 

realizador), o que resulta em uma síntese dialética. Ou seja: o personagem não deixa de 

apresentar sua singularidade, embora seja passível de manipulação na edição das 

imagens e de sua fala. O filme resulta em um discurso por parte de quem realizou, o que 

significa que o personagem no documentário é também uma forma de representação a 

partir do olhar do realizador e da participação do sujeito filmado. Este último apresenta 

assim certa autonomia e particularidade na forma como se apresenta e em relação ao 

que fala. Mas é na relação de poder estabelecida entre o realizador e o sujeito filmado 

que o personagem é moldado a partir da ótica do primeiro.  

A singularidade do sujeito se apresenta conforme as condições estabelecidas no 

processo de produção do filme, especialmente no contato entre cineasta e sujeitos 

participantes do filme. Essas condições são peculiares ao documentário, tendo em vista 

que embora o cineasta tenha um roteiro prévio para o seu personagem central, este é 

antes de tudo um sujeito histórico, cuja vida continua após a realização do filme. Em 

outras palavras, há de se considerar e separar bem a pessoa (ou sujeito histórico) do 

personagem, a visão do documentarista sobre aquele e a autonomia ou dependência do 

sujeito e do personagem perante esse realizador e perante a obra fílmica.  

As considerações de Bakhtin (1997) sobre a relação autor e personagem nos 

servirão na análise do personagem no documentário. Para tanto, a singularidade do 

sujeito transformado em personagem na obra documental nos permitirá estabelecer uma 
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discussão no que diz respeito à relação pessoa e personagem no documentário brasileiro 

voltado para o tema da violência urbana. Bakhtin defende que, embora o autor seja o 

criador do personagem na obra literária, há em certa medida possibilidade da autonomia 

do personagem em razão dos arranjos da narrativa, de modo que sua singularidade se 

apresenta independentemente da vontade do seu criador. 

Essa perspectiva bakhtiniana servirá, portanto, para o entendimento da relação 

entre autor e personagem no documentário com destaque para o sujeito histórico ou a 

pessoa filmada cuja história de vida está relacionada a determinadas experiências 

sociais, políticas, culturais estéticas etc., as quais se tornam em objeto material a partir 

do filme documentário. Sendo assim, tem-se o sujeito histórico feito personagem ao 

mesmo tempo em que não deixa de apresentar sua singularidade e autonomia perante o 

autor e a obra.  

Se na perspectiva de Bakhtin o personagem mesmo sendo uma criação literária 

pode apresentar autonomia em relação ao seu autor, no documentário essa relação 

parece muito mais complexa e intricada devido ao personagem ser também um sujeito 

histórico e, por sua vez, não ser exclusivo da direção e do roteiro. Tem-se, assim, no 

documentário o personagem criado a partir da realidade cujo sujeito histórico participa 

ativamente com sua presença física, sua voz e sua singularidade diante da câmera, 

podendo inclusive fabular. Em uma obra literária e em um filme de ficção, o 

personagem é especialmente obra do seu autor, todavia, em razão dos arranjos 

temáticos, mais precisamente do destino e das intrigas nas quais ele se envolve, tem-se a 

possibilidade da autonomia desse personagem. Para Bakhtin, a singularidade do 

personagem está na sua relação com o mundo, de forma que, mesmo sendo obra do 

autor, este não é responsável pelos desígnios daquele em determinados momentos da 

narrativa. Em um dado momento, o personagem se torna independente do autor, fato 

que impõe uma reciprocidade entre ambos e exige o acompanhamento atento do criador 

diante dos acontecimentos relacionados à criatura.  

Dessa forma, o autor se coloca em uma situação que permite a ele uma condição 

não de inferioridade diante do personagem e os acontecimentos que o envolvem, mas de 

acompanhar o seu desenrolar e, por sua vez, dialogar com ele. Bakhtin destaca a 
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autoconsciência do personagem na sua relação com o mundo
49

. Significa que o autor 

tem com sua criação uma relação na qual lhe confere a condição de auscultar o 

personagem, sua consciência diante de si mesmo e do mundo. O personagem apresenta 

autonomia de modo a passar suas impressões sobre o mundo, o que se dá em razão das 

condições as quais ele se encontra, independentemente da subjetividade do seu autor.  

No documentário, essa relação se mostra quando o documentarista resolve dar 

voz aos sujeitos filmados e se coloca na condição de cooperação e de distanciamento, 

deixando assim que o sujeito expresse suas impressões sobre o mundo e suas vivências. 

Em Crônica de um verão, há essa experiência na qual os sujeitos protagonistas são 

vistos em diversas situações de autonomia de modo que podem expressar sua percepção 

sobre o mundo, isto é, sua subjetividade se apresenta independentemente da direção, 

pois somente o sujeito filmado, ao se colocar em situação de reflexão, de lembranças e 

de partilha de suas experiências diante da câmera torna-se personagem dele mesmo.  

Nos documentários em que os sujeitos filmados apresentam-se com maior 

autonomia na relação com o cineasta e sua equipe de produção, têm-se personagens 

construídos de forma espontânea. Nessa perspectiva, a singularidade do sujeito, sua 

consciência diante do mundo se mostra independente, favorecendo assim personagens 

em uma perspectiva humanista. O personagem é, nessa condição, mais obra do próprio 

sujeito que empresta sua imagem, sua voz e expõe sua autoconsciência do mundo. Com 

isso tem-se uma clara separação entre autor, sujeito histórico e personagem.  

Nos documentários fundamentados em depoimentos espontâneos
50

 dos sujeitos 

cujas experiências estão relacionadas aos contextos urbanos da violência e da 

                                                           
49

 Essa categoria analítica autoconsciência, especificamente, é utilizada pelo autor russo na análise dos 

personagens de Dostoievski. 
50

 Consideram-se depoimentos espontâneos ou entrevistas espontâneas quando o entrevistado fica à 

vontade para falar tendo em vista a relação estabelecida com o cineasta e sua equipe de produção. A 

espontaneidade também se nota quando o entrevistado é filmado in loco, em seu cotidiano, sem que para 

isso tenha tido antes toda uma preparação para se apresentar diante da câmera. Dessa forma, o lugar onde 

é filmado, o contexto do momento, sua opinião sobre algo relacionado ao passado ou ao presente ou 

futuro apresentam-se naturalmente, de modo que até mesmo situações inesperadas possam acontecer. 

Essa espontaneidade sugere ao espectador autenticidade e confiança em relação ao que vê. Podemos citar 

como exemplo a personagem Elizabeth Teixeira no documentário Cabra Marcada para morrer (Eduardo 

Coutinho, 1984). Nesse filme, há momentos nos quais se percebe a espontaneidade apresentada pela 

viúva de Pedro Teixeira diante da chegada do cineasta Eduardo Coutinho à sua casa, o qual é recebido por 

ela com bastante entusiasmo para o segundo dia de gravação. Nesse momento, a personagem revela, de 

forma descontraída e sorridente, que achou que não foi muito bem na gravação anterior e que poderia ter 

se saído melhor. A espontaneidade de Elizabeth é mostrada principalmente pelo fato de estar sozinha, sem 
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criminalidade, essa condição é fundamental para maior percepção dos fatos a partir do 

ponto de vista dos protagonistas. Muito embora os depoimentos sejam escolhidos no 

processo de montagem a partir dos realizadores, no momento das filmagens o sujeito 

filmado escolhe o que lhe convém falar e do modo que lhe aprouver. Dessa forma, o 

sujeito filmado exprime sua opinião sobre suas vivências a partir de seu mundo, o que 

resulta na sua própria representação sobre os problemas que mais o afeta. Com isso tem-

se a maneira como cada um se vê e a imagem que constrói sobre si mesmo, sobre os 

outros e sobre da realidade que o cerca. A relação entre autor e personagem nesse 

processo não é de sobreposição em relação ao outro, mas de complementação. Não se 

trata do autor falar sobre o outro filmado, mas de saber sobre o outro. Na compreensão 

de Bakhtin, quando isso acontece, estabelece-se um dialogismo no qual o autor fala com 

o personagem e não sobre ele.  

Na literatura, esse dialogismo acontece e demonstra a existência do personagem 

como um sujeito vivente do mundo histórico e, portanto, real, muito embora ele exista 

de fato como personagem, mas não como pessoa. No documentário, essa relação se 

torna mais complexa, tendo em vista que o personagem na obra é também o sujeito 

histórico falando sobre si mesmo a partir de suas vivências e experiências. O 

personagem apresenta-se em uma relação dialógica, seja na literatura ou no filme 

documentário, tendo em comum a autoconsciência. Para Bakhtin, esse dialogismo se dá 

em um espaço de lutas e de conflitos tendo em vista a sociedade ser formada por 

diferentes grupos sociais e diferentes interesses. Assim a linguagem dialógica revela as 

contradições inerentes à sociedade de classes, o que produz os discursos conforme 

interesses, valores e ideologias. Bakhtin (1997, p. 25) acredita que, 

Se a sociedade é dividida em grupos sociais, com interesses 

divergentes, então os enunciados são sempre o espaço de luta entre 

vozes sociais, o que significa que são inevitavelmente o lugar da 

contradição. O que é constitutivo das diferentes posições sociais que 

circulam em uma dada formação social é a contradição.  

 

O autor parte da concepção de que a contradição inerente à sociedade e seus 

indivíduos se apresenta na realidade da linguagem, até mesmo porque a linguagem é 

uma construção social e, por sua vez, a realidade se revela pela linguagem e não por si 

                                                                                                                                                                          
a interferência do seu filho mais velho, Abraão, o qual no primeiro contato se posicionou em todo o 

momento durante a filmagem, o que impediu a participação maior da viúva Elizabeth Teixeira. 
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mesma. Pensar o dialogismo no documentário sob essa perspectiva permite ampliar o 

olhar sobre o processo de construção dos personagens vinculados a complexidade dos 

contextos urbanos marcados por diversos problemas sociais, especialmente a violência e 

suas implicações nos indivíduos e coletividades.  

Primeiramente, é preciso reconhecer que a relação estabelecida entre diretor e 

personagem se dá inicialmente a partir de duas pessoas vinculadas ao mundo histórico, 

o que significa a existência de valores e interesses que propiciaram a aproximação de 

ambos para a realização do documentário. O posicionamento do documentarista sobre o 

sujeito filmado implicará na construção do personagem, conforme os interesses e 

ideologias que orientarão as escolhas no processo de realização do filme. Assim sendo, 

se o documentarista opta por um modelo reflexivo para a obra, o personagem será 

construído a partir de uma relação que privilegia a autonomia do sujeito filmado. Fato 

que diferencia do modelo sociológico destacado por Bernardet (2003), em que a voz dos 

entrevistados, quando permitida, serve apenas para legitimar a posição do realizador. 

 Essa postura “aberta” do realizador está em consonância com o cinema crítico 

de autor representado pela Nouvelle Vague e pelo Cinema Verdade a partir de Jean 

Rouch e Edgard Morin.  Os autores de Crônica de um verão propunham um tipo de 

cinema voltado para o dialogismo com ênfase na participação dos sujeitos filmados a 

partir dos dispositivos fílmicos como provocadores de atitudes reflexivas. Os 

idealizadores do Cinema verdade pressupunham, pois, a linguagem como uma 

construção social fruto da confrontação dos sujeitos com o mundo. A proposta desse 

modelo de cinema se coloca em uma perspectiva de diálogo destinando aos sujeitos 

filmados a possibilidade de interagir com os realizadores do filme e de externar sua 

autoconsciência diante do mundo das condições estabelecidas durante a produção da 

obra. 

Em que pese à participação dos diretores e as condições da produção o modelo 

proposto pelo Cinema verdade permite o diálogo entre os diferentes sujeitos 

intervenientes. O trabalho do cineasta é, portanto, o de reunir os elementos necessários 

para compor a obra a partir dos diálogos protagonizados pelos sujeitos filmados, o que 

permite perceber a representação dos sujeitos sobre o mundo, seus sonhos e frustrações, 

o modo de enfrentamento dos problemas individuais e coletivos.  
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Diante do exposto, vejamos como se configura a perspectiva dialógica nos 

filmes documentários voltados para a temática da violência urbana. Em que medida 

autor e sujeitos filmados se apresentam na construção dos personagens no 

documentário?  Como sujeito e personagem podem ser vistos a partir das suas 

singularidades? De que modo o dialogismo presente no conjunto da obra favorece a 

construção dos personagens a partir das vivências e experiências relacionadas à 

violência urbana?  Para responder a tais perguntas, serão considerados aqui alguns 

documentários nacionais produzidos nos últimos anos relacionados à temática da 

violência urbana. 

Não será feita aqui uma abordagem exaustiva sobre a concepção de autor, como 

se pode encontrar nas contribuições teóricas de Foucault, Barthes e Bakhtin. Esses três 

teóricos apresentam suas particularidades quanto à ideia de autor e autoria, mas têm em 

comum a desvinculação do sujeito da obra, sendo o primeiro uma realidade 

independentemente do autor. Para a análise da construção dos personagens nos 

documentários, consideramos autor aquele que dirige a obra, o qual além de cineasta é 

também um sujeito histórico, assim como aqueles filmados. A relação cineasta e os 

sujeitos filmados é que implicará personagens autênticos
51

 ou não. Considera-se 

autêntico o personagem construído de forma que se dá lugar ao sujeito e sua 

singularidade, a qual se apresenta ao espectador sem a imposição de ideias 

preconcebidas pelo cineasta, como acontece no tipo sociológico.  

O personagem tem sua autonomia quando demonstra sua autoconsciência 

mesmo sendo fruto da escolha do cineasta, tendo em vista que está em seu poder a 

utilização das imagens e voz do sujeito filmado transformado em personagem na obra 

finalizada. Essa autoconsciência se revela em determinadas situações nas quais o 

personagem se dá conta do mundo externo e se posiciona independentemente da 

vontade do cineasta
52

.  O pesquisador em cinema Gustavo Souza (2006, p. 123) explica 

que “a partir do momento em que o personagem empreende esse exercício, permite ao 

autor debruçar-se sobre sua realidade, e, principalmente, sobre sua autoconsciência – 

item seminal para a representação de qualquer personagem que personifica o mundo 

                                                           
51

 A autenticidade do personagem deve ser entendida aqui no sentido de mais verdadeiros, humanos e 

capazes de expressarem sua subjetividade, angústias e contradições. Ou seja, trata-se de personagens que 

podem apresentar uma relativa autonomia em relação ao cineasta e aparato cinematográfico. 
52

 Essa é uma particularidade do personagem no documentário, tendo em vista que em uma obra de ficção 

essa figura é totalmente dependente do diretor. 
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material”. Esse posicionamento ocorre especialmente em razão do acaso possibilitado 

pela relação estabelecida entre o cineasta e o sujeito histórico filmado, dada às 

condições contingenciais durante o processo de produção do filme.  

O documentarista, nesse caso, coloca-se como questionador e motivador perante 

o sujeito-personagem e o seu papel na sociedade e no mundo. A reação do sujeito diante 

da câmera, seu depoimento e sua postura possibilitam revelar a sua autoconsciência, sua 

capacidade de reflexão. Seguramente, essa postura do sujeito filmado só será possível 

para o espectador quando no momento da filmagem o sujeito sinta-se à vontade, sem a 

menor pressão do realizador e de sua equipe de produção. Além disso, a montagem deve 

garantir a originalidade do personagem, de modo a prescindir de truques e 

manipulações, evitando assim distorções quanto ao depoimento, por exemplo. O papel 

do documentarista é de se colocar à disposição para que o personagem se mostre 

livremente na sua relação com o mundo, no seu cotidiano e se posicione naturalmente 

de modo a apontar sua opinião de maneira autêntica.  

Tal autenticidade diz respeito à originalidade com que o personagem se 

apresenta de modo a demonstrar sua idiossincrasia e sua consciência diante do mundo, o 

que se dá mesmo com a interferência do cineasta e de sua equipe de produção durante o 

processo de construção do filme.  

O documentário Entre a luz e a sombra (Luciana Burlamaqui, 2009) trata da 

história de uma atriz (Sophia Bisiliat) que realizava trabalho voluntário, e de dois 

músicos de rap (Dexter e Afro-X) presos no presídio do Carandiru que juntos formaram 

a dupla 509-E (número da cela que dividem) e passaram a fazer shows com licença 

judicial fora da penitenciária. A dupla inicia essa experiência e se torna famosa a partir 

do apoio da atriz Sophia Bisilliat, que desenvolvia há algum tempo naquele presídio um 

projeto denominado Talentos aprisionados, de inclusão social dos presos a partir de 

oficinas de arte. 

 No documentário, destacam-se os diversos depoimentos e momentos vividos 

pelos dois presos e músicos no presídio, nas ruas e nos shows que realizam, além dos 

depoimentos de outros atores sociais, entre eles o Juiz Corregedor paulista, Otávio 

Barros Filho. A partir das estratégias narratológicas que constroem os personagens 

centrais do filme, o espectador tem acesso ao cotidiano dos músicos e presos ao mesmo 

tempo e, por sua vez, da complexidade da natureza humana frente à violência e suas 
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consequências e da difícil tarefa da ressocialização dos apenados. As entrevistas com a 

atriz Sophia, com a dupla formada por Dexter e Afro-X e com o juiz simpático ao 

trabalho de ressocialização dos presos, além das músicas e do ritmo do rap, dialogam 

com as necessidades humanas na sociedade urbana marcada por vários problemas como 

o da violência e seus desdobramentos.  Os personagens são construídos pelo dialogismo 

e pela polifonia formada pelas vozes dos principais atores sociais e legitimadas pelas 

vozes externas, advindas daqueles que vivenciam dilemas semelhantes ou que de 

alguma forma são afetados pela violência na sociedade. Entre a luz e a sombra 

apresenta o universo dos encarcerados Dexter e Afro-X, ao mesmo tempo em que 

representa as condições difíceis dos apenados e a falta de perspectiva de mudança da 

realidade prisional brasileira.  

Os depoimentos de Sophia, Dexter e Afro-X e as letras das músicas da dupla 

509-E presentes no filme dialogam com o universo complexo da instituição prisional e 

denuncia sua ineficiência quanto ao seu papel de ressocialização dos apenados. O 

personagem, portanto, é fruto da inter-relação entre sujeito e sociedade, afinal nenhum 

discurso é desprovido dessa inter-relação. Nessa perspectiva, comunga com o 

dialogismo e a polifonia destacadas por Bakhtin quando favorece o diálogo dos 

personagens consigo mesmo e com o mundo. No documentário Entre a luz e a sombra, 

encontram-se diversas falas, imagens e sons os quais formam um discurso a partir da 

relação entre os personagens e as diferentes vozes presentes na sociedade. Nesse 

sentido, os personagens Dexter, Afro-X, Sophia e o juiz que acompanha a história da 

dupla evidenciam os seus conflitos internos, seus sentimentos perante a sociedade com 

suas formas de controle social, como a prisão, ao mesmo tempo em que esta não 

favorece a ressocialização e impede o crescimento e a liberdade do sujeito.  

O dialogismo presente em Entre a luz e a sombra também favorece uma leitura 

documentarizante por parte do espectador por meio de estratégias e recursos narrativos 

como o uso de imagens diversas nas quais os atores sociais se encontram vivenciando 

momentos de tensão, de angústia, expectativas, entre outras situações. Os personagens 

centrais se deixam mostrar em momentos que revelam suas singularidades, 

autoconsciência e busca pela autoafirmação. A personalidade marcante de Dexter 

contrasta com a serenidade de seu parceiro de cela, Afro-X, que forma a dupla 509-E.  
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Roger Odin (1984) compreende que todo filme é uma ficção, assim como 

Nicholls (2005), pois ambos se referem à realidade. Todavia, a partir da produção da 

instrução contida na obra o leitor é orientado para uma leitura documentarizante. Nessa 

perspectiva, a leitura documentarizante tem a ver com a construção de um eu original
53

 

(PAIVA, 2002, p. 5). O espectador, portanto, reconhece a partir da maneira como os 

recursos narratológicos, como as imagens, som, diálogos, ambientes, espaço e tempo, 

são organizados de maneira a produzir uma identificação com a realidade.  

Em documentários como Entre a luz e a sombra, a leitura documentarizante é 

instruída a partir dos recursos e estratégias narratológicas de modo que o espectador 

percebe a autenticidade do que vê. São exemplos as sequências dos rappers do 509-E 

feitas na prisão e acompanhando suas saídas do presido para a realização de shows, as 

imagens dos momentos tristes e alegres vivenciados pela dupla e pela atriz Sophia 

Bisiliat, especialmente da emoção revelada quando ela se enche de lágrimas ao falar, 

com a voz embargada, do seu afastamento da dupla como empresária, motivada por 

conflitos com um dos integrantes da dupla, Dexter, com o qual teve um romance,  entre 

outros momentos.  

É também a partir do arranjo desses momentos e do dialogismo revelados pela 

linguagem cinematográfica que os personagens são construídos e se mostram reais, isto 

é, como sujeitos inconclusos, ambivalentes, lutadores e sonhadores, assim como 

acontece com qualquer pessoa nesse mundo. A história da dupla se mistura com a da 

atriz Sophia Bisiliat e, ao mesmo tempo, cada personagem apresenta sua particularidade 

e dialoga com o mundo interno e externo do sistema carcerário.  Os personagens são, 

pois, pessoas reais cujas histórias estão entrelaçadas com as histórias dos diversos 

sujeitos na sociedade, em especial aqueles que cumprem também pena em algum 

presídio à espera de sua liberdade.  

A história dos personagens construídos no filme mostra os dilemas dos que 

vivem apenados e a difícil tarefa para a ressocialização mesmo quando se percebe 

pessoas com ações dispostas a contribuir no processo, como Sophia e o Juiz, os quais 

acreditam na ressocialização e fazem sua parte. A história dos três personagens, Sophia, 

Dexter em Afro-X se encontra com a do Juiz Corregedor paulista, Otávio Barros Filho, 

que se vê na história da dupla marcada por uma infância pobre e pelo abandono. Fica 
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 Grifo meu. 
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claro esse sentimento quando ele afirma: “eu vivi um isolamento, um abandono na 

minha história, na minha biografia, então quando eu vejo aquilo, eu sei o que que é;  

(sic) eu sinto o que eles sentem”. 

Os personagens de Entre a luz e a sombra apresentam-se construídos a partir de 

modelos comuns a maioria dos encontrados nos documentários relacionados à violência, 

à pobreza e à criminalidade. Relacionam pobreza e violência e a difícil vida daqueles 

que se envolveram em ações criminosas e, por isso, foram presos. O ambiente de 

pobreza, como as periferias e favelas das grandes cidades brasileiras, é diretamente 

relacionado ao mundo do crime como uma das formas de explicação e de discussão dos 

possíveis motivos pelos quais conduziram os sujeitos envolvidos a praticarem 

determinadas ações. Dexter e Afro-X, os quais cresceram na mesma periferia pobre de 

São Bernardo do Campo-SP e depois se encontraram no Presídio do Carandiru, têm 

também a mesma idade e entraram no mundo do crime praticamente pelos mesmos 

motivos.  

Os dois personagens são mostrados lado a lado por meio de fotografias ainda 

quando meninos. A estratégia narrativa utiliza o mesmo recurso encontrado em outros 

documentários relacionados à violência cujos personagens são mostrados a partir de 

elementos que priorizam aspectos como a família, a infância, os amigos e o cotidiano 

comum à maioria das pessoas. Nesse sentido, busca-se discriminalizar os personagens 

que foram presos exatamente por terem cometido algum crime. Em Ônibus 174 (2002), 

O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000) também encontramos essa 

estratégia narrativa. Nesse aspecto, os personagens dialogam com o mundo real, 

pertencente à grande maioria da população, ou seja, têm famílias, amizades, são pobres 

e vivenciaram histórias de lutas, sofrimentos, bem como não deixaram de terem seus 

momentos felizes em seus cotidianos, desde a infância aos primeiros anos da juventude, 

antes de serem presos. Nesse ponto, temos os personagens entrelaçados com o mundo.  

Os depoimentos dos dois rappers demonstram, em vários momentos, um 

discurso comum voltado para a história de como viviam antes de dividirem a mesma 

cela no Carandiru. Os personagens são, assim, humanizados, de forma que se percebe 

na estratégia narrativa um discurso fundamentado na tentativa de se mostrar a luta 

constante entre o bem e o mal, ou seja, assim como encontramos em outros 
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documentários sobre violência e criminalidade, há uma tendência de que o discurso gire 

em torno do dualismo: culpado e inocente, vítima e criminoso, bom e mal.  

Um componente importante e bastante utilizado nos documentários voltados 

para a violência e a criminalidade, especialmente nas grandes cidades, é o rap, conforme 

se vê em Entre a luz e a sombra, Fala Tu (Guilherme Coelho 2004), O rap do pequeno 

príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) e O prisioneiro 

da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003).  

Os personagens nesses documentários estão diretamente ligados a partir do 

universo de sentidos e significados produzidos pelo rap. Este, por sua vez, se 

desenvolveu nos subúrbios, periferias e favelas pelas comunidades negras Jamaicanas 

que migraram para os Estados Unidos nos anos 1970. São características do rap: o uso 

da palavra, a improvisação e a denúncia social. Tais características encontram ambiente 

fértil nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, nas quais o 

desenvolvimento e o progresso contrastam com vários problemas sociais como a 

pobreza, a violência, a criminalidade, a superlotação dos presídios e a ineficiência (ou 

mesmo ausência) de políticas públicas capazes de resolvê-los. Não por acaso que os 

personagens centrais nos documentários são também oriundos das camadas populares e 

refletem as contradições inerentes à natureza do sistema baseado na exploração. Assim, 

os personagens construídos a partir desse contexto representam, por sua vez, a violência 

escancarada e, muitas vezes, alimentada pelo sistema, cujas consequências maiores são 

sentidas pela maioria da população das favelas e periferias. Nos documentários, 

principalmente os relacionados à violência e seus sujeitos envolvidos, as letras das 

músicas de rap, as falas e imagens dos atores sociais em seus diversos ambientes 

(prisão, em suas casas, nas ruas, nos shows, na TV) conformam um documento histórico 

e fiel da realidade complexa da sociedade moderna ao mesmo tempo em que 

apresentam seus personagens como resultados dessa complexidade.  

Outro aspecto importante na construção de seus personagens está na tentativa de 

mostrar, além do dualismo entre o bem e as mal, ações afirmativas, como: o uso da arte 

e da cultura, o rap, a dança, o cinema, como estratégias de enfrentamento dos problemas 

sociais. Entre a luz e a sombra, O rap do pequeno príncipe, Fala tu, são exemplos nesse 

sentido.  
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Em O rap do pequeno príncipe um dos personagens, Garnizé, é músico da banda 

de rap Faces do subúrbio. O jovem usa a música como uma forma de trabalho social, 

denunciando a realidade desigual e violenta do espaço urbano a partir da cidade do 

Recife. O documentário Fala Tu tem em seus personagens centrais a representação da 

realidade dos moradores das favelas e suas dificuldades diante dos problemas como: 

desemprego, pobreza, violência, tráfico de drogas e desemprego. Para enfrentar tal 

realidade, utilizam o rap como alternativa diante dos problemas sociais, além de ser 

também uma forma de educação, de sensibilização e de denúncia social. 

Em Fala Tu (Guilherme Coelho, 2004), podemos encontrar os personagens 

centrais a partir do seu cotidiano em suas diversas situações. O filme retrata a difícil 

vida dos personagens Macarrão, Thogun e Combatente, os quais se revelam amantes do 

hip hop, compõem e cantam, enquanto precisam realizar outros  trabalhos (serviço de 

telemarketing, jogo do bicho, vendedor de produtos esotéricos) para garantir o sustento. 

Em diversos momentos, percebe-se a reflexão dos personagens em torno da vida, suas 

dificuldades e suas opiniões sobre diferentes problemas com os quais convivem, entre 

eles a violência, a criminalidade, a pobreza e o preconceito. A postura do 

documentarista favorece a originalidade dos personagens e permite um olhar sincero 

sobre o mundo dos happers, moradores da periferia, em suas lutas para garantir espaço 

no mercado da música, ao mesmo tempo em que expressam questionamentos e 

descontentamentos com os problemas sociais. 

Nos filmes em que os personagens são motivados a externarem sua 

autoconsciência, a postura do cineasta é fundamental. O personagem, portanto, não é 

tido como um objeto a serviço do realizador do filme. Não interessa, nesse caso, usar a 

imagem e o depoimento para legitimar a vontade do cineasta. Na opinião de Bakhtin 

(2003, p.51), “se não estiver cortado o cordão umbilical que une personagem ao seu 

criador, então não estaremos diante de uma obra de arte, mas de um documento 

pessoal”.  

O dialogismo destacado por Bakhtin pode ser percebido também nos 

documentários, como em Fala Tu. Quando os personagens têm liberdade para 

expressarem suas ideias, é possível verificar as diferentes falas, as contradições 

inerentes aos personagens, assim como ocorre na vida de qualquer pessoa. As 

ambiguidades reveladas nos personagens demonstram as incertezas e contradições 
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presentes na vida. A verdade do personagem independe da vontade do autor, pois o 

primeiro se torna independente quando é permitido o acaso, as expressões e opiniões 

inesperadas. O lugar do personagem no filme corresponde ao lugar do sujeito em seu 

cotidiano apresentado por ele mesmo como sujeito histórico no momento em que é 

filmado. Nessa perspectiva, não é o documentarista que diz como o personagem deve 

proceder ou se comportar e o que deve falar. A fala é própria do personagem, o qual 

antes e depois das filmagens continua sendo sujeito histórico.  

Ao expressar seus sentimentos e externar sua autoconsciência, o personagem se 

torna independente, sua opinião pode expressar qualquer desconforto ou acomodação 

sobre suas experiências de vida e sobre os problemas e desafios enfrentados 

cotidianamente. Em documentários relacionados à violência e à criminalidade em meio 

às condições de pobreza e de dificuldades diversas, a expressão natural e espontânea do 

personagem, o seu ponto de vista sobre o mundo, e sobre tudo que o cerca, o aproxima 

do espectador, o que se apresenta em uma forma de diálogo a respeito da realidade 

histórica na qual estão inseridos os sujeitos históricos tornados personagens nos 

documentários. Tal aproximação diz respeito aos momentos em que o personagem ao 

expressar sua opinião e seu sentimento em relação a uma dada realidade aponta 

surpresa, questionamentos, dúvidas, indignação ou mesmo resignação, entre outros 

aspectos.  

Ao se apresentar dessa forma, o personagem no documentário dialoga com o seu 

mundo e com as diferentes vozes sobre as diversas questões que o cerca. Com isso, o 

personagem interpela e favorece ao espectador um olhar crítico diante dos desafios e 

problemas comuns à maioria da população que se encontra morando nas favelas e 

periferias das grandes cidades, como o narcotráfico, a violência e a criminalidade. O 

diálogo é estabelecido pelo discurso do personagem na sua relação com o mundo 

histórico cujo documentarista e o espectador também fazem parte. O lugar ocupado pelo 

personagem como autônomo acontece em função da postura flexível do cineasta, o qual 

o interpela a medida do possível, conforme seja necessário a fim de registrar os 

principais aspectos relacionados ao personagem perante o mundo.  

O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003) é também uma obra 

que apresenta essa preocupação em favorecer uma relação dialógica entre os sujeitos 

filmados com o mundo interno e externo do presídio de modo a construir uma relação 
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salutar entre autor e personagem no sentido de favorecer a autoafirmação e 

autoconsciência do sujeito. O subtítulo (autorretratos) da obra demonstra essa 

perspectiva dialógica a partir do olhar dos presos, para os quais foram disponibilizadas 

as câmeras para que filmassem suas próprias experiências no interior do maior presídio 

da América Latina. 

 O resultado é um mosaico de imagens de vários momentos a partir dos quais as 

histórias de vida de cada preso se descortinam. Percebe-se, também, um olhar crítico 

sobre o sistema prisional brasileiro sem prescindir da singularidade e de momentos de 

autorreflexão dos sujeitos. A escolha do que deve ser filmado, como e em que condições 

couberam aos próprios presos, fato que já demonstra uma particularidade fundamental 

do documentário de Paulo Sacramento. Nesse sentido, os personagens são construídos 

em grande medida a partir da perspectiva dos sujeitos filmados, embora o cineasta e sua 

equipe tenham maior controle quanto ao processo de edição e finalização da obra.  

A construção dos personagens em O prisioneiro da grade de ferro apresenta 

alguns aspectos comuns aos documentários voltados para a violência e a criminalidade. 

São exemplos: a relação com a pobreza, a tentativa de desconstrução dos estigmas e 

estereótipos em relação aos prisioneiros. Isso se percebe a partir das imagens e 

depoimentos voltados para momentos de intimidade, relatos sobre a família e a vida 

antes da prisão, as amizades, a fé, o lazer e a descontração. Esses momentos, nos quais 

são apresentados os personagens na perspectiva do bem em luta contra o mal, representa 

a necessidade premente de superação e de liberação das algemas e paredes muito além 

do sentido físico e material objetivados ali no espaço da prisão.  

A luta contra o mal diz respeito a toda forma de experiência dos sujeitos que se 

encontram em situações de dualidades, de limitação e de adversidade e em suas lutas 

diárias contra amarras sociais, políticas, culturais e ideológicas advindas dos diferentes 

modos de controles sociais e institucionais criados pelos indivíduos e coletividades. Em 

O prisioneiro da grade de ferro, os personagens são em grande parte construídos a 

partir da ótica dos próprios presos, tendo a participação do cineasta como aquele sujeito 

realizador que se coloca em uma posição de distanciamento, de modo a perscrutar e 

amplificar as marcas de singularidades e os momentos de autoconsciência e 

determinação de cada sujeito filmado. Desse modo, percebe-se que o fato de os presos 

terem a autonomia de filmar a partir de suas escolhas demonstra um importante 
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dispositivo na construção de personagens, os quais revelam autenticidade perante as 

experiências e vivências relacionadas ao universo prisional.  

Em contrapartida, sabe-se que o cineasta tem a última palavra, o poder de 

decisão em relação ao que deve constar no filme: cada imagem, depoimentos de cada 

preso, conforme seja a necessidade. Essa escolha não prescinde de valores e do poder 

que o realizador apresenta em relação aos sujeitos filmados. Todavia, a particularidade 

do documentário de Paulo Sacramento, ao permitir que os presos realizem grande parte 

das filmagens, indica uma postura importante na construção dos personagens. Isto 

porque a partir desse dispositivo o diretor se coloca à disposição para conhecer o mundo 

do outro, permitindo que fale por si mesmo e revele sua percepção e consciência em 

relação ao mundo interno do presídio e também momentos de reflexão e 

autoconsciência. Essa postura revela ainda os personagens construídos pelo dialogismo 

cuja relação entre pessoa filmada e sujeito realizador se completa deixando entrever a 

reflexão sobre o próprio cinema, sobre os prisioneiros do Carandiru e sobre o sistema 

prisional brasileiro.  

A relação autor e autoria apresenta-se de modo flexível e se torna passível de 

discussão em O prisioneiro da grade de ferro, o que se mostra claramente que mesmo 

havendo o poder do cineasta em relação às suas escolhas quanto ao que deve ficar no 

filme, percebe-se a participação ativa e relativa autonomia dos detentos. Essa situação 

apresenta-se conforme a perspectiva bakhtiniana no que concerne a relação autor e 

autoria em relação à obra. Nota-se certo distanciamento necessário, em relação ao 

cineasta com os sujeitos protagonistas do filme O prisioneiro da grade de ferro, fato 

que corrobora para a autenticidade e particularidade da obra em relação à construção 

dos personagens.  

O cineasta é aquele que organiza as diferentes vozes para tratar do mundo do 

presídio a partir do olhar dos detentos recorrendo ao dialogismo e à polifonia na 

construção dos personagens, por meio de diferentes estratégias e recursos 

narratológicos: imagens, falas, depoimentos, música e som ambiente. O rap, por sua 

vez, se mostra em um importante meio para a revelação da consciência dos sujeitos 

filmados frente à difícil vida na prisão, como destaca a letra da música marcada pela 

batida e pela voz do detento e músico, transcrita a seguir: 
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Eu era jovem e cheio de vida, sonhava com aventuras, emoções 

violentas, carros velozes, tiros, fuga, igual se vê no cinema. Estive a 

beira da morte, recebi a extrema unção, recuperei-me, porém, na casa 

de detenção. Outra vez a liberdade, não soube dar valor. Voltei aos 

velhos amigos, recebido como herói, sem saber o quanto dói 30 anos 

na prisão. O tempo é implacável, a juventude acabou. Hoje sinto na 

pele o mesmo que um trovador que canta para sua amada, que deixa a 

janela fechada e finge não escutar. Eu também sou sonhador e vivo a 

sonhar com o dia que me deem a liberdade, mesmo ainda que tardia. 

Paz, justiça, liberdade, paz (trecho do filme O prisioneiro da grade de 

ferro).  

 

A letra da música demonstra um momento particular de um dos detentos do 

Carandiru, indicado pela cartela pelo nome de Claudinho, o qual conta parte de sua 

história, de sua vida no crime, da prisão e da desilusão. As imagens, a música e o 

ambiente permitem ao espectador perceber um momento único marcado por 

sentimentos diversos, como: descontração, alegria, partilha, sonhos, sofrimentos e 

esperança da liberdade.  

Nota-se, portanto, um personagem construído de forma compartilhada entre 

detentos, diretor e sua equipe e que pode ser percebida em três aspectos pelo menos: (1) 

os sujeitos filmados, (2) o olhar de quem filma (no caso os colegas detentos e a equipe 

do cineasta) e (3) pela direção do cineasta responsável pelo documentário. 

O sujeito filmado dialoga com as diferentes vozes internas e externas do 

presídio. As vozes internas são expressas na letra da música, por meio da reflexão e da 

consciência do rapper preso, o apoio dos parceiros de cela, a dor dos anos perdidos. As 

vozes externas estão relacionadas ao mundo lá fora, a liberdade que teve e que perdeu. 

Quanto ao olhar dos outros detentos, esses filmam situação singular do grupo e de cada 

detento que ali se encontra naquele momento. No que concerne ao cineasta, este 

participa como o autor criador que acompanha o desenvolvimento dos acontecimentos e 

a performance dos detentos, os quais atuam como sujeitos participantes do processo de 

filmagem.  

Temos, portanto, os personagens construídos de forma compartilhada com os 

sujeitos filmados, fato que demonstra a flexibilidade e alteridade do cineasta, o qual 

seleciona e decide com o apoio do diretor de fotografia e demais membros da equipe, o 

que e como deve ser mostrado cada imagem, os depoimentos e outros recursos do filme. 
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Com isso, o diretor dá forma ao documentário a partir dos elementos próprios da 

linguagem cinematográfica. 

É pelo dialogismo que se busca a compreensão do discurso em seu conjunto, isto 

é, as diferentes falas presentes na obra constituem diferentes discursos que conduzem a 

um discurso polifônico, assim como ocorre no cotidiano. Portanto, o personagem, ao 

expor sua visão das coisas e do mundo, especialmente no que se refere aos problemas 

como a violência, não deixa de buscar em seu entorno. Também se apoia nos discursos 

dos outros como forma de se posicionar e estabelecer seu entendimento sobre o 

problema. O documentarista, nesse processo, ao mesmo tempo em que tem o 

personagem sob sua direção, mantém-se a distância a fim de que o personagem se 

revele a partir de sua experiência e suas vivências.  

 A separação da qual fala Bakhtin entre autor e personagem não significa uma 

postura isolada e antagônica entre ambos, mas sim uma separação necessária, de modo 

que o autor não interfira no processo de autonomia do personagem no que diz respeito à 

consciência de si mesmo sobre o mundo e sobre suas experiências. Assim, é importante 

saber de que forma o personagem está inserido na obra, qual a sua postura diante do 

mundo e do documentarista, como esse personagem reage às inserções do mundo 

(desafios, problemas e perspectivas) e como ele se posiciona diante do sujeito realizador 

do filme. A partir de então, é possível verificar a autonomia e singularidade do 

personagem e, por sua vez, a sua representação sobre a violência.  

Bakhtin entende que em uma obra artística deve prevalecer a dimensão pessoal 

do personagem em detrimento da do autor, pois, se prevalece a desse último, a obra de 

arte perde seu sentido, de forma que se torna apenas um documento pessoal. O autor, na 

perspectiva bakhtiniana, apresenta-se como pessoa e como criador. Esse segundo tipo é 

o mais importante quando se trata da análise de uma obra, especialmente da relação 

autor e personagem. “O autor criador é, assim, quem dá forma ao conteúdo: ele não 

apenas registra passivamente os eventos da vida (ele não é um estenógrafo desses 

eventos), mas, a partir de uma certa posição axiológica, recorta-os e reorganiza-os 

esteticamente” (FARACO 2005, p. 39). 

O autor criador está a serviço da obra e, embora os diversos aspectos da 

narrativa possam fazer parte das experiências e vivências do personagem, conforme o 

arranjo temático, cabe ao autor criador organizar o conteúdo. Nisso infere-se que está 



112 
 

 

implícita nessa tarefa a posição axiológica
54

 do cineasta no processo de construção dos 

personagens. Ao analisar o personagem no romance a partir da obra de Dostoievski, 

Bakhtin compreende que na relação autor criador e herói o primeiro atua como 

participante da obra, mas sem interferir no fluxo do personagem quando este apresenta 

momentos de autonomia e autoconsciência. Dessa forma, o autor criador atua na estética 

e na organização da obra sem que para isso coloque as palavras na boca do personagem, 

pelo contrário, ele as extrai. Nesse processo, estão inclusos os valores que permeiam a 

decisão do autor criador a partir do seu mundo e da relação que o personagem apresenta 

com o contexto do autor criador.  

Nos documentários, assim como na ficção, podemos encontrar essa relação autor 

pessoa e autor criador, apresentada por Bakhtin, no que se refere à obra de arte. Por 

exemplo: quando o diretor escolhe uma determinada fala do personagem frente a 

alguma situação que este se encontre em relação a sua experiência vivenciada no 

mundo, tal escolha certamente se deu porque ele considerou-a importante para ser 

apresentada ao espectador. Desse modo, a escolha feita de uma determinada fala, uma 

imagem, uma situação dada ao acaso, por exemplo, pode fazer parte do filme a partir 

dos objetivos que levaram a sua produção e que, por sua vez, nesses objetivos estão 

implícitos as intenções e os motivos que favoreceram até mesmo a escolha do tema e 

das pessoas nas quais se pensou para o filme. Nisso estão presentes os valores, os quais 

podem ser de diferentes ordens: histórico, político, cultural, estético, ideológicos etc.  

Em uma obra fílmica, como um documentário reflexivo, embora uma pessoa 

apresente sua opinião sobre algo ou revele sua particularidade e sua postura diante de 

uma dada situação, que se desenvolve no momento em que está sendo filmada, o diretor 

faz a sua escolha conforme julgue importante que se faça presente na obra finalizada. 

Não por acaso que de horas e horas de gravação apenas alguns minutos são escolhidos 

para constar no filme. 

A tarefa do documentarista parece ser de maior complexidade no que diz 

respeito à  relação com os sujeitos filmados. Se na literatura o autor criador não deixa, 

de algum modo, de ter uma relação axiológica com o autor pessoa, no documentário 

essa influência parece mais presente, tendo em vista que tanto o documentarista quanto 
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  Significa uma postura carregada de valor. Ao organizar o que deve e como deve ficar no filme, por 

exemplo, um determinado depoimento, o cineasta faz suas escolhas baseado em valores. 
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o sujeito e o personagem carregam consigo valores que orientam suas escolhas e ações a 

partir do mundo histórico para a realização do documentário. Nesse sentido, o 

personagem pode apresentar sua singularidade e autonomia em relação ao 

documentarista, em determinados momentos, como aqueles em que expressa sua 

autoconsciência por meio de sua reflexão sobre o mundo e sobre os problemas e 

perspectivas. Portanto, o documentarista atua nesse momento como autor criador, atento 

ao desenvolvimento do personagem, as suas incursões discursivas e aos valores 

presentes nos seus momentos de reflexão. 

O realizador do documentário assume uma posição de exterioridade, pois o 

personagem não lhe pertence, assim como os fatos e ações do mundo histórico são 

exteriores a ele. Trata-se de uma atitude de deslocamento com vistas a apreender o 

máximo de autenticidade do sujeito filmado e sua opinião ou representação diante do 

mundo, isto é, o embate sujeito-personagem consigo e com o mundo é exterior ao outro, 

no caso o sujeito realizador do filme.  

Essa relação entre autor criador (cineasta) e sujeito filmado e personagem exige 

a exterioridade do autor, ou seja, o deslocamento do autor pessoa diante do sujeito 

filmado transformado em personagem no filme. Já no que diz respeito ao sujeito que se 

tornará personagem no filme, esse apresenta algumas particularidades, por exemplo: ao 

mesmo tempo em que se apresenta diante das câmeras como sujeito é também um 

personagem no documentário; o que o espectador vê é o personagem, todavia esse 

personagem é formado pelas experiências do sujeito histórico no mundo; isto é, as 

opiniões e reflexões do personagem sobre os diversos aspectos e problemas como o da 

violência tem sua autenticidade em razão dessa dialética entre sujeito e personagem, 

pois são ambivalentes.  

Quando o personagem Helinho, no filme O rap do pequeno príncipe contra as 

almas sebosas, se mostra como um sujeito que é bem quisto pelos amigos do trabalho, 

por exemplo, ele está construindo seu personagem a partir de sua experiência e 

discursos dos outros sobre ele. O personagem se mostra complexo e ambivalente 

quando reconhece que é um matador, mas que entrou nessa vida sem mesmo se dar 

conta de que era uma coisa sem volta. Aqui se percebe uma reflexão do personagem, 

isto é, do ator social percebendo que entrou em uma situação dramática, em uma fria. 
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Ao mesmo tempo afirma que, se não tivesse feito o que fez, muita gente inocente teria 

morrido pelas mãos das “almas sebosas”. 

Nesse sentido, o personagem existe principalmente em razão da experiência do 

sujeito histórico, o que o diferencia do personagem da literatura, cuja existência – 

embora esteja relacionada às falas ou discursos presentes no mundo histórico e 

apresente uma relativa autonomia – no caso dos personagens de Dostoievski, só existe 

formalmente na obra escrita a partir do autor criador e é desprovida de experiência 

histórica do sujeito. Ou seja, o personagem do romance, por exemplo, pode ser 

construído pelo sujeito criador a partir das experiências coletivas do mundo histórico, 

todavia esse personagem não vem junto com o sujeito, pois só existe a partir do outro, o 

autor criador.  

Essa compreensão é importante para a análise dos personagens nos 

documentários, especialmente os ambientados nos contextos da violência urbana, pois 

as experiências de vida dos sujeitos históricos filmados fundamentam os discursos e 

falas do personagem quando a obra finalizada é apreciada pelo espectador. Tem-se o 

sujeito histórico e o personagem imbricados, interdependentes de forma que o 

personagem é construído nessa relação simbiótica.  

O personagem no documentário, especialmente aqueles em que o sujeito filmado 

apresenta poder de voz e, portanto, situações em que demonstra certa autonomia em 

relação ao sujeito realizador (cineasta), também é formado pelas diferentes vozes ou 

línguas sociais. Em Fala tu, os três personagens centrais representam a voz dos músicos 

de rap, que, por sua vez, além de serem moradores da favela, têm no rap a linguagem 

social de denunciar as condições sociais desiguais nas quais vivem e ainda o sistema 

opressor, a violência em suas diferentes faces. 

O personagem é resultado da participação da pessoa filmada, das escolhas feitas 

pelo realizador, os quais interagem com as diferentes vozes da sociedade. Para Bakhtin, 

o personagem no romance de Dostoievski não é formado apenas por uma única voz, 

mas a partir de uma relação polifônica, o que permite a autonomia em relação ao autor. 

Sob essa perspectiva, o personagem no documentário, mesmo sendo submetido às 

escolhas do cineasta, apresenta em determinadas situações sua linguagem própria, 

singularidades e relativa autonomia.  
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Quando é possível expressar sua opinião e contar sua história, conforme o 

contexto que se apresenta, o personagem é, portanto, resultante das ideias e vozes da 

pessoa filmada, a qual está inserida no mundo histórico e carrega consigo suas 

experiências de vida. Um personagem advindo da realidade urbana marcada pela 

violência se apresenta a partir das diferentes vozes que estão ligadas à história de vida 

do sujeito filmado.  

O personagem reflete a pessoa ou sujeito histórico ao qual está umbilicalmente 

ligado e as diferentes vozes sociais. Sabendo que o personagem só existe em razão da 

existência do sujeito histórico, o qual acumula consigo experiências das mais variadas, 

consequentemente, o personagem no documentário é uma imagem, uma construção a 

partir da linguagem cinematográfica, que reflete e representa a voz do sujeito histórico 

filmado.  

O personagem é resultado de uma construção formada pelo sujeito que apresenta 

sua própria história no filme e também com a participação do cineasta a partir da sua 

experiência. Nesse processo, temos o personagem formado por uma relação que inclui 

valores e concepções de mundo. Portanto o personagem é resultante de relações 

axiológicas entre os diferentes sujeitos participantes do filme.  

Assim os personagens ambientados nos contextos urbanos e marcados pela 

violência têm nas experiências dos sujeitos históricos a sua construção. Em um filme 

como Entre a Luz e a sombra, por exemplo, o sujeito histórico Dexter, quando revela 

sua posição de inconformismo em relação ao fato de ser proibido de fazer shows fora do 

presídio e também do fim da dupla 509-E, transpõe para o personagem essa posição 

com as seguintes palavras em 2:16’.50” a 2:16’.55”: 

Eu tô bem. Eu tô (pausa). Prá tá melhor tinha que tá na rua né? O 

Brasil inteiro tá querendo show e eu to aqui né? Tinha que tá lá e tá. 

Mas, eu acho que... tudo que....Nem tudo dura prá sempre né? E aí 

com o passar dos anos, com o decorrer do tempo você vai percebendo. 

Você vai enfrentando dificuldades e você vai percebendo que muita 

coisa já não é mais a mesma. Acho que é um processo natural da vida; 

é da lei da natureza isso. Às vezes, você casa com uma pessoa e 20 

anos, 30 anos depois você descobre que não. Foi bom enquanto durou, 

mas basta né? Chega. E eu e o Afro-X a gente se distanciou depois da 

ida dele prá rua e tal. Acho até que foi um processo natural também. 

Ele começou a viver outras coisas e embarcou nelas. Ótimo. Cada um, 

cada um. Eu acho que o que não dá pra fazer é ficar tapando o sol com 

a peneira, eu ficar tentando iludir as pessoas. Acho que as pessoas te 

dão crédito e você se for uma pessoa é, verdadeira, com sua ideologia 
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consigo mesmo, você vai ser verdadeiro sempre. Não dá prá viver 

enganando as pessoas. Ir prá televisão, dizer isso, dizer aquilo e tal, já 

não concordo com isso. Então a gente acabou se distanciando 

ideologicamente falando. E aí já não dá mais. Aí você percebe que não 

dá mais. Quando eu fui vê o 509-E tava virando uma banda pop, 

entendeu? Gozada, engraçada. Aí não, prá mim não dá. O barato ou é 

ou não é. Ou somos ou não somos, entendeu? E aí eu não gosto de 

fazer parte desse tipo de coisa. E aí eu assumi a responsabilidade de 

terminar com o barato. 

 

O discurso de Dexter se fundamenta na sua experiência de vida, na amizade e 

parceria feita com Afro-X, que resultou na banda 509-E. Ao falar dos motivos que 

levaram ao fim dessa parceria, Dexter revela principalmente razões ideológicas, além de 

outros fatores. Nota-se, portanto, que o personagem é aquele construído pela linguagem 

social do sujeito Dexter, que também é músico e preso ao mesmo tempo. Dexter, nesse 

momento, procura mostrar que é diferente, pois pensa e age diferente do parceiro Afro-

X, razão pela qual decidiu separar-se da parceria e, consequentemente, pôr fim à dupla 

509-E. De outra forma, o personagem é construído a partir da visão da cineasta quando 

este utiliza dos recursos e estratégias narrativas para mostrar o músico Dexter naquele 

momento.   

As imagens da prisão não são somente do momento em que o rapper presta seu 

depoimento, mas também os que antecedem, nos quais são mostrados a cineasta 

adentrando a cela segurando a câmera e acompanhada da atriz Sophia Bisiliat, o diretor 

do presídio e um agente carcerário, o rapper Dexter, de algemas, assinando a 

autorização das imagens, enquanto é observado por Sophia. Nota-se também que as 

imagens, em determinados momentos, mostram-se tremidas, o que nos leva a entender 

tratar-se do registro de uma situação marcada por improvisos e contingencialidades. 

Esses momentos contribuem para construir o personagem Dexter que o espectador vê 

no filme. Trata-se de uma construção a partir dos recursos e estratégias narrativas que 

não prescindem de valores, pois cada imagem, cada momento mostrado e da forma 

como é mostrado, constituem escolhas da cineasta.  O Dexter mostrado já não é mais 

aquele da dupla 509-E, até mesmo porque a dupla já não existe e o momento agora é 

outro, o contexto é outro. Inclusive o próprio Dexter já não está mais no presídio do 

Carandiru.  

Considerando o exposto, infere-se que desse modo o personagem é também 

resultante do ator social, pois, além de configurar um personagem no filme é, 
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concomitantemente, um sujeito material historicamente, cujos valores, ideais, conflitos, 

angústias, problemas e perspectivas são transferidos para o personagem na obra. Devido 

a essa complexidade simbiótica entre sujeito e personagem, teóricos como Nichols 

(1997) e Vallejo (2010) preferem o conceito de ator social em vez de personagem 

quando se trata de documentário.  

O conceito de ator social incorpora o personagem como um sujeito histórico e 

permite uma leitura ampliada sobre a construção do personagem no documentário, 

tendo em vista a possibilidade de o espectador reconhecer, por meio dos depoimentos, 

das imagens e da sua postura frente à câmera que está diante de alguém com vida 

própria. A subjetividade do sujeito se revela indexada à realidade de modo que a 

representação desse mesmo sujeito se mostra até mesmo ambígua, uma vez que no 

mundo no qual vivemos todos os sujeitos se constroem e se autorrepresentam a partir do 

outro. Assim podemos inferir que o dialogismo do qual tratou Bakhtin se apresenta 

nessa ambiguidade entre sujeito histórico e personagem construído no documentário.  

O ator social é, pois, o sujeito histórico que fala de suas experiências, suas 

angustias, aflições, seus momentos de felicidade. Ele é também um personagem que 

atua entre os dois mundos: o da sua própria representação diante das câmeras e o do 

cotidiano, que corresponde ao sujeito cuja vida continua e exige continuamente ações e 

reações perante as experiências e contingências que por vezes se apresentam. Nos 

documentários sobre violência urbana, essa relação sujeito e personagem também não é 

diferente. 

Nos documentários produzidos no Brasil a partir dos anos 2000, o tema da 

violência urbana tem sido comum, aliada à questão da pobreza, da desigualdade e da 

exclusão social. A violência, por sua vez, tem sido um tema de destaque quando se trata 

de documentários e filmes de ficção. Desde o início do século XXI, vários filmes 

produzidos nesse período estão relacionados ao tema da violência, pobreza, narcotráfico 

e criminalidades. Fernanda Ribeiro Salvo (2012, p. 173-74) afirma que 

 

A partir da realização de Cidade de Deus (dirigido por Fernando 

Meirelles, 2002) houve a produção de uma avalanche de filmes na 

mesma chave que, ao acionarem fórmulas parecidas, trouxeram como 

discussão central temas ligados à favela, violência e tráfico de drogas 

– sempre com montagem ágil, tempo acelerado e outros aspectos 
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formais típicos das narrativas contemporâneas. Esses filmes tiveram, 

em sua quase totalidade, os morros cariocas como cenário. 

 

 

O crescimento dos filmes sobre a violência urbana tem ressonância com o 

contexto histórico, no qual aumentou significativamente o narcotráfico, tendo como 

marca a disputa nas favelas entre facções rivais pelo domínio da venda de drogas. É nos 

sujeitos que os filmes são focados, de forma geral. Nos documentários, especialmente, 

os realizadores têm apresentado uma preocupação nos sujeitos e suas falas e ações 

frente a problemas sociais comuns à maioria da população residente nas favelas e 

periferias.   

O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo 

Luna, 2000), Ônibus 174 (José Padilha, 2002), Notícias de uma guerra particular (João 

Moreira Sales, 1999), Prisioneiros da grade de ferro, Entre a luz e a sombra (Luciana 

Burlamaqui, 2009), Justiça (Maria Augusta Ramos, 2004), Juízo (Maria Augusta 

Ramos, 2007), Fala Tu (Guilherme Coelho, 2004) são apenas alguns exemplos de 

documentários voltados para a questão da violência urbana e seus sujeitos envolvidos.  

Considerando os documentários baseados na história de pessoas inseridas nos 

contextos urbanos cujas experiências estão relacionadas à violência, se faz importante a 

análise dos limites entre pessoa e personagens nos documentários a partir do conceito de 

dialogismo.  

Entende-se que pessoa e personagem estão intimamente relacionados e são 

constituídos a partir das experiências diversas do sujeito (pessoa) no mundo. Por sua 

vez, o personagem está indexado ao sujeito e às suas relações estabelecidas no mundo 

histórico. Consequentemente, o personagem no documentário reflete as diferentes vozes 

sociais e experiências do sujeito no mundo. Desse modo, na análise da construção dos 

personagens nos documentários, questiona-se em que medida apresentam-se os limites 

entre pessoa e personagem no que diz repeito a representação da violência e de seus 

sujeitos envolvidos nesses contextos?  

Ao articular as diferentes vozes da sociedade na relação pessoa e personagem, os 

documentários sobre violência exprimem também as ambiguidades, os conflitos e 

imaginários sobre o outro, o que resulta na representação dos sujeitos indexados à 
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realidade a partir de uma perspectiva axiológica. Nesse sentido, faz-se pertinente refletir 

sobre o lugar do personagem como uma resultante da linguagem cinematográfica 

organizada pelo cineasta a partir das experiências dos sujeitos filmados relacionadas à 

violência e à criminalidade. Portanto, identificar os limites entre pessoa, personagem 

diante da intervenção do cineasta como autor criador nos permite refletir sobre as 

possibilidades dos documentários no que diz respeito ao tratamento das realidades 

históricas relacionadas à violência e seus sujeitos envolvidos, de forma a perceber o 

lugar que ocupam na construção dos personagens. 

 

2.2 Os limites entre pessoa e personagem nos documentários 

 

Marcelo Carvalho Lyrio
55

, baseado em Hurtado (2001), destaca que “pessoas, ao 

contrário de personagens, vivem em um mundo concreto, um mundo de coisas 

tangíveis, no qual seres humanos nascem e propiciam, a partir de sua constituição como 

sujeitos, a existência real de pessoas e fictícia de personagens”. No sentido destacado 

pelo autor, o personagem está relacionado ao mundo da ficção, sua existência, no caso 

da literatura, por exemplo, ou de um filme de ficção, está na obra em sua concretude. 

Quanto à pessoa, esta se refere ao mundo concreto, também chamado de mundo real, às 

condições históricas, à sua presença física constituída em um corpo pensante com suas 

diversas relações.  

O personagem, no documentário, também pode ser visto a partir dessa 

perspectiva, pois consiste em um elemento central da narrativa e sua existência está 

intimamente associada a do sujeito histórico filmado, cuja história de vida é conduzida 

às telas de cinema. Sujeito e personagem apresentam uma estreita relação, uma simbiose 

e, por vezes, são ambivalentes: à medida que o personagem é constituído pelo próprio 

sujeito histórico, que fala a partir de suas experiências cotidianas, é também uma 

construção fílmica.  

Personagem e sujeito histórico apresentam uma forte ligação, todavia o primeiro 

é construído pela linguagem e recursos cinematográficos e também pelo sujeito; por 

outro lado, enquanto o sujeito histórico tem vida própria e independe do primeiro, o 

                                                           
55

 Cf. <http://revistaitaca.org/versoes/vers07-07/172-181.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2012. 
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mesmo não se pode afirmar do personagem. Nesse aspecto, podemos dizer que é 

possível perceber uma particularidade do sujeito histórico em relação ao personagem. 

Em outras palavras, o sujeito histórico é autônomo em relação ao personagem, o qual é 

construído em razão daquele e pela direção da obra fílmica. 

A par dessas considerações, voltemos à questão do dialogismo no documentário, 

especialmente no que diz respeito à relação sujeito e personagem no documentário sobre 

violência urbana. O personagem no documentário tem sua razão de ser a partir do 

sujeito histórico, o qual, quando se apresenta no filme com sua imagem e voz, ou 

exercendo alguma atividade rotineira é, por sua vez, constituído por um discurso 

elaborado por ele mesmo, quando tem oportunidade para tal, e pelas estratégias e 

recursos narrativos utilizados pela direção. Isso inclui entrevistas com outros sujeitos 

filmados, tipos de planos, sons, uso do tempo e espaço, os quais influenciam no modo 

de apresentação do sujeito na tela, que resulta em uma representação do sujeito e da 

realidade na qual está envolvido.  

O personagem é então uma forma de representação, constitui-se em um discurso 

formado por diálogos e vozes diversas em torno do sujeito e do mundo. Dessa forma, o 

dialogismo está presente na construção do personagem a partir de fatores internos e 

externos à obra. Internamente, os fatores estão relacionados ao conjunto de estratégias 

narratológicas, nas quais dialogam os diferentes atores sociais entre si: os depoimentos, 

por exemplo, podem se complementar e favorecer, a partir da montagem, uma 

determinada percepção do espectador sobre os personagens e a realidade tratada. 

 Quanto aos fatores externos, estes se referem aos aspectos dialógicos a partir 

dos sujeitos filmados, os quais constroem seus discursos em consonância com as vozes 

sociais, isto é, com as ideias, opiniões e representações encontradas na sociedade como 

um todo. Os personagens, os quais estão intimamente relacionados ao sujeito histórico 

no mundo, em seus momentos de autonomia em relação ao autor criador (diretor), 

expressam sua autoconsciência diante do mundo. Mais precisamente, isso acontece 

quando são mostrados momentos de dúvidas, angústias e reflexão, ou mesmo 

ambiguidades do personagem em seus depoimentos, imagens e ações.  

É externa a relação personagem com o mundo, com as diferentes vozes que se 

impõem à sua percepção e reflexão sobre os acontecimentos a ele correlatos. É o 

momento próprio do personagem, cujos desafios e questionamentos no tocante às suas 
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experiências no mundo são inacessíveis ao sujeito realizador do filme e, ao mesmo 

tempo, transcende ao personagem. Quando este se coloca em confronto com o mundo e 

consigo mesmo, e suas reflexões demonstram incertezas, dúvidas e impotência diante 

dos desafios apresentados, o personagem transmite ao espectador um sentimento 

profundo de algo complexo, inacessível e inexorável frente às experiências vivenciadas 

pelo sujeito histórico.  

Em O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, o personagem Garnizé, 

jovem do subúrbio do Recife, cuja vida é dedicada ao rap como uma das formas de 

enfrentamento dos problemas relacionados à violência e à criminalidade, demonstra em 

determinado momento o seu desejo de ver um mundo melhor, e sinaliza que a educação 

poderia ser um instrumento de conscientização, mas silencia e chora quando percebe 

que não é uma tarefa fácil (27’45”). Nesse momento, observa-se que a reflexão do 

personagem transcende ao mundo, isto é, amplia-se além do filme e chega ao espectador 

como uma indignação e sofrimento comum a maioria das pessoas diante dos dilemas e 

da complexidade da vida.  

O personagem – o qual depende da existência do sujeito histórico que é filmado, 

portanto, um ator social – enxerga o mundo e seus problemas, cujas respostas se 

mostram inacessíveis. Esse personagem revela, dessa forma, a existência de regiões 

obscuras e inacessíveis não só no que diz respeito ao sujeito que o filma e ao realizador 

da obra, mas até mesmo para ele como sujeito no mundo.  

Indagado pelo cineasta, o personagem responde por meio de fabulação, introjeta 

o mundo histórico com suas estruturas diversas e demonstra uma consciência sobre esse 

mundo ao mesmo tempo em que reconhece como ser impotente para mudá-lo, tendo em 

vista a magnitude dos problemas percebidos, como, por exemplo: a pobreza, a 

criminalidade, a violência, entre outros, tão presentes no seu cotidiano.  

Essa postura é destacada por Bakhtin ao descrever sobre A problemática da 

poética de Dostoievski, destacando a relação autônoma do personagem frente ao autor 

criador. A proposta bakhtiniana se restringia ao personagem na literatura e, de forma 

específica, na obra de Dostoievski. Todavia suas ideias são indubitavelmente pertinentes 

para a análise da construção do personagem em uma obra fílmica como o documentário.  



122 
 

 

O fato de o personagem ser construído no filme a partir da presença do sujeito 

histórico favorece a análise por se tratar de uma obra na qual sujeito e personagem estão 

imbricados. Nesse sentido, o autor criador pode contar com as diferentes vozes dos 

sujeitos no mundo histórico, e o personagem central na obra também tem este indexado 

ao sujeito, de modo que sua existência não se restringe à narrativa fílmica. 

 A própria existência do sujeito que é filmado constitui matéria fundamental para 

adicionar ao personagem, suas reflexões sobre si mesmo e sobre sua relação com o 

mundo. Por exemplo, o espectador não pode entender o personagem Dexter em Entre a 

luz e a sombra dissociado da existência histórica do sujeito Dexter; já no personagem de 

Dostoievski, temos sua compreensão apenas pela polifonia do mundo, uma vez que esse 

personagem só existe a partir do outro no mundo, isto é, do autor criador na sua relação 

com o mundo. 

O dialogismo contribui para a compreensão dos personagens como seres 

inacabados, ambíguos, dependentes dos contextos sociais e construídos de forma 

compartilhada. Esse compartilhamento se dá na relação entre os cineastas e os sujeitos 

filmados, mas sem prescindir das singularidades e idiossincrasias dos sujeitos 

transformados em personagens.  

Os personagens inseridos nos contextos urbanos, cujas experiências envolvem 

situações como pobreza, violência e criminalidade, tendem ser representados conforme 

as estruturas narrativas clássicas presentes na ficção e nos romances em torno da 

jornada do herói destacada por Vogler.  

Percebe-se, todavia, que os documentários contemporâneos sobre violência 

produzidos principalmente a partir do início do século XXI, destacam-se pela 

particularidade de seus personagens, com ênfase na expressão das singularidades e da 

consciência e autoconsciência dos sujeitos filmados diante de suas experiências no 

mundo. Embora o cineasta tenha sua decisão quanto às escolhas para o filme, destacam-

se o dialogismo, a reflexividade e uma relativa autonomia dos personagens, 

consequentemente, a possibilidade de autoafirmação e a representação da violência a 

partir dos sujeitos filmados. O prisioneiro da grade de ferro constitui-se em um dos 

melhores exemplos quanto a essa postura. Nessa obra, a presença do cineasta se mostra 

bastante sutil no processo de construção dos personagens, tendo em vista o uso da 

câmera nas mãos dos próprios sujeitos protagonistas do filme.   



123 
 

 

Quanto aos limites entre pessoa e personagem, essa é uma questão importante a 

ser analisada nos documentários atuais. Uma vez que se adota uma postura dialógica 

que remete à polifonia, permitindo aos próprios sujeitos filmados certa autonomia, os 

personagens são também resultados das experiências e reflexões do sujeito histórico no 

mundo, o que favorece uma leitura documentarizante por parte do espectador. Desse 

modo, pessoa e personagem apresentam-se interligados, e o personagem só existe em 

razão das estratégias e recursos cinematográficos e da performance daquele que está 

diante da câmera. Isto é, a pessoa filmada, ao atuar se caracteriza em um ator social e, 

por sua vez, em personagem por meio da relação com o cineasta e com o aparato 

cinematográfico. Nessa perspectiva, infere-se que o personagem, ao ser visto pelo 

espectador no filme, reflete o eu do sujeito histórico, seus valores, concepções e 

complexidades perante suas vivências e experiências no mundo a partir do diálogo com 

as diferentes vozes sociais organizadas na obra pelo cineasta.  

O personagem, dessa forma, se mostra ambivalente, inconcluso e com todas as 

limitações e virtudes, o que sugere uma leitura mais próxima da realidade. A construção 

dos personagens relacionados ao ambiente da pobreza e ao problema da violência, a 

partir de estratégias como: o uso do rap, o diálogo com as diferentes mídias e a relativa 

autonomia dos sujeitos filmados, favorece a construção de personagens mais flexíveis 

nos documentários. Com isso, os personagens construídos nesses documentários 

escapam dos modelos deterministas e dualistas, como os apoiados na estratégia do herói 

em que o bem luta contra o mal, em que há culpados e inocentes.  

Os documentários Ônibus 174 e O rap do pequeno príncipe contra as almas 

sebosas apresentam características semelhantes no que diz respeito à construção de seus 

personagens a partir dos sujeitos cujas experiências estão relacionadas à violência 

urbana e às suas formas de enfrentamento. São exemplos os elementos narrativos com 

destaque para o hibridismo ficção e realidade, o dialogismo e a polifonia. Esses filmes, 

os quais constituem nosso corpus de análise, oferecem ainda modos diferentes de leitura 

por parte do espectador, tendo em vista transitarem entre a ficção e a realidade. É sobre 

esse assunto que versará o capítulo seguinte. Para auxiliar na leitura da análise desses 

filmes, finalizamos esse capítulo com algumas considerações sobre os cineastas que 

compõem nosso corpus. 
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2.3 Sobre os cineastas 

O objetivo deste item consiste em destacar aspectos relevantes sobre os cineastas 

José Padilha, Paulo Caldas e Marcelo Luna, cujas obras fazem parte do nosso corpus de 

análise. Serão destacados aspectos como os contextos diversos que favoreceram a 

produção de seus filmes, a formação, as influências, as principais obras, o estilo de 

filmes e o lugar que ocupam na produção cinematográfica nacional. Feito esse percurso, 

busca-se compor os elementos importantes relacionados à história desses cineastas no 

sentido de se perceber, em certa medida, de que forma os documentários produzidos, os 

quais fazem parte de nosso corpus, são demarcados pelos contextos vivenciados por 

eles.  A abordagem será direcionada no sentido de identificar o modo como a questão da 

violência urbana e suas formas de representação se fazem presentes a partir dos 

contextos diversos desses diretores, de modo a serem percebidos na produção, em 

especial na construção dos personagens dos filmes Ônibus 174 e O rap do pequeno 

príncipe contra as almas sebosas. 

 

2.3.1 Paulo Caldas  

Paulo Caldas é paraibano, nascido em João Pessoa em 1964. Sua experiência 

com cinema começou em Pernambuco e seu primeiro trabalho foi um curta-metragem 

intitulado Frustrações, isto é um super 8. A partir de então, fez outros curtas, entre eles: 

Morte em Capibaribe (1983), Nem tudo são flores (1985), Chá (1987) e Ópera cólera 

(1992). Com o curta Chá, recebeu o prêmio Embrafilme para a produção de 

documentários. Em sua produção, destaca-se parceria com Lírio Ferreira para o filme 

Baile perfumado (1997), pelo qual recebeu o prêmio do Festival de Brasília. Em 2000, 

juntamente com Marcelo Luna, produziu O rap do pequeno príncipe contra as almas 

sebosas, tendo recebido prêmios de público do Festival de Brasília e do É tudo verdade 

– Festival internacional de documentários. Em 2007, produziu Deserto Feliz, tendo 

recebido por esse filme os prêmios de crítica, melhor diretor e de melhor filme do júri 

popular no Festival de Gramado. Paulo Caldas também tem atuado como roteirista em 

outros filmes: Cinema, aspirina e urubus (de Marcelo Gomes, 2005) e País do desejo, 

cuja estreia será em novembro de 2012
56

. Nesse filme faz direção e roteiro. 
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 Informações extraídas do sítio: <http://www.cinepop.com.br/filmes/pais-do-desejo.php>. Acesso em: 

10 out. 2012. 
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O cineasta Paulo caldas é considerado, juntamente com Marcelo Gomes, 

Claudio Assis e Lírio Ferreira, responsável pela retomada e projeção do cinema 

produzido a partir de Pernambuco em 1990. Esse grupo destacou-se pela produção de 

filmes baseados em recursos e estratégias narrativas que sinalizam para a inovação na 

linguagem cinematográfica. São marcas de estilo presentes nos filmes produzidos por 

esses cineastas o diálogo entre mídias, o hibridismo entre ficção e realidade, a 

fragmentação, o uso da música e expressões artísticas e culturais, como o rap, o grafite, 

entre outros aspectos. A temática presente em suas obras destaca a cultura rural 

nordestina; ficções de denúncia às injustiças sociais; filmes experimentais voltados para 

a crítica da cultura e temas existenciais, conforme destaca Alexandre Figueirôa (2000, 

p. 74). 

O grupo do qual Paulo Caldas pertence apresenta uma forte característica de 

identidade. Trata-se de um grupo formado por pessoas que se aproximaram por 

afinidades artísticas, culturais, políticas e acadêmicas. Desenvolveu-se na universidade 

onde se reuniam para discutir os diversos assuntos, tendo como fio condutor a arte, mais 

precisamente a produção audiovisual.  O grupo se originou no contexto de transição 

política, nos anos 1990. No início dessa década, estávamos ainda galgando os primeiros 

passos em relação à democracia. Em 1989, tivemos o primeiro presidente escolhido pelo 

povo, Fernando Collor de Melo, após vários anos de Ditadura Militar, cujas ações, 

especialmente em relação ao cinema, se mostraram desastrosas. Logo no início de seu 

governo, extingue a Embrafilme – Empresa Brasileira de Filmes –, órgão responsável 

pelo financiamento de grande parte dos filmes nacionais.  

A extinção da Embrafilme resulta na paralisação quase total da produção de 

filmes brasileiros.  Nesse contexto, há uma preocupação por parte de produtores, 

intelectuais, grupos diversos em encontrar solução para o cinema brasileiro. 

Questionava-se inclusive o modo de fazer cinema, a estética, os recursos e as estratégias 

diversas. São preocupações com as quais Paulo Caldas estava também envolvido 

juntamente com o seu grupo. Desse processo resultam obras voltadas para questões 

sociais, como: pobreza, violência, cultura regional, entre outras questões. Assim 

surgiram filmes como O Baile perfumado, em parceria com Lírio Ferreira (1997), O rap 

do pequeno príncipe contra as almas sebosas (2000), Cinemas, aspirina e urubus 

(2005,) e Deserto Feliz (2007).  
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Nesses filmes, as estratégias narrativas incluem o diálogo entre mídias, 

elementos de ficção e não ficção, a denúncia dos problemas sociais, a presença de 

elementos característicos da região e da cultura nordestina, o privilégio à música, mais 

precisamente aquelas voltadas para a autoafirmação e a identidade dos grupos, além de 

outros recursos.  Tais elementos são utilizados de forma a construir os personagens e, 

concomitantemente, corroboram para a representação das diferentes realidades. Em 

parceria com Marcelo Luna produziu, além do documentário O rap do pequeno príncipe 

contra as almas sebosas, Ópera cólera, curta realizado para a Eco 92 sobre a volta da 

cólera no Recife depois de 100 anos, e o videoclipe Almas sebosas (2000). 

 

2.3.2 José Padilha 

Nascido no Rio de janeiro, em 1967, José Padilha produziu e roteirizou o 

premiado documentário Os carvoeiros (1999), de Nigel Noble, dirigiu e produziu Os 

boiadeiros, uma coprodução com a National Geographic Television. Ganhou projeção 

nacional e internacional a partir do documentário Ônibus 174 (2002); em 2007 e 2010 

produziu os longas de ficção Tropa de elite e Tropa de elite 2. Tem realizado uma 

produção de documentários voltados para diferentes problemas sociais, além de Ônibus 

174. Em 2009, realizou Garapa, obra relacionada à temática da pobreza e da fome no 

sertão nordestino. 

Outro aspecto importante a ser considerado é quanto à experiência de produtor. 

Padilha fundou, juntamente com Marcos Prado, com quem produziu o documentário 

Estamira (2004) e a ficção Paraísos artificiais (2011), a Zazen produções. Com isso, 

infere-se que ambos certamente possuem maior liberdade para a realização de seus 

projetos de ficção e documentários, algo que não é tão fácil para a maioria dos diretores. 

Sua experiência como diretor, roteirista e produtor tem rendido a ele vários prêmios. 

Com Tropa de Elite, ganhou o urso de ouro no Festival de Berlim; com Ônibus 174, 

recebeu vários prêmios, entre eles o de melhor documentário no Festival de Sundance, 

2003. 

 A obra de Padilha é marcada por elementos narrativos entre os quais inclui a 

ficção e a não ficção. Embora tenha dirigido documentários como Ônibus 174, Garapa 

e Os carvoeiros, entre outros, sua inclinação é mais para a ficção. No caso dos 

documentários que dirigiu, nota-se o uso de elementos que favorecem à obra os modos 
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leitura fictizante e documentarizante. Padilha utiliza-se de estratégias com vistas a 

proporcionar o drama, a emoção, elementos bastantes presentes na ficção.  

Quando não recorre incisivamente a uma música melancólica, ou que sugere 

tensão, como faz em Ônibus 174, aproveita situações cotidianas e interfere com 

enquadramentos e planos para reforçar sentimento de piedade, dor ou angústia e 

correlatos. Podemos citar como exemplo no filme Garapa as cenas longas com planos 

detalhes na perna de uma criança. A cena mostra feridas e moscas de modo a se tornar 

nauseante pela sua duração. Nesse aspecto, o diretor não se esquiva de, em certa 

medida, espetacularizar a situação e, consequentemente, se tornar mais próximo do 

público. 

Padilha demonstra, portanto, ter como característica em seus filmes o uso de 

elementos da ficção de maneira significativa. Sua produção revela influência dos filmes 

de ação, o que se percebe tanto nos documentário quanto nos filmes de ficção, como nos 

dois Tropa de elite. Mesmo quando dirige documentário, essa característica se mostra 

marcante. Quanto aos personagens, nos dois modos (ficção e documentário) percebe-se 

serem construídos por meio de estratégias que conferem uma forte carga dramática.  

Esse parece constituir-se em um dos motivos de sua obra se aproximar bastante do 

cinema voltado para o grande público. Mesmo quando dirige documentários com um 

viés de crítica social, como fez em Ônibus 174 e Garapa, imprime essa marca 

direcionada às massas. Sua obra como um todo é marcada pelo tom de crítica social. A 

maioria dos seus filmes produzidos até o momento trata de problemas sociais e da 

ineficiência do Estado em encontrar solução para a pobreza, a miséria, a violência, a 

fome, a corrupção, entre outros.  

Em Os carvoeiros, trata das péssimas condições de vida dos trabalhadores que 

vivem dessa atividade. Ônibus 174 trata da violência urbana a partir de um personagem 

cuja história representa a difícil vida dos moradores de rua, os quais são tidos como 

invisíveis aos olhos da sociedade. Tropa de elite e Tropa de Elite 2 partem de questões 

relacionadas à corrupção na polícia e nos demais setores do Estado, à violência e à 

criminalidade. Os dois filmes constroem os personagens inspirados em histórias que se 

encontram na sociedade. O filme questiona as estruturas da sociedade e faz duras 

críticas às suas instituições. Encontra-se, portanto, essa particularidade na obra de 
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Padilha, que é o fato de fazer filme para a massa e, ao mesmo tempo, com uma forte 

crítica social. Pelo menos a maioria dos seus filmes mostra essas características.  

Embora seja possível se fazer filme para o grande público de forma a apresentar 

crítica social, há de convir que não tem sido algo muito comum. Dessa forma, Padilha 

se mostra polêmico, de modo que tem recebido várias críticas por sua postura em seus 

filmes como Garapa, pelo qual foi bastante criticado como invasivo, de modo a faltar 

com a ética quando apela para cenas repulsivas como nas imagens que mostram a 

criança com feridas nas pernas e rodeada por moscas enquanto se alimentava; ou 

mesmo quando insiste em gravar imagens de um casal brigando, enquanto que o homem 

se mostrava visivelmente alcoolizado.  

No filme Ônibus 174, é criticado por alguns pela espetacularização do caso do 

sequestro que culminou com a morte do sequestrador e de uma refém, quando a 

proposta era exatamente o contrário.  Já Tropa de elite, principalmente no primeiro, foi 

tachada de uma obra que apresenta um cunho fascista, devido à forma como apresenta o 

papel da polícia diante da necessidade de controlar o crime, enquanto apela para 

métodos como a tortura e a invasão nas favelas. Talvez pelo fato de se apresentar 

polêmico é que José Padilha tem se tornado também em um dos cineastas mais 

conhecidos e discutido nos diversos segmentos sociais. De qualquer forma, sua obra 

tem ensejado debates e estudos diversos
57

, não apenas no meio acadêmico, mas também 

nos diversos segmentos da sociedade. E, no que concerne ao debate em torno das 

estratégias e recursos utilizados nos filmes para a construção dos personagens, o 

cineasta Padilha tem oferecido, por meio de suas obras, importantes elementos para 

pensar os modos de tratamento das realidades a partir dos sujeitos em seus diferentes 

contextos. Entre os elementos podemos destacar o dialogismo que permite pensar as 

ambiguidades e contradições que se apresentam tanto no que se refere aos personagens 

e suas relações com o mundo, assim como no que tange ao cineasta e sua relação com 

os sujeitos filmados e com o espectador. 

 

                                                           
57

 O filme ônibus 174, por exemplo, tem sido objeto de vários estudos, demonstrados em monografias, 

dissertações, teses, artigos científicos e resenhas. 



129 
 

 

CAPÍTULO 3 

A CONSTRUÇÃO DOS PERSONAGENS EM ÔNIBUS 174 

E O RAP DO PEQUENO PRÍNCIPE CONTRA AS ALMAS 

SEBOSAS 

 

Após o percurso realizado até aqui sobre os aspectos conceituais, históricos e 

metodológicos acerca do personagem e sua construção nos filmes, com ênfase nos 

documentários, este capítulo apresenta a análise da construção dos personagens nos 

filmes Ônibus 174 e O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas. Antes da 

análise, destacamos a importância desses filmes que compõem o nosso corpus.  

 

3.1 A importância do corpus para análise da construção do 

personagem 

A prioridade a esses dois filmes: Ônibus 174 (José Padilha, 2002) e O rap do 

pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) se dá 

no sentido de mostrar que cada um, a sua maneira, remete ao dialogismo e permite 

diferentes leituras em relação à obra e aos personagens relacionados à violência urbana. 

O rap do pequeno príncipe se apresenta mais aberto às novas linguagens de modo a 

favorecer o dialogismo. Por sua vez, as estratégias utilizadas nesse filme contribuem 

para construir personagens relacionados à violência a partir do contexto das periferias 

de forma a escapar de estereótipos. Quanto a Ônibus 174, embora trabalhe com o 

argumento de que Sandro é vítima da sociedade, ele é importante pelo fato de 

ressignificar as cenas produzidas pelas emissoras de TV de modo a apresentar mais 

elementos para a análise do personagem Sandro. Isto é, Ônibus 174 atua entre o 

jornalismo e o documentário, utiliza do hibridismo ficção e realidade e ressignifica o 

material originado do jornalismo.  

Esses dois filmes apresentam elementos em comum, tais como: priorizam os 

sujeitos relacionados ao contexto da violência; são ambientados em duas importantes 

capitais brasileiras (Rio de Janeiro e Recife); receberam prêmios de importantes 
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instâncias de consagração
58

; foram produzidos em períodos muito próximos e sobre o 

mesmo tema (2000 - 2002); partem de histórias reais destacadas pela mídia (telejornais, 

rádio, jornais impresso e online); tratam da violência urbana e do cotidiano da pobreza e 

da desigualdade social; revelam as deficiências do Estado no trato com os problemas 

relacionados ao crime e à violência nas grandes cidades; recorrem a elementos da ficção 

e da realidade e ao diálogo com diferentes mídias de modo a permitir ao espectador 

diferentes modos de leituras.  

Para tratar do tema violência urbana, os dois documentários recorrem a 

estratégias que remetem ao dialogismo de forma a não se mostrarem maniqueístas na 

representação da violência a partir dos sujeitos inseridos nesse contexto. Entre as 

estratégias, encontram-se a interface com as diferentes mídias, a utilização de elementos 

de ficção e realidade, a articulação de diferentes linguagens e expressões artísticas e 

culturais, além do uso de documentos oficiais e pessoais, entrevistas, recortes de jornais, 

trechos de outros filmes. Destacam-se ainda outros recursos como: a música, como 

elemento que remete à ficcionalização; imagens de arquivos particulares; reportagens 

televisivas; e imagens gravadas pela equipe de produção.  

A escolha dos dois filmes que compõem o corpus se justifica também pela 

particularidade quanto à construção de seus personagens a partir dos sujeitos inseridos 

nos contexto da violência urbana. Em Ônibus 174, o personagem central é construído a 

partir da interface entre mídias (TV, jornais impresso, fotografias etc.) e dos 

depoimentos das pessoas como familiares, amigos, vítimas do sequestro, policiais, 

jornalistas e especialistas (antropólogo, assistente social) e pelo próprio cineasta. As 

cenas que se tem sobre o jovem Sandro foram extraídas de arquivos particulares de 

emissoras de TV e ainda da CET – Companhia de Engenharia do Trânsito da cidade do 

                                                           
58

 O documentário Ônibus 174 (2002) recebeu vários prêmios, entre eles destacam-se: melhor 

documentário, melhor Diretor de Documentário (José Padilha), escolhido por votação pelos leitores do 

Adoro Cinema Brasileiro, 2003; melhor Documentário do júri do Festival Internacional de Cinema de 

Miami, 2003; Melhor Filme-Documentário, no Festival do Rio BR 2002; prêmio Adoro Cinema 2002 de 

Melhor Documentário; troféu Bandeira Paulista na categoria documentário, na 26.ª Mostra BR de Cinema 

– Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, 2002 Melhor Filme-Documentário, no Festival do Rio 

BR 2002;  Prêmio Adoro Cinema 2002 de Melhor Documentário;  Mostra Internacional de Cinema em 

São Paulo, 2002; já O Rap do Pequeno Principe Contra as Almas Sebosas ganhou o Troféu Buriti de 

Prata, como Melhor Filme pelo Público, no II Festival Internacional de Cinema de Brasília; ganhou o 

Prêmio do Melhor Filme pelo Público e o Prêmio GNT de Renovação de Linguagem do Documentário 

Brasileiro, no V Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade. Confira o site: 

<http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/rap-pequeno-principe/rap-pequeno-principe.htm>, 

visitado em: 20 abr. 2010.   
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Rio de Janeiro. Significa, portanto, que o personagem é construído pelo olhar do outro. 

Assim busca-se analisar em que medida os recursos e as estratégias utilizadas na 

construção do personagem central (Sandro) em Ônibus 174 remetem ao dialogismo e à 

polifonia de forma a favorecer diferentes modos de leituras em relação à obra e aos 

personagens diante do contexto da violência urbana e seus sujeitos envolvidos. 

Já em O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas o personagem é 

construído de forma diferente do que se vê em Ônibus 174. São dois personagens 

centrais: Helinho e Garnizé.  Nesse sentido, se faz importante analisar de que forma se 

apresentam o dialogismo e a polifonia na construção dos personagens centrais nesses 

dois filmes e, também, os diferentes modos de leituras que permitem entrever nesse 

processo os modos de representação da violência urbana e dos sujeitos envolvidos nesse 

contexto de modo a escaparem de estereótipos. A partir das estratégias utilizadas nos 

dois filmes, percebe-se que, ao construir os personagens baseado em fragmentos de suas 

histórias, se tem uma representação da violência urbana e dos sujeitos envolvidos nesse 

contexto. Para tanto, os cineastas partem da história dos sujeitos cujas ações estão 

relacionadas ao contexto da violência. 

Ônibus 174 é dirigido por José Padilha em parceria com Felipe Lacerda e trata da 

história do sequestro do ônibus 174, ocorrido em 12 de junho de 2000, na cidade do Rio 

de Janeiro, em cuja ação onze pessoas tornaram-se reféns. O autor dessa ação foi um 

jovem de 21 anos, Sandro Nascimento, oriundo de uma das favelas da cidade, Rato 

Molhado, subúrbio do Rio de janeiro. Alguns anos antes, após ter presenciado sua mãe 

ser assassinada a facadas, Sandro resolveu morar nas ruas vivendo de pequenos furtos e 

utilizando drogas. Com o fim do sequestro, uma das vítimas e o sequestrador foram 

mortos a tiros por um dos policiais do Batalhão de Operações Especiais, BOPE. Para 

contar essa história, o filme trabalha com duas narrativas: a história do sequestro e a 

história de Sandro Nascimento, o sequestrador. 

Enquanto em Ônibus 174 a questão central é o sequestro do ônibus, a história do 

sequestrador e seu drama social, em O Rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas acompanhamos a história de dois personagens moradores da Grande Recife-

Pernambuco: Hélio José Muniz Filho – o Helinho – conhecido como Pequeno 
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Príncipe
59

, acusado de matar mais de 60
 

pessoas que, em sua opinião, eram “almas 

sebosas”,
60

 

e José Alexandre Santos Oliveira – o Garnizé – integrante da banda  de rap 

Faces do Subúrbio. A história de Garnizé contrasta com a de Helinho no que se refere 

ao caminho que cada um escolheu seguir diante da violência: enquanto Helinho se torna 

justiceiro, Garnizé resolve adotar o rap como uma das formas de enfrentar problemas 

sociais como a violência e as desigualdades.  

A importância desses dois filmes para a análise da construção dos personagens 

está na particularidade que apresentam, especialmente no que se refere ao modo de 

tratamento da realidade em torno do contexto da violência urbana e dos sujeitos 

envolvidos. Tanto O rap do pequeno príncipe, como Ônibus 174 focam o problema 

comum à maioria das grandes cidades brasileiras: a violência. Todavia, para tratar desse 

tema, partem dos sujeitos envolvidos e utilizam estratégias narrativas de forma que 

dialogam com diferentes vozes e linguagens com vistas a permitir a imersão do 

espectador nos problemas sociais urbanos a partir da história dos personagens. Os 

personagens, por sua vez, são os sujeitos marginalizados moradores de favelas, 

subúrbios e periferias, cujas experiências de vida estão diretamente associadas às 

dificuldades perante problemas como a violência, a pobreza e a criminalidade.  

Na sequência, serão destacados os aspectos centrais presentes nos documentários 

O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas e Ônibus 174 no que se refere à 

construção de seus personagens centrais diante do contexto da violência urbana. Será 

dada ênfase às estratégias e aos recursos presentes na obra que favorecem ao espectador 

diferentes modos de leituras quanto à ficção e à realidade e quanto aos personagens e às 

formas de representação da violência e dos sujeitos inseridos nesse contexto. Busca-se 

ainda verificar em que medida as estratégias utilizadas para a construção dos 

personagens nos filmes analisados contribuem para a superação dos modelos clássicos, 

especialmente no que se refere à dualidade culpado ou inocente, herói ou bandido. Para 

tanto, nos apoiaremos nos conceitos de dialogismo e polifonia, personagem e modos de 

leitura. 

                                                           
59

 Helinho tem esse apelido de Pequeno príncipe pelo fato de ser bem quisto na comunidade, no trabalho e 

pelos amigos, conforme afirma sua mãe no filme.   
60

 No filme, o delegado entrevistado João Vieira Filho afirma que Helinho é acusado de matar 44 pessoas. 

De acordo com matérias publicadas na imprensa paulista, Helinho cometera entre 65 e 70 homicídios. Cf. 

Oricchio (2000a, 2000b,) e Lacerda (2001), citados por De Grande (2004, p. 174).   
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3.2 O Percurso  

A metodologia utilizada para a realização da análise a seguir prioriza os 

elementos centrais quanto às estratégias narrativas presentes nos documentários O rap 

do pequeno príncipe contra as almas sebosas e Ônibus 174. Nesse sentido, foram 

escolhidos: apresentação dos personagens centrais, os depoimentos, as diferentes 

linguagens audiovisuais e culturais, elementos de ficção e realidade e o lugar que os 

sujeitos filmados ocupam na relação com o cineasta e sua equipe para a construção dos 

personagens relacionados ao contexto da violência urbana. 

A apresentação dos personagens centrais é feita destacando-se os aspectos gerais 

que os identifica a partir do contexto urbano nos quais estão inseridos. Tal apresentação 

se justifica tendo em vista que os personagens são objetos fundamentais no presente 

estudo, considerando as estratégias e recursos utilizados na obra para a sua construção. 

Os depoimentos dos sujeitos filmados foram classificados a partir da 

importância e ou lugar que ocupam na narrativa para construção dos personagens 

centrais. Nesse sentido, em O rap do pequeno príncipe foram escolhidos os 

depoimentos de: Hélio José Muniz Filho (Pequeno Príncipe, o justiceiro, mais 

conhecido por Helinho), Dona Maria (a mãe do Helinho), Alexandre Garnizé 

(representante da banda de rap Faces do subúrbio), o delegado que prendeu Helinho 

(João Veiga Filho), o advogado Eduardo Trindade e a repórter fotográfica Annaclarice 

Almeida. 

Os depoimentos dessas pessoas serão analisados considerando a sua importância 

na narrativa para a construção dos personagens centrais Helinho e Garnizé. Busca-se, 

com isso, identificar em que medida o diálogo com diferentes vozes sociais auxilia na 

construção dos personagens e na representação da violência urbana e suas formas de 

enfrentamento por parte dos sujeitos inseridos nesse contexto. 

 Quanto às diferentes linguagens audiovisuais e expressões culturais, serão 

consideradas: as diferentes mídias (cinema, vídeo, TV, rádio, jornais, fotografias), o uso 

da música e as expressões artísticas como o rap, o hip hop e o grafite. A análise será 

feita considerando a articulação desses elementos de modo a se perceber de que forma 

se apresentam o dialogismo e a polifonia para construção dos personagens em torno da 

questão da violência urbana. Com isso, pretende-se ainda perceber na articulação desses 

elementos os diferentes modos de leituras em relação à obra e aos personagens diante da 
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violência e suas formas de representação e enfrentamento por parte dos sujeitos centrais 

inseridos nesse contexto. 

Em relação aos elementos de ficção e realidade, serão considerados os recursos e 

as estratégias como a utilização de cenas do cotidiano das cidades e a construção de 

cenas de ficção. A análise será focada no sentido de identificar em que medida essas 

cenas contribuem para ilustrar os diferentes discursos apresentados no filme, assim 

como para reforçar a dramaticidade dos depoimentos em torno dos personagens. 

Pretende-se, com isso, verificar como esses elementos de ficção e de realidade 

contribuem na composição dos personagens e na representação da violência urbana e 

suas formas de enfrentamento pelos sujeitos marginalizados moradores das favelas e 

periferias das grandes cidades brasileiras. 

Em Ônibus 174, os depoimentos foram escolhidos por grupos, assim 

classificados: familiares, amigos e pessoas que conheceram Sandro (personagem central 

do filme); vítimas do sequestro realizado por Sandro; policiais do BOPE que 

participaram da operação no dia; assistente social que acompanhou Sandro nas ruas 

desde a sua infância e o cientista social Luiz Eduardo Soares.  

A análise dos depoimentos será feita com vistas a se perceber como os discursos 

e opiniões dos entrevistados constroem o personagem Sandro. Para tanto, serão 

consideradas as diferentes vozes sociais e o dialogismo apresentado pelos depoimentos 

em torno do personagem central a partir do evento do sequestro do ônibus 174. Dessa 

forma, os depoimentos ao construir o personagem demonstram também formas de 

representação da violência urbana e dos sujeitos envolvidos nesses contextos.  

 No que se refere à utilização de diferentes mídias e linguagens audiovisuais, 

serão consideradas as mídias: TV, cinema, câmeras de vídeo e da CET-Rio. A análise 

realizada visa a verificar como se apresenta o diálogo com as diferentes mídias e como 

esses aspectos são articulados na narrativa de modo a contribuir na construção do 

personagem central e permitir diferentes modos de leituras quanto à representação da 

violência e suas formas de enfrentamento pelos sujeitos inseridos nesse contexto.  

Em relação aos elementos de ficção e realidade utilizados, a análise busca 

verificar em que medida são articuladas as imagens e as cenas para a construção do 

personagem Sandro. Dessa forma, pretende-se perceber como as estratégias e recursos 
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narrativos permitem o hibridismo ficção e realidade e favorecem os diferentes modos de 

leituras quanto aos sentidos e significados em torno da violência e dos sujeitos inseridos 

nesse contexto. Nessa perspectiva, serão focados os elementos da narrativa que 

favorecem a dramaticidade e o dialogismo em torno do personagem de modo a se 

perceber como o personagem, ao ser construído nesse hibridismo, apresenta-se diante da 

questão da violência e confere novas possibilidades de percepção dos sujeitos inseridos 

nesse contexto de modo a escapar de estigmas estereótipos. 

Para tanto, serão consideradas as cenas registradas pelas principais emissoras de 

TV (Globo, Record, Band e SBT), que fizeram a cobertura ao vivo do acontecimento 

protagonizado pelo jovem Sandro, cenas da CET-Rio, as cenas produzidas pela equipe 

de produção do filme, como as entrevistas, e as cenas de ficção construídas para situar o 

personagem central a partir do contextos nos quais viveu, encerrando com o local onde 

ocorreu o sequestro do ônibus 174. 

No que diz respeito ao lugar que os sujeitos filmados ocupam na relação com o 

cineasta e sua equipe, a análise é focada no sentido de identificar em que medida as 

estratégias favorecem a construção do personagem e na representação dos sujeitos 

inseridos no contexto violência urbana. Busca-se com isso verificar em que medida as 

negociações estabelecidas dão margem para a autonomia e ou autenticidade dos sujeitos 

para se posicionarem em relação à questão da violência como a que envolveu Sandro. 

 Assim, será possível perceber como o personagem Sandro é construído nesse 

processo, tendo em vista que, embora seja o protagonista do filme, o mesmo não teve a 

oportunidade de ser entrevistado em razão de sua morte no episódio do ônibus 174. 

Dessa forma, busca-se identificar as diferentes possibilidades de construção desse 

personagem por meio das estratégias de negociação estabelecidas de forma a permitir 

diferentes modos de leituras no que diz respeito a Sandro e sua relação com a violência 

urbana. 

Considerando o conjunto dos aspectos aqui destacados para a análise como os 

depoimentos, utilização de diferentes mídias e linguagens audiovisuais, os elementos de 

ficção e realidade e o lugar dos sujeitos filmados, busca-se ainda verificar como estes 

são articulados na narrativa e favorecem o dialogismo de forma a apresentar novas 

possibilidades quanto à construção de personagens inseridos no contexto da violência 

urbana. A análise desses aspectos apontados será fundamentada principalmente a partir 
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das ideias de Bakhtin e Roger Odin. Para melhor desenvolvimento da análise, os 

aspectos apontados anteriormente serão considerados separadamente, conforme cada 

filme. 

A atenção será dada às estratégias narrativas com destaque para o modo como a 

montagem reúne os diferentes elementos para construir os personagens inseridos no 

contexto da violência urbana de forma que permitem responder a seguinte questão: em 

que medida as estratégias e recursos utilizados nos filmes documentários O rap do 

pequeno príncipe contra as almas sebosas e Ônibus 174 favorecem o dialogismo e a 

polifonia e, consequentemente, constroem os personagens inseridos no contexto da 

violência urbana de modo a demonstrar novas possibilidades com vistas a escaparem 

dos modelos engessados que remetem ao maniqueísmo, a estigmas e estereótipos? 

Iniciemos então nosso percurso a partir da obra O rap do pequeno príncipe contra as 

almas sebosas. 

 

3.3 Os personagens centrais: Helinho e Garnizé 

Hélio José Muniz Filho é um jovem de 21 anos, morador da cidade do Recife, 

nascido no município de Camaragibe, considerado “cidade dormitório”, devido ao fato 

de grande parte de seus moradores passarem o dia trabalhando na capital pernambucana. 

Helinho, como é mais conhecido, se tornou um justiceiro, matador de mais de 60 

bandidos, considerados por ele e por outros justiceiros como “almas sebosas”.  Faz parte 

de uma família de 10 irmãos – cinco homens e cinco mulheres. Sua mãe se chama 

Maria José Muniz e seu pai Hélio José Muniz. Antes de entrar nessa vida, trabalhou em 

alguns locais, como casas noturnas. Além do apelido de Helinho é conhecido também 

por “Pequeno príncipe”.  

José Alexandre Santos Oliveira, conhecido por Garnizé, 27 anos, é um jovem 

músico, integrante da banda de rap Faces do subúrbio, na qual é baterista e 

percussionista. Amante do rap e do hip hop, Garnizé utiliza as habilidades artísticas para 

trabalhar em prol da comunidade. Realiza, segundo ele, um trabalho de conscientização, 

como forma de preparar as pessoas, especialmente jovens e crianças, a lutar contra os 

problemas sociais, os quais são tão comuns nas diversas favelas e periferias das grandes 

cidades brasileiras. A violência é um dos problemas centrais vividos pela maioria dos 

moradores marginalizados da cidade do Recife. Para a construção desses dois 
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personagens, o documentário dirigido por Paulo Caldas e Marcelo Luna utiliza 

estratégias e recursos narrativos que permitem o dialogismo e a polifonia, por meio da 

articulação com diferentes mídias e linguagens audiovisuais, tendo o rap como pano de 

fundo. Na sequência, será analisada a utilização das diferentes mídias e linguagens 

audiovisuais e sua importância para a construção dos personagens centrais, cujas 

experiências e vivências estão relacionadas ao contexto da violência urbana. 

 

3.4 Utilização de diferentes mídias e linguagens audiovisuais 

O filme O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas articula diferentes 

mídias e linguagens audiovisuais. Entre as principais mídias utilizadas, encontram-se: 

TV, vídeo, cinema, rádio, jornal e fotografias combinadas com músicas de rap, 

percussão, grafite, tatuagens, além de expressões do cotidiano social e cultural. Entre 

estas, encontram-se esporte, lazer, religião, skate e shows musicais. A forma como esses 

elementos são utilizados no filme guarda semelhança com o videoclipe, com destaque 

para a fragmentação, interface com outras mídias e linguagens, não linearidade, rapidez, 

enquadramentos inusitados, entre outras possibilidades. A seguir, vejamos alguns 

aspectos relacionados à utilização de diferentes mídias, linguagens audiovisuais e 

expressões artísticas, culturais e sociais. 

Nas primeiras imagens, após os créditos iniciais, vemos um homem de calça 

branca e sem camisa se arrastando pelo chão de uma rua movimentada. O 

enquadramento permite ver o corpo do homem, os pés de várias pessoas. A cena é 

acompanhada pelo som de um atabaque, cujas batidas, sincronizadas, vão se tornando 

aos poucos mais intensas. A tela fica preta por alguns segundos, mas depois se vê o 

homem se arrastando pela calçada já de frente (37’ a 1’48).  

Nesses primeiros momentos, nota-se a combinação da música com uma forma 

de expressão cultural e religiosa. O homem que rasteja é um romeiro pagando sua 

promessa. Ao final do filme tem-se a mesma cena de forma mais rápida, em que se 

percebem planos abertos que revelam se tratar de um local de romaria. Essas primeiras 

cenas, especialmente com o som do atabaque, já sinalizam para um dos personagens 

centrais do filme, Garnizé, cuja atividade principal está voltada para a música e o rap 

como uma das formas de enfrentamento dos problemas sociais como a violência e a 

criminalidade vivenciadas pela maioria dos moradores das favelas e periferias. Ainda 
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nesse primeiro momento não temos as imagens dos personagens centrais, porém estão 

presentes os aspectos que sinalizam para um deles, Garnizé, por meio da música que 

lembra um ritmo tribal representada pelo som do atabaque.  

As expressões artísticas e culturais, especialmente a música de rap, são 

fundamentais para a construção dos personagens por meio da articulação com outros 

elementos no documentário O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, o que 

se mostra até mesmo a partir do título. Logo nas cenas seguintes, esse aspecto é 

evidenciado, com destaque para o uso da música expressa pelo toque suave de uma 

flauta doce e dos acordes cadenciados do contrabaixo, os quais acompanham o título do 

filme desenhado em uma parede em estilo grafite. O recurso utilizado nesse momento 

em que se mostra o título do filme é um travelling
61

.  

A sequência remete à ideia de algo que aos poucos será descortinado, o que se 

mostra a partir de cada letra que aparece paulatinamente até formar uma palavra e por 

fim o título. A música, por sua vez, pontua cada instante, de modo que todo o filme tem 

seus personagens revelados com o auxílio dessa arte, especialmente no caso do jovem 

Garnizé. A cena continua acompanhada pela música com a câmera seguindo pelas ruas 

da cidade de Recife em um fim de tarde. Entre os lugares mostrados, aparecem prédios 

importantes, com destaque para um palácio da justiça.  

Esses momentos já preparam o espectador para a temática central do filme, a 

violência urbana, cujos personagens são construídos a partir desse contexto. Os 

elementos como: a música, a arte, TV, vídeo, rádio, jornal e o diálogo com o próprio 

cinema são articulados de modo que o espectador possa realizar a sua leitura sobre o 

personagem e a relação com a questão da violência de diferentes formas.  

A articulação das diferentes mídias e linguagens contribui para a ampliação do 

olhar sobre as formas como os personagens podem ser vistos sem que necessariamente 

remeta a julgamentos a partir da dualidade bem ou mal, herói ou bandido, criminoso ou 

inocente. Isso é permitido em função da possibilidade de confrontar as diferentes vozes 

acerca do personagem diante do problema da violência. Por exemplo, vejamos alguns 

aspectos pelos quais o dialogismo e a polifonia se apresentam, de forma que o 

                                                           
61

  Na terminologia de cinema e audiovisual, é todo movimento de câmara em que esta realmente se 

desloca no espaço - em oposição aos movimentos de panorâmica, nos quais a câmara apenas gira sobre o 

seu próprio eixo, sem se deslocar. O termo travelling também pode ser usado para se referir ao tipo de 

equipamento utilizado para obter tais movimentos. 
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espectador tenha acesso às diferentes possibilidades, tendo em vista a articulação das 

diversas mídias e linguagens. 

Quando o personagem José Alexandre Santos Oliveira, o Garnizé, aparece pela 

primeira vez e se apresenta, temos a sua imagem em plongéé
62

. Embora essa forma de 

enquadramento diminua o objeto filmado, nesse caso, a intenção não parece ser 

exatamente essa. Trata-se mais de um movimento que remete à estética do videoclipe 

em função da assimetria da imagem e dos movimentos rápidos, o que demonstra que 

não há a pretensão de inferiorizar o personagem. O enquadramento mostra também o 

músico circulado por baterias. Ouve-se uma sequência rápida do toque da bateria pelo 

músico. Logo em seguida, mais um enquadramento inusitado mostrando esse 

personagem em um ambiente cujos elementos lembram o rap e hip hop (grafite, 

vestimentas). O personagem José Alexandre Santos de Oliveira
63

 se apresenta, sua 

imagem olhando para a câmera como se esta fosse um espelho. Sobreposta, em over, 

sua voz se apresenta.  

Em vários momentos do filme esse personagem está vinculado à cultura do rap: 

às vezes aparece tocando, outras vezes acompanhado por alguma percussão, falando 

sobre o rap e o hip hop, sendo tatuado e sempre com vestimentas ou com algum outro 

elemento que lembra a arte e a cultura hip hop, como acontece quando é filmado junto 

com os Racionais MCs ou quando vai ao estádio acompanhar o jogo do seu time, o 

Santa Cruz do Recife, entre outros momentos. É também para falar sobre problemas 

sociais como a pobreza e a violência que Garnizé sempre é mostrado vinculado a cultura 

hip hop. 

Vallejo (2008, p. 86-88) destaca alguns aspectos aos quais os personagens estão 

vinculados de modo a favorecer ao espectador a sua identificação. Por exemplo, o 

espaço, as ações, a música, a seleção de momentos definidores
64

, o aspecto físico. O 

personagem Garnizé é construído de forma que sua identificação se dá por meio do 
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 No plongéé, há enquadramento em que a câmera filma o objeto de cima para baixo, situando o 

espectador em uma posição mais acima do objeto, vemos a imagem como se estivéssemos mais altos. 

Esse enquadramento produz um efeito de diminuir o objeto, de inferiorizar, pois o situa em um plano 

onde existe algo maior do que ele, que o olha desde cima e dá conta de toda sua dimensão.  Cf. 

<http://cineadcap.blogspot.com.br/2009/06/plongee-e-contra-plongee.html>. Acesso em: 12 out. 2012. 
63

 Esse personagem é conhecido pelo apelido de Garnizé; assim sempre que nos referirmos a esse 

personagem será usado esse apelido. 
64

 Refere-se aos momentos cruciais em que o personagem é mostrado. 
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contexto urbano da cidade do Recife, especialmente o espaço das periferias, e pelo rap, 

pontuado pela música, os shows, as vestimentas. 

O uso das diferentes linguagens e expressões artísticas vinculadas ao 

personagem Garnizé remetem o espectador para outro olhar sobre a periferia e seus 

moradores além daquele voltado para o estereótipo comumente veiculado pelos 

telejornais. O rap, o grafite, as vestimentas, a tatuagem, a percussão, entre outros 

elementos, mostram esse personagem diretamente ligado à realidade na qual é inserido: 

o contexto das favelas e periferias da capital pernambucana com seus problemas e 

perspectivas. É por meio desses elementos que o jovem Garnizé se encontra, ao mesmo 

tempo em que utiliza a arte como forma de enfrentamento e conscientização, como ele 

mesmo afirma, perante o problema da violência, da pobreza e da marginalidade.  

A preocupação do rapper e músico Garnizé com os problemas sociais cujos 

moradores das favelas de Recife vivenciam diariamente é ressaltada em uma das cenas 

na qual se vê esse personagem caminhando com um grupo de pessoas de variadas 

idades. Uma voz fala da importância de se dar visibilidade à periferia. As cenas seguem 

por locais da periferia com pouca infraestrutura. Temos uma imagem emblemática na 

qual o centro da cidade de Recife é visto a partir da favela. O personagem rapper fala da 

relação do rap com Pernambuco. Em seguida, vemos um grupo tocando percussão e 

cantando rap no interior de uma casa. Trata-se da banda Faces do subúrbio. A letra da 

música cantada pelo grupo se refere às “almas sebosas” e reflete situações do cotidiano 

comum enfrentada pelos moradores das periferias das grandes cidades onde a violência 

se mostra de várias formas. A letra trata ainda de comportamentos considerados 

inadequados como a falta de respeito, falar mal dos outros, desejar a mulher do 

próximo, mentir, agir como cabuloso
65

, roubar, trapacear, entre outros. Nesse sentido, as 

pessoas que se apresentam esses tipos de comportamentos são, portanto, consideradas 
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 O termo Cabuloso tem diversos significados, que pode ser coisas ou pessoas estranhas, complicadas, ou 

legais. Cabuloso é uma expressão regional, de origem nordestina, que é usado quando algo de muito 

estranho acontece; também pode-se chamar alguém de cabuloso, que é uma pessoa que dá medo e é 

assustadora. Na linguagem coloquial, cabuloso também é aquela pessoa que traz azar, que é um azarento, 

ou então o indivíduo que incomoda, importuna e aborrece qualquer um que esteja a sua volta.  Em outro 

aspecto, também é uma pessoa muito antipática, desagradável e esnobe.  Cabuloso também é um 

indivíduo muito complicado e confuso, que não sabe o que quer, além de também ser utilizado para algo 

muito obscuro, assustador ou macabro. Disponível em: <http://www.significados.com.br/cabuloso/>. 

Acesso em: 15 set. 2012. 
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“almas sebosas”. Nesse aspecto, a letra da música remete ao personagem Helinho, cuja 

principal atividade era eliminar “almas sebosas”.  

Por meio do diálogo com outras mídias, como a TV, o rádio, o cinema, o carro 

de som (mídia alternativa que divulga um abaixo assinado dos moradores pedindo a 

libertação do justiceiro), os personagens Helinho e Garnizé são construídos a partir de 

diferentes vozes, as quais se constituem em discursos ou representações em torno do 

contexto da violência urbana. Ambos os personagens se apresentam, dessa forma, 

ligados pelo contexto social da periferia, onde a violência é vivenciada como algo 

comum e enfrentada de diferentes maneiras. Helinho, por exemplo, atua como 

justiceiro, enquanto o músico Garnizé prefere a conscientização por meio do rap. 

Assassinatos, roubos, furtos, espancamentos, chacinas, tiroteios e outros 

problemas correlatos têm se tornado lugar comum no cotidiano das populações urbanas, 

principalmente nos subúrbios e periferias das grandes metrópoles. Os programas 

policiais populares, de rádio e de Televisão, têm como principal características a 

divulgação de crimes ocorridos, criminosos e vítimas. A audiência de programas dessa 

natureza é lembrada no filme em algumas cenas.   

Para ressaltar esse tipo de programa e sua relação com o cotidiano da periferia, o 

documentário O rap do pequeno príncipe apresenta em determinados momentos cenas 

de pessoas sintonizadas em um mesmo programa policial de uma emissora de rádio em 

diferentes locais, como barracos, ao ar livre, botecos e no interior de um veículo 

alternativo que seguia nas ruas da cidade, cujos passageiros acompanham o programa 

policial de um dos mais populares radialistas do Recife. Trata-se do Programa Cardinot. 

Em um das cenas aparece, também, o personagem Garnizé junto com os demais 

integrantes da banda Faces do subúrbio.  Os integrantes da banda são mostrados em um 

plano geral
66

, em sua maioria abaixados, na frente de um casebre, enquanto um rádio 

colocado no chão transmite a voz do radialista Cardinot anunciando que um jovem de 
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 Plano geral: Enquadra a cena em sua totalidade. É aberto, filmado a certa distância dos objetos e 

procura registrar o espaço onde as personagens estão. O corpo humano é enquadrado por inteiro e sempre 

temos o ambiente (interno ou externo) ocupando grande parte da tela. Reduzindo o homem a uma silhueta 

minúscula, esse plano o reintegra no mundo, faz com que as coisas o devorem, "objetivando-o". Dá uma 

tonalidade psicológica pessimista, uma ambiência moral um tanto negativa, mas às vezes também uma 

dominante dramática de exaltação, lírica ou mesmo épica. Disponível em: 

<http://www.fafich.ufmg.br/~labor/cursocinema/pageoutorder/02planogeral.html>. Acesso em: 12 out. 

2012. 
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mais ou menos vinte e cinco anos, conhecido por Didinho, foi encontrado morto por 

fuzilamento no quintal de sua casa no bairro de Piedade, em Recife.  

A montagem reúne os diferentes momentos de modo que a mesma notícia dada 

pelo locutor é mostrada em sequência e sem interrupção em diferentes lugares, como: 

bares, residências, na rua. A sequência das cenas mostrando as pessoas ouvindo o 

programa de rádio em diferentes lugares transmite a ideia de que esse recurso utilizado 

pretende mostrar a questão da violência como algo comum no cotidiano das pessoas 

pertencentes aos setores populares e marginalizados. Ao mesmo tempo servem para 

contextualizar os personagens Helinho e Garnizé a partir de um problema comum que, é 

a violência vivenciada pelos moradores das periferias.  

Os planos iniciam no interior do veículo lotado de passageiros, enquanto o rádio 

chama a atenção com a vinheta do Programa que afirma “A vida como ela é: Cardinot, o 

homem da verdade”. Em seguida, a voz do radialista surge informando detalhes de mais 

um crime na periferia da cidade.  Com exceção das imagens de Garnizé e banda diante 

do rádio e “ligados” no programa policial, percebe-se que as cenas das pessoas que se 

encontram no carro e no boteco demonstram bastante naturalidade diante da notícia de 

mais um crime. Ou seja, as notícias dos crimes parecem não causar nenhum espanto ou 

estranhamento aos moradores, o que indica ser bastante comum para a população 

periférica a ocorrência de crimes e a convivência com a violência.  

No boteco, que também é uma residência, pessoas de diferentes idades, inclusive 

crianças, ouvem o programa policial, enquanto outras aparecem em um canto jogando 

dominó. As imagens das pessoas nos diferentes locais sintonizadas no programa policial 

do Cardinot transmitem a ideia da audiência desses tipos de programas e, ao mesmo 

tempo, revelam a naturalização de problemas como a violência no cotidiano dos 

moradores da periferia. Em outro momento do filme, o radialista Cardinot aparece em 

uma sequência de imagens. Dessa vez, em 30’05”, vemos o interior de um estúdio de 

rádio intercalado com imagens das pessoas na comunidade. Vemos a gravação de um 

programa ao vivo sobre os crimes de assalto cometidos na rua. Os entrevistados 

denunciam a violência que sofreram por parte de alguns policiais.  Um link mostra que 

um delegado também está no ar no programa. O radialista e apresentador do programa 

de jornalismo policial inicia uma discussão acalorada com o delegado  enfatizando que 

a agressão sofrida pelos entrevistados aconteceu por preconceito e racismo. O conjunto 
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das cenas mostra os integrantes das bandas Faces do Subúrbio e Racionais MC 

acompanhando a descrição do fato por meio do rádio sintonizado no programa.  

Os personagens construídos nesse contexto, por meio da interface com diferentes 

mídias, refletem e representam também a forma como a violência urbana é assimilada e 

ou enfrentada pelos moradores dos bairros populares acostumados com os eventos 

relacionados a esse problema. Helinho e Garnizé conhecem bem essa realidade e cada 

um enfrenta a violência a sua maneira; o primeiro resolve fazer justiça com as próprias 

mãos, matando aqueles que considera almas sebosas; e o segundo tem na arte a 

principal forma de luta contra essa realidade. 

As mídias em geral exercem forte influência na formação de opinião acerca da 

realidade. O rádio, a TV, os jornais e o cinema, oferecem diversas possibilidades de 

informações sobre os vários aspectos da vida social, econômica, política e cultural de 

forma cada vez mais dinâmica. O rap do pequeno príncipe e Ônibus 174 mostram-se 

como importantes formas de documentários que exploram, de forma positiva, as 

possibilidades que as mídias oferecem para construir os personagens a partir do 

contexto urbano, cujos moradores, especialmente marginalizados, enfrentam diversos 

problemas, como a pobreza, a violência, a criminalidade, entre outros.  

Em O rap do pequeno príncipe, esse recurso das mídias se apresenta de forma 

constante. O personagem Garnizé é fundamentado praticamente pelo diálogo com as 

diferentes mídias e expressões sociais e culturais, conforme já mostrado até aqui. A 

música ligada ao rap consiste na principal forma de identificação desse personagem, a 

partir do contexto da periferia do Recife. Garnizé também está ligado a Helinho a partir 

desse contexto.  

Por meio da arte, Garnizé enfrenta os principais problemas comuns à grande 

maioria dos moradores das favelas e periferias. As letras das músicas de rap compostas 

pela banda Faces do Subúrbio, a que pertence o jovem Garnizé, denunciam a condição 

social imposta aos moradores marginalizados das favelas e periferias como uma das 

principais formas de violência. Por outro lado, Helinho atua como justiceiro “limpando” 

a cidade dos ladrões, estupradores, considerados “almas sebosas”. Uma das músicas 

cantadas pela banda Faces do Subúrbio se refere exatamente a esse termo.  
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Na letra, se percebe que a ação de justiceiros como Helinho é aceita como uma 

prática comum em razão do contexto. A referência ao justiceiro e suas atividades é 

mostrada também por meio da mídia alternativa. Em 21’ 30” a 22’ 37”, vemos em cena 

um carro de som circulando as ruas da cidade de Camaragibe, município pertencente ao 

Grande Recife e também cidade natal do baterista Garnizé, divulgando um abaixo 

assinado a favor da libertação de Helinho, preso em 1998, acusado pelo assassinato de 

várias pessoas. Enquanto o locutor faz a leitura do baixo assinado, o carro é mostrado 

em vários momentos no subúrbio da cidade. As imagens revelam aspectos 

característicos das péssimas condições dos moradores, com destaque para falta de 

esgoto e saneamento básico. 

Para se referir às ações do justiceiro Helinho contra as almas sebosas, o filme 

intercala vários momentos fazendo interface com as diferentes mídias como TV, rádio, 

carro de som e fotografias. Aos 9’18”, imagem do personagem Helinho na televisão 

com uma espectadora semioculta ilustra a primeira aparição de sua mãe (essa 

personagem). Ela é mostrada apenas pela boca em close e relata uma ação do filho sobre 

os momentos que antecederam algum dos crimes. Foi devido a essa atividade que 

Helinho se tornou conhecido também nas mídias. Programas de radiojornalismo, como 

o do radialista Cardinot, noticiam as ações dos justiceiros como Helinho. Em 10’48”, 

em uma das entrevistas com o justiceiro Helinho, ele faz referência às notícias de seus 

crimes anunciadas pelos programas de rádio. Em 21’30” a 22’37”, temos o carro de som 

com a voz do locutor divulgando o abaixo assinado pela soltura do justiceiro; a 

mensagem divulgada evidencia que a prática do justiceiro é bem vinda à comunidade 

pois, “depois que o jovem Helio José dos Santos veio morar na comunidade diminuiu 

em cem por cento a marginalidade” , finaliza a nota.  

O diálogo com outras mídias como a TV e o jornal contribui para contextualizar 

o personagem Helinho e sua prática de justiceiro perante a realidade de violência 

vivenciada pelos moradores das periferias do Recife e região. Há imagens em que 

outros justiceiros explicam o termo “alma sebosa” e falam da necessidade de limpar a 

sociedade de bandidos, traficantes, ladrões e assaltantes. Aos 13’13”, enquanto três 

justiceiros, com rostos cobertos, falam, é mostrada uma TV ligada no interior de uma 

casa popular. As falas dos entrevistados são intercaldas com cenas que passam na TV 

mostrando um homem sendo esmurrado por outro. A interface com outra mídia se 

apresenta nesse momento, pois as imagens que passam na TV fazem parte do filme O 
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vagabundo faixa-preta, produzido por um cineasta pernambucano, Simão Martiniano, 

conforme é destacado por Colucci (2007). TV e cinema fazem interface de forma 

irônica como forma de  pontuar a fala de um dos justiceiros sobre a TV.  

A cena da TV dialoga com a opinião dos justiceiros, os quais comentam sobre a 

influência dessa mídia. Um dos justiceiros afirma que se inspira nos filmes de ação, 

especialmente os protagonizados pelo ator Steven Seagal, enquanto outro revela não 

gostar de televisão. Nessa interface entre as mídias e as falas dos justiceiros, percebe-se 

uma postura dialógica no que se refere aos personagens. 

A perspectiva dialógica destacada por Bakhtin em Problemas da poética de 

Dostoiévski (2003) remete ao discurso formado pelas diferentes vozes sociais. Dessa 

forma, entende-se que as opiniões são formadas a partir das experiências e vivências dos 

indivíduos em seus diferentes contextos. Infere-se, portanto, que não se espera a 

harmonia ou o monologismo. É exatamente pelo fato dos discursos ou opiniões serem 

originados da sociedade, a partir de diferentes vozes, que encontramos a discordância, 

os conflitos e as contradições. Nesse processo, nem mesmo o sujeito que fala, ou 

representa, está tão certo do que diz e do que pensa. Na fala dos justiceiros, matadores 

de “almas sebosas”, podemos perceber aspectos reveladores de contradições e de 

dúvidas. Ao se referir à TV, por exemplo, o próprio grupo de matadores não se mostra 

uniforme quanto à influência dessa mídia; enquanto um deles se inspira em um 

personagem de filmes de ação, outro se mostra contrário à TV. O mesmo que se inspira 

nos personagens de Steven Seagal também tem consciência de que o personagem de 

ação pode fazer de tudo que não morre, enquanto ele, justiceiro, sabe que pode ocorrer a 

qualquer momento. 

- Televisão eu em um gosto não.  Não gosto muito de televisão não e... 

em um gosto não, televisão não é comigo não.  

- Apois (sic) eu adoro bicho. Eu me inspiro na televisão. Eu vejo 

assim um filme de ação, meu irmão, aquele Steven Seagal, eu me 

amarro naquele doido véi (sic). Aquele cara ali é foda, é de mais. 

Tudo o que eu vejo eu quero fazer né meu irmão? Mas sei que ele é 

mocinho, ele nunca morre né? Mas eu morro né? 
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Sequência dos justiceiros e referência à TV 

Fig.1                                                         fig.2. 

 

 

 

 

 

Fig.3.                                                          Fig.4. 

 

 

 

   

 

 Nesse dialogismo, temos então os personagens mostrados em situações de 

contradições e conflitos revelados pela reflexão e autoconsciência dos sujeitos filmados. 

A interface com as mídias oferece também a possibilidade de questioná-las e oferecer 

diferentes sentidos no que se refere aos personagens e suas ações diante da violência 

espetacularizada pelo rádio, TV e jornais. O diálogo com as mídias, na sequência 

apresentada, combina imagens da TV com cinema e remete ainda à metalinguagem para 

tratar das contradições e conflitos demonstrados nas falas dos justiceiros. Quando um 

dos justiceiros afirma saber que pode morrer na vida real, diferente do mocinho 

interpretado por Steven Seagal em seus filmes, as estratégias utilizadas no filme mostra 

imagens da obra O vagabundo faixa preta, de um cineasta pernambucano, Simão 

Martiniano. Nesse momento, temos o uso de uma metalinguagem, pois permite discutir 

o próprio cinema e suas formas de representação para tratar da realidade da violência 

urbana. 
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Em se tratando de jornalismo impresso, O rap do pequeno príncipe também faz 

referência por meio de uma sequência de imagens em que se vê uma repórter fotográfica 

de um dos jornais populares. Em 25’25”, a repórter Annaclarice é mostrada tirando 

fotos de pessoas assassinadas e falando sobre sua atividade e sua simpatia em fazer esse 

tipo de trabalho. A interface com essa mídia revela também aspectos relacionados às 

subjetividades dos sujeitos filmados e ao drama das famílias cujos filhos foram 

assassinados. Dessa forma, o diálogo com as mídias permite um olhar crítico sobre os 

personagens e suas ações a partir do contexto da violência urbana. Comparando as cenas 

do programa radiofônico com as imagens relacionadas ao fotojornalismo, podemos 

perceber que as duas mídias atuam na perspectiva da espetacularização dos fatos. A 

estratégia usada pelos cineastas demonstra certa ironia quando confronta as imagens 

com as falas do radialista Cardinot e da repórter fotográfica de um dos principais jornais 

populares da cidade. Essa perspectiva dialógica com as diferentes mídias, da forma 

como foi utilizada no processo de construção dos personagens, remete o espectador a 

ver além do que se apresenta pelas imagens mostradas. Significa que é preciso 

visualizar entre as imagens suas relações com as falas e com os personagens. Por 

exemplo, se Helinho considera que ser um matador de “almas sebosas” é uma 

contribuição para a sociedade, a qual tacitamente o apoia; por outro lado, o sofrimento 

das mães ao ver o corpo do filho estendido no chão e crivado de balas não constitui algo 

de bom. O mesmo raciocínio também serve para questionar a fala do personagem 

Garnizé quando revela que não acha certo matar, porém justifica a ação do justiceiro 

Helinho quando matou um dos bandidos que havia lhe assaltado. Por meio do diálogo 

com as mídias: rádio, TV, cinema, jornalismo, a mídia alternativa presente por meio do 

carro de som que circula a cidade divulgando uma nota de apoio a libertação do 

justiceiro Helinho, a violência é representada pelo conjunto de vozes sociais que se 

apresentam. A letra da música de rap cujo título é “almas sebosas”, o depoimento de 

Helinho mostrado pela TV para sua mãe, as fotos tiradas pela jornalista Annaclarice 

intercaladas com a sua fala, o sensacionalismo das notícias dos crimes pelo radialista 

formam um discurso ambivalente acerca da violência e da criminalidade e também 

revelam as contradições dos personagens diante do contexto da violência urbana. 

 Os personagens centrais Helinho e Garnizé são, portanto, mostrados em alguns 

momentos a partir da interface com as mídias, de modo que as estratégias narrativas 

utilizadas para a sua construção permitem ao espectador diferentes possibilidades de 
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interpretação quanto aos sujeitos filmados e a questão da violência urbana. As mídias 

intercaladas com as entrevistas servem para reforçar ou para contrapor o que os 

personagens afirmam.  

Significa que, nessa perspectiva, a interface com as mídias como TV, rádio e 

cinema, por exemplo, constitui elementos que favorecem o dialogismo e a ampliação 

das possibilidades quanto ao modo de perceber ou julgar o que o personagem faz diante 

da realidade complexa marcada por problemas como a violência e a pobreza. Assim as 

estratégias utilizadas para a construção dos personagens contribuem no sentido de se 

lançar um olhar mais atento para os diversos aspectos da realidade que se apresenta nos 

contextos marcados por problemas como a violência. As estratégias utilizadas, como a 

interface entre as mídias, combinam diferentes situações que se fazem presentes na vida 

dos personagens de modo a favorecer elementos para discutir questões como a violência 

e suas formas de representação, especialmente quando se trata dos setores 

marginalizados, como as favelas e periferias.  

É comum nos programas populares, como os veiculados na TV e nas rádios, o 

sensacionalismo, a exposição de pessoas pertencentes às classes populares. Tais 

programas contribuem para estigmas e estereótipos em relação a essas pessoas. Também 

nos jornais impressos voltados para assuntos relacionados à violência se tornou comum 

a exposição de fotografias de pessoas assassinadas e mostradas sem nenhum pudor. As 

fotos feitas pela jornalista Annaclarice, que trabalha em um desses jornais populares, 

remetem a essa situação de exposição. 

Imagens fotos de um dos jornais populares que faz cobertura de acontecimentos 

relacionados à violência como chacinas e ações de justiceiros como Helinho 

Fig. 5                                                     Fig. 6 
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Fig. 7                                                       Fig. 8 

      

   

Ao combinar essas mídias com os depoimentos, as estratégias utilizadas 

permitem ao espectador fazer a associação das imagens com as falas de modo a 

perceber situações ambíguas, conflitantes, entre outros aspectos. Dessa forma, o 

dialogismo, conforme destacado por Bakhtin, se revela nessas estratégias. Vê-se, por 

exemplo, que enquanto a repórter fotográfica Annaclarice demonstra satisfação em tirar 

fotos de pessoas mortas nas condições como as mostradas na figura 7, as imagens da 

mãe cujo filho foi assassinado contrasta com o que a repórter fala. Enquanto para a 

repórter há uma expressão de felicidade, as imagens da mãe mostra o oposto. Nesse 

aspecto, as estratégias presentes no documentário remetem o espectador a pensar na 

ação de justiceiros como Helinho e nas consequências que tal ação pode trazer para as 

famílias e para a sociedade. Na fala da mãe de Helinho, é possível perceber nitidamente 

essa contradição quando ela revela não concordar com o que o filho faz e diz para ele: 

 

Mãe é mãe. Por pior que seja a mãe não quer uma notícia dessa. Eu 

não quero prá você, também qual é essa mãe que quer? Por pior que 

seja é uma mãe. É um irmão, é um tio, é um sobrinho. Nunca apoiei 

não. Sempre rebati. Sempre rebati, mas, não tem o que fazer não (O 

rap. 94’27”). 

 

Percebe-se, portanto, que os recursos e estratégias utilizados como a interface 

com as diferentes mídias e expressões culturais revelam uma perspectiva dialógica e 

polifônica dos documentários e favorecem a construção dos personagens de modo a 

desconstruir discursos e representações baseados em estereótipos. Os personagens 

construídos por essas estratégias que permitem o dialogismo e remetem às diferentes 

vozes sociais dão margem para maior reflexão acerca dos acontecimentos e ações dos 
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sujeitos relacionados às experiências e vivências com problemas como a violência 

urbana. 

O uso das diferentes mídias remete à perspectiva dialógica de Bakhtin (1986; 

2003). Para esse teórico, o personagem formado pelo dialogismo, especialmente aqueles 

presentes na obra de Dostoiévski, apresenta-se com suas contradições, conforme se 

encontra na realidade. Na ótica bakhtiniana, o personagem é formado pelas diferentes 

vozes da sociedade de modo que não se mostra linear e acabado. Pelo contrário, se 

complementa a partir da relação com o leitor. Essa perspectiva também cabe ao 

personagem no documentário como os que compõem o nosso corpus de análise. 

 Considerando ideias de Bakhtin, entende-se que a linguagem é construída a 

partir da relação estabelecida com ou a partir do outro. Nesse sentido, a opinião de uma 

pessoa não é algo original e definitiva, mas sim depende das experiências e vivências 

dessa pessoa no mundo. Desse modo, infere-se que uma opinião ou mesmo o 

comportamento de alguém diante de um determinado contexto refletem as diferentes 

vozes sociais que se fizeram presente na vida de uma pessoa. Em se tratando dos 

personagens construídos por meio do diálogo com as diferentes mídias, temos o uso 

dessas mídias como uma forma de perceber os diferentes sentidos e significados em 

torno dos personagens a partir do contexto da violência urbana. A interface com as 

mídias permite, dessa forma, ampliar a visão do espectador sobre os personagens e sua 

relação com o contexto da violência, tendo em vista o dialogismo que permite que se 

percebam as diferentes vozes sociais que ecoam nos personagens e em torno deles. 

A perspectiva bakhtiniana sobre o dialogismo e a polifonia favorece a análise da 

construção dos personagens híbridos e maleáveis, conforme se vê em O rap do pequeno 

príncipe. Dessa forma, além de se ter um olhar sobre os personagens, tem-se, também 

sobre os diferentes discursos que se apresentam. Por exemplo, a articulação com as 

mídias relacionadas no filme como TV, rádio, jornal, carro de som, fotografias, 

contribui para perceber os discursos dessas mídias e de seus agentes acerca do contexto 

da violência urbana, especialmente no espaço das favelas e subúrbios da cidade do 

recife e região. É possível ainda perceber como essas mídias lidam com os problemas 

sociais diversos vivenciados pelos moradores das periferias, especialmente a violência e 

a criminalidade. Assim, o espectador também participa desse processo, pois, a partir das 

diversas possibilidades de olhares sobre a violência e sobre os personagens relacionados 



151 
 

 

a esse contexto, esse espectador tem a oportunidade de adicionar o seu olhar sobre a 

realidade apresentada (construída).  

Feitas essas considerações acerca do uso das diferentes mídias como um 

elemento importante para a construção dos personagens no documentário O rap do 

pequeno príncipe contra as almas sebosas, tendo em vista as estratégias acionadas de 

modo a favorecer o dialogismo e a polifonia e remeter aos diversos sentidos e 

significados sobre a violência urbana, serão destacados a seguir os elementos de ficção e 

realidade na obra fílmica. Esse item se faz pertinente analisar tendo em vista ser 

encontrado no documentário O rap do pequeno príncipe um elemento importante de 

modo a contribuir para ampliar o olhar sobre os personagens cujas experiências estão 

relacionadas à violência e suas formas de enfrentamento. 

Para a análise dessa parte, têm-se como referência as ideias de Roger Odin 

(2000) sobre modos de leituras acionadas a partir de uma obra fílmica.  

 

3.5 Elementos de ficção e realidade 

Os elementos de ficção e de não ficção estão presentes nas várias obras fílmicas, 

inclusive naquelas que temos como documentário. Esses elementos podem se fazer 

presentes em maior ou menor medida de tal de forma que, dependendo de como se 

aparecem em uma obra, temos a identificação desta como documentário ou ficção. 

Conforme já foi apontado anteriormente, Viajo porque preciso, volto porque te amo 

(Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, 2009) apresenta elementos que favorecem uma 

leitura documental ou ficcional. Isso pelo fato de ter sido realizado a partir de imagens 

capturadas do cotidiano das cidades em que os cineastas passaram durante alguns anos 

pelo interior nordestino. Mas as imagens são usadas para narrar uma estória
67

. A forma 

como as imagens são combinadas com a narração induz o espectador a pensar que o 

filme trata de uma realidade. Já em Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 

2002), o espectador tem cenas realizadas na Favela homônima e tem em seu elenco 

vários atores da própria comunidade, os quais nunca tinham atuado em filme. Mesmo 

com esses elementos, o espectador logo percebe se tratar de uma ficção. Os personagens 

nesses filmes foram criados a partir de um roteiro e são dirigidos de forma que nada do 

                                                           
67

 Trata-se de uma narrativa de ficção, uma exposição romanceada de fatos puramente imaginários. 
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que fazem no filme, nenhuma palavra ou movimento, foge do que foi determinado pelo 

cineasta. Ramos (2008, p. 25) explica que  

 

A ação ficcional estrutura-se em trama que se articula por meio de 

reviravoltas [...]. Por meio de procedimentos como montagem 

paralela, planos, ponto-de-vista, estrutura de campo, 

/contracampo,raccords de tempo e espaço motivados pela ação, o 

cinema ficcional aprendeu a narrar compondo a ação ficcional em 

cenas ou sequência. 

 

  Os aspectos apontados pelo autor podem ser percebidos em filme como Cidade 

de Deus e vários outros. Exatamente por percebermos elementos como os citados em 

determinados filmes é que sabemos se trata de ficção ou não. Mas há autores que 

preferem fazer alguns filmes de modo a não se saber de fato qual a fronteira entre ficção 

e realidade, como é o caso de Abbas Kiarostami com o filme Close up (1990), Eduardo 

Coutinho em Jogo de cena (2007), entre outros. 

No que diz respeito ao documentário, tem sido frequente o uso de estratégias que 

combinam elementos de ficção e da realidade de forma a possibilitar diferentes formas 

de leituras a partir da obra. Para auxiliar na análise dessa parte referente aos elementos 

de ficção e realidade presentes no filme O rap do pequeno príncipe, nos apoiaremos na 

perspectiva da semiopragmática proposta por Roger Odin.  

Segundo Odin (2000) a semiopragmática consiste em “um modelo de (não) 

comunicação que se contrapõe à ideia da transmissão de um texto de um emissor para 

um receptor, propondo a existência de um duplo processo de produção textual: um que 

se dá no espaço da realização e outro no espaço da leitura”. Ainda para esse autor, 

 

É possível descrever todo trabalho de produção textual por meio da 

combinação de um número limitado de modos de produção de sentido 

e de afetos (modos espetacularizante, documentarizante, fabulizante, 

artístico, privado, etc.) que conduzem, cada qual, a um tipo de 

experiência específica e, de cujo conjunto, se forma nossa 

competência comunicativa.(ODIN, 2000, p. 10). 
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Conforme essa perspectiva de Odin, todo o filme consiste em uma forma de 

texto cujos recursos e estratégias utilizadas para a produção de sentidos e afetos 

resultam em diferentes modos de leituras. Assim, ver um filme como ficção ou 

documentário consiste em um pacto de leitura estabelecido entre o espectador e a obra. 

Para tanto, é necessário considerar os recursos e as estratégias mobilizados na obra que 

indiquem os elementos que caracterizam o filme como ficção ou realidade. Em um 

filme híbrido como O rap do pequeno príncipe, encontramos vários elementos que 

favorecem o pacto de leitura tanto como ficção como enquanto documentário.  

Além dos aspectos apresentados a partir da interface com as diferentes mídias, 

encontramos outros momentos na obra que favorecem os pactos de leituras 

documentarizante e fictizante. A questão aqui apresentada não se restringe à 

preocupação em identificar a obra como ficção ou documentário, mas sim analisar em 

que medida os recursos e estratégias arroladas, ao favorecerem diferentes modos de 

leituras, influenciam na constituição dos personagens de modo a permitir vários 

sentidos e significados quanto à violência urbana e suas formas de representação a partir 

dos sujeitos inseridos nesse contexto. Por outro lado, busca-se identificar as principais 

estratégias utilizadas que corroboram para a existência de personagens jungidos pelo 

dialogismo e pela polifonia como formas de ampliar as possibilidades de interpretação 

das realidades relacionadas à violência urbana e aos sujeitos inseridos nesse contexto. 

Nos primeiros momentos do filme (4’05 a 4’34), uma cena construída destaca 

uma câmera subjetiva trêmula e nervosa percorrendo, em uma madrugada, becos e 

ruelas de uma favela, enquanto se ouve a respiração ofegante de uma pessoa, o latido de  

cães, o canto de galos e o som de sirenes de viaturas policiais. 

A cena dá a entender que alguém, com muito medo, foge de bandidos ou de 

policiais durante a madrugada em uma das favelas da cidade. Tal sequência vem logo 

após um passeio noturno por avenidas largas da cidade do Recife, cujas imagens foram 

captadas de uma câmera fixada em um veículo. Nesse passeio, a câmera registra vários 

veículos em movimento, transeuntes, praças, comércios ambulantes, prédios comerciais 

e encerra com um palácio da justiça, provavelmente o qual é focalizado em contra-

plongéé. 
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Sequência câmera na cidade 

Fig. 9                                                                                     Fig. 10          

 

 

 

 

 

 

Fig. 11                                                                            Fig. 12                                          

 

 

 

 

 

 

Durante esse trajeto, as imagens são acompanhadas pelo toque suave de uma 

flauta, pelo som grave de um contrabaixo e pela batida cadenciada de uma bateria. A 

sequência revela imagens reais do cotidiano comum de uma cidade cujas pessoas 

voltam para suas casas após um dia de trabalho. É também uma sequência que sugere 

calma e tranquilidade e, por sua vez, a possibilidade de descanso depois de uma jornada 

de trabalho cumprida. Pelo menos é o que se espera da noite para aqueles que voltam do 

trabalho. Mas essa calmaria é quebrada com as cenas seguintes da simulação da fuga 

que foram construídas para situar o espectador em relação aos personagens centrais e 

suas experiências com a realidade da violência urbana na capital pernambucana. 
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Sequência cena construída – câmera subjetiva nos becos e ruelas da favela 

Fig. 13                                                                         Fig.14 

 

 

 

 

 

 

Assim realidade e ficção se completam para situar o espectador quanto ao 

ambiente urbano ao qual pertencem os personagens centrais do filme. A sequência 

construída atua no imaginário do espectador no que diz respeito ao cotidiano das 

pessoas residentes nas grandes cidades e que enfrentam situações das mais diversas 

possíveis, entre as quais a insegurança e o medo diante da violência e da criminalidade. 

 As imagens da câmera subjetiva são ficcionais e foram construídas também para 

proporcionar dramatização ao filme e contextualizar os personagens a partir do espaço 

urbano da favela. Outra cena construída é mostrada aos 8’42”, quando vemos o 

enquadramento mostrando as mãos de uma pessoa atirando para cima, enquanto o 

personagem Garnizé  conta como foi assaltado uma vez e dias depois o bandido que o 

assaltou foi morto por Helinho. A partir daí ele fala sobre o justiceiro, relatando o que 

sabia sobre ele e como supunha que entrou no crime (por meio de uma gangue de 

justiceiros). 
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Sequência dramatizando a história contada por Garnizé 

Fig. 15                                                                          Gig. 16  

 

 

 

 

 

Os elementos constantes nessa cena como o revólver apontado para o alto e o 

som dos disparos, intercalados com a fala do músico Garnizé quando descrevia como 

foi assaltado, demonstram se tratar de uma construção para ilustrar e emprestar 

dramaticidade ao que o personagem afirmava. Essa sequência construída também 

relaciona os dois personagens do filme a partir do contexto social marcado pela 

violência, a pobreza e a criminalidade nas periferias do Recife.  

Em outro momento, aos 49’55”, temos mais cenas intercaladas com imagens de 

uma arma em close mostrando um atirador efetuando uma disparo. A essas imagens  

antecedem outras de dentro de um presídio, nas quais se veem detentos enfileirados 

após um dia de visitas. As cenas são intercaladas com sequências de shows do grupo de 

rap  Racionais MCs cantando uma música cuja letra descreve aspectos do cotidiano do 

presídio e da violência com suas diversas formas. As imagens variam: close dos pés dos 

detentos em fila, travelling mostrando presos olhando pelas frestas da cela, cenas de 

pessoas sendo revistadas na entrada da casa de shows onde se apresenta a banda 

Racionais MCs, entre outras. A sequência das imagens intercaladas com depoimentos 

de detentos dialoga com as diferentes vozes e corrobora para atuar no imaginário em 

torno dos personagens e suas ações a partir do contexto complexo que envolve os 

sujeitos e  suas experiências relacionadas à violência urbana. A montagem realizada, ao 

combinar as diferentes situações e atuar entre a ficção e a realidade, favorece a 

constituição de personagens formados pela polifonia, de modo que, ao confrontar as 

diferentes falas, deixa entrever as ambiguidades dos discursos dos agentes e vítimas 
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diante da complexidade apresentada a partir dos sujeitos em suas relações com o 

problema da violência nas grandes cidades. 

Fig. 17.                                                                        Fig. 18 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19.                                                                Fig. 20 

 

 

 

 

 

 

Em vários momentos, encontramos cenas relacionadas à ficção e às realidades 

construídas para enfatizar o que um personagem afirma ou para contextualizá-lo. As 

imagens que simulam a fuga de alguém durante a noite contribuem para que o 

espectador se coloque na condição de quem conviveu com situações cotidianas 

relacionadas à violência. Remetem ainda o espectador a imaginar a ação dos justiceiros 

diante de suas vítimas, como faz Helinho e outros grupos de matadores de “almas 

sebosas”.  

As cenas intercaladas com a fala do outro personagem, Garnizé, remetem a 

diferentes pactos de leituras; em alguns momentos podem ser identificados elementos 

puramente ficcionais e, em outros, reais. Quando inicia a sua fala sobre como foi 

assaltado, temos o músico em voz off, em um primeiro momento, em seguida aparece o 

close do seu rosto. As imagens demonstram se tratar de uma situação comum de alguém 
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que está sendo entrevistado. Mas, ao o intercalar com imagens do mesmo personagem 

refazendo o caminho que fez no dia do assalto, nota-se uma reconstituição dos 

principais momentos desse dia feito pelo próprio personagem. Dessa forma, Garnizé 

atua tal qual em um filme de ficção, porém representando a si próprio. As estratégias 

utilizadas nesses momentos assemelham-se àquelas presentes em filmes como Close up, 

de Abbas Kiarostami (1990). Nesse filme, o protagonista Sabzian representa ele mesmo 

refazendo uma história real quando foi preso ao se fazer passar pelo cineasta iraniano 

Mosh Makmalbaf.  

Jean-Claude Bernardet (2004), ao se referir à obra de Kiarostami, analisa que 

para esse cineasta é preciso inventar, falsear e ficcionalizar para se chegar à verdade. No 

caso, os recursos e as estratégias utilizadas para a construção dos personagens em O rap 

do pequeno príncipe atuam entre a ficção e a realidade de forma que o espectador possa 

chegar a uma verdade sobre a violência como a vivenciada por Garnizé e moradores da 

periferia do Recife. Por sua vez, a verdade não se mostra de forma determinista, 

absolutizada, mas deve acontecer a partir da relação entre o espectador e o filme, 

conforme o pacto de leitura entre ele e a obra. Em outros termos, o espectador tem a 

partir dos recursos e estratégias estabelecidas na obra, diferentes possibilidades para a 

compreensão e interpretação acerca dos personagens inseridos nos contextos 

relacionados à violência urbana. Assim, as cenas construídas presentes na obra e que 

remetem aos pactos de leituras fictizante ou documentarizante contribuem para a 

percepção dos personagens dialógicos e polifônicos e se remetem a diferentes formas de 

interpretação e representação da violência a partir dos sujeitos inseridos nos contextos 

urbanos das favelas e periferias das grandes cidades.  

No item, a seguir serão destacados os depoimentos e o lugar dos sujeitos 

filmados. O objetivo nessa parte é verificar de que modo os depoimentos dos sujeitos 

filmados, especialmente dos personagens centrais, contribuem na articulação com as 

diferentes mídias e favorecem o dialogismo. Por sua vez, pretende-se identificar 

aspectos centrais que influenciam na construção dos personagens e apresentam novas 

possibilidades quanto à representação da violência urbana a partir dos sujeitos inseridos 

nesse contexto. No que concerne ao lugar dos sujeitos filmados na relação com o 

cineasta e a equipe de produção, objetiva-se verificar em que medida as estratégias e 

recursos utilizados favorecem a construção de personagens autênticos, capazes de 

demonstrarem situações nas quais se perceba aspectos que remetam à subjetividade, 
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autonomia quanto aos discursos e, também, à autoconsciência e ambivalência quanto à 

representação da violência urbana. 

 

3.6 Os depoimentos e o lugar dos sujeitos 

As falas dos entrevistados consistem em importantes formas de informações 

sobre os personagens a partir de seus contextos específicos. Cineastas como Eduardo 

Coutinho têm-se tornado referências quando se trata de documentário fundamentado em 

entrevistas. Todavia, não se pode ignorar que o personagem construído a partir das 

entrevistas, como encontrados na obra de Coutinho, é resultado da realidade, também 

construída, conforme a relação estabelecida entre cineasta e sujeito filmado 

entrevistado.  

Dessa relação e das escolhas realizadas pela direção quanto ao que deve ficar no 

filme pronto podem surgir diferentes tipos de personagens
68

.  É sobre os depoimentos e 

a relação dos sujeitos filmados com o cineasta e equipe de produção que discorreremos 

a seguir. Em um primeiro momento, serão priorizados os depoimentos dos personagens 

centrais, Helinho e Garnizé, com vistas a identificar como os depoimentos articulados 

com as mídias e diferentes formas de linguagens e vozes sociais contribuem na 

representação da violência a partir desses personagens. Em um segundo momento, serão 

considerados depoimentos dos personagens secundários com vistas a perceber de que 

modo esses depoimentos são combinados e corroboram para construir os personagens 

centrais de forma a se mostrarem abertos, flexíveis e ambivalentes diante dos problemas 

relacionados à violência. No que concerne ao lugar que os sujeitos filmados ocupam na 

relação com o cineasta, a análise se dá no sentido de identificar em que medida as 

estratégias e recursos apresentados favorecem certa autonomia de modo a se perceber 

elementos de autorreflexão e, concomitantemente, ambiguidades e contradições dos 

personagens perante as experiências relacionadas à violência urbana. 

                                                           
68

 Nos documentários, os personagens em geral têm sido construídos baseados nos modelos encontrados 

na ficção. Os documentários clássicos apresentam personagens típicos e estruturados a partir de uma 

narrativa dramática. A partir dos anos 50, com o surgimento de equipamentos leves e do som sincrônico, 

possibilitaram-se novas formas estético-narrativas e, consequentemente, novas formas de personagens. 

Estes são os personagens modernos desenvolvidos por meio do cinema direto americano e o cinema 

verdade francês, cujos expoentes são Frederick Wiseman, Jean Rouch e Edgard Morin. A partir das 

experiências protagonizadas pelos cinemas direto e verdade, surgem novas experiências dos 

documentários nos quais os cineastas se tornam também sujeitos filmados, dando origem aos 

documentários e personagens performáticos. 
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A primeira aparição do personagem Helinho acontece aos 5’33”, logo em 

seguida às imagens que simulam uma fuga durante à noite. Em primeiro plano, o 

personagem Helinho aparece atrás das grades de uma prisão, enquanto sua voz em off o 

apresenta para o filme. Ele apresenta seu nome e os nomes de seus pais completos, a 

idade, 21 anos, e o os nomes dos seus irmãos. Conclui informando que são dez irmãos, 

e cinco são homens. Nesse momento, Helinho se identifica como uma pessoa comum e 

não faz ainda nenhuma referência a sua atividade de justiceiro. Assim a estratégia 

utilizada pelos cineastas é situar esse personagem no contexto da família. A voz calma e 

meio rouca contrasta com a imagem séria, apresentada com seu olhar fixo para a 

câmera, demonstrando  um certo desconforto e resignação no momento. Ao ver esse 

personagem pela primeira vez dessa forma, mostrado atrás das grades, certamente o 

espectador fica curioso quanto à razão de ele estar ali.  

Helinho é, portanto, um presidiário, mas por que razão? Quais motivos o 

levaram à prisão? O espectador já sabe sobre ele e sua família. Afinal, os dados 

familiares são fundamentais para qualquer pessoa na sociedade. Espera-se sempre da 

existência de qualquer pessoa que ela tenha uma família, todavia as pessoas não nascem 

para serem presidiárias. 

Na sequência, temos o segundo personagem, Garnizé, o qual aparece, pela 

primeira vez, circulado por uma bateria e, em seguida, em uma sala com carteiras 

escolares. Enquanto se apresenta em voz over, vemos o seu rosto em close quase colado 

à câmera se movimentando para a direita e para a esquerda, destacando os brincos na 

orelha e piercing no supercílio direito e na parte inferior da boca. Diferentemente de 

Helinho, além de apresentar seus dados pessoais e familiares, Garnizé se apresenta 

como músico de uma banda de rap, tendo nascido e sido criado em Camaragibe, 

Pernambuco. 
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Fig. 21.        Helinho                                                       Fig. 22. Garnizé 

 

 

 

 

 

Essas primeiras falas do personagem Garnizé já contrastam com a apresentação 

do personagem Helinho. Também se percebe ênfase na sua fala e certo orgulho por ser o 

que é. As imagens o identificam como alguém amante do que faz e, também, o 

relacionam com a educação. Durante o filme, se vê que uma das suas principais 

atividades é fazer da arte uma forma de educação. 

Outro momento no qual Garnizé fala mais se dá logo em seguida, de 6’38’’ a 

9’17”, em que ele já faz referência à violência, quando descreve o episódio no qual foi 

assaltado. É também nessa sequência que o filme, por meio de Garnizé, identifica 

Helinho como um justiceiro. Quando se refere ao momento exato em que um assaltante 

chamado Paulistano apontou um revólver para a sua cabeça e exigiu que tirasse tudo o 

que tinha e lhe entregasse, Garnizé aparece em close, com a cara fechada, demonstrando 

muita raiva, como se tivesse vivendo novamente tudo aquilo que contava. O detalhe nos 

olhos faz perceber o sentimento que o personagem demonstrava naquele momento, é 

quando se refere a Helinho como o matador do seu algoz do dia do assalto. Sobre esse 

caso, assim descreve Garnizé:  

Passou-se uns meses, eu acho que Helinho, o cara já tinha aprontado 

com Helinho também. Nessa parada, se não me engano parece que o 

cara já tinha atirado em um cunhado dele, tinha feito uma treta com 

ele, ele comeu o cara de coco. Na micareta, mandou o cara rezar o pai 

nosso, o cara quando disse se cuide, aí o cara na cabeça, pá.  

 

Nesse momento, para ilustrar o que o músico descreveu, aparece uma imagem 

de uma mão com um revólver para o alto disparando seis tiros. A descrição feita por 

Garnizé é pautada por momentos nos quais se percebe a emoção do personagem. O que 
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se vê de forma nítida quando ele se refere ao momento exato do assalto e quando conta 

de como possivelmente Helinho matou a pessoa que tinha lhe assaltado. No primeiro 

momento, percebe-se sua voz um pouco embargada, um olhar nervoso e meio 

avermelhado, às vezes direciona para a câmera, outras vezes para lugar nenhum. No 

segundo momento, o da descrição de como Helinho matou o seu algoz assaltante, 

Garnizé demonstra satisfação e complacência com o feito do justiceiro. Percebe-se, 

portanto, aspectos da subjetividade do personagem com demonstração de seus 

sentimentos relacionados à violência e suas faces diversas.  

Ao ser perguntado sobre Helinho, conforme dá a entender a fala seguinte do 

personagem músico, Garnizé afirma conhecê-lo só de fama. Ao se referir mais sobre 

Helinho, assim afirma:  

Hélio é um cara que saiu de um bairro de baixa renda, um lugar 

precário prá caramba chamado Detran. Tinha até feito umas treta lá, 

feito umas limpeza, aí foi morar lá em Camaragibe e se envolveu lá 

com uma galera lá que começou a detonar uma raça podre que tinha 

lá.  

 

Essa descrição feita por Garnizé é movida por bastante emoção. O músico 

parece em determinados momentos transformar-se, pois ele incorpora um personagem 

como se tivesse fazendo o que o justiceiro fez; pelo menos é o que deixa transparecer. 

Um misto de ódio, revolta e de prazer se revela quando se refere à Helinho como 

alguém que fez “umas limpeza” (sic) e continuou com a mesma atividade de justiceiro 

quando foi morar em Camaragibe. Isso fica muito claro quando afirma que Helinho “se 

envolveu lá com uma galera lá que começou a detonar uma raça podre que tinha lá”.  

Os termos limpeza e raça podre são contundentes e demonstram satisfação e 

complacência com a atividade de justiceiro realizada por pessoas como Helinho e outros 

que fazem o mesmo. Matar bandido, nesse sentido, significa fazer uma limpeza na 

cidade, tirar o que não presta, isto é, tirar a sujeira. Raça podre completa o sentido de 

limpeza. O termo alma sebosa, bastante comum na região pernambucana, surgiu a partir 

dessa compreensão quando se trata de bandidos.  

Mais adiante, esse sentimento fica claro quando Garnizé, ao ser indagado sobre 

o que acha dessa história de justiceiro, afirma que não acha certo matar não, todavia, 

logo se mostra ambíguo quando afirma: 
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Cara, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, só 

que, só em pensar em sair de casa bicho, de manhã cedo e trampar, 

passar o mês todinho ralando prá no final do mês ganhar cento e trinta 

conto, chegar um filho da puta e meter um cano em cima de tu e tomar 

teu sapato, tomar tua grana e arrombar teu barraco e... 

 

A fala do músico Garnizé sobre o que pensa da atividade de justiceiro demonstra 

claramente que ele é complacente com tal prática. Quando descreve que só em pensar 

em sair de casa, enfrentar todo tipo de dificuldade, como faz a maioria dos trabalhadores 

e moradores de favelas, o que, na gíria nordestina chama-se trampar, e depois de tudo 

isso ser atacado por um marginal e ter tudo roubado, isso já justifica a existência de 

justiceiros. Dessa forma, Garnizé se apoia nas vozes sociais para compor seu 

argumento, isto é, esse personagem tem nesse momento o mesmo sentimento de várias 

pessoas da comunidade que convivem cotidianamente com a pobreza, a violência e a 

criminalidade e, por sua vez, não deixam de apoiar os justiceiros, muito embora não 

achem certo tirar a vida de alguém. Vemos muito claro esse apoio quando a comunidade 

de Camaragibe divulga, por meio de um carro de som, uma nota, um abaixo assinado 

pela liberdade de Helinho. A nota deixa claro que, com o trabalho realizado por 

Helinho, a comunidade de Camaragibe e região ficaram livres de assaltos de modo que, 

“melhorou em cem por cento a marginalidade na nossa comunidade”. É assim mesmo 

que afirma a nota, “melhorou em cem por cento”. Significa, portanto, que Helinho fazia 

o que a comunidade queria. Demonstra, também, o sentimento de que o Estado se 

mostra ausente ou incapaz de resolver o problema da violência e da criminalidade, do 

que moradores pobres são as principais vítimas. Em consequência disso, surgem os 

justiceiros para “limpar a cidade” de ladrões, assassinos, traficantes e correlatos. É o que 

afirmam outros três justiceiros ao serem interpelados sobre a atividade que realizam.  

Enquanto Garnizé fala sobre os justiceiros na comunidade e deixa claro sua 

revolta e complacência com esse tipo de atividade, vemos imagens internas de um 

barraco em uma favela. Percebem-se pelos planos detalhes algumas vasilhas em cima de 

um fogão com as bocas acesas. As imagens são mostradas em travelling começando da 

cozinha, foca em seguida as paredes com os tijolos à vista e finaliza com imagens do 

quintal com um varal repleto de fraldas. Essa sequência reforça a fala do personagem 
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Garnizé sobre as dificuldades enfrentadas pela maioria das pessoas pobres da 

comunidade.  

A articulação das falas com as imagens serve também para perceber o lado 

humano com suas contradições reveladas pelos diversos sentimentos que permeiam o 

personagem nesses momentos. Nota-se que o músico Garnizé se vê impotente diante da 

situação em que ele e os demais moradores da periferia se encontram. A ambiguidade é 

inevitável, pois, ao mesmo tempo em que demonstra a consciência de que não é certo 

tirar a vida de ninguém, também deixa transparecer que diante de situações em que a 

violência mostra sua face, como aquela que acontece quando alguém que é pobre e 

trabalhador é assaltado na comunidade, matar passa a ser um ato de justiça. 

Nesse momento do depoimento de Garnizé temos certo distanciamento que se 

mostra entre o sujeito filmado e diretores do filme, assim como encontramos entre autor 

e personagem, conforme destaca Bakhtin, quando analisa essa relação nos romances de 

Dostoiévski. O cineasta atua como o autor criador, o qual apenas dá contorno à obra, 

enquanto que o personagem apresenta sua subjetividade e revela sua autoconsciência 

diante do mundo. A relação que se apresenta com o depoimento de Garnizé, em O rap 

do pequeno príncipe, nesse aspecto, deixa claro que os cineastas apenas dão contorno à 

obra, ao escolher o momento certo de colocar a fala do personagem e intercalar com as 

imagens para reforçar a opinião do jovem músico acerca da violência.  

É certo que nada estaria no filme sem que houvesse sido escolhido pela direção, 

todavia também é fato que a performance do personagem, sua fala, as emoções 

demonstradas em determinados momentos não foram impostas e nem fizeram parte de 

um roteiro prévio. O personagem é construído a partir do próprio sujeito histórico 

inserido no contexto no qual se apresentam os diversos problemas como a violência, a 

pobreza e a criminalidade. É também nesse contexto que a justiça por parte do Estado se 

mostra ineficaz ou ausente e que, consequentemente, algumas pessoas resolvem fazer a 

justiça por conta própria, porém com a anuência da comunidade como um todo. Assim, 

o discurso do personagem é pautado pelo dialogismo e pelas vozes sociais da 

comunidade pobre da periferia, como aquela da qual pertencem o jovem Garnizé e o 

justiceiro Helinho. Nesse aspecto, esses personagens representam as vozes da 

comunidade, que se vê desprotegida pelo Estado e, de certa forma, protegida por 

aqueles que fazem justiça quando um bandido é morto. Helinho representa essa voz da 
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comunidade, ao mesmo tempo em que suas ações de justiceiro, de certa maneira, 

fundamentam-se nas vozes da sociedade, quando defende que bandido deve ser morto, o 

que é reforçado nas palavras de Garnizé quando se refere que Helinho se juntou com 

uma galera em Camaragibe e “começou a detonar uma raça podre que tinha lá”. 

Quando nos depoimentos de Helinho ele se refere às pessoas que ele matou 

(bandidos, assassinos, ladrões etc.) como “almas sebosas”, termo esse bastante utilizado 

em Recife para se referir a ladrões, assaltantes e correlatos, o uso desse termo já 

demonstra algo sujo que deve ser banido. Assim, se trata de uma voz social que admite 

a necessidade da figura do justiceiro em determinados casos. Movido por esse 

sentimento coletivo, desse apoio tácito da sociedade, Helinho se tornou justiceiro. Em 

seu depoimento deixa evidente isso, pois, para ele, “se não tivesse tirado a vida de muita 

gente safada, muita gente inocente já teria morrido”.  

Em 18’05’’ a 18’:16”, no depoimento de sua mãe sobre esse assunto, ela afirma 

que ele dizia, “_Ah mãe,  isso era uma alma sebosa._Meu filho, pelo amor de Deus, não 

faça isso não,  é uma vida. _ É vida? Mas tirou a vida de em um sei quem. Mas roubou 

em um sei quem. Tem que morrer”. A fala de Dona Maria, a mãe de Helinho, é 

intercalada com imagens da banda de rap Faces do Subúrbio cantando uma música cuja 

letra se refere à alma sebosa e também deixa a entender que a morte é o destino certo e 

merecido dos que resolvem trilhar o caminho da malandragem. Dessa forma, percebe-se 

que ações como a do justiceiro Helinho são “autorizadas”, conforme discurso 

apresentado por meio da letra da música e dos depoimentos de Garnizé, além do apoio 

direto da comunidade de Camaragibe, mostrada com a nota de apoio pela sua libertação. 

Quanto a Helinho, esse personagem se mostra ambíguo, conforme demonstra em 

determinado momento de seu depoimento. Embora pareça não se arrepender de matar as 

“almas sebosas”, percebe que poderia ter tido mais cuidado. Embora apareça em poucos 

momentos no filme, é possível identificar alguns aspectos importantes que demonstram 

momentos de sua subjetividade e consciência frente à questão da violência quando se dá 

conta das consequências trazidas com suas atividades de eliminar aqueles que considera 

“almas sebosas”. Pelos depoimentos apresentados, se percebe um personagem confuso, 

em certos momentos, e contraditório. Ou seja, apresenta-se ambivalente e, portanto, 

com características de um ser humano envolvido na complexidade do mundo que o 

rodeia. Em 9’16’’ a 10’:55”, ao falar sobre a primeira vez que matou alguém, afirma 
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que ficou nervoso, porém logo foi se acostumando a matar. Suas palavras são 

emblemáticas quando afirma:  

 

Aí quando eu matei o primeiro eu fiquei nervoso. Nunca tinha matado 

ninguém. Eu nem sabia que tinha matado. Nisso minha mãe ficou... 

Porque mãe é mãe, a mãe conhece quando o filho tem alguma coisa. 

Aí ela tava... , como se diz, muita gente tava dizendo muita coisa de 

mim, mas ela tava, ela não aguentava, porque ela não via nada. Ela 

não via eu demonstrando nada. Eu fazia minhas coisas na rua, mas não 

tava demonstrando em casa. Aí cheguei em casa muito assustado e 

peguei os dois revólver, botei debaixo do travesseiro e fui dormir (   ). 

Aí foi quando eu vi o comentário, “mataram o Boca Noa, mataram o 

Boca Noa”. Eu disse, será que ele morreu? E todo mundo dizia que ele 

morreu. Aí eu falei, eu vou lá olhar. Aí foi quando estourou. Sem 

querer eu contei a umas pessoas, que não devia ter contado. Eu prá 

mim contando ia desabafar, mas, não devia ter contado. Aí dessas 

pessoas já começou a contar prá outra. Sem querer bateu na boca 

desses caras. Aí, começou uma guerra. Os caras querendo me matar e 

eu querendo matar eles. Aí foi quando comecei. Matei um, depois 

matei outro. Fui-me embora (no sentido de continuar matando) e 

minha mãe aperreada. Aí meu nome saindo na rádio direto: chefe de 

quadrilha, briga de quadrilha morre dois e deixa...Começou a sair 

essas coisas na rádio. 

 

As palavras de Helinho são intercaladas com imagens de sua mãe, mostradas 

apenas em close no olho, contando como foi que suspeitou a primeira vez que seu filho 

tinha acabado de matar alguém. Os depoimentos de mãe e filho se completam e 

remetem o espectador ao imaginário do que acontece quando se trata de situações como 

as descritas em torno da violência e da criminalidade. Helinho deixa evidente que 

quando se deu conta já estava totalmente envolvido com essa realidade e que era uma 

coisa que não tinha mais jeito e, por isso, já estava na cadeia e, mesmo lá, corria risco de 

vida. 

O personagem Helinho, construído por meio dos depoimentos de sua mãe, 

revela-se também ambíguo, humano, confuso e indefeso perante a realidade. Em dado 

momento, ela revela que ele chora muito na prisão, quando ela o visita. Em outro 

momento, entende que ele é muito bem quisto na prisão e lembra que o apelido Pequeno 

Príncipe que ele recebeu quando trabalhava como segurança em uma casa noturna se 

deu porque ele sabe fazer amizade. Em outro momento, afirma que não sabe por que ele 

entrou nessa vida, quando se refere a sua fama de justiceiro. Por um lado, ela o vê como 
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um filho muito querido e muito bom, por outro procura se esquivar da fama que ele tem 

de matador. Reconhece que Helinho tem de pagar pelo que fez e que todo o sofrimento 

que ele vive ainda, vai viver muito. O depoimento a seguir evidencia esse conflito 

vivido pela mãe do justiceiro Helinho: 

 

Por mais errado que seja um filho, é um pai, é um irmão, eu sinto por 

elas. Eu sei que elas podem ter raiva de mim, mas... Em um sei, tem 

né? Porque eu sou mãe dele aí, deve ter raiva de mim. Eu perdoo. Eu 

sou mãe também. Por ele ser assim eu não quero que ninguém mate 

ele. A mesma coisa são elas. Ela mãe. Sinto muito, quando eu sabia eu 

sentia muito. Adoecia, ficava, minha  pressão subia. Ele falava: a 

senhora vai ficar doente por causa de besteira de novo. Não meu filho, 

porque é mãe. Mãe é mãe. Por pior que seja a mãe não quer uma 

notícia dessa. Eu não quero prá você, também qual é essa mãe que 

quer? Por pior que seja é uma mãe. É um irmão, é um tio, é um 

sobrinho. Nunca apoiei não. Sempre rebati. Sempre rebati, mas, não 

tem o que fazer não. Eu fico indecisa. Eu sou mãe. E também sou 

muito ligada a Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Aí, pela lei de Deus 

o que faz tem que pagar né? Ele não pagou nada ainda; todo o 

sofrimento que ele tá ali, mas como ele é jovem, fez isso por 

influência do mundo que tá assim de destruir. O povo do mundo hoje 

em dia tá de destruir; aí Deus pode ter misericórdia dele. Que sirva 

como exemplo pros outros. Que não caia em uma dessa. Ele se achou 

herói. Herói, acertar o mundo, o povo do mundo. Acertar o povo do 

mundo. Em um é assim que vai se acertar. Que Deus não acertou. E 

não vai acertar, que Deus é que comanda a gente tudo (63’48” a 

66’:54”). 

 

Dona Maria, mãe do Helinho, é uma das personagens sobre qual podemos dizer 

que se mostra autêntica e singular. Embora não seja focada de frente por completo, os 

depoimentos dessa senhora, sua postura perante a câmera e a relação com o cineasta 

mostram ser uma personagem bastante original. Sua naturalidade e sinceridade diante da 

câmera, especialmente para falar de uma história tão complexa e até mesmo dramática 

como a que envolve seu filho Helinho e sua relação com a criminalidade, prende a 

atenção do espectador. Ao falar sobre a situação do filho, em vários momentos, percebe-

se sua naturalidade e autenticidade de modo a expressar sua consciência e subjetividade 

quanto ao problema que ela e o filho enfrentam. Nota-se em seus olhos carregados de 

lágrimas, avermelhados e, em sua voz embargada, a expressão de um sentimento de 

muita dor, sofrimento e impotência diante da situação. 



168 
 

 

Helinho é o único personagem do filme que é construído também a partir dos 

depoimentos de outras pessoas. Dona Maria, Garnizé e o delegado José Veiga Filho 

apresentam suas opiniões acerca do justiceiro e suas ações. Como não podia ser 

diferente, o delegado é o único que se mostra irredutível em relação à Helinho, pois o 

considera um criminoso. Para ele uma pessoa que comete uma gama de crimes como 

fez Helinho não pode ser considerada uma boa pessoa. Se a mãe do justiceiro Helinho 

se mostra singular e demonstra certa autonomia diante do aparato cinematográfico e o 

cineasta, de modo a dar a ver aspectos de sua subjetividade e autoconsciência e reflexão 

diante dos acontecimentos que envolvem seu filho como um criminoso, o mesmo não 

ocorre com o delegado Veiga.  Este se mostra um personagem típico. Sua postura, 

óculos escuro, fala empolada, são características de um personagem que representa um 

tipo de delegado à moda antiga. Deixa claro que é diferente, isto é, ele faz questão de 

mostrar que representa outra classe. Quando se refere ao termo “alma sebosa”, diz que é 

expressão de “marginal para marginal”. Para o pesquisador Gustavo Souza (2006, p. 

128), “a presença do tipo no documentário acontece de forma espontânea e 

involuntária”
69

. É o que ocorre no caso do delegado José Veiga, que se mostra dessa 

forma, isto é, espontaneamente. Além de se colocar dessa forma, ele seguramente está 

no documentário pelo fato de ter sido o responsável pelo caso do Helinho. Portanto não 

foram os cineastas que o escolheram como um típico representante de um grupo para 

comprovar uma determinada tese, como ocorre no documentário sociológico. 

Quanto ao personagem Garnizé, este é construído pelo conjunto de seus 

depoimentos e aparições sempre ligadas à musica, à arte, ao rap e se coloca como um 

militante a serviço da causa social, isto é, usa a arte como uma forma de 

conscientização, como ele mesmo faz questão de deixar claro. Pode-se dizer também 

que, espontaneamente, Garnizé representa um tipo, pois sua identificação com o rap e o 

hip hop, seu estilo, modo de falar e se vestir, o grupo do qual faz parte, os acessórios 

que usa (como piercings e brincos), a tatuagem são exemplos de que representa um tipo. 

Mas, embora se mostre dessa forma, não constitui em um personagem submetido, ou 

seja, refém dos cineastas. Mesmo que sua fala e imagens tenham sido escolhidas pelos 

cineastas para estarem no filme, percebem-se momentos de certa autonomia quando 

expressa seus sentimentos e reflexão. São exemplos: quando fala sobre como foi 

                                                           
69

 Não confundir com o modelo sociológico de Jean Claude Bernardet. Para esse teórico, o modelo 

sociológico se refere ao tipo de documentário cujos personagens são escolhidos como representativos de 

um grupo e muitas vezes isso se dá de forma forçada para legitimar a tese do cineasta. 
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assaltado, quando apresenta sua opinião sobre Helinho e faz referência à pobreza e à 

criminalidade, também quando demonstra revolta ao se referir a “uma raça podre” que 

tinha lá em Camaragibe e que Helinho e outros justiceiros fizeram uma “limpeza”. Ao 

falar sobre a educação e sobre o rap e ainda sobre os ídolos tatuados no braço (Luther 

King, Gandhi e Malcom X), sobre o Recife e a relação com a violência, demonstra uma 

visão crítica sobre todos esses aspectos. Diante desses exemplos, percebe-se, por outro 

lado, um personagem ambíguo, contraditório e humano. Às vezes se mostra um gigante 

em defesa dos oprimidos e tendo a música como a principal forma de lutar contra a 

opressão e, também, como uma forma de educar e “conscientizar”. Outras vezes, 

Garnizé se mostra ainda complacente com aqueles que eliminam o que considera “almas 

sebosas”.  

Nesse aspecto, não se deve identificar esse personagem apenas como um sujeito 

representante de um grupo ou de um modo de pensar, mas sim um personagem 

dialógico e formado por diferentes vozes sociais. Assim Garnizé não é construído pela 

dualidade bem e mal, herói ou bandido. Aproxima-se bastante dos personagens 

dialógicos como aqueles pertencentes aos romances de Dostoiévski, conforme percebe 

Bakhtin. Trata-se de um dialogismo pelo qual os personagens, ao mesmo tempo em que 

são construídos pelos recursos e estratégias narrativas e de negociações estabelecidas 

entre cineastas e sujeitos filmados, a partir de diversos contextos, apresentam também 

particularidades, como a possibilidade de expressar suas subjetividades e reflexões 

sobre o mundo que o cerca.  

Os depoimentos intercalados com as mídias e outras linguagens audiovisuais 

remetem o espectador a diferentes modos de leituras das realidades a partir dos 

personagens inseridos nos contextos da violência urbana e suas formas de 

representações. Essa leitura é permeada por vários elementos que são carregados de 

sentidos e significados. São exemplos: a palavra, as imagens, as mídias, a música e até 

mesmo o acaso ou os eventos contingenciais reconhecidos e preservados pela 

montagem, ou seria melhor dizer, refratários à montagem e à direção, isto é, resistem à 

montagem de modo que os eventos e acasos guardam sua originalidade sem truques ou 

artifícios. O modo de comportar-se diante do outro, o sujeito realizador (cineasta), o 

silêncio, o choro contido, a voz embargada, o olhar perdido, a expressão de dor e ódio 

ou outro sentimento, todos esses aspectos dão margem para maior compreensão da 

realidade que se apresenta nesses momentos. Por exemplo, em O rap do pequeno 
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príncipe, quando a mãe de Helinho fala sobre o filho, sobre a vida que ele leva na prisão 

e sobre o seu passado de justiceiro e de quando era um simples trabalhador, segurança 

de boate, podemos perceber um misto de sentimentos demonstrados sobre o filho e 

sobre o mundo em que vive. Dona Maria não nega o que o filho fez e entende que ele 

errou e que é culpado por querer consertar o mundo e as pessoas. Ao mesmo tempo ela 

diz que ele foi influenciado pelos outros. São momentos que deixam claro uma rápida 

reflexão sobre o mundo, mas também expressam um grande conflito que a personagem 

enfrenta diante da situação na qual se encontra. 

No que tange ainda aos depoimentos, esses são escolhidos pelos cineastas para 

constarem no filme e, especificamente, em uma determinada parte do filme. Todavia, 

esses depoimentos não são constituídos por si só, mas pelas diferentes vozes sociais que 

estão presentes na vida dos sujeitos entrevistados, isto é, ecoam a partir de suas opiniões 

e discursos. Assim dão vazão às representações e, portanto, às ideologias que permeiam 

o mundo em que foram formadas. As palavras não nascem sozinhas, mas sempre de um 

contexto social no qual o indivíduo se encontrou ou participou. A palavra é fundamental 

para a comunicação, como entende Bakhtin. Ela favorece a imagem, isto é, contribui 

para construir imagens (no sentido de imaginário). Assim, os depoimentos de Helinho, 

Garnizé e dos outros personagens secundários, os quais de alguma forma remetem aos 

personagens centrais, adicionam elementos para construir esses personagens. Quando 

respeitados pelos realizadores, isto é, preservados no processo, os depoimentos, 

mostram-se autênticos e dão vazão as suas formas de sentir e pensar o mundo e sua 

complexidade. Dessa forma, ocupam de fato seus devidos lugares. 

Em O rap do pequeno príncipe, o lugar que os sujeitos ocupam na relação com o 

cineasta e na obra como um todo é aquele constituído pelo dialogismo de modo que 

encontramos uma construção dos personagens pautada não apenas pela vontade dos 

cineastas, mas, também, pela participação, muitas vezes, natural dos sujeitos filmados. 

Não se veem, nessa perspectiva, como coitados, heróis ou bandidos, mas um misto de 

ambiguidade, conflitos, desejos, virtudes e defeitos. Em uma palavra, humanos. 

Feito até aqui a análise dos principais elementos que contribuem para a 

construção dos personagens no filme O rap do pequeno príncipe contra as almas 

sebosas, em sequência serão analisados esses elementos na obra Ônibus 174. Nesse 

filme de José Padilha, encontram-se algumas semelhanças com O rap do pequeno 
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príncipe, todavia suas particularidades também serão destacadas, tendo em vista que se 

trata de um documentário cujo personagem central é construído em grande parte por 

imagens de arquivos das principais emissoras de TV do país e por outras capturadas 

pela câmera de segurança da Companhia estadual do trânsito do Rio de Janeiro. A essas 

imagens são adicionadas outras produzidas pela equipe de produção do filme. A 

montagem reúne outras fontes como documentos oficiais, recortes de jornais e 

entrevistas com diferentes pessoas. O modo como essas fontes são utilizadas favorecem 

o dialogismo para a construção do personagem Sandro. 

 

3.7 Ônibus 174. Importância e particularidades na construção do 

personagem 

Esta parte trata do documentário Ônibus 174, dirigido por José Padilha, e tem a 

codireção de Felipe Lacerda. Trata do caso do ônibus 174 ocorrido em 12 de junho de 

2000, a partir do sequestro realizado pelo jovem Sandro do Nascimento. Nessa ação, 

esse jovem manteve em seu poder 11 reféns, os quais ficaram mais de 4 horas sob a 

mira de um revólver do sequestrador. A ação foi acompanhada ao vivo pelas principais 

emissoras de TV do país e culminou com a morte de Sandro e de uma das vítimas de 

nome Geisa. Todo o país ficou conhecendo Sandro a partir da cobertura intensa da 

mídia televisiva, impressa e radiofônica.  

O personagem construído para a sociedade, em um primeiro momento, se deu a 

partir dessas mídias. Dois anos depois, o cineasta José Padilha realizou o documentário 

Ônibus 174, no qual temos um personagem construído por um mosaico formado pelas 

cenas das emissoras que fizeram a cobertura na época, imagens antigas de arquivos 

particulares, de quando Sandro vivia na Candelária, onde sobreviveu a uma chacina 

ocorrida em 1993, e da Companhia Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro e 

documentos oficiais.  Também foram adicionadas outras imagens produzidas para o 

filme com os depoimentos dos reféns do caso, policiais, jornalistas e especialistas como 

uma assistente social e um cientista social, além de outras pessoas que conheceram 

Sandro.   

Ônibus 174 foi escolhido, ao lado de O rap do pequeno príncipe, para compor o 

nosso corpus por apresentar algumas semelhanças com este outro documentário dirigido 

por Paulo Caldas e Marcelo Luna. As principais semelhanças estão relacionadas à 
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interface com as diferentes mídias e linguagens audiovisuais, ao fato de focar em um 

personagem a partir do contexto da pobreza e da violência urbana e por utilizarem 

recursos e estratégias narrativas que favorecem o dialogismo para a construção de seus 

personagens em torno da violência urbana.  

 Esses dois filmes sinalizam para novas possibilidades quanto à construção de 

personagens nos documentários relacionados a problemas como violência de modo a 

rejeitar o monologismo, os julgamentos baseados nas dualidades como bem e mal e 

estigmas e estereótipos presentes nos modelos tipológicos ou representativos. Com isso 

se prioriza a complexidade apresentada pela ambiguidade, características mais próximas 

do ser humano na sociedade contemporânea. 

Também se perceberam algumas particularidades em Ônibus 174, 

principalmente pelo fato de construir um personagem combinando imagens capturadas 

no momento em que se dava um acontecimento, como se fosse um reality show, o qual 

perdurou cerca de quatro horas. Grande parte das cenas foi vista pela população por 

meio das principais emissoras de TV que testemunharam todo o evento do sequestro do 

ônibus 174, inclusive o seu desfecho com a morte de uma refém e do sequestrador.  

Outra particularidade está na articulação dessas imagens intercaladas com depoimentos 

e o uso de documentos de modo a permitir um mosaico de vozes sociais com vistas a 

possibilitar novos elementos para a interpretação da realidade demonstrada em torno do 

jovem Sandro e sua ação a partir do contexto da violência urbana. 

O documentário Ônibus 174 foi escolhido ao lado de O rap do pequeno príncipe 

contra as almas sebosas por sua semelhança e também por sua particularidade no que 

tange às estratégias utilizadas para a construção do personagem relacionado à violência 

urbana. A particularidade está em construir um personagem principalmente a partir de 

imagens produzidas por emissoras de TV que fizeram a cobertura completa de um 

acontecimento ao vivo. O sequestro do ônibus que deu nome ao filme se tornou um 

evento midiático. As imagens da TV foram intercaladas com outras produzidas para o 

filme pela equipe do cineasta José Padilha de modo a compor um mosaico formado por 

depoimentos, reportagens, fotografias, documentos oficiais e recursos audiovisuais.  

Ônibus 174 foi realizado com um objetivo claro: desconstruir a imagem do 

protagonista do sequestro do ônibus ocorrido no dia 12 de junho de 2000 no Jardim 

Botânico, Rio de Janeiro, construída pela cobertura midiática. Para alcançar esse 
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objetivo, o cineasta se utiliza exatamente do material produzido pela mídia de forma a 

ressignificá-lo. Portanto, a importância desse filme em constar no corpus de análise está 

no fato de se pensar como um personagem indexado à realidade da violência urbana, 

destacado a partir de uma cobertura de um acontecimento midiático, pode ser construído 

por meio de estratégias que permitam o dialogismo e favoreçam novas possibilidades 

para pensar a representação da violência a partir dos sujeitos inseridos nesse contexto. O 

estudo busca ainda entrever, por meio das estratégias e recursos utilizados pelo cineasta, 

elementos que expressem as singularidades dos sujeitos e, por sua vez, as ambiguidades 

e contradições reveladas pelo personagem na obra. Desse modo, entende-se que tais 

estratégias escapam de estigmas e estereótipos quando se trata de construção dos 

personagens relacionados à violência e suas formas de representação.  

Nesse sentido, a análise aqui proposta em torno do Ônibus 174 consiste em: 

verificar em que medida os recursos e estratégias narrativas e as negociações 

estabelecidas entre cineasta e sujeitos filmados contribui para a construção do 

personagem Sandro a partir do dialogismo e remetem a diferentes modos de leituras 

quanto à obra e ao tratamento da violência urbana e suas formas de representação a 

partir dos sujeitos inseridos nesse contexto. A análise será focada também nos 

elementos centrais presentes na obra, como: descrição do personagem central, diálogo 

com as mídias e diferentes linguagens, elementos de ficção e realidade, depoimentos e 

lugar que os sujeitos ocupam na obra e na relação com o cineasta. 

 

3.8 O personagem Sandro  

Sandro Barbosa do Nascimento nasceu em 7 de julho de 1978 e viveu até aos 7 

anos em uma favela conhecida pelo nome de Rato Molhado. Lá viu sua mãe ser 

assassinada a facadas na frente de sua casa. Depois desse acontecimento, ainda criança, 

foi viver nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e encontrou abrigo junto com outros 

meninos na marquise da Igreja da Candelária, no centro da capital carioca. Nesse lugar, 

adicionou mais uma tragédia na vida, pois testemunhou a morte de alguns amigos por 

um grupo de policiais na madrugada de 23 de julho de 1993, acontecimento que ficou 

conhecido pelo nome de Chacina da Candelária. No total foram oito pessoas 

assassinadas, a maioria, seis, menor de 18 anos. Nas ruas vivia de pequenos furtos, 

muitas vezes para a compra de entorpecentes. Quando em 12 de junho de 2000 tomou 
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de assalto um ônibus no Jardim Botânico e fez reféns 11 pessoas, já era adulto, 21 anos. 

Tornou-se bastante conhecido após esse evento, principalmente por sua história ter sido 

levado às telas de cinema com o documentário Ônibus 174 (José Padilha, 2002) e, 

depois, com a ficção Última parada 174 (Bruno Barreto, 2008). A análise aqui proposta 

se volta para o documentário com vistas a verificar como o personagem Sandro é 

construído nesse filme.  

Entende-se que esse personagem, ao ser construído pelo diálogo entre as 

diferentes mídias, depoimentos e documentos diversos, permite diferentes modos de 

leituras e confere novas possibilidades para a concepção dos personagens construídos a 

partir dos contextos da violência urbana. Entre as possibilidades, encontra-se a de 

explorar as potencialidades dos documentários com vistas a pensar nos modos de 

construção dos personagens relacionados à violência urbana e suas formas de 

representação midiática de modo a escapar de estigmas e estereótipos. 

 

3.9 Diálogo entre as mídias e diferentes linguagens 

A interface com as diferentes mídias (TV, jornal, fotografia, câmeras 

particulares e oficiais e o próprio cinema) foi, sem dúvida, um elemento fundamental 

utilizado na narrativa de Ônibus 174 e que contribuiu para a construção do personagem 

central desse filme. É, portanto, a mídia que se apresenta como um instrumento capital 

para a construção do personagem Sandro a partir do evento protagonizado por ele, o 

sequestro do ônibus 174. 

 É também essa mídia que empresta visibilidade massiva a esse personagem, 

pois durante todo o evento ela esteve presente, especialmente por meio das câmeras das 

principais emissoras de TV do país. E é a partir de grande parte desse material que o 

diretor José Padilha constrói o personagem Sandro. As imagens foram intercaladas no 

filme mostrando Sandro em vários momentos. As cenas mostrando-o no ônibus 

segurando uma das reféns e com uma arma apontada para ela chama a atenção pela 

intensidade da imagem. Não era um ensaio, era ele próprio diante das câmeras que o 

acompanhava passo a passo, enquanto que esse jovem cada vez mais se apropriava 

dessa possibilidade de visibilidade para se mostrar ao mundo do seu jeito, encenando e, 

portanto, construindo da forma que podia o seu personagem.  
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As imagens de TV e das câmeras de segurança do trânsito foram utilizadas em 

vários momentos do filme. Às vezes mostrava o rapaz andando de um lado para outro, 

gritando para os policiais e os repórteres que estavam a sua frente; outras vezes 

mostrava a movimentação fora do ônibus. A principal estratégia utilizada no filme foi 

intercalar essas imagens com outras de estúdio ou com os depoimentos de policiais, das 

vítimas, jornalistas e especialistas como forma de compor o personagem Sandro a partir 

dos momentos centrais que fizeram parte do caso do sequestro do ônibus 174.  

Com essa estratégia de fazer a interface com as mídias, adicionando entrevistas, 

depoimentos e reportagens, para construir o personagem Sandro no documentário, o 

cineasta de Ônibus 174 faz um caminho importante no sentido de ecoar as diferentes 

vozes sociais que se apresentam em torno desse personagem. Desse modo, favorece o 

dialogismo e explora as possibilidades do documentário quanto ao tratamento da 

realidade relacionada à violência e aos sujeitos inseridos nesse contexto.  

O dialogismo, conforme destacado por Bakhtin, coloca-se em oposição ao 

monologismo, de modo a favorecer as diferentes vozes sociais que culminam para a 

representação das realidades. A realidade, por sua vez, não é apenas o que se vê, como 

os acontecimentos e ações que se mostram aos nossos olhos, mas é constituída pela 

linguagem e, portanto, pelos discursos. Significa que a realidade é mais do que se vê, é 

o que se constrói pela linguagem a partir relações sociais. Nessa perspectiva é que 

pensamos a análise da construção do personagem Sandro em Ônibus 174.  

As estratégias narrativas presentes nessa obra de Padilha destaca a mídia como 

um elemento central na constituição do personagem Sandro em torno do acontecimento 

do sequestro do ônibus 174 por ele protagonizado. A perspectiva dialógica se apresenta 

a partir das estratégias utilizadas no filme que contribuem para pensar as formas de 

representação da violência a partir da mídia, seus usos e suas implicações no 

documentário. 

O uso da mídia traz à tona a noção de espetáculo. Nesse aspecto, o filme de 

Padilha também é criticado. O termo sociedade do espetáculo foi utilizado por Guy 

Debord (1997) para questionar como as mídias em geral são utilizadas a serviço do 

mercado de modo a tornar as pessoas, seus dramas e tragédias em produtos principais 

para serem consumidos. Os programas policiais, principalmente da TV, são a 

demonstração da espetacularização no sentido dado por Deborb. Quanto mais morte, 
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dor, sofrimento e outras tragédias, mais o espetáculo se torna atraente para ao 

espectador. Em Ônibus 174, as cenas utilizadas parecem fazer parte desse tipo de show. 

Mas não se caracterizam como tal.  

A narrativa construída, ao intercalar as imagens capturadas pelas emissoras com 

outras produzidas pela equipe de Padilha, com os depoimentos de várias pessoas que 

fizeram parte daquele acontecimento, ajuda a situar o espectador quanto ao personagem 

Sandro. O policial do Bope que chegou primeiro ao lugar do sequestro, o repórter que 

foi chamado para fazer a cobertura para um dos jornais, a assistente social que 

acompanhou Sandro desde menino, quando este começou a viver nas ruas, as vítimas do 

sequestro, o colega de Sandro sobrevivente também da Chacina da Candelária, o 

cientista social, os garotos e garotas de rua, entre outros, contribuem para construir o 

personagem central de modo ir além da reportagem jornalística.  

O material produzido pelas emissoras de TV é utilizado de forma ressignificada 

em Ônibus 174. Ou seja, se as imagens gravadas pelas emissoras de TV originalmente 

são direcionadas em uma perspectiva jornalística, marcadas pelo imediatismo, 

instantaneidade e superficialidade, nesse documentário essas imagens terão outro 

tratamento.  Embora grande parte das imagens relacionadas a Sandro tenha sido 

produzida por outros (as emissoras de TV e a CET-Rio), o trabalho do cineasta é, a 

partir dessa fonte, adicionar novos elementos para que se tenha um olhar ampliado sobre 

esse personagem até o dia do sequestro por ele protagonizado. Os principais elementos 

adicionados são: entrevistas, depoimentos com testemunhas do sequestro, familiares e 

amigos; os documentos sobre aspectos da história desse personagem, como os registros 

de prisões; reportagens anteriores de jornais impressos e telejornais. Para tratar do 

personagem Sandro no documentário, Padilha realizou pesquisas, tendo inclusive 

contado com o auxílio de um investigador profissional e de um advogado para reunir 

material
70

 sobre Sandro. A montagem reúne esses elementos para mostrar Sandro como 

vítima da sociedade. Com isso, Padilha coloca em questão o modo de tratamento dado 

pela mídia em torno do evento protagonizado por Sandro e dá voz aos sujeitos tidos 

como invisíveis na sociedade, representado no filme por esse personagem.  

                                                           
70

 Conforme Sandra Nodari e Leonardo Rocha Coelho, Padilha conseguiu 187 páginas de documentos 

sobre Sandro. Essas informações estão na dissertação de mestrado intitulada Ônibus 174: Entre o 

Documentário e o Telejornal”, de Leonardo Coelho, publicado em: 

<http://www.bocc.ubi.pt/_listas/tematica.php?codtema=42>. Acesso em: 2 jul. 2007. 
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Quanto às cenas de Sandro dentro do ônibus, embora capturadas pelas emissoras 

de TV, portanto, consequentemente, foram feitas no intuito de servirem aos telejornais, 

há um fator importante a ser considerado sobre as condições em que essas imagens 

foram capturadas: é que o protagonista do sequestro que mantinha em seu poder 11 

reféns deixou sua marca nesse processo. Isto é, de certa forma, Sandro atuou como 

quem dirige um filme, pois ele criou seu próprio personagem diante da situação em que 

se encontrava. Portanto, as imagens feitas desse jovem pelas emissoras de TV que 

acompanharam todo o acontecimento não deixou de seguir um caminho traçado por 

Sandro naquele dia. Ele, sabedor do poder que a mídia lhe proporcionou, por meio das 

câmeras de TV que ali se estavam, “jogou” com a situação. Para a assistente social 

Yvone Bezerra, “ele jogou e jogou muito bem jogado. Mas ele sabia o que que (sic) ia 

acontecer se fosse pego. Então é a maneira dele também se proteger” (24’ 08” a 24’ 

19”). 

O comandante responsável pelas negociações afirma que “o grau de violência 

dele (de Sandro) tava sim associado à presença das câmeras. Ele sim tava preocupado 

em aparecer, em representar a peça dele” (23’ 32” a 23’ 40”)”.  

A refém Janaína, sobre a presença das câmeras ali, afirma: “eu tive a sensação 

que todo mundo, que o mundo estaria vendo aquilo. Seria retransmitido” (23’48” a 23’ 

55”). Nesse momento, surgem imagens de várias antenas sobre morros dividindo a 

cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, tem-se a locução em off de outra  refém 

afirmando: “ eu acho que a Televisão fez com que ele se sentisse poderoso. Na medida 

em que ele sabia que tava sendo filmado e queria ser filmado” (24’01”).  

O capitão Rodrigo Pimentel diz: “porque a mídia é algo que traz confiança ao 

sequestrador. Lógico, é a certeza que eu não vou ser executado, morto” (24’ 18” a 24’ 

25”). Para outra refém, “o prolongamento daquela situação também servia como um 

espaço de significar alguma coisa pra alguém. Como um espaço de mostrar que ele 

tinha poder. De mostrar que ele existia (risos), enfim. E isso era uma coisa tão 

fundamental quanto resolver a situação e sair dali vivo. Então, nesse sentido, as câmeras 

de televisão importavam prá ele” (24’ 30” a 24’ 56”). 

As falas demonstram o quanto a mídia era importante para Sandro naqueles 

momentos. E é por isso que ele constrói sua peça e dirige o seu espetáculo, cujo 

protagonista era ele próprio. Percebe-se também que todos os entrevistados demonstram 
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a consciência de que a situação para Sandro não seria nada fácil depois que ele fosse 

pego. Ou seja, o mais provável é que seria morto. Todavia, a mídia exerce o poder de 

garantir a sua vida, pelo menos enquanto durasse a performance de Sandro no ônibus. 

Foi o que de fato aconteceu.  

 

Fig 23.                                                                                 Fig. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. 

 

 

 

 

 

As cenas em que ele se encontra no carro da polícia sendo sufocado até a morte 

não foram mostradas pelas emissoras de TV, embora tivessem sido gravadas por essa 

mídia. Mas é a partir do filme que essas cenas são mostradas. Nesse aspecto, o 

documentário se diferencia do telejornalismo quando aprofunda o assunto e permite 

discutir até mesmo o papel da mídia na representação dos acontecimentos, como foi o 

caso envolvendo Sandro do Nascimento. 
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Sandro sendo morto ao vivo 

Fig. 26.                                                                                  Fig. 27 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28.                                                                                    Fig. 29.  

 

 

 

 

 

 

 

Se considerarmos as imagens do acontecimento, como essas em que Sandro é 

sufocado pelos policiais, enquanto se vê as imagens, temos a voz fora de campo do 

Capitão Rodrigo Pimentel, explicando o que pode ter ocorrido com Sandro. Como é 

utilizada no telejornalismo, a voz se sobrepõe às imagens para explicar o que está sendo 

visto pelo telespectador. Em todo o filme, Padilha utiliza desse recurso da reiteração. 

Até esse ponto pode-se considerar que as estratégias utilizadas são pontuadas pelos 

modelos de reportagem televisiva e se baseiam nos documentários clássicos do tipo 

expositivo. A importância do documentário então, embora seja pautado pela reportagem 

e pelo modelo clássico, está no fato de ressignificar o material dando um novo 

tratamento de modo a explorar as potencialidades do documentário para construir o 

personagem a partir de um contexto complexo como o da violência urbana.  
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As estratégias utilizadas em Ônibus 174 situam-se na fronteira entre reportagem 

televisiva e documentário. Para tanto, não se esquiva de, em determinados momentos, 

apresentar alguns aspectos comuns nas reportagens televisivas no sentido de causar 

impacto, recorrendo até mesmo à dramatização. São exemplos: as imagens intensas, a 

exposição do contexto do popular criminalizado, o apelo ao horror, como na fala de uma 

das entrevistadas que conheceu Sandro pequeno e conta com detalhes como os menores 

que viviam nas ruas eram alvejados com paralepípedos na cabeça enquanto dormiam. 

Tal descrição choca pela intensidade e naturalidade com que a entrevistada descreve 

minuciosamente o que acontece com uma pessoa assassinada dessa forma.  

Todavia, entre essas estratégias, encontra-se também a provocação do 

documentário para o aprofundamento de questões relacionadas aos problemas sociais 

enfrentados pela maioria dos moradores das grandes cidades, tais como: violência, 

criminalidade, pobreza, exclusão e invisibilidade social.  

O modo como se dá a interface entre as mídias em Ônibus 174, principalmente 

articulada com a música dramática, o uso de recursos como efeitos sonoros produzidos 

em estúdio, entre outras estratégias, remete o espectador a estabelecer diferentes pactos 

de leituras em relação à obra. A questão é em que medida tais estratégias permitem 

também diferentes sentidos e significados sobre os personagens nos documentários 

construídos a partir dos contextos da violência, como o apresentado em Ônibus 174, de 

modo a escapar de estigmas e estereótipos.  

As imagens capturadas pelas emissoras de TV ao serem usadas no filme 

acompanhadas de elementos como a música que remete à tensão, drama ou sensação de 

aventura, e os efeitos de edição, como sons criados no estúdio para chamar a atenção de 

algum aspecto no filme constituem elementos ficionalizantes. Roger Odin (2000), ao 

destacar que todo filme pode remeter à leitura fictizante e ou documentarizante, destaca 

alguns aspectos como os elementos arrolados no filme e a postura do espectador diante 

dos elementos apresentados e do seu contexto de apreciação da obra.  

Quanto à leitura documentarizante, o autor destaca que “de fato, o único critério 

que, nos parece, deve ser mantido para caracterizar aquilo que advém na hora de 

executar a leitura documentarizante é que o leitor constrói a imagem do Enunciador, 

pressupondo a realidade desse Enunciador” (ODIN, 2012, p. 18.) Ainda segundo Odin, 

o sistema de oposição entre leitura fictizante e documentarizante pode ser ilustrado da 
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seguinte forma: na fictizante, o leitor recusa a construção de um eu original, e na 

documentarizante o leitor constrói um enunciador pressuposto real. 

A par dessas considerações apontadas a partir da perspectiva teórica de Odin 

(2000; 2012) sobre leituras documentarizante e fictizante, depreende-se que o uso das 

imagens de diferentes fontes e utilizadas com os recursos apontados (música, efeitos 

sonoros etc.), ao remeter a pactos de leituras diferentes (ficção ou realidade), contribui 

para a ampliação do olhar do espectador sobre o que se apresenta na construção do 

personagem Sandro e sua relação com a violência urbana a partir de diferentes 

contextos. Ou seja, a ficção e a realidade se apresentam de modo a se completarem para 

favorecer novos olhares em torno de Sandro e do episódio por ele protagonizado de 

modo a desconstruir a imagem negativa feita pelas reportagens de diferentes mídias 

sobre esse personagem no dia do acontecimento.  

Se compararmos Ônibus 174 com O rap do pequeno príncipe contra as almas 

sebosas, podemos encontrar situações semelhantes em que ficção e realidade se 

encontram a partir do diálogo entre as mídias e outras estratégias, como depoimentos, 

utilização de elementos do cotidiano e expressões culturais para construção dos 

personagens Helinho e Garnizé. Por exemplo, o uso das mídias TV, cinema, rádio e 

jornal faz interface em vários momentos do filme, conforme já apontado anteriormente. 

Mais adiante serão destacados os elementos de ficção e realidade. O fato de tratarmos já 

aqui está relacionado à importância da interface entre as mídias para, também, remeter a 

elementos de ficção e não-ficção. Na sequência, vejamos como a interface entre as 

mídias se apresenta. 

Em 5’10” a 5’20”, temos as primeiras imagens de Sandro dentro do ônibus 

conversando próximo de uma vítima. Enquanto isso, o depoimento que se escuta é do 

comandante responsável pela operação. Ele diz como tomou conhecimento do sequestro 

ao ônibus. Vê-se, já nos primeiros momentos em que Sandro é mostrado, a interface de 

mídias com vistas a destacar esse personagem a partir do diálogo estabelecido com as 

diferentes mídias na narrativa. Aos poucos, vai mostrando não se tratar de uma 

reportagem jornalística pautada no sensacionalismo. Pelo contrário, remete o espectador 

a perceber os principais aspectos que fizeram parte do contexto no qual Sandro esteve 

inserido. 
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Primeiras cenas de Sandro no ônibus e o policial que chegou primeiro ao 

local 

Fig. 30.                                                                         Fig. 31. 

 

 

 

 

 

 

Primeiros contatos do policial com Sandro 

Fig. 32.                                                                                   Fig. 33 

 

 

 

 

 

De 5’48” a 11’36”, temos uma longa sequência marcada por intercalações de 

imagens e depoimentos, os quais adicionam importantes elementos para que o 

espectador tenha opções para formar sua opinião ou imagens acerca do personagem 

Sandro.  

Uma cena aérea mostra a câmera que se aproxima lentamente de uma favela 

carioca com uma música (mais um efeito) de tensão. Em off, escuta-se a voz da 

assistente social dizer que Sandro nasceu na favela, supostamente a mostrada nas 

imagens, e que viu a mãe ser assassinada. Nesse momento, a câmera mostra a 

entrevistada em um ambiente claro, com luz natural. Quando ela fala sobre a ida de 

Sandro para a rua volta à tomada aérea mostrando o bairro no qual primeiro ele se 

instalou para depois mostrar Copacabana, onde ele permaneceu com o grupo de garotos 

de rua.  
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Vista aérea com destaque para a favela onde 

nasceu Sandro 

.34.                                                                                        fig. 35 

 

 

 

 

 

 

 

As próximas imagens são de meninos de rua em algum lugar da cidade deitados 

na calçada. A próxima entrevistada, também moradora de rua, então começa a falar de 

quando conheceu Sandro (primeiro em off, em seguida na calçada, rodeada de meninos 

de rua). Logo em seguida, ela aparece sentada na areia de uma praia. Enquanto a voz 

dela aparece em off, são mostradas imagens das ruas do bairro, supostamente 

Copacabana. Em seguida, volta para a assistente social explicando a definição de 

meninos de rua para, assim que acabar sua fala, voltar para as imagens do ônibus, no 

qual Sandro é mostrado segurando uma refém. 

O próximo entrevistado então aparece em estúdio (fundo preto) falando sobre a 

postura de Sandro diante do evento. Alternam-se a imagem com as câmeras do tráfego, 

os policiais se preparando para uma ação com uma música de tensão baixa. O 

entrevistado então fala sobre o estado dos policiais e qual o perfil frequente daqueles 

profissionais (com poucas opções de trabalho, segundo o entrevistado). Com isso fica 

implícito que a crítica também está sobre a polícia militar, também mostrada em atos 

autoritários afastando a imprensa. 

Em 9’57”, aparece um oficial do BOPE aparentemente mais autoritário, pois seu 

gesto foi mais energético do que o do militar. Enquanto isso, o BOPE é mostrado 

(imagens de câmera da TV) próximo ao ônibus, aparentemente em posição mais 

estratégica que a dos militares. A narração em off do especialista reafirma dizendo que 

se trata de profissionais mais bem treinados para situações de risco. 
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Entra em cena (estúdio com fundo preto) um policial do BOPE encapuzado que 

participou da operação. Ele diz acreditar que a ação seria rápida e bem sucedida para a 

polícia. A imagem (câmeras de TV) vai para o ônibus, então se escuta Sandro falar alto 

com os policias que estavam do lado de fora em tom enérgico. 

Um entrevistado (profissional da imprensa) é mostrado em um ambiente com luz 

natural e fala como tomou consciência de que poderia haver uma ocorrência séria ao 

cruzar com o carro do BOPE na rua. As imagens (câmera de TV) mostram a 

movimentação um pouco afastada do ônibus. Vê-se uma mistura de curiosos e 

imprensa. Em seguida, mostram-se novamente os policias do BOPE e militares 

próximos ao ônibus. 

Entra então a voz da primeira vítima entrevistada. Imagens alternam-se entre a 

movimentação dos policiais e Sandro dentro do ônibus. Os sons demonstram uma 

acentuação de tensão misturada ao som de sirenes (não se sabe de qual imagem o som 

pertence, pois há muitos cortes a partir de imagens de câmeras diferentes). 

Percebe-se na descrição dessa sequência a perspectiva dialógica que se apresenta 

no documentário Ônibus 174 e que corrobora para a construção do personagem Sandro 

de forma a humanizá-lo. O dialogismo se mostra pelas imagens de diferentes câmeras 

(TV, CET, produção do filme) intercaladas com depoimentos de várias pessoas 

discorrendo sobre esse personagem e sua relação com o sequestro do ônibus. A 

narrativa construída destaca Sandro a partir de duas perspectivas: esse personagem 

dentro e fora do ônibus.  

As imagens da favela situam o lugar de onde Sandro saiu para viver nas ruas. 

Com a fala da assistente social, temos sua explicação sobre os fatores que 

possivelmente contribuíram para que esse personagem tomasse um rumo incerto na vida 

a ponto de chegar àquela situação apresentada com o sequestro do ônibus por ele 

protagonizado. A assistente social constrói seu discurso destacando a importância da 

família na formação dos filhos de modo que favoreça em uma estrutura emocional 

necessária para que as pessoas não cometam ações do tipo da que Sandro se envolveu. 

No caso desse jovem, a perda da mãe de forma trágica e a ausência de outros familiares 

que pudessem ajudá-lo em sua formação o conduziram à tragédia do ônibus 174, que 

culminou com sua morte e a de uma das vítimas do sequestro. Já do lado de dentro do 

ônibus, Sandro é o protagonista do sequestro que coloca em risco a vida de 11 reféns. 
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Para a polícia, ele é um bandido, um elemento que deve ser eliminado da sociedade; é 

um problema que poderia ser resolvido com a técnica adequada, o que é demonstrado 

pela fala do policial encapuzado, do BOPE, para quem o caso seria resolvido sem 

maiores problemas. A montagem, portanto, é feita de modo a mostrar que Sandro não 

era um bandido, apenas se envolveu naquela situação por motivos como a falta de 

estrutura familiar. Os depoimentos das reféns deixam claro que o próprio Sandro, 

mesmo sendo o responsável pelo sequestro, não tinha essa compreensão do sequestro, 

assim como as vítimas pensavam o mesmo. Dessa forma, as estratégias utilizadas, com 

destaque para a interface de mídias, colocam em questão as formas de representação da 

violência construídas pelas mídias, especialmente os telejornais. Enquanto as 

reportagens enfatizam Sandro como um bandido que levou 11 pessoas a uma situação 

de terror, Padilha constrói esse personagem de forma a humanizá-lo e a mostrá-lo como 

uma vítima da sociedade. 

A narrativa remete, portanto, a conceber o personagem diante da questão da 

violência urbana e suas formas de representação de forma crítica e reflexiva. Sandro se 

mostra na intercalação com as mídias e os depoimentos formados a partir do contexto. 

As imagens das câmeras de TV e da companhia do trafego mostradas auxiliam na 

percepção do espectador quanto à movimentação em torno de Sandro, enquanto este 

segurava uma das reféns. As imagens produzidas para o filme servem para identificar 

Sandro como uma pessoa marcada por dramas e dificuldades na vida. Situa o lugar onde 

ele nasceu, a Favela Rato Molhado, em seguida o contexto que o levou para as ruas da 

cidade, depois de ter presenciado a mãe ser assassinada.  

As imagens dos meninos de rua e da colega que o acolheu a primeira vez que se 

juntou aos outros, naquele que passaria a ser o seu novo lar, e os depoimentos da 

assistente social e dessa colega, servem para identificar Sandro como um menino pobre, 

excluído, marginalizado e invisível aos olhos da sociedade, assim como vários outros 

espalhados nas grandes cidades, até que se torna conhecido com o evento do sequestro 

do ônibus. Nesse momento, Sandro é um tipo morador de rua que sai da invisibilidade 

para ser conhecido em razão da cobertura midiática do evento protagonizado por esse 

personagem, que culminou com a sua morte.  

As imagens das câmeras da CET-Rio, além de registrarem Sandro durante o 

sequestro do ônibus, sua movimentação e o entorno, indicam o lugar da ocorrência, 
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Jardim Botânico, a hora, minutos e segundos que passam, o mês e ano. São imagens que 

remetem o espectador a uma leitura documental, a não duvidar do que vê em razão de 

alguns elementos presentes no filme que permitem sua identificação como real, isto é, 

corroborando com Odin (2012, p. 14). A partir da relação do espectador com a obra, o 

primeiro adota uma postura de modo a construir uma imagem do enunciador como um 

eu original. Ou seja, “considerando o enunciador como aquele que é observado na 

origem da comunicação fílmica”, conforme destaca Samuel Paiva (2002, p. 1)
71

. 

Outros elementos presentes no documentário que remetem a uma leitura 

documentarizante da obra são: o ônibus em que Sandro se encontra com os reféns, as 

imagens mostrando Sandro com uma das reféns colocando um casaco em seu pescoço, 

os momentos em que esse jovem anda de um lado para outro dentro no ônibus, a 

presença dos curiosos e dos cinegrafistas e repórteres acompanhando o desenrolar do 

acontecimento etc. Quando se ouve uma música que remete à tensão, o espectador pode 

perceber que não faz parte da realidade, mas está ali como um elemento de 

ficcionalização na obra, como um recurso para chamar a atenção quanto ao que está 

sendo mostrado. Assim, a ficção se faz presente como um elemento que auxilia na 

percepção do desenrolar do acontecimento envolvendo o personagem Sandro. 

O posicionamento da câmera do serviço de tráfego lembra ainda o modo de 

cinema direto americano, como os dirigidos por Frederick Wiseman, a exemplo de 

Public Housing (1997). Nesse estilo, os personagens vão se constituindo 

espontaneamente à medida que vão aparecendo diante da câmera, que atua como se ali 

não estivesse, isto é, imperceptível. Mas esse modelo direto tem sido levado ao 

jornalismo por ser considerado como objetivo e, portanto, capaz de captar a realidade 

em seu estado puro, sem deixar margem para dúvidas. Por esse motivo, as reportagens 

televisivas têm se pautado nesse estilo, de modo a utilizar em sua exaustão.  

Colucci 2006 (p. 125) lembra que teórico como Briam Winston “alerta que o 

domínio do cinema direto sobre o documentário limitou-o ao jornalismo e jogou por 

terra a ideia do documentário como um ‘tratamento criativo da realidade’, conforme 

Grierson definiu, inclusive para distanciar o documentário das produções jornalísticas”. 

A crítica ao documentário nessa perspectiva do direto está no fato de ter como verdade 

                                                           
71

  disponível em:  

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_Anais/2002_NP7PAIVA.pdf.> 

Acesso em: 16 dez. 2010. 
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aquilo que é capturado, isto é, fragmentos da realidade, mas que ignora a montagem e as 

intenções nela contidas. No documentário Ônibus 174, embora se assemelhe ao modelo 

direto e jornalístico, percebe-se uma diferença em relação a esses modelos: Ônibus 174 

parte do jornalismo para ressignificar e contribui para pensar a construção dos 

personagens relacionados à violência urbana e suas formas de representação a partir das 

reportagens midiáticas como os telejornais. 

Em Ônibus 174, o uso de estratégias como a interface das mídias contribui, 

portanto, para diferentes pactos de leituras e também remete a diferentes possibilidades 

de interpretação da realidade no que diz respeito à violência urbana e aos sujeitos cujas 

experiências estão vinculadas. Assim, Ônibus 174 difere do jornalismo propriamente 

dito, tendo em vista o modo como o material originado das reportagens é tratado de 

forma a explorar as possibilidades no sentido de construir os personagens relacionados à 

violência e escapar de estigmas e estereótipos. 

 

3.10 Outras imagens de diferentes mídias 

Em 30’28”, são mostradas imagens de arquivo dos meninos de rua na 

Candelária, entre eles Sandro criança. A assistente social conta alguns detalhes sobre o 

grupo e, quando fala em Sandro, diz que ele era mais introspectivo e com mais 

dificuldade de aprendizado, além de sempre contar a história da mãe assassinada. O 

recurso agora utilizado são imagens de arquivos fazendo interface com depoimentos 

apresentados de forma alternada, às vezes em off, outra vezes em voz in. Esse recurso, 

nesses momentos, demonstra um misto de documentário com a reportagem televisiva. 

Considerando essa estratégia, tem-se um personagem construído no sentido de mostrar 

Sandro como vítima da sociedade e das situações dramáticas que viveu. A estratégia 

utilizada nesses momentos articula a voz dos diferentes sujeitos para compor um 

discurso em torno de Sandro e suas experiências e desventuras vividas no mundo, as 

quais certamente conduziram  ao desequilíbrio.  

Trata-se também de uma estratégia com vistas a desconstruir as reportagens 

veiculadas pelos diversos meios de comunicação na época do caso do sequestro do 

ônibus 174, as quais mostraram Sandro apenas como um bandido. As cenas produzidas 

para o filme ao lado de imagens da época em que ele vivia na Igreja da Candelária e nas 

ruas procuram mostrar o contexto no qual Sandro viveu enfrentando diversas 
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dificuldades diante das quais se vê forçado a praticar roubos. Servem também para 

identificar Sandro com a situação de exclusão e invisibilidade imposta aos meninos de 

rua como um todo. Desse modo, Sandro é resultado da ausência ou ineficácia das 

políticas públicas para a solução dos problemas sociais, como a pobreza, a violência, 

entre outros. Assim o personagem Sandro é construído de forma a denunciar a situação 

de exclusão e invisibilidade imposta aos marginalizados espalhados pelas ruas das 

grandes cidades como o Rio de Janeiro.  

Nesse aspecto, o diálogo com as mídias e os depoimentos remetem a um formato 

jornalístico e ao cinema clássico. Tal semelhança se apresenta especialmente pelo fato 

de intercalar imagens e depoimentos para ilustrar o que está sendo falado ou como 

forma de justificar o argumento do filme. Mas Ônibus 174 demonstra ir além do 

jornalismo quando dá voz aos diferentes sujeitos e permite questionar a forma como as 

reportagens, especialmente o telejornalismo, por meio de seus formatos, contribuem 

para estigmatizar os personagens relacionados ao contexto da violência, principalmente 

os marginalizados. São exemplos quando são mostradas cenas antigas da época da 

Candelária em que aparece um colega de Sandro falando sobre como eles vivem na rua 

e quais as dificuldades que enfrentam, inclusive a agressão que sofrem constantemente 

dos policiais. As cenas antigas, conseguidas de arquivos particulares e de reportagens de 

TV, são combinadas com as atuais produzidas para o filme. A forma como as imagens 

são utilizadas favorece o dialogismo e contribui para que o espectador tenha uma visão 

ampliada sobre os acontecimentos e situações marcantes na vida de Sandro a partir dos 

elementos arrolados em torno desse personagem, além do que foi mostrado de forma 

tendenciosa nos telejornais da época do caso do ônibus 174. 

Para evidenciar aspectos marcantes da vida de Sandro, ligando presente e 

passado, como a Chacina da Candelária, acontecimento do qual esse personagem foi 

vítima, as estratégias utilizadas no filme são intercalar imagens da época em que 

aconteceu a chacina, capturadas por câmeras de TV, fotografias, depoimentos e efeitos 

produzidos em estúdio, com imagens do dia do sequestro do ônibus 174. Destacam-se 

momentos em que o protagonista desse episódio revela ser um dos sobreviventes 

daquela tragédia diante das câmeras que registravam toda a sua movimentação. A 

descrição das cenas a seguir demonstra as estratégias do cineasta para pontuar os 

personagens a partir da interface com as mídias ligando presente e passado. 
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Em 35’22”, vemos imagens de crianças mortas na Chacina da Candelária. Em 

seguida vemos já cenas de Sandro de dentro do ônibus com uma refém lembrando que 

estava lá na época da Chacina e presenciou seus colegas, os quais ele chama de 

“irmãozinhos”, serem mortos . Em 36’:13”, aparece uma imagem da assistente social, 

uma fotografia dela na calçada abraçando os meninos de rua. Ela fala sobre o massacre 

na candelária e os desdobramentos na vida dos meninos que o presenciaram. Sua fala 

demonstra certa revolta contra uma pesquisa de opinião pública em que a maioria 

aprovava a ação da polícia. Acontece um instante de silêncio no qual a câmera se afasta 

lentamente da foto, em preto e branco, de um Sandro criança. Ela finaliza sua fala 

dizendo que deixou de vê-lo durante um período, depois que o grupo se dispersou.  

Em 37’:03”, são mostradas imagens de uma ponte com vista para o Cristo 

Redentor e segue para uma cena de uma roda de capoeira com a voz de um entrevistado 

de fundo com alguns closes em um capoeirista, ex colega de rua de Sandro. O mestre de 

capoeira então fala sobre a relação com o grupo de meninos de rua. Em sua fala, 

destaca-se o relato de que os meninos nunca cometeram delitos dentro do espaço no 

qual as aulas de capoeira aconteciam. Em seguida, é mostrada uma cena de arquivo 

(com o recurso preto e branco) de uma roda de capoeira da qual Sandro faz parte. 

Essas sequências apresentadas, intercalando imagens de diferentes fontes, 

remetem às ideias de Jean Louis Comolli (2008) sobre a relação documentário e 

jornalismo. Para o autor, o documentário diferencia-se do jornalismo principalmente 

pela possibilidade de se ver o outro além dos esquemas dualistas quando no confronto 

entre cineasta e sujeito filmado permite-se a mise en scène (SOUZA, 2009, p. 287). 

Ônibus 174 pode ser visto sob essa perspectiva apontada por Comolli de forma a 

se diferenciar da reportagem televisiva.  Embora utilize imagens de TV como principal 

material para construir sua narrativa em torno do personagem Sandro, tais imagens, 

intercaladas com as outras mídias, com os depoimentos e documentos oficiais, 

compõem uma narrativa que remete a diferentes sentidos e significados quanto aos 

personagens inseridos no contexto complexo da violência urbana. Também permite o 

que no jornalismo se torna praticamente impossível de acontecer, ou seja, o 

aprofundamento dos fatos e a autenticidade dos sujeitos diante das câmeras.  

O aprofundamento está nas estratégias utilizadas em torno da história de Sandro 

antes, durante e depois do sequestro do ônibus 174 protagonizado por ele. A sociedade, 
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de forma geral, antes do filme produzido, o que sabia sobre Sandro foi construído pelas 

emissoras de TV, rádio e jornal impresso. No documentário de Padilha, esse 

personagem é construído agora de outra forma: a partir do material produzido pelas 

emissoras de televisão, são adicionados novos elementos com vistas a mostrar os 

possíveis fatores que levaram Sandro àquele dia fatídico do sequestro e que culminou 

com a sua morte e a de uma refém.  

Os novos elementos incluem cenas gravadas pela produção do filme, cenas de 

outros documentários, entrevistas, documentos oficiais, imagens arquivos particulares e 

fotografias. Esses elementos demonstram ser resultado de uma minuciosa pesquisa e 

negociações. A utilização dessas diferentes fontes é feita a partir de estratégias e 

recursos cinematográficos que incluem trilha sonora, efeitos sonoros, efeitos visuais, 

som direto, cenários, formas de enquadramentos, entre outros. Nota-se que o diálogo 

com as diferentes mídias constitui marco central na articulação com os outros elementos 

para construir o personagem Sandro. Para essa tarefa, o documentário faz também 

interface com outro filme, Notícias de uma guerra particular, com vistas a auxiliar o 

espectador a relacionar aspectos que marcaram a trajetória de Sandro nas instituições 

prisionais. As cenas são usadas para mostrar as condições precárias encontradas nos 

presídios por onde Sandro passou. Esse recurso remete a imaginar as dificuldades pelas 

quais Sandro e outros jovens passaram e ainda passam na atualidade.  

A trajetória de Sandro pelas instituições socioeducativas, presídio e delegacias é 

realçada por meio de documentos oficiais, os quais aparecem seguidos de uma locução 

em off. Encontram-se boletins de ocorrências, fichas dos setores de serviço social e 

psicologia, registros de prisão e fugas, fotografias. Por exemplo: em 41’50”, ouvimos 

uma voz em off de um homem fazendo a leitura de um documento, uma ficha policial 

informando que Sandro e outros colegas foram presos por assaltarem uma mulher. A 

leitura do documento é feita à medida que uma imagem aérea mostra as ruas e casas da 

cidade. Aos poucos, a imagem vai sendo substituída por  imagens do documento 

datilografado seguido por outro do setor de serviço social e psicologia. Um desses 

documentos informa que Sandro tinha 16 anos de idade e enfatiza que ele se mostrava 

resistente ao falar sobre sua situação social. Uma ficha seguinte anuncia que Sandro foi 

preso pela 4ª vez (43’35”). A mesma ficha menciona sua tia como responsável e 

informa que Sandro tinha uma irmã (49’25”). Um documento trata da fuga de Sandro do 

internato junto a uma rebelião. 
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Imagens de documentos oficiais sobre Sandro. Na fig 39, vê-se a imagem do 

documento sobreposto à imagem das ruas da cidade fazendo referência à condição 

de Sandro como menino de rua. O documento registra a ocorrência de um assalto 

praticado por Sandro nas ruas da cidade do Rio de janeiro. As figuras 41 e 42 

tratam de pareceres do setor de Serviço Social e psicologia relatando a passagem 

de Sandro em uma instituição para menores: a Fundação Padre Severiano. 

Fig.36.                                                                                          Fig.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38.                                                                                        Fig. 39 

 

 

 

 

 

A leitura e imagens dos documentos indicam estratégias e recursos narrativos 

pelos quais se dão os diálogos de modo a permitir uma representação dos (dês)caminhos 

percorridos por Sandro praticamente na maior parte de sua vida. Tomados em seu 

conjunto, a intercalação de imagens de diferentes mídias, documentos, depoimentos, 

efeito audiovisual, trilha sonora, que remete à tensão e à melancolia, contribui para 

construir um personagem marcado pelo drama. Nesse aspecto, o personagem Sandro é 

construído por estratégias que remetem à reportagem e ao documentário clássico, em 

que o drama consiste em uma característica central. 
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Vimos como a interface entre mídias presente no documentário Ônibus 174 é 

utilizada de modo a construir o personagem Sandro de forma a enfatizar os aspectos 

centrais de sua história vivenciada até o dia do sequestro do ônibus. O uso de diferentes 

mídias, com ênfase nas imagens produzidas para as reportagens televisivas, é feito de 

modo diferenciado em relação ao que comumente é encontrado na TV. O cineasta parte 

da reportagem televisiva e dá um novo tratamento ao material de maneira que aprofunda 

o tema relacionado à violência urbana. As estratégias são focadas nos elementos que 

refazem o percurso histórico de Sandro, antes visto apenas pelo ângulo das reportagens 

da TV e outras mídias como os jornais impressos. Dessa forma, a sociedade conhecia 

apenas o Sandro como sequestrador, aquele que estava no ônibus com uma arma 

apontada para a cabeça de uma refém. Da mesma fonte, isto é, o material produzido 

pelas emissoras de TV no dia do sequestro, foi minuciosamente revisto pelo diretor do 

documentário Ônibus 174 no intuito de permitir um novo olhar sobre o sequestrador. 

Sandro agora, embora tenha sido algoz no dia do sequestro, é mostrado, a partir das 

estratégias utilizadas por Padilha, como uma vítima da sociedade. As estratégias 

presentes no filme para a construção do personagem Sandro revela uma pesquisa 

minuciosa e dá voz aos sujeitos marginalizados “invisíveis” para a sociedade. Por um 

acaso, Sandro, antes invisível, se torna em um personagem central presente nos lares 

brasileiros, porém como um bandido, quando construído pela mídia. As estratégias 

utilizadas no documentário dão a ver outro Sandro e revelam que nem mesmo ele 

imaginava que um dia seria visto como um sequestrador na TV. É por influência da 

mídia que um episódio que seria comum, como acontece cotidianamente, toma 

proporções aterrorizantes. Assim o documentário, ao construir o personagem Sandro a 

partir do próprio material produzido pelas emissoras de TV, contribui para refletir sobre 

as formas de representação da violência e dos sujeitos inseridos nesse contexto. No item 

a seguir, serão tratados os depoimentos e o lugar que os sujeitos ocupam na relação com 

o cineasta. 

 

3.11 Depoimentos e lugar que os sujeitos ocupam na obra e na relação 

com o cineasta 

Padilha apresenta em Ônibus 174 uma narrativa de modo a favorecer a 

construção de um personagem a partir de diferentes ângulos com vistas a desconstruir a 

imagem criada pela mídia sobre esse personagem desde o momento do sequestro. As 
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entrevistas utilizadas são intercaladas com as cenas produzidas, em sua grande maioria, 

pelas emissoras de TV que cobriram todo o acontecimento no dia 12 de junho de 2000. 

O uso das entrevistas demonstra ser fundamental na obra de Padilha, tendo em vista que 

é a partir desse recurso que o cineasta permite outro olhar sobre o sequestro do ônibus 

174 e o sequestrador.  

Os depoimentos apresentados em Ônibus 174 podem ser divididos em três 

grupos de pessoas: (1) as que estiveram no dia do caso do ônibus 174: vítimas, policiais 

e jornalistas; (2) aqueles que fizeram parte dos principais momentos da vida de Sandro: 

familiares, amigos e outras pessoas que conheceram Sandro; (3) os especialistas: um 

antropólogo e uma assistente social. 

Os depoimentos do primeiro grupo: vítimas, policiais e jornalistas corroboram 

para a constituição do personagem Sandro em torno do sequestro do ônibus 174 e suas 

consequências. Os depoimentos das vítimas contribuem para que o espectador tenha 

uma percepção quanto aos principais momentos vivenciados por elas diante do 

sequestrador e, ao mesmo tempo, para se ter mais elementos sobre esse jovem além da 

imagem de algoz, conforme demonstrado pelas reportagens de TV e jornais da época. 

Significa ainda fazer uma imersão nesse personagem de forma a ter acesso a elementos 

de sua subjetividade e singularidade a partir das falas das vítimas. Nesse aspecto, o 

documentário se mostra além do jornalismo de fato, pois favorece inclusive a fabulação 

e, por sua vez, expressa momentos de subjetividade e de reflexão dos sujeitos filmados 

em torno de Sandro e da situação na qual vítima e algoz se confundem em um só 

personagem. Uma das reféns revela que havia uma situação de diálogo no ônibus e que, 

segundo Sandro, não podia transparecer, de modo que chegou a encenar pedindo que 

todas as reféns gritassem lá dentro quando ele simulasse matar outra refém, a Janaína. 

Um trecho do depoimento da refém ilustra bem que Sandro criava um personagem 

diante das câmeras, como um bandido perigoso que não estava ali para brincar. Por 

outro lado, não tinha a intenção de fazer nada contra as pessoas ali. Vejamos o que 

afirma a refém em 88’41” a 89’40”: 

Ele me pegou e falou pros policiais: “olha como essa aqui é bonitinha. 

Já que você não ligam prá essa aqui, olha só como essa aqui é 

bonitinha. Ele me exibiu na janelinha prá todo mundo. E aí ele ficou 

comigo na frente da janela traseira e apontando a arma prá minha testa 

prá todo mundo ver. Ele pediu prá gente chorar. Ele pedia prá gente 

tornar a coisa mais dramática do que poderia parecer. Por que tinha 
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uma relação de diálogo lá mas ele não podia transparecer, deixar 

transparecer isso prá quem tava vendo. 

 

 A fala da refém é apresentada intercalando-se em voz off e voz in. Suas palavras 

condiziam com as imagens mostradas. No momento que ela afirma que ele ficou com 

ela na frente da janela traseira e apontando a arma para sua testa para todo mundo ver, 

suas palavras são acompanhadas exatamente pelas imagens mostrando Sandro 

realizando essa ação. Percebe-se, também, pela sua fala, que a encenação de Sandro 

parecia fazer sentido, pois as pessoas que o acompanhavam lá de fora demonstravam 

acreditar no que ele fazia. Assim que a refém encerra essa fala, ouve-se uma voz vinda 

de fora, dos curiosos, dizendo: “cara, a polícia não faz nada”. 

A fala seguinte da refém evidencia a situação ambígua que se dava lá dentro do 

ônibus. Mais uma vez nota-se a fabulação da refém, com desenvoltura, revelando o 

conflito que se mostrava entre ela e o Sandro naquele momento:  

 

Eu em um tava acreditando muito sabe, que ele ia atirar. Aí quando eu 

realmente acreditei, quando aquela fronteira entre fingimento e 

verdade foi perdida, assim, prá mim, e eu realmente acreditei que ele 

pudesse me matar ali, e aí eu me amparei, me debrucei em cima dele e 

segurei o braço dele. Fui segurando e pedi prá ele não me matar de 

verdade. Pedi acreditando que ele fosse me matar. E aí ele ficou 

irritado e falou” cala a boca senão eu vou te matar mesmo”. E aí eu 

olhei prá ele e falei assim: Ué, mas e você não quer que eu finja?” aí 

ele olhou prá mim, acho que ele deve ter se dado conta de que 

realmente tinha uma coisa dupla, uma coisa ambígua no que ele tava 

fazendo. Ou ele queria que a gente fingisse ou realmente ele ia matar. 

E aí de repente pareceu que ele se sentiu mal com aquilo. Se sentiu 

mal com  o fato de eu tá buscando o consolo nele mesmo. Nele que 

queria me matar, ou que tava encenando me matar. Não sabia se ele 

tava fingindo ou não fingindo, até mesmo porque se ele tivesse 

fingindo nada poderia garantir que qualquer esbarrão, qualquer 

pressão a mais na arma poderia disparar né? Então mesmo que 

teoricamente não fosse a intenção dele atirar o tiro podia acontecer 

(89’:49”a 91’:20”). 

 

Esse depoimento é importante para se analisar os diversos aspectos que se 

apresentavam em torno do Sandro e das pessoas que estavam ali dentro e fora do 

ônibus. As palavras da refém demonstram o personagem ambíguo e contraditório que se 

mostrava na pessoa do Sandro. Sua fala contribui para traçar um breve perfil 

psicológico desse personagem.  
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Fig. 40.            Uma das reféns se amparando em Sandro. A cena mostra ambiguidade quando ao 

mesmo tempo que Sandro é algoz, a refém busca consolo nele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aprofundamento apresentado nessa narrativa demonstra mais uma vez 

claramente a diferença marcante entre documentário e jornalismo. Sandro é, pois, 

construído de forma natural pelas palavras da refém nesse momento. Dessa forma, 

percebe-se uma particularidade importante no documentário Ônibus 174 quanto à 

metodologia utilizada para tratar de um personagem construído a partir de um contexto 

relacionado à violência urbana: é que os depoimentos intercalados de imagens ligando 

passado e presente e de diferentes fontes permitem perceber momentos singulares de 

modo a favorecer situações reveladoras de subjetividades e de reflexão por parte dos 

sujeitos filmados, ao mesmo tempo em que corroboram para a construção de 

personagens ambíguos e, portanto, mais humanos. Tal ambiguidade é favorecida pelo 

dialogismo visto na ótica de Bakhtin, para quem “consiste em um espaço interacional 

entre o eu e o tu ou entre o eu e o outro no texto” conforme destaca a autora Diana Luz 

Pessoa de Barros
72

. Nos depoimentos das vítimas, nota-se a tendência a mostrar um 

Sandro humano, alguém que não estava ali porque queria de fato, mas por força das 

circunstâncias acabou naquela situação, tendo inclusive se tornado, em certa medida, 

algoz. A maioria das vítimas entrevistadas mostra também um misto de sentimento em 

relação ao Sandro, pois em determinados momentos demonstravam que havia uma 

situação de dialogo lá dentro entre elas e o Sandro. Em outros momentos, revelam medo 

                                                           
72
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do que podia acontecer até mesmo em razão da tensão presente. Por exemplo, uma das 

reféns chega até mesmo a buscar consolo em Sandro, ao encostar a sua cabeça nele e 

segurar o seu braço diante em um dos momentos de tensão. Antes disso, ela havia 

colocado uma medalha coma a imagem de Nossa Senhora em Sandro. Outra refém, 

Damiana, que chegou a perder a voz devido ao trauma depois daquele acontecimento, 

demonstra que em um determinado momento também conversou com Sandro e 

inclusive chegou a falar que tinha um irmão preso e que por isso sabia do que Sandro já 

havia passado. Em outro momento, essa personagem revela, fazendo gestos com o 

braço, que a polícia devia ter matado o Sandro, pois houve várias oportunidades para 

isso acontecer. Essas situações revelam personagens humanizados, marcados por 

conflitos e contradições. 

Essa perspectiva humanista não parece ser preocupação dos policiais e nem dos 

jornalistas que apresentam suas opiniões sobre o caso envolvendo Sandro. Os 

depoimentos dos policiais do Batalhão de Operações Táticas Especiais – BOPE –, no 

caso o Capital Rodrigo Pimentel e outro policial que acompanhou o caso, são voltados 

para a os aspectos técnicos e táticos da operação que se mostrou incompetente para a 

solução do problema. Em certos momentos, Sandro é tratado como um marginal; 

somente quando Sandro se identifica como um sobrevivente da Candelária é que os 

policiais, como a sociedade ficam sabendo, tratar-se da mesma pessoa.  

Em 17’01” a 17’31”, um policial do BOPE que iniciou as negociações com 

Sandro afirma que não o analisava psicologicamente. Sua preocupação não era essa. 

Sobre esse assunto, ele afirma: “Não era minha intenção. Eu não parava prá pensar se o 

comportamento dele podia ser psicótico, podia ser esquizofrênico, podia ser de um 

drogado. Eu não levava isso em consideração imediatamente. Não, não levava. 

Sinceramente, não levava”. Em seguida, o Capitão Rodrigo Pimentel é mostrado 

afirmando que: “se realmente ele foi menino de rua e se a polícia pudesse saber disso no 

momento exato da negociação, isso é um fato de muita importância prá o negociador. A 

personalidade dele como menino de rua, geralmente não foi trabalhada, é..., aumenta o 

fato da imprevisibilidade de Sandro”.  Se para os policiais Sandro era visto como algo, 

um problema a ser resolvido por meio de estratégias e táticas, para os jornalistas esse 

personagem era visto apenas como mais uma oportunidade para garantir um furo de 

reportagem.  
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No que tange aos depoimentos dos policiais, a montagem combina as imagens 

de diferentes fontes e os efeitos audiovisuais para compor um personagem relacionado 

ao contexto da violência urbana de modo a mostrar que os problemas que se fizeram 

presente na trajetória da vida de Sandro, desde a sua infância até a sua morte, também 

foram ampliados pela negligência do Estado, o qual se mostra incompetente frente às 

necessidades da maioria da população pobre e marginalizada. Os depoimentos dos 

policiais demonstram que o problema a ser eliminado é Sandro e não a falta de 

estrutura, de que a polícia também é vítima. Para um dos repórteres,  

 

Existia uma preocupação em resolver a situação, em tirar o Sandro de 

lá, em matar o Sandro ou então acabar com aquela situação. Isso 

aconteceu. Mas isolar a área, isso não aconteceu. Existiam 

pouquíssimos policiais controlando essa distância. Não existia nada 

que impedia o nosso acesso ao local. Existiam pessoas o tempo todo 

da imprensa cada vez mais perto para obter maiores informações, 

melhores imagens, esse tipo de coisa.  

 

Quando o repórter afirma que existiam pouquíssimos policiais e que havia várias 

pessoas da imprensa, as imagens mostram como se fosse uma narração, tendo em vista 

que cada aspecto pontuado é mostrado. Se as imagens mostram o despreparo da polícia 

e a improvisação, por outro lado, mostram que o Sandro a cada momento construía sua 

“peça”. Ele sabia do poder da mídia naquele momento e também sabia que sua vida 

dependia da sua representação, isto é, da sua performance no processo de composição 

do seu personagem, ao modo de Goffman (1985). Para esse sociólogo, todos nós 

representamos no cotidiano com vistas a atingir nossos objetivos nos diferentes 

contextos em que nos encontremos. Para tanto, é preciso utilizar os instrumentos 

necessários como a fachada e o cenário. Uma representação falsa não convence pela 

ausência dos elementos necessários no momento certo. Na perspectiva de Goffman 

(1985, p. 26), um dos aspectos fundamentais para convencer com sua representação é a 

crença no papel que o indivíduo desempenha em uma determinada peça. 

 A articulação dos depoimentos dos policiais e dos jornalistas, combinados com 

imagens da movimentação de Sandro de dentro do ônibus, o uso do som direto, os 

ruídos e vozes, às vezes inaudíveis, o silêncio em alguns momentos, enquanto se mostra 

uma imagem, entre outros aspectos utilizados na narrativa, contribuem para um 
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personagem formado pelos diferentes diálogos e por diferentes vozes. Para a polícia, o 

Sandro é um sequestrador e, portanto, se mostra um problema a ser resolvido por meio 

de estratégias e técnicas eficazes. Para os repórteres, interessa elementos que deem 

margem para atrair mais audiência. Para os espectadores que ali estavam, interessava o 

espetáculo ao vivo. Em alguns momentos, é possível ouvir algumas vozes de pessoas 

que estavam no local assistindo de perto à movimentação. Ouve-se, inclusive, 

nitidamente, uma pessoa falar que a polícia não fazia nada, conforme já mostrado 

anteriormente. A voz indica, assim como a polícia, que Sandro era ali um problema que 

deveria ser eliminado e que faltava a competência necessária para resolver a situação. 

Diferente das vítimas, os depoimentos dos policiais e de jornalistas são mais pontuais 

em torno da ação da polícia. Não se percebe a espontaneidade que encontramos quando 

as vítimas estão falando sobre Sandro e toda a situação que viveram no ônibus com ele. 

 Provavelmente pelo fato de estarem ali como profissionais e não como uma 

pessoa comum que fez parte daquele acontecimento exatamente por serem técnicos, os 

policiais e jornalistas são impelidos a perceberem o caso e as pessoas que ali se 

encontravam pelo lado técnico. Também se deve considerar que as perguntas feitas aos 

policiais e repórteres foram focadas a aspectos relacionados às suas profissões, como o 

papel da policia e da mídia no local. Assim o lugar dos sujeitos filmados nesse 

momento é determinado pelo cineasta, de forma que não se vê abertura para maiores 

possibilidades no sentido de que essas pessoas, ali como profissionais, apresentassem 

elementos para que se perceba maior aprofundamento em torno de Sandro além da 

perspectiva da ação do sequestro. Isso acontece com os depoimentos das pessoas mais 

próximas de Sandro, como os familiares e amigos. 

Os depoimentos dos familiares e amigos e outros que conviveram com o Sandro 

são utilizados de forma a mostrar um personagem humanizado, com suas virtudes e 

defeitos de alguém que enfrentou durante grande parte de sua vida dificuldades e 

dramas que conduziram a um final trágico. Os principais personagens que compõem 

esse grupo são: a tia Julieta, duas colegas que o acolheram quando criança na rua, o 

amigo que sobreviveu junto com Sandro da chacina da Candelária, a mãe adotiva e a 

assistente social. Todos esses entrevistados acentuam aspectos da vida de Sandro, como 

o drama de ter visto sua mãe ser assassinada a facadas ser a principal causa de sua 

conduta para a marginalidade. São destacados ainda por esse grupo a característica 
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introspectiva de Sandro e sua dificuldade em se relacionar. Conforme a assistente 

social: 

 

O grupo da Candelária começou a ser um grupo, começou pequeno e 

depois, de repente começou a se encher de meninos da mesma região, 

ali da Favela do Rato Molhado. Por alí. E ele continuava exatamente 

como sempre foi: introvertido, com a mesma dificuldade de 

aprendizado. Ele sempre contava a história da mãe dele, que a mãe 

dele foi assassinada na frente dele. Que ele nunca pôde esquecer. Pai 

desconhecido, nunca conheceu o pai. Não sabia quem era o pai dele 

(30’:00 a 31’:30”). 

 

Esse aspecto da introspecção de Sandro é ressaltado pela sua tia, Julieta, para 

quem ele, depois que viu a sua mãe ser assassinada, ficou bastante vulnerável. 

Conforme ela explica, depois do acontecido, ela falou: 

 

Eu falei assim: Sandro você quer ir no enterro do mamãe? Ele ficou 

assim uns... um tempo prá responder. Foi lá no banheiro, fez xixi, 

voltou, em um sei o que. Eu falei, meu filho, você quer vê a mamãe, 

se despedir da mamãe que ela foi pro céu? Ah tia, eu vou jogar bola de 

gude. Assim, como se fosse que...como se ele não tivesse visto nada, 

entendeu? Como se não acontecesse nada. Não tia, eu não vou não. Eu 

vou ficar aqui porque eu vou soltar pipa. Cada dia ele inventava uma 

coisa. Vou soltar pipa. Ele não esquecia nada que tinha acontecido na 

Boa Vista. Ele queria ficar o mais longe possível prá ele não lembrar, 

eu acho. Entendeu? Ele queria ficar longe daquele lugar que ele viu 

tudo aquilo acontecer, entendeu?  Aí quando eu cheguei em casa a 

noite minha mãe falou o seguinte que Sandro tinha fugindo, não tava,  

o dia inteiro não tinha aparecido em casa. Ele foi prá rua, nunca mais a 

gente viu (97’:40” a 99’:08”). 

 

Diferente dos outros personagens, cujas entrevistas foram gravadas em estúdio, 

no caso da tia Julieta, foi em sua casa mesmo. Quando começa falando de como a irmã 

foi morta, se tem um travelling de um estabelecimento comercial; supostamente são 

imagens do local onde a mãe do Sandro foi morta. Em seguida, a câmera foca em 

primeiro plano a tia do Sandro. As palavras dessa entrevistada são intercaladas com as 

imagens do sequestro e seguidas por uma música triste. Em determinados momentos, há 

um silêncio e closes destacando a emoção da entrevistada. As imagens do sequestro as 

quais se intercalam com o depoimento da tia do Sandro são as que demonstram os 
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momentos de maior tensão, quando se aproxima o fim do drama que perdurara mais de 

quatro horas. Assim o personagem Sandro é construído de forma a enfatizar o drama 

que ele viveu, desde a infância até a sua morte. As palavras da tia reforçam a ideia de 

que o trauma vivenciado na infância, ao assistir à morte brutal de sua mãe, o levou a um 

caminho sem volta, a um drama que cada vez mais foi sendo ampliado. O personagem é 

mostrado como vítima do próprio destino que cruzou sua vida. Tornou-se, dessa forma, 

vulnerável a ponto de não saber o que fazer até o final de sua vida, quando foi morto 

pelos policiais.  

Esse aspecto da vulnerabilidade do Sandro é evidenciado pela montagem quando 

articula a voz da tia com as cenas finais do episódio, com a fala das vítimas e com a 

música triste, a qual se faz presente quase todo o tempo, intercalando as entrevistas e 

cenas do ônibus com o sequestrador e as reféns em seus momentos mais tensos. Nesse 

sentido, a presença do cineasta se dá por meio das suas escolhas. As cenas escolhidas, a 

intercalação das imagens, os depoimentos e os locais onde ocorrem, a música 

melancólica, o silêncio, os ruídos, as vozes, os efeitos audiovisuais, as respostas dos 

entrevistados, cujo entrevistador não aparece, todos esses aspectos corroboram para o 

ponto de vista do cineasta.  

Sandro é construído de forma dramática, não só porque entrevistados, como a tia 

Julieta e sua mãe adotiva acentuam essa parte, mas pelas escolhas do cineasta; afinal, 

nenhuma das cenas e falas e demais recursos estariam no filme sem que o cineasta 

tivesse escolhido ou permitido. Assim, todas as vozes contidas no documentário são 

utilizadas para atender o argumento do cineasta. Embora em alguns momentos se 

perceba uma desenvoltura do entrevistado e, por sua vez, certa autonomia e 

autenticidade no que é falado, a posição do cineasta não deixa de ser de maior 

vantagem, pois, afinal, é ele quem decide o que vai para o filme. As diferentes vozes 

presentes no filme estão a serviço, em geral, da voz do cineasta. 

Bill Nichols (2005) destaca quatro estilos de documentários nos quais se 

destacam diferentes tipos de vozes. O primeiro se refere ao estilo protagonizado por 

John Greirson, da escola britânica de documentário, cujo estilo é denominado de “voz 

de Deus”. Nesse estilo, o narrador utiliza sua voz como a voz da verdade. O segundo 

estilo corresponde ao cinema direto, que traz o “efeito verdade” a partir da facilidade 

trazida com os novos equipamentos que permitiram a captura do som direto, entre 
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outras vantagens. Esse estilo tem como principais representantes o cinema direto 

americano, com os filmes de Wiseman, e o cinema verdade francês, desenvolvidos por 

Jean Rouch e Edgard Morin. Inspirado nesses estilos, surgiu o terceiro, a partir dos anos 

1970, com o desenvolvimento de documentários pautados por entrevistas. No Brasil, o 

principal representante desse estilo é Eduardo Coutinho. O quarto e último corresponde 

ao documentário autorreflexivo, que mistura passagens observacionais com entrevistas, 

a voz ‘sobreposta do diretor com intertítulos’ que não escondem o que está implícito. 

Nichols considera “ser mais ético apresentar explicitamente o ponto de vista por meio 

da locução a deixá-lo dissolvido na edição e na montagem do documentário” 

(NODARI, 2006, p. 88).  

Padilha constrói o personagem Sandro como vítima da sociedade em oposição 

ao que os telejornais fizeram, os quais destacaram esse personagem como um bandido. 

Para isso, o documentário Ônibus 174 utiliza os depoimentos de várias pessoas de 

forma a justificar o seu argumento por meio do diálogo com diferentes mídias, 

utilizando uma trilha sonora que remete ao drama e outras estratégias e recursos como 

efeitos sonoros e audiovisuais. Dessa forma, atua entre a reportagem e o documentário 

clássico, porém sem recorrer à arbitrariedade com a utilização da voz fora de campo.   

Ao dar voz aos diferentes sujeitos: vítimas, familiares, amigos, policiais do 

BOPE, especialistas, o documentário Ônibus 174 favorece o dialogismo de modo a 

permitir também momentos que expressam relativa autonomia dos sujeitos filmados. 

Por sua vez, é possível perceber situações reveladoras de subjetividades, ambiguidades, 

dúvidas e contradições por parte dos entrevistados quando se referem a Sandro e ao caso 

do ônibus 174. São exemplos os momentos em que a entrevistada Damiana que, ao 

mesmo tempo em que se mostrava entender o Sandro na situação quando estava na 

condição de vítima, a ponto de dizer que tinha também um irmão que foi preso, essa 

mesma pessoa revela depois, quando expressa para o cineasta e equipe, que a polícia 

devia ter matado Sandro. Mas as imagens, ao serem selecionadas para fazerem interface 

com os depoimentos, podem também revelar momentos que escapam do cineasta. Dessa 

forma, permitem perceber aspectos importantes e reveladores de subjetividades, 

ambiguidades e outros detalhes que se apresentam no documentário que possibilitem 

refletir sobre o manuseio do material disponível para atender as necessidades para o 

filme.  
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Em 93’05”, quando uma das entrevistadas fala que houve um momento em que 

as coisas estavam mais calma lá atrás, no fundo do ônibus, as imagens mostram essa 

entrevistada junto a Geisa, que se encontra em estado de choque e, ao mesmo tempo, o 

Sandro com a mão sobre a cabeça dessa personagem, enquanto que mais outras duas 

reféns se mostravam tranquilas. A cena remete a algo bastante singular e ambivalente, 

pois, ao mesmo tempo em que se via uma das reféns desesperada, Sandro segurava uma 

arma, enquanto segurava a outra jovem. Do  lado de fora, veem-se os policiais passando 

instruções para a refém que se encontrava mais calma. Outra situação estranha se dá, 

momentos antes, quando se vê Geisa se aproximando trêmula, passa por Sandro, que 

segurava outra refém. Em um dado momento, percebe-se que a jovem que é segurada 

por Sandro olha para Geísa como que reclamando do seu nervosismo ao mesmo tempo 

que senta e passa a mão sobre a cabeça da Geísa para acalmá-la. Trata-se de uma 

situação bastante singular que revela ambiguidade de sentimentos e de comportamentos, 

afinal, se mostrava que as pessoas ali presentes, ao mesmo tempo em que eram reféns, 

inclusive o próprio Sandro era refém da situação, demonstravam um misto de 

tranquilidade, medo e pavor, no caso da Geisa, principalmente. Essas cenas são as 

capturadas pelas emissoras de TV e facilitam a percepção com o movimento de zoom 

em determinados momentos.  

A refém Geisa (sem óculos) em estado de choque 

Fig. 41.                                                                                    Fig. 42. 

 

 

 

 

 

 

Em outro momento, a refém que estava segurada por Sandra aparece agora no 

estúdio, afirmando: 

E, teve uma hora que a situação tava mais calma lá atrás e eu 

perguntei prá ele: você deve gostar muito da sua irmã né? Como é que 

era a sua irmã? Ah ela tinha um cabelo mais comprido, um pouquinho 

mais curto que o seu...então eu tava tentando estabelecer um clima 
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mais amigável com ele, como se a gente não tivesse ali dentro. Como 

se aquela conversa tivesse se dando em outro lugar sem toda aquela 

tensão. Então tirar a cabeça dele daquela ameaça, daquela, é, 

sentimento de encurralado. Mostrar que eu estava me importando com 

ele, de alguma maneira, não só porque eu temia o que ele podia fazer 

comigo. Não só por temor, mas, como ser humano. Assim, não sei o 

que levou ele ter aquela atitude ou o que levou a ser o que ele era. 

Entendeu? Hoje eu penso: cara, ele tinha 21, 22 anos, da idade que eu 

tenho hoje, na época eu tinha 19. Quer dizer, ele viveu mais ou menos 

o tanto que eu vivi, o que é que tem passado pela cabeça dele? O que é 

que podia ter acontecido na vida dele que levou ele fazer aquilo, 

entendeu? Ele ser quem ele era (93’:01 a 94’:20”). 

 

Enquanto a entrevistada falava no estúdio, as imagens da época a mostravam 

nesses momentos destacados por seu depoimento. A música utilizada é a mesma que 

remete ao drama e à tensão. O que demonstra esses momentos, assim como faz o 

diretor, realça aspectos dramáticos, tornando assim uma narrativa baseada no modelo 

clássico e pontuando o personagem Sandro pelo aspecto dramático e ambíguo diante da 

situação na qual ele se encontrava com os demais. O recurso da música, considerando o 

teor do que era falado pela entrevistada, sinaliza para a complexidade da realidade que 

ali se apresentava e da incerteza daqueles que ali se encontravam, mas, principalmente, 

do futuro de Sandro, para o qual se mostrava cada vez mais incerto.  

Quanto à entrevistada, esta se revela bastante à vontade de modo que parece ir 

além do que lhe era perguntado. Ela apresenta, enquanto fala, bastante segurança e 

atitude reflexiva. Em alguns momentos, ela recorre à memória, como se voltasse para os 

instantes que viveu e no que pensou durante o tempo em que ficou como refém. Essa 

postura favorece o espectador quanto à originalidade do que ele vê nesse momento. Por 

outro lado, também facilita para o cineasta no que concerne à credibilidade da sua obra 

diante do espectador que tende a não duvidar do que vê, o que consequentemente 

remete ao pacto de leitura documental.  

Ao proporcionar cenas como as relacionadas à desenvoltura da entrevistada 

diante das câmeras para tratar do personagem Sandro e, consequentemente, sugerir o 

pacto documental, podemos relacionar com o que Paulo Menezes (2003) chama de 

Representificação da realidade. Fato que se dá quando se tem o filme como um 

processo relacional cujo espectador, a partir do que vê, conforme o contexto em que se 

encontra e, também, a partir dos recursos e estratégias presentes na obra, tem a 
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possibilidade de ir além da obra e atribuir novos sentidos e significados quanto à 

realidade apresentada. Vendo por esse prisma, o personagem não se mostra pronto e 

acabado, mas em torno dele podem ser dirigidos novos olhares de modo a se questionar 

o que se vê sobre esse personagem.  

Significa também que, embora as estratégias e recursos utilizados na obra 

remetam a um ponto de vista, não se prescinde da possibilidade de se ver além disso, 

considerando inclusive os aspectos  que escapam ao cineasta e que se fazem presentes 

na obra de modo a remeter a questionamentos. Nessa perspectiva, o filme é um 

acontecimento que remete a várias possibilidades de interpretações. Com isso, podemos 

inferir que o dialogismo proporcionado pelas diferentes linguagens midiáticas 

apresentadas na obra Ônibus 174, embora esta contenha o ponto de vista do cineasta 

sobre Sandro, possibilita perceber novas possibilidades para pensar sobre o que se vê 

além do dualismo bem ou mal, vítima ou culpado no que se refere a esse personagem. 

 

3.12 A voz dos especialistas como a voz da autoridade 

Além dos depoimentos apresentados, os quais convergem para a construção do 

personagem Sandro, encontram-se as vozes de dois especialistas, o cientista social Luis 

Eduardo Soares e a assistente social Yvone Bezerra de Melo. A presença desses dois 

personagens no documentário Ônibus 174 pode ser vista como a voz das autoridades. O 

depoimento de Luis Eduardo Soares é apresentado com a clara intenção de atender o 

argumento do cineasta de modo a construir o personagem Sandro sob a perspectiva da 

invisibilidade social. Trata-se de uma voz externa que está ali para comprovar o 

argumento do diretor quanto ao problema dos meninos de rua que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. Sandro é mostrado como alguém que representa 

esses meninos e meninas de rua; que grita por justiça e buscam sair da situação de 

exclusão e de invisibilidade social. Em 25’03”, o antropólogo Luís Eduardo Soares 

analisa o personagem Sandro a partir da sua ação relacionada ao sequestro do ônibus 

174  e da cobertura das emissoras de TV como forma de tornar-se visível. Segundo ele:  

 

Ali o Sandro nos despertou a todos nós em todas as salas de visita. Ele 

impôs a sua visibilidade. Ele era personagem de uma outra narrativa. 

Ele redefiniu de alguma maneira o relato social. O relato que dava a ele 
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sempre a posição subalterna, de repente é convertido em uma narrativa 

na qual ele é protagonista.  

  

As palavras do antropólogo são acompanhadas, de início, por imagens aéreas 

sobre a cidade do Rio de Janeiro tendo como destaque as torres de transmissão de TV. 

Antes da sua fala, tem-se um travelling sobre essas torres, enquanto as vozes da 

assistente social, de uma das reféns e do Capitão Rodrigo Pimentel destacam o poder da 

mídia naquele momento do sequestro, cujo protagonista demonstrava clareza quanto à 

importância de utilizar essa oportunidade midiática para garantir a sua visibilidade. Uma 

música triste de fundo continua pontuando a sequência até que aparece em primeiro 

plano o antropólogo falando. 

A voz de Luiz Eduardo Soares é apresentada de forma didática, clara e objetiva. 

Percebe-se, portanto, o ponto de vista dissolvido, embutido na voz da autoridade. Não 

há em sua fala qualquer índice de proximidade ou vínculo desse personagem com o 

Sandro. Pelo contrário, sua postura é a de quem possui a palavra final, o conhecimento 

do assunto, o dono do saber em relação ao outro. O personagem Sandro é, dessa forma, 

construído por uma voz externa, uma voz que se mostra superior, de alguém que sabe 

muito bem sobre o outro, embora nunca tenha se aproximado desse outro. Essa postura 

é evidenciada com o cenário onde acontece a entrevista: em um escritório onde o 

antropólogo aparece bem vestido, de gravata e falando para a câmera como se tivesse 

proferindo uma palestra. O papel do antropólogo, portanto, assemelha-se à “voz de 

Deus” no documentário. O personagem construído nesses momentos, pela voz de um 

cientista social, reforça o ponto de vista do cineasta sobre a invisibilidade daqueles que 

vivem nas ruas. 

O antropólogo Luis Eduardo Soares fala sobre a invisibilidade social. Na figura 44 uma das reféns 

escreve na janela do ônibus texto ditado por Sandro para chamar a atenção do público. 

Fig. 43.                                                                                     Fig. 44. 
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Quanto à assistente social e também artística plástica, sua participação é de 

quem tem autoridade para falar sobre o assunto Sandro e o caso do ônibus 174. 

Diferente do antropólogo, Ivone Bezerra conhecia muito bem Sandro, pois o 

acompanhou por muito tempo nas ruas. Ela também fala no sentido de reforçar o 

discurso da invisibilidade social da qual Sandro saiu com a ação do sequestro do ônibus, 

cuja cobertura midiática o tornou bastante conhecido a partir das principais emissoras de 

TV do país. Sandro é, pois, construído a partir dessa personagem como forma de 

questionar o Estado e a sociedade para a realidade dos marginalizados e excluídos. A 

voz da assistente social representa também a voz de Sandro e dos meninos e meninas 

tornadas invisíveis pela sociedade. 

 

3.13 Sandro construído por ele mesmo 

Neste espaço, serão destacados, a partir das imagens geradas pelas câmeras de 

TV e da CET-Rio, aspectos que demonstram o personagem Sandro sendo construído 

por ele próprio diante da mídia. Considera-se aqui que as imagens disponibilizadas no 

documentário pelo diretor de Ônibus 174, embora tenham sido objetos de manipulação 

para atender um determinado ponto de vista, permitem perceber aspectos centrais da 

construção do personagem por ele próprio. Sandro, ao se ver na situação de 

sequestrador e sendo acompanhado pelas câmeras das principais emissoras de TV do 

país, conforme destacado anteriormente, percebeu a importância do momento para criar 

seu personagem com vistas a encontrar alguma solução para aquela situação em que se 

envolveu. A presença das câmeras de TV influenciou significativamente para que o 

acontecimento protagonizado por Sandro tomasse outras dimensões, de modo a sair do 

controle, culminando com uma tragédia na qual sequestrador e vítima são mortos. 

As imagens produzidas para a TV em torno de Sandro e de sua ação são 

utilizadas no documentário de forma a dialogar com outras mídias e linguagens para 

produzir novos sentidos e significados sobre o sujeito Sandro e sua ação referente ao 

sequestro do ônibus 174. São, portanto, ressignificadas para a construção do 

personagem Sandro. Outra questão se faz pertinente nesse momento: em que medida as 

imagens capturadas pelas emissoras de TV, que fizeram a cobertura completa de um 

acontecimento, como o caso do ônibus 174, dão a ver elementos indicadores de certa 

autonomia, busca de autoafirmação e subjetividade do sujeito filmado, cujas falas e 
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expressões se resumem àquelas capturadas pelos outros sem que tenha tido a 

oportunidade de se contrapor?  Em que medida esse personagem construído dialoga 

com o mundo e com a realidade da violência? Qual o lugar que ocupa na relação com o 

cineasta e com o mundo? 

Sandro é o protagonista da ação que fez reféns 11 pessoas e culminou com a sua 

morte e a de uma das reféns, Geísa. Grande parte do documentário Ônibus 174 é 

formada pelas cenas das emissoras de TV que fizeram a cobertura completa desse 

acontecimento. Além das cenas de TV, o cineasta utilizou imagens da CET-Rio, as 

quais, em grande parte, também foram usadas pelas emissoras de TV na época. Essas 

imagens são, portanto, o principal material por meio do qual o espectador tem a 

possibilidade de acompanhar os principais momentos da vida de Sandro, tendo inclusive 

acesso a momentos peculiares de expressão de sua subjetividade. Toda a ação de Sandro 

naquele dia em torno do ônibus que sequestrou, após uma tentativa mal sucedida de um 

assalto, está registrada pelas câmeras de TV e pela CET-Rio. A questão que se faz 

pertinente é: de que forma Sandro constrói o seu personagem diante das câmeras de 

TV? A análise da construção do personagem Sandro por ele mesmo será fundamentada 

a partir das ideias do sociólogo Erving Goffman (1985), cujos conceitos centrais são 

personagem e performance. 

Sandro utiliza o ônibus como o espaço (um palco) para encenar a sua peça. Ali a 

realidade é também uma representação.  Na perspectiva de Goffman, como já fora 

apontado anteriormente, as pessoas em diferentes momentos da vida representam de 

modo a construir diferentes personagens, conforme o contexto e necessidades. Sandro 

tem consciência de que a sua vida dependia da sua performance. Para Goffman, a 

performance consiste na forma como a pessoa utiliza recursos e estratégias para compor 

a sua cena e, consequentemente, atingir seus objetivos. Para tanto, é preciso saber 

convencer. 

Sandro tem seus principais elementos necessários para um grande show: o palco 

(ônibus), o cenário e a plateia. Esta formada por curiosos, profissionais da imprensa e 

policiais, além das pessoas que se encontram nas diferentes partes do país e 

acompanham o acontecimento pela TV. Para uma boa atuação, é necessário criar uma 

fachada, a qual precisa de um cenário que favoreça o desempenho do sujeito que 



208 
 

 

representa. Em ônibus 174, Sandro utiliza vários elementos para compor sua fachada de 

forma a construir o seu personagem e fazer sua representação. 

As primeiras imagens de Sandro (5’10”) o mostram com uma refém colocando 

um casaco no pescoço dele. Já em 8’38”, ele aparece ameaçando as reféns diante da 

polícia e das câmeras de televisão em contraste com uma movimentação dos policiais. 

Nesses momentos em que Sandro se mostra consciente da necessidade de se impor 

perante os policiais, os jornalistas e curiosos que se encontravam fora do ônibus é 

quando ele percebe o poder da mídia, que o favorecia na situação em que se encontrava.  

Ciente disso, ele utiliza várias estratégias e recursos para chamar a atenção de forma que 

exercesse o domínio da situação e tivesse a garantia de que não seria nem preso e nem 

morto. Aos poucos, então, vai reunindo elementos para compor a sua peça e, enfim, 

tornar sua representação convincente.  

Conforme Goffman (1985, p. 25), quando um indivíduo desempenha um papel, 

implicitamente solicita de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada 

perante eles. Sandro se tornara naquela situação alguém que devia impor medo a fim de 

que ninguém pensasse que ele estaria brincando. A primeira coisa que fez foi mostrar 

cara de malvado. Para isso, pega o casaco e veste a cabeça deixando apenas os olhos 

descobertos. Aos poucos, vai construindo o que Goffman denomina de fachada. Assim 

Sandro vai compondo seu personagem ao mesmo tempo em que atua como um diretor 

em uma peça teatral ou em um filme. Ele dirige as reféns e encena diante das câmeras 

alí presentes. Nos primeiros momentos que ameaça as reféns diante das câmeras, ele faz 

de modo a convencer a plateia de que não estava para brincadeira. Era também a 

garantia de que não seria morto pela polícia que estava ali. Se para as reféns ele poderia 

não convencer – pois se percebe que em vários momentos ele se esforça para também 

impor medo às reféns lá dentro do ônibus – para a polícia e para as câmeras não podia 

mostrar isso. Quando aparece pela primeira vez ameaçando uma refém diante das 

câmeras, percebe-se que a refém faz alguns gestos e fala algo como que pedindo para a 

polícia se afastar. Ela faz isso sob a orientação de Sandro que, ao mesmo tempo, aponta 

uma arma para ela. As imagens permitem perceber que a fala da refém é interrompida 

por alguns momentos enquanto ela recebe as instruções do sequestrador. Se para as 

mulheres que se encontravam como reféns dentro do ônibus Sandro parecia não 

demonstrar muito perigo, para as câmeras e a plateia que ali se encontravam, 

principalmente para a polícia, ele procurava demonstrar que ali “o bagulho é sério”, 
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conforme afirma mais adiante. Mesmo que aparentemente não convencesse, até mesmo 

para a plateia que ali se encontrava, não resta dúvida de que ele não deixava de ser visto 

como um perigo, afinal tinha uma arma e poderia a qualquer momento fazer alguma 

coisa em razão da pressão que se encontrava. 

Goffman (1985, p.25) afirma que “quando um indivíduo desempenha um papel, 

implicitamente solicita de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada 

perante eles”. Sandro, nesses momentos, ao fazer a sua performance, sabe que está 

sendo visto como um bandido, um sequestrador que leva perigo às vítimas que se 

encontram em seu poder. Por isso mesmo que ele incorpora o personagem de 

sequestrador e todo o tempo busca convencer disso. A performance de Sandro depende 

do contexto que se apresenta, principalmente de como a mídia pode apresentá-lo para o 

grande público. Sandro parece sabedor disso, de modo que utiliza dos vários elementos 

possíveis para se mostrar convincente. Nesse sentido, o conceito de performance, aqui 

balizado pela perspectiva teórica de Erving Goffman, se faz pertinente para a análise da 

construção dos personagens no documentário como Ônibus 174. Corroborando com 

Mariana Baltar (2008, p. 163), alguns “documentários acabam problematizando um 

regime de visualidade que parece se centrar nas performances de seus personagens, 

expondo, dessa maneira, os modos de subjetivação de uma sociedade cada vez mais 

atravessada pela cultura midiática”
73

. A autora se refere às performances que se dão nos 

documentários a partir da relação sujeito filmado e cineasta, na qual se percebe a 

influência das mídias. Ainda para a autora, “as implicações e os atravessamentos desse 

‘saber midiático’ podem ser particularmente matizados, a partir do conceito de 

performance, em documentários que exponham as esferas de negociação(dialógica) 

entre diretor e seus personagens, como, por exemplo, na cinematografia de Eduardo 

Coutinho”.  

As considerações da autora se fazem pertinentes também para a análise do caso 

do Sandro no Ônibus 174, principalmente pelo fato da construção desse personagem ser 

balizada pela presença constante da mídia por meio das imagens captadas pelas 

emissoras de TV. A diferença, todavia, é que a performance de Sandro não se dá como 

um processo de negociação entre ele e um cineasta, mas com as mídias ali representadas 

                                                           
73

   A performance da cena negociada. In:Revista do NP de Comunicação Audiovisual da Intercom, São Paulo, v.1, n.2, 

p.163-178 ago/dez 2008. 
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principalmente pelos cinegrafistas e repórteres das emissoras de TV. Assim Sandro 

constrói o seu personagem baseado na negociação tácita estabelecida entre ele e as 

mídias ali presentes.  

Nessa negociação ele, de certa forma, coloca-se em uma condição privilegiada 

em relação aos atores sociais filmados a partir de condições estabelecidas pelos 

diretores. Na situação em que Sandro se encontrava, temos algo mais complexo e 

ambivalente: na medida em que ele era filmado sem mesmo ter sua permissão, ele 

também impunha o que devia ser filmado, se levarmos em conta que ele “dirigia” a sua 

peça, criava situações, “jogava” com a mídia e com todos ali presentes. Ou seja, ele 

tinha certo domínio da situação desde que mantivesse a sua performance. É exatamente 

no momento em ele perde o controle da situação, quando a performance acaba,  que ele 

é morto, conforme ele sabia que poderia acontecer. Vejamos mais exemplos de como 

Sandro construía seu personagem. 

Figs. 45 e 46.   

Primeiras cenas de Sandro ameaçando a refém diante das câmeras de TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após utilizar o casaco cedido por uma das reféns para fazer uma máscara e 

aparecer com cara de mal, além de fazer outras performances como gritar para a polícia 

que não estava brincando, Sandro recorre a outros recursos, como pedir para uma das 

reféns escrever algumas frases no para-brisa e janelas do ônibus. A refém Janaina pega 

um batom na bolsa e escreve a mensagem: ELE VAI MATAR GERAL ÀS 6 HORAS. 

A mensagem é escrita de trás para frente de modo que quem visse pela TV a cena não 

teria dificuldade de fazer a leitura da mensagem. Momentos depois ele obriga a refém a 

escrever nos vidros laterais do ônibus outra mensagem que se mostra clara, que diz o 

seguinte: ELE TEM PACTO COM O DIABO. ELE VAI ME MATAR.  
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Para tornar a representação mais incisiva, em determinados momentos ele coloca 

a cabeça para fora de uma das janelas do ônibus e diz que está disposto mesmo a matar 

as reféns. Ele incorporava o personagem de sequestrador de fato e fazia questão de falar 

que não estava ali para brincadeira e grita: “Pode filmar para todo o Brasil ver mesmo 

[...] Isso aqui não é filme de ação, aqui o bagulho é sério”. A ideia era mostrar uma 

situação de medo, pavor perante as câmeras que o filmavam. Sandro compunha um 

personagem perante as câmeras de TV. Ele representava, pois sabia que precisava 

daquilo como a própria vida. Sua encenação é também uma realidade. Mas ele 

enfrentava uma situação dúbia para a sua representação, pois precisava representar para 

as câmeras de TV e para a polícia, principalmente, ao mesmo tempo em que também 

precisava representar para as reféns, mesmo que para essas não fosse tão convincente.  

Mas, sabendo que estava sendo filmado, quando chega às seis horas da tarde, ele 

necessitava cumprir com o prometido perante as câmeras e a plateia, isto é, matar uma 

das reféns. Para essa etapa, ele literalmente constrói uma cena com o intuito de 

convencer a plateia que ali se encontrava e a de casa. Resolve então combinar com as 

reféns que iria simular que atiraria em uma delas, exatamente às seis da tarde, como 

havia prometido. A refém Janaina é a escolhida para aquela situação. A própria não 

sabia que seria uma simulação. Para que pudesse convencer, Sandro pediu que quando 

disparasse um tiro todas elas deveriam gritar, chorar e mostrar desespero. Tudo foi feito 

conforme combinado, para alívio da Janaína, principalmente, a qual só veio saber que 

seria uma encenação quando se aproximou o momento do tiro. Aos poucos, porém, a 

polícia percebe que tudo aquilo se tratava de uma encenação. O personagem que Sandro 

representa é fortalecido principalmente pela mídia. Ele tinha muita clareza do poder da 

mídia naquele momento, fato que é reforçado com a voz da assistente social quando 

afirma que “ele jogou e jogou muito bem”. Esse personagem buscava nesse momento 

tudo o que lhe foi negado ao longo da vida: a visibilidade. O lugar que Sandro ocupa, 

especialmente nesses momentos, é de uma relativa autonomia perante a situação. Ele se 

mostrava o protagonista da ação e impunha sua visibilidade diante das câmeras de TV. 

 Nesses momentos em que se torna visível, demonstra sua subjetividade, deixa 

escapar momentos de autoconsciência perante o mundo que o cerca e que ao mesmo 

tempo se mostra sem rumo. A única certeza que lhe fica claro é que seu futuro era por 

demais incerto, obscuro e cruel. Quando afirma que não tem nada a perder, já lhe era 

claro o destino que o esperava. Nesses momentos, o documentário de Padilha permite a 
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voz de Sandro, que expressa seu sentimento e revolta perante o mundo. Se o 

documentário inscreve seu ponto de vista de forma diluída nas entrevistas, até mesmo 

utilizando a voz de autoridade como se fosse a “Voz de Deus” camuflada e ainda apela 

para os elementos dramáticos, por outro lado favorece um personagem também 

ambíguo e dialógico e ainda dá a ver aspectos da subjetividade desse personagem e 

momentos de sua autoconsciência perante a realidade que o cercava. 

Quanto aos aspectos relacionados à subjetividade e à autoconsciência do 

personagem, o documentário de Padilha permite-nos entrevê-los a partir das cenas 

utilizadas disponibilizadas pelas emissoras de TV e pela câmera de vigilância da 

Companhia Estadual de Trânsito do Rio de janeiro. Esse é um aspecto diferencial do 

documentário Ônibus 174 em contraposição às emissoras de TV: o mesmo material é 

utilizado de forma a destacar aspectos ignorados pelas reportagens na época. Vejamos 

agora alguns exemplos relacionados à subjetividade do Sandro e até mesmo expressões 

de sua consciência diante da realidade apresentada com o episódio do sequestro 

protagonizado por esse personagem.  Sandro é mostrado em sua performance utilizando 

variados recursos com vistas a manter o domínio da situação e, de alguma forma, 

garantir que não seria morto ou preso, o que para ele seria o seu fim. Nesse sentido, ele 

recorre ao visual: cuida para manter sempre uma refém como escudo e na mira de um 

revólver, expressões faciais, poses, proferimentos, gritos, diálogos, mensagens grafadas 

nos vidros do ônibus, aponta a arma para os cinegrafistas, entre outros recursos. 

Vejamos como esses recursos são apresentados.  

O visual é um dos primeiros recursos utilizados por Sandro para compor o seu 

personagem. Fazer uma máscara com o casaco no rosto remete à estratégia utilizada 

pelos bandidos em suas ações. Tal estratégia é bastante comum e não se dá apenas para 

que o assaltante não seja reconhecido por alguma vítima ou pela sociedade, é também 

uma forma de criar uma atmosfera de terror e de poder e, portanto, de impor um olhar. 

No caso do Sandro, fica claro que a ideia é compor um personagem que representasse 

poder de modo a impor o medo, tendo em vista que ele estava com uma arma e 

ameaçava matar alguma refém, caso se visse ameaçado. Assim Sandro usa elementos 

simbólicos em seu favor. Aqui também trabalha com elementos presentes na vida 

social, afinal conhecia muito bem alguns exemplos de assaltantes que recorrem ao uso 

de máscaras para compor uma imagem assustadora. Entre os menores de rua, com os 

quais conviveu, isso é muito comum. Nesse sentido, tal estratégia remete ao dialogismo 
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bakhtiniano no que diz respeito às diferentes vozes extraídas das experiências e 

vivências dos sujeitos na sociedade e que ecoam no personagem nesse momento. 

Assim, Sandro apresenta uma performance baseada na sua experiência de vida e no que 

apreendeu com a sociedade, especialmente com o cotidiano de menino de rua. Trata-se 

de uma maneira de se impor, de se tornar visível e, de alguma forma, exercer poder. 

Embora encurralado (pela polícia, repórteres e populares que o queriam morto), Sandro 

não deixa de exercer o seu poder perante o outro e diante das câmeras de TV.  

As cenas originadas da TV, em diversos momentos, evidenciam performance de 

Sandro em sua agonia para resistir e evitar a tragédia que o esperava. Assim a 

subjetividade desse personagem é mostrada no documentário a partir das imagens 

capturadas pela TV e disponibilizadas na obra de Padilha. Trata-se ainda de uma 

subjetividade ambivalente, pois é uma subjetividade invadida pelos aparatos midiáticos 

e pela plateia ali composta por diferentes pessoas e instituições. É ainda ambivalente 

porque Sandro, com sua encenação, reage e, de certa forma, impõe seu olhar sobre o 

outro e sobre o mundo. Se antes ele era invisível para a sociedade, agora ele é visto não 

só pela plateia ali presente, mas pelos diversos lares em que os aparelhos de TV estão 

sintonizados no episódio protagonizado por esse jovem. Se ele usa uma máscara e com 

ela inicia a construção do seu personagem ali, a começar pelo casaco no rosto, significa 

também que tal performance se desenvolve a partir da consciência que ele demonstra de 

que  a imagem é algo muito importante na sociedade, principalmente naquelas horas em 

que ele se encontrava junto com as reféns no ônibus. Sandro percebe, por meio dos 

recursos que utiliza para compor seu personagem, que precisava mais do que nunca se 

impor, não mais ser invisível, até mesmo porque já fora durante toda a sua vida 

ignorado. Da sua performance e da forma como se tornava visível para o mundo, 

dependia a sua vida. Agora estava sim encurralado, mas impunha o modo de ser visto 

pelo outro. Nisso expressa sua subjetividade, deixa entrever o que pensa sobre como a 

sociedade o ignorava. E agora sabia que era tido ali como um bandido e por isso 

incorpora esse personagem para se impor. 
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Fig.47 

 

 

 

 

 

Outro recurso é cuidar para manter sempre uma refém como escudo e na mira de 

um revólver. Esse é o principal recurso utilizado por Sandro com vistas a garantir sua 

segurança. Ter o domínio sobre o outro pelo poder de uma arma de fogo. Essa atitude 

parecia mais simbólica, tendo em vista que em vários momentos as imagens e 

depoimentos evidenciam que ele não pretendia fazer mal a ninguém, apenas queria 

encontrar alguma forma de se sair bem daquela situação. Era uma forma de intimidar 

também pelo fato de se tratar de uma arma carregada e, consequentemente, até mesmo 

um movimento involuntário, ou a pressão e o estresse do momento poderiam fazer com 

que a arma disparasse. Assim, a subjetividade de Sandro se revela pela forma como ele 

usa esse recurso. Às vezes parece até que ele não tem uma arma, pois ela acomoda-se ao 

corpo e a situação de forma a se fazer imperceptível, mas sempre lembrada, mesmo 

quando não aparece. Nesse aspecto, o significado de ter uma arma gera o poder para 

quem dela se apropria, mesmo que não esteja à vista. Quando as imagens mostram 

Sandro sentado entre algumas reféns, enquanto que uma delas é segurada por ele pelo 

braço, nota-se nesse momento que ele deixa a mão deslizar sobre a cabeça dessa refém 

como se estivesse fazendo um carinho. A cena dá a entender que o que acontecia lá 

dentro era tudo encenação mesmo e, por alguns instantes, o suposto sequestrador parece 

esquecer sua performance. Enquanto isso, lá fora, do lado da janela, na parte traseira 

onde estava Sandro com as reféns, alguns policiais acompanhavam tudo como se 

fossem meros espectadores diante da situação. 

Quanto às expressões faciais, poses e proferimentos, trata-se de recursos pelos 

quais Sandro deixa marcas de sua subjetividade em alguns momentos. Nesse aspecto, 

ele alterna suas expressões conforme o contexto que se apresenta. Procurava sempre 

mostrar cara de durão e perverso, como ele mesmo se refere em determinados 
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momentos. Em 27’01”, Sandro é mostrado apontando a arma para cabeça de uma refém 

e fazendo alguns proferimentos. As imagens chamam a atenção para a forma como ele 

se apresenta nesse instante. A sua face se mostra ameaçadora, demonstrando o seu 

esforço em deixar claro seu intuito de matar a refém, caso não fosse atendido; é que ele 

chegou a fazer alguns pedidos, como ter uma granada, e poder sair seguro dali. À 

medida que aumenta o tom dos proferimentos, vai se mostrando mais ameaçador. 

Afirma que vai “botar a chapa prá esquentar” e que se não lhe derem uma granada vai 

explodir a cabeça da refém às seis horas. “Então paga prá ver”, diz ele. Suas palavras 

vão surgindo de forma a mostrar que ele tinha vários motivos para estar ali fazendo 

aquela performance. Recorre à memória e deixa a entender que já passou por momentos 

muitos dramáticos na vida e, por isso, não tinha nada a perder. É nessa recorrência à 

memória que relembra ter visto seus entes morrerem de forma drástica. Também 

relembra as duas chacinas: a da Candelária, da qual sobreviveu, e da Vigário Geral. 

Ambas ocorreram no mesmo ano, com pouco mais de um mês de diferença. A da 

Candelária  foi em 23 de julho, e a da Vigário Geral em 29 de agosto de 1993. Diante 

dessas lembranças, é como se passasse um filme na sua cabeça e que revela tristemente 

sua percepção da sociedade marcada pela violência, a começar pelo que presenciou com 

sua mãe.  

As imagens nos permitem perceber outros aspectos importantes relacionados à 

subjetividade e à consciência do personagem Sandro. Aqui sua relação se mostra 

autônoma diante do cineasta e mesmo das câmeras de TV que registravam todos os 

momentos do episódio protagonizado por Sandro. Padilha não o dirige, até mesmo 

porque as imagens foram captadas por outra fonte. Também as próprias emissoras de 

TV não têm autonomia sobre o jovem que ali se mostrava. Como foi afirmado 

anteriormente, Sandro era diretor dele mesmo, de sua peça que se compunha à medida 

da necessidade diante do contexto daquele evento. Esse aspecto nos remete mais uma 

vez a Bakhtin e a sua perspectiva dialógica da linguagem. É pelo dialogismo que os 

discursos se apresentam e pela confluência das diversas vozes sociais que ali estão ou 

que ecoam no personagem. As imagens e voz do Sandro remetem à polifonia quando 

relembra aspectos da família, considerada como elemento fundamental na constituição 

do ser. Ele revela que não tem nada a perder, afinal, não tem família, nem tem vez e 

nem voz, e que viu de forma dramática seus “irmãozinhos” da Candelária serem mortos; 

da mesma forma, soube da Chacina de Vigário Geral e agora se encontrava ali visto por 
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todos como um criminoso. Portanto, para ele, nada mais justo do que procurar se impor, 

resistir de toda forma ao pesadelo de ser preso ou de ser morto.  

Voltando às expressões faciais, o personagem Sandro, construído por ele próprio 

nessas imagens, apresenta outros aspectos que demonstram como alternava o seu humor 

e sua postura diante das câmeras. Quando é mostrado em outra posição (28’01”), ao se 

deslocar para outra janela ao lado, Sandro muda completamente sua face. Nesses 

instantes, as imagens mostram um personagem que recorre à pose como quem chama a 

atenção para o que vai revelar de forma a demonstrar sua indignação e sua compreensão 

da violência como um problema sem solução. Lembra, pois, da Candelária e de Vigário 

geral. Deixa claro que foi vítima da primeira e que se tratou de uma terrível injustiça, 

uma covardia protagonizada por aqueles que deveriam proteger e não matar. Denuncia 

assim o Estado e sua incompetência em resolver o problema da violência.  São 

momentos reveladores de uma subjetividade profunda e também a expressão de uma 

consciência das injustiças sociais. Para completar sua performance reveladora de 

subjetividades, Sandro aponta a arma para os policias e cinegrafistas. Ele chama a 

atenção para o fato de que é preciso “tá ligado”. Essas palavras são proferidas como 

quem chama de fato a atenção das autoridades, ali representada pela polícia, e da 

sociedade, principalmente da plateia que está em casa vendo-o ao vivo. 

Nas figuras 48 e 49. Momentos em que Sandro faz sua performance como sequestrador e afirma 

que   pode filmar tudo para o Brasil ver. Nesse momento ele usa a mídia a seu favor. 

 

 

 

 

 

Em relação às mensagens grafadas nos vidros do ônibus, Sandro recorre, com 

isso, a mais uma estratégia importante com vistas a sua autoafirmação durante todo o 

tempo em que durou o episódio. As frases escritas com batom: “Ele vai matar geral às 

seis horas”, “ele tem pacto com o diabo, ele vai me matar”, são frases ameaçadoras com 

vistas a sinalizar sua preocupação em manter acesa sua performance. Recorre às vozes 

sociais relacionadas à espiritualidade. A estratégia de aterrorizar pela palavra baseada na 
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crença de uma figura diabólica bastante presente no imaginário cristão. Para quem 

acompanhava esses momentos pela TV, parecia um filme de terror de fato que acontecia 

ali ao vivo para todo o mundo ver. Uma ameaça reiterada pelas palavras escritas com 

batom. Percebe-se com esses recursos um Sandro renitente que procurava criar uma 

atmosfera na qual ele se sentisse protegido, impondo o medo. No entanto, o conjunto da 

obra por ele proporcionada, isto é, sua performance toda, deixava a entender o conflito 

que vivenciava e o medo do que a qualquer momento poderia acontecer com ele, como 

de fato aconteceu.  

Os elementos presentes na obra nesses momentos, mesmo que tenham passado 

pela edição e pelo crivo do diretor, nos deixam entrever essas expressões de 

subjetividades e de busca de autoafirmação do personagem. Se o cineasta do Ônibus 

174 reúne o material disponível e compõe uma narrativa por meio de estratégias para 

construir o personagem Sandro como vítima da sociedade, essas imagens que permitem 

perceber aspectos de sua subjetividade e singularidade escapam do manuseio da 

montagem e direção e nos dão a ver esses momentos reveladores. 

 

3.14 Elementos de ficção e realidade 

Ônibus 174 apresenta como uma das características centrais o uso de elementos 

que remetem à ficção e à realidade. Assim como acontece em O rap do pequeno 

príncipe contra as almas sebosas, o filme pode ser passível do pacto de leitura 

documentarizante ou ficcional. A começar pela sequência inicial tem um travelling 

aéreo que dura em torno de cinco minutos. Tais cenas foram construídas nitidamente 

para atuar como efeito de ficção de modo servir como metáfora no sentido de preparar o 

espectador para o que será visto em torno do caso ônibus 174 e de seu protagonista. 

Vários elementos contribuem de forma que é possível o espectador estabelecer 

diferentes pactos de leituras em relação à obra, conforme demonstra perspectiva 

analítica apresentada por Roger Odin (2000) a respeito dessas possibilidades de leituras 

em uma obra fílmica. As imagens conseguidas, em sua grande parte, pelas emissoras de 

TV, pela CET-Rio, por particulares e aquelas produzidas para o filme remetem aos 

modos de leitura documentarizante ou ficctizante. Quando são adicionados recursos 

sonoros, audiovisuais e efeitos de estúdio, o espectador pode perceber em determinados 

momentos um filme de ficção. A música cujos acordes remetem à melancolia, à tensão e 
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à angústia se mostra em um dos elementos presentes e, insistente, em grande parte do 

filme. É usada em geral para enfatizar aspectos dramáticos, como durante toda a 

sequência inicial do travelling aéreo, quando a tia do Sandro fala da morte da irmã vista 

por ele quando criança, nos vários momentos em que ele é mostrado no ônibus com as 

reféns, entre outros momentos.  

A ficção é evidenciada também com o auxílio de uma música alegre, um ritmo 

que remete o espectador a situações ambíguas, como a tensão e a adrenalina provocada 

naquele contexto. São exemplos cenas em que uma das reféns, Janaina, utiliza um 

batom para escrever mensagens no para-brisa do ônibus e nos vidros laterais. Há 

momentos em que o uso da música parece algo que insiste em manter o espectador 

atento, ligado em cada situação. Mostra-se insistente.  

A ficção também se mostra pelo diálogo constante com as diferentes mídias e 

pelo modo com são articuladas com o auxílio da música e com as entrevistas. Esses 

elementos são fundamentais para ao desenvolvimento da narrativa e, por sua vez, 

remetem a diferentes sentidos e significados em torno do personagem central do filme e 

do evento protagonizado por Sandro, que se tornou em um evento midiático.  

Ônibus 174 possui uma narrativa que confere à obra características de ficção e 

de documentário. Todo o filme permite diferentes modos de leituras, dependendo do 

olhar do espectador a partir das estratégias e recursos arrolados na obra para a produção 

de sentidos e de afetos. A importância que podemos encontrar em uma obra dessa 

natureza, cujas estratégias favorecem diferentes pactos de leitura, como a ficção e ou 

documentário, está na possibilidade de se construir personagens que escapam dos 

modelos engessados, os quais remetem a dualidades e estereótipos. Os filmes que 

compõem nosso corpus de análise: o rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas 

e Ônibus 174 se incluem nessa perspectiva. 

 

3.15 Os efeitos sonoros como elementos fundamentais na 

ficcionalização da obra: a função da música 

Em Ônibus 174, um elemento fundamental utilizado em vários momentos no 

filme que remete ao pacto de leitura fictizante e está relacionado aos efeitos sonoros é a 

presença da música. Se em O rap do Pequeno príncipe contra as almas sebosas esse 
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elemento se apresenta em toda a obra, a começar pelo título, em Ônibus 174 podemos 

afirmar que a trilha sonora, especialmente a música, é responsável pela ficcionalização 

da obra. É ela que pontua os aspectos relevantes no filme de modo a provocar efeitos 

sentimentais como angústia, dor, sofrimento, tensão, euforia, melancolia, tristeza, entre 

outros. Nesse sentido, o documentário de Padilha é permeado em vários momentos pela 

presença da música como um elemento central de ficcionalização, além de outros 

efeitos sonoros.  

As cenas iniciais já deixam evidente a importância da música na construção da 

narrativa de modo a destacar o personagem Sandro sob a ótica do drama. Tais cenas 

apresentam uma tomada aérea destacando a imensidão do mar, praias, favelas, ruas, 

residências luxuosas, arranha céus, terminando no Jardim Botânico, local da ocorrência 

do sequestro do ônibus 174.  A música composta por Sacha Amback e João Nabuco 

remete à sensação de tensão, angústia e sofrimento de modo a preparar o espectador 

para adentrar na proposta do filme, que é mostrar o personagem Sandro permeado pelo 

drama que marcou toda a sua vida. A intensidade da música se dá de formar alternada: 

começa mediana, aumenta em outros momentos e depois se mostra baixa até ficar 

inaudível, quando surgem as vozes dos entrevistados.  

Durante quase todo o tempo a música em Ônibus 175 se mostra insistente de 

modo a reiterar os depoimentos e as imagens. Trata-se de um recurso que nitidamente 

favorece a dramatização. Dessa forma, associa o personagem Sandro ao drama. Assim o 

filme mostra uma narrativa que se apoia no modelo clássico e no jornalismo, embora 

não se caracterize exatamente como tal. Além desses momentos iniciais, a presença da 

música se dá durante todo o filme de forma a pontuar os momentos centrais que 

remetem a sentimentos diversos e ao imaginário do espectador diante de determinadas 

situações que convidam à reflexão. São exemplos: quando se têm imagens das favelas; 

quando a assistente social fala sobre Sandro; sempre que se tem um corte rápido e a 

imagem retorna para as cenas do ônibus; quando a tia do Sandro fala sobre a morte da 

irmã; quando a noite chega e se aproxima das seis horas marcada por Sandro, que 

prometera que mataria uma refém caso não fosse atendido; durante o percurso do ônibus 

depois que Sandro é carregado na viatura policial; no cemitério quando mostra imagens 

da mãe adotiva de Sandro. 
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Além da música solene que se faz presente em grande parte do documentário, 

em alguns momentos outra música, agora mais animada, passa a compor a narrativa. 

Nesse momento, o espectador tem nitidamente uma sequência cuja estética se aproxima 

de um videoclipe com imagens da movimentação dos repórteres na frente do ônibus, 

enquanto a refém Janaína escreve com batom no para-brisa e nos vidros laterais do 

ônibus algumas frases ditadas por Sandro. Percebem-se ainda imagens de policiais em 

posições estratégicas, jornalistas e policiais atendendo celulares. As imagens seguem o 

ritmo da música destacada pelo som de uma bateria, acordes de guitarra e contrabaixo, 

além de sirenes, toques de celulares, vozes e ruídos diversos. A combinação da música 

com a velocidade das imagens cria uma atmosfera de aventura ou de que se está diante 

de um filme de ação policial.  

Tais estratégias evidenciam os aspectos ficcionais presentes na obra. Nesse 

processo de ficcionalização, a música apresenta-se como um elemento fundamental a 

partir das imagens originadas das emissoras de TV. Podemos pensar que a 

ficcionalização demonstrada nesse momento em que a estética assemelha-se a de um 

videoclipe, que sua importância na narrativa pode estar associada à necessidade de 

dinamizar o documentário de modo que não pareça tão pesado. Assim é possível que tal 

estratégia presente nesse momento permita ao espectador respirar um pouco enquanto 

deva ficar atento para o que virá sobre a história de Sandro e o episódio do sequestro. 

Nessa perspectiva, a contribuição dessa ficcionalização, especialmente nesse momento, 

para a construção do personagem, está no efeito sensorial e emocional que as estratégias 

utilizadas permitem, tendo em vista os elementos arrolados para sua produção. Se as 

estratégias utilizadas nesses momentos remetem, em certa medida, à esfera da 

espetacularização, não deixa de contribuir no sentido de imprimir outra dinâmica ao 

documentário e, dessa forma, provocar no espectador certa euforia para continuar 

assistindo ao filme e ter mais elementos para formar sua opinião sobre o personagem 

central. 

 Analisando ainda por outro ângulo, a música que lembra aventura ou um filme 

de ação, de modo a mexer com o espectador, também permite fazer uma associação com 

o comportamento de Sandro que variava entre tensão, calma e euforia, enquanto fazia 

sua performance diante das câmeras. Nesse sentido, a música mais dinâmica buscava 

traduzir o que poderia estar passando na cabeça de Sandro, ali tido como um 

sequestrador. Podemos observar, por exemplo, assim que encerra a música, Sandro se 
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apresentando de forma mais enérgica, segurando uma refém e falando várias coisas, 

como nos momentos em que aponta a arma para a cabeça da refém e afirma, em direção 

aos policiais: “Aê ó, aqui, se liga só rapaziada, da merma forma que vocês é perverso 

(sic) também eu não sou de bobeira não heim? O bagulho vai ficar sério mermo.... vou 

explodir a cabeça dela seis horas (...) as seis horas ela vai morrer. Pode filmar tudo prá o 

Brasil olhar mermo. Vamo botar a chapa prá esquentar”. 

A presença da música no filme Ônibus 174, assim como ocorre nos filmes em 

geral, remete à ficção. Mas embora isso aconteça, a obra não se caracteriza apenas como 

uma ficção. Atua entre a ficção e o documentário e, em seu conjunto, apresenta mais 

elementos que remetem a uma obra documental. Considerando os vários elementos 

contidos na obra, seguramente podemos inferir que o modo como são arrolados no filme 

permitem diferentes pactos de leituras. Reitera-se então que o uso da música nesse filme 

do cineasta Padilha tem uma importância significativa como um, elemento de 

ficcionalização da realidade. A questão que pode ser colocada é: em que medida o modo 

como as instruções documentarizantes e fictizantes presentes na obra corroboram para 

construir o personagem Sandro de modo a escapar de estereótipos e da 

espetacularização? Roger Odin (2012) entende que tomar uma obra como realidade ou 

ficção depende principalmente da postura ou disposição do espectador a partir da sua 

relação com a obra. O autor destaca ainda que a dicotomia leitura fictizante e 

documentarizante, conforme mostrado anteriormente, depende do leitor (espectador) 

tomar o enunciador em sua origem da comunicação fílmica como fictício ou real. A 

presença da música pode ser percebida como uma forma de chamar a atenção do 

espectador quanto aos aspectos que serão mostrados envolvendo a história do 

personagem Sandro. Embora possa não se dar conta de que a música se apresenta ali 

para determinado objetivo, o espectador direciona o seu olhar a partir desse recurso e 

também reconhece os elementos que remetem à realidade.  

A ficcionalização com a música reforça a representação do personagem como 

uma vítima da sociedade, ao mesmo tempo em que, também, não deixa de mostrar a 

ambiguidade desse personagem quando a imagem evidencia sua posição de algoz em 

relação às reféns presentes no ônibus. A música triste, que remete à tensão, contribui no 

imaginário do espectador quanto aos conflitos vivenciados pelo personagem Sandro 

durante grande parte de sua vida. São exemplos: infância marcada por traumas como o 

de ter visto a mãe ser assassinada, presenciar a Chacina da candelária, as internações nas 
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instituições para menores, a prisão no “cofre”
74

 e finalmente a tentativa de assalto que 

virou sequestro e espetáculo midiático.  

A música, com as imagens e depoimentos, confere ao espectador elementos para 

refletir sobre Sandro como vítima da sociedade cujo destino se mostrava 

implacavelmente sem perspectiva. Nesse aspecto, as estratégias utilizadas no 

documentário partem do modelo jornalístico e do cinema clássico para ressignificar o 

material das emissoras de TV. Dessa forma, proporciona elementos para pensar o modo 

de tratamento da realidade baseado no material produzido pela TV de modo a 

desconstruir a imagem negativa criada pela mídia sobre Sandro a partir do episódio do 

ônibus 174. 

                                                           
74

 Apelido dado à prisão que Sandro ficou na  26ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, conhecida 

como “o cofre”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o desenvolvimento desta tese, buscou-se verificar como os personagens são 

construídos nos documentários relacionados à violência urbana, especialmente nos 

filmes Ônibus 174 e O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas. Tal 

pensamento não se deu por acaso, mas por considerar que há uma gama de filmes, tanto 

de ficção quanto documentários, que apresentam em geral os personagens inseridos nos 

contextos urbanos como favelas e periferias de forma a reforçar preconceitos e 

estereótipos. Assim pobreza e violência têm sido bastante representadas por meio das 

mídias, especialmente TV e cinemas, por meio de esquemas dualistas como bem e mal, 

culpado ou inocente, herói ou bandido. 

Na análise, não se teve a ilusão de que os dois filmes estudados são mais 

importantes do que os demais que tratam do tema violência. Todavia, se percebeu a 

importância que os mesmos apresentam quanto ao modo de tratamento dos personagens 

diante de suas experiências em torno da problemática da violência. Para o estudo, os 

conceitos de dialogismo e modos de leituras foram capitais, tendo em vista que ambos 

os filmes apresentam particularidades e algumas semelhanças que permitem ao 

espectador uma leitura da violência e de seus sujeitos envolvidos, sejam vítimas ou 

agentes, de modo a escapar do monologismo e de esquemas dualistas e engessados. 

Dessa forma, o estudo desse corpus se faz pertinente no sentido de subsidiar as 

discussões quanto às estratégias e recursos utilizadas nos documentários que remetem às 

diferentes formas de representação da violência a partir dos sujeitos, especialmente os 

marginalizados, como os moradores de favelas e periferias. A análise foi pautada nesse 

sentido. Com a análise se depreende que o termo mais adequado para se referir aos 

documentários Ônibus 174 e O rap do pequeno príncipe contras as almas sebosas é 

ressignificação. Afinal, não há novo sem a presença do velho. Tais filmes não se 

constituem em grandes novidades, como poderíamos dizer. Todavia, não foi por acaso 

que receberam prêmios de importantes instâncias de consagração.  

Cada uma das obras, a sua maneira, demonstra explorar as possibilidades dos 

documentários no sentido de ressignificar os recursos, modelos e linguagens de forma a 

apostar na interface com as mídias, no hibridismo entre ficção e realidade, na 

fragmentação e na flexibilidade. Com isso, permitiu-se a construção de personagens 
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baseados em estratégias que remetem ao dialogismo e, consequentemente, adicionam 

novos sentidos e significados quanto aos personagens e sua relação com as experiências 

e vivências em torno da violência urbana.  

Ressalta-se no documentário de Paulo Caldas e Marcelo Luna a escolha do rap e 

a estética que lembra o estilo de videoclipe para tratar de um tema que por si só já 

carrega uma tendência à estigmatização, como é o caso da violência. Todavia, esse 

ranço foi “quebrado” pelas estratégias utilizadas de modo a proporcionar leveza à obra e 

favorecer a sua fruição. Já no documentário de Padilha, destaca-se o modo como as 

imagens produzidas pelas emissoras de TV, portanto, para a reportagem televisiva, 

foram trabalhadas fazendo interface com outras mídias de forma a proporcionar 

diferentes modos de leituras e, principalmente, permitir entrever elementos da 

subjetividade do personagem central e momentos de sua autoconsciência perante a sua 

experiência no mundo como a da violência. 

A questão da subjetividade consiste em um aspecto fundamental nas duas obras 

analisadas. Esse foi um dos principais fatores que levaram à escolha do corpus. Embora 

outros filmes brasileiros produzidos principalmente a partir do início dos anos 2000 

apresentem algo relacionado à subjetividade, Ônibus 174 e O rap se destacam 

exatamente por priorizarem os sujeitos e suas histórias. Dessa forma, trata-se de 

documentários que, por essa escolha, já apresentam uma estratégia relevante, pois, com 

isso, não focam no problema da violência em si em detrimento dos sujeitos, como é 

característico dos filmes baseados no modelo sociológico destacado por Bernardet 

(2003). 

Nesse sentido, a perspectiva dialógica, conforme pensada por Bakhtin, mostra-se 

presente nas escolhas dos cineastas para o tratamento do tema da violência urbana a 

partir dos sujeitos. Mas é importante frisar que, quando esses documentários partem dos 

sujeitos diante dos contextos da violência, não significa adotar uma metodologia no 

sentido de serem representativos de uma coletividade, como acontece de modo geral 

quando se tratam de estratégias utilizadas para a construção de personagens em alguns 

documentários.  

Esse é um dos aspectos por meio do qual se encontra uma de suas 

particularidades: os personagens não são representativos, pois se destacam 

especialmente pelas suas singularidades. Também a análise mostrou que esses filmes 
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apresentam seus personagens a partir da ambivalência. Em O rap do pequeno príncipe, 

destaca-se o personagem Helinho a partir de Garnizé, pois enquanto o primeiro é 

justiceiro, o outro se mostra pacifista. Um usa o revólver para enfrentar a violência, 

enquanto o outro a música. Com essa estratégia, tem-se outra forma de lidar com a 

questão da violência a partir dos sujeitos. Constrói-se Helinho, o justiceiro, a partir do 

seu oposto e das outras vozes que se fazem presente no filme, como a Dona Maria (mãe 

do Helinho), o delegado, o radialista, além das expressões culturais (música, 

religiosidade, festas etc.), as quais dão a ver as várias formas de representações e de 

enfrentamentos da violência e dos problemas sociais bastante presentes nos setores 

populares. 

 Em Ônibus 174, a ambivalência está no próprio personagem Sandro, o qual se 

mostra como algoz e como vítima quando se considera que esse personagem, ao mesmo 

tempo em que fez reféns várias pessoas em um ônibus, durante um assalto que virou 

sequestro, torna-se vítima da própria situação. Também se devem considerar os vários 

aspectos da história de Sandro antes do caso do ônibus 174, em que se destacam várias 

situações marcadas por conflitos e contradições na vida desse personagem. 

As contradições reveladas pelos fragmentos da história dos sujeitos constituem 

em uma das características do dialogismo favorecido por meio das estratégias presentes 

nos dois filmes. Assim temos como resultado os personagens mais humanizados com 

suas virtudes e defeitos e, principalmente, seus dilemas.  

Alguns aspectos quanto ao corpus escolhido podem ter se mostrados intrigantes 

no que tange à análise da construção dos personagens a partir desses filmes. Por 

exemplo, o fato de Ônibus 174 evidenciar em vários momentos o personagem Sandro 

como vítima da sociedade, o que a princípio parece contraditório quando na análise e 

justificativa foi argumentado que os dois filmes escapam dos elementos dualistas como 

bem e mal, vítima ou bandido. Todavia, tal fato não se apresenta como uma contradição, 

tendo em vista que esse é mais um fator relevante destacado e que está relacionado à 

perspectiva dialógica presente nos dois filmes.  

Em Ônibus 174, embora o argumento do filme apresente o personagem Sandro 

como vítima da sociedade, isso não significa que apresente também aspectos que 

remetam à subjetividade, à ambivalência, a momentos por meio dos quais se possam 

perceber até mesmo expressões da autoconsciência do personagem perante suas 
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experiências no mundo, o que nos remete ao dialogismo e às vozes sociais e sua relação 

com os personagens nos documentários. E esse é um dos aspectos fundamentais da 

presente tese. Nisso está a preocupação em mostrar como as estratégias escapam dos 

modelos monológicos, até mesmo quando utilizam a voz do especialista, conforme 

encontramos no documentário de Padilha. Seu filme é construído para sustentar uma 

tese de que Sandro foi vítima da sociedade, todavia nem por isso ignora as contradições 

inerentes à história desse personagem, o que aponta para uma perspectiva dialógica.  

O mais importante em nosso entendimento é que os recursos e estratégias 

utilizados no processo de construção do personagem Sandro, em Ônibus 174, 

personagem marcado pela violência em grande parte de sua vida, nos dão oportunidade 

para refletir sobre várias questões, como: a subjetividade dos sujeitos diante das 

representações da violência, a relação sujeitos filmados e cineasta, as questões que 

remetem até mesmo à ética quando consideramos o modo como o sujeito histórico 

Sandro foi tratado a partir do manuseio do material por parte do cineasta, entre outros 

aspectos. Sem dúvida, esse consiste em um importante objetivo para pesquisas futuras a 

partir do presente estudo. 

Cabe ainda ressaltar a questão do conceito de modos de leituras utilizados na 

anàlise a partir da perspectiva de Roger Odin. Tal conceito não foi usado por acaso. A 

questão não é se os filmes estudados apresentam ou não diferentes modos de leituras, 

como a fictizante e a documentarizante. O importante do uso desse conceito é que ele 

está associado ao dialogismo para a análise do modo como os personagens foram 

construídos nos filmes estudados e de como a possibilidade de diferentes modos de 

leituras da obra permite auxiliar na percepção desses personagens diante das 

representações da violência urbana.  

Ao transitarem entre ficção e realidade, as estratégias utilizadas dão leveza aos 

filmes e, também, permitem ao espectador mais oportunidade para formar sua opinião 

acerca da representação da violência a partir dos personagens. Até mesmo porque cabe 

ao espectador escolher, baseado nas instruções contidas na obra e ainda no contexto de 

sua apreciação, fazer a leitura de uma obra, ou de seus aspectos, como ficção ou 

realidade. 

Entendemos assim que, principalmente em Ônibus 174 e O rap do pequeno 

príncipe contra as almas sebosas, os elementos de ficção e realidade e o modo como 
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foram usados destacam-se como fundamentais para melhor perceber os personagens 

inseridos nos contextos da violência nas grandes cidades. Isso por vários motivos, entre 

os quais podemos destacar aqui os seguintes: flexibilidade para lidar com temas 

polêmicos; ampliação das possibilidades para refletir sobre o personagem e sua relação 

com a violência; a possibilidade de fornecer mais elementos para questionar até mesmo 

as formas de representação da violência por parte das diversas mídias, inclusive o 

próprio cinema; o fato de dar vazão aos elementos relacionados às subjetividades; o 

questionamento quanto aos aspectos relacionados à objetividade no documentário, 

especialmente em se tratando de personagens a partir de diferentes realidades. Tais 

aspectos relacionados também podem, seguramente, serem objetos para futuros estudos 

a partir desta tese. 
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ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA O RAP DO PEQUENO 

PRÍNCIPE CONTRA AS ALMAS SEBOSAS 

Direção: Paulo Caldas e Marcelo Luna 

Argumento: Marcelo Luna, Fred Jordão e Paulo Caldas 

Produção: Clélia Bessa 

Produção Executiva: Luiz Vidal, João Júnior, Danielle Hoover, Clélia Bessa 

Direção de Fotografia: André Horta 

Direção de Arte: Cláudio Amaral Peixoto 

Montagem: Nataraney Nunes 

Música: DJ Dolores e Alexandre Garnizé 

Som Direto: Bruno Fernandes 

Edição de Som: José Moreau Louzeiro, Maria Muricy, Simone Petrillo 

Assistente de Direção: Janaína Diniz Guerra 

Direção de Produção: Martha Ferraris, Chico Accioly, Maria Odete 

Still e fotos: Fred Jordão 

Fotografia Adicional: Paulo Jacinto dos Reis 

Assistentes de Câmera: Mauro Pinheiro Júnior, Arakém Lopes, Eduardo Goldeisntein, 

Russo  

Assistentes de Produção: Chica Mendonça, Maria Rosa Brito Mais, Luciana Soares, 

Karina Hoover, Leonardo Crivellare 

Pesquisa: Roberto Azoubel, Sérgio barbosa 

Programação Visual: Carla Sarmento 

Grafites: Os Gêmeos 

Imagem de violência na TV: filme “O vagabundo faixa-preta”, de Simião Martiniano 

Pós-Produção: Marcelo Pedrazzi 

Mixagem: José Luís Sasso – JLS Facilidades Sonoras 

Transcrição Ótica: Labo Cine 

Equipamento: 156 

Distribuição: Riofilme 

Tempo de Duração: 75 min. 

País/Estado/Ano de Lançamento: Brasil/RJ/ 2000 

Dados complementares: son./cor/diálogos em português 

Produtores Associados: Raccord Produções, Cinematográfica Superfilmes, REC 

Produtores Associados, Luni Produções  
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Distribuição VHS: Consórcio Europa (2001) 

 

SINOPSE: 

Dois personagens formam o eixo desta história. Helinho, um justiceiro de 21 anos, 

conhecido na comunidade como O Pequeno Príncipe, é acusado de matar 65 bandidos 

no município de Camaragibe, Pernambuco, e em alguns bairros do subúrbio. Garnizé, 

um músico de 26 anos e integrante da banda de rap Faces do Subúrbio, é militante 

político e líder comunitário no mesmo município, e usa a cultura para enfrentar a difícil 

sobrevivência na periferia. Os dois são os opostos e ao mesmo tempo iguais na condição 

de filhos de uma guerra social silenciosa que é travada diariamente nos subúrbios das 

grandes cidades brasileiras. Misturando ritmo-imagem e poesia som, O Rap do Pequeno 

Príncipe contra as Almas Sebosas revela o que pensa e como pensa uma parte do 

movimento hip-hop brasileiro (FONTE: VHS Consórcio Europa, 2001). 

 

DEPOIMENTOS/ENTREVISTAS 

Hélio José Muniz Filho (Pequeno Príncipe) 

Alexandre Garnizé 

D. Maria 

João Veiga Filho (delegado) 

Zé Brown, Tiger, Masacre, Garnizé e Oni (Faces do Subúrbio) 

Annaclarice Almeida (repórter fotográfica) 

Eduardo Trindade (advogado) 

Josley Cardinot (radialista) 

Paulo Roberto de Souza 

Vera Lúcia Alves de Souza 

Mano Brown (Racionais MCs) 

Willian (Racionais MCs) 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Buriti de Prata, como Melhor Filme pelo Público, no II Festival Internacional de 

Cinema de Brasília. 

- Prêmio de Melhor Filme pelo Público e o Prêmio GNT de Renovação de Linguagem 

do Documentário Brasileiro, no V Festival Internacional de Documentários É Tudo 

Verdade (2000). 
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- Na XVII Jornada Internacional de Cinema, prêmio GLAUBER ROCHA para o melhor 

filme 

 

FILMOGRAFIA DO DIRETOR: 

Paulo Caldas: Nem Tudo São Flores Brasil, por seus valores narrativos e artísticos em 

revelar um dos problemas mais dramáticos da realidade brasileira., 1985 / O Bandido da 

Sétima Luz, 1986/ Chá, 1987/ Baile Perfumado, 1997 (LM); Marcelo Luna: Ópera 

Cólera, 1992 
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ANEXO 2 – FICHA TÉCNICA ÔNIBUS 174 

 

Direção: José Padilha 

Produção: José Padilha e Marcos Prado 

Co-Direção: Felipe Lacerda 

Co-Produção: Rodrigo Pimentel 

Edição: Felipe Lacerda 

Câmera: Cezar Moraes e Marcelo Guru 

Música: João Nabuco e Sacha Amback 

Som: Yam Saldanha e Aloísio Compasso 

Pesquisa: Jorge Alves e Fernanda Cardoso 

Assistente de Direção: Alexandre Lima 

Assistente de Produção: Mari Martins, Eduardo Chalita e Daniela Fortes 

Assistente de Edição: Moema Pombo 

Pós-Produção: Maria Clara e Helena Barreto 

Assistente de Câmera: marcela Bourseau 

Som Adicional: Nuno Saldanha 

Edição de Som/Mixagem: Denílson Campos 

Efeitos de som e foley: Aurélio Dias e André Ponzano 

Folet Produção: Maria Byington 

Transfer 35mm: Megacolor 

Arquivo: CEDOC – Rede Globo de Televisão, Rede Record, TV Bandeirantes, Daniel 

Mattar (Capoeira), Cristina Leonardos (Candelária), Vídeofilmes (Pe. Severino) 

Fotos Arquivo: Manoel Águas (Capoeira), Jornal O Globo (ônibus, Sandro e 

Candelária), 

Peter Weir (meninos dormindo) 

País/Estado/Ano de lançamento: Brasil, RJ, 2002 

Duração: 118 minutos 

Produtora: Zazen 

Distribuição em cinema: Riofilme 160 

Distribuição VHS/DVD: LK-TEL Vídeo e ThinkFilm em associação com 

HBO/Cinemax Documentary Films 
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SINOPSE: 

No dia 12 de junho de 2000, um ônibus de passageiros é seqüestrado no Rio de Janeiro, 

em plena luz do dia. O seqüestrador, Sandro do Nascimento, aterroriza suas vítimas 

durante quatro horas e meia enquanto o país inteiro assiste ao drama levado ao vivo pela 

TV brasileira. Baseado em uma extensa pesquisa sobre a cobertura do crime, com 

entrevistas e documentos oficiais, ONIBUS 174 é uma investigação cuidadosa do 

seqüestro – focalizando Sandro do Nascimento, sua infância e como ele inevitavelmente 

estava destinado a se tornar um bandido (FONTE: Sinopse apresentada no DVD). 

 

DEPOIMENTOS: 

Yvonne Bezerra de Mello 

Rodrigo Pimentel 

Sandro do Nascimento 

Luiz Eduardo Soares 

Janaína  

 

OBSERVAÇÕES: 

- 4 indicações ao Grande Prêmio Cinema Brasil, nas seguintes categorias: Melhor 

Documentário, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem e Melhor Som. 

- Prêmio de Melhor Filme - Documentário, no Festival do Rio BR 2002. 

- Prêmio Adoro Cinema 2002 de Melhor Documentário. 

 


