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discurso é legítimo. Porque é uma arte acessível, porque ele é 

feito para ser popular…. Eu sempre me lembrarei que um dos 

mais belos discursos que já ouvi sobre o cinema foi feito por um 

cozinheiro grego em Aix-en-Provence. Ele notou que eu estava 

lendo um livro sobre cinema em seu restaurante e começou a 

falar comigo, e eu fiquei extasiada. Era entusiasmante, preciso. 

Aquele foi um momento formador para mim. Qualquer um pode 

dizer algo verdadeiro, interessante, esclarecedor sobre cinema. O 

cinema é tão rico, tão generoso, e isso é incrível. Então…. Por 

que não usar ginástica para estudar cinema? Ciência? Nós nunca 

lemos os discursos técnicos sobre cinema, por exemplo, mas 

eles são muito ricos e precisos. 
 

Nicole Brenez2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Trecho de poema em forma de Ficha cinematográfica. Foi escrito a pedido de Peter B. Schumann, para o 

prólogo de “Handbuch des lateinamerikanischen films. Herausgegeben von den Freuden der Deutschen 

Kinemathek aus Anlaß von Horizonte”. Retrospectiva antológica do Novo Cine Latinoamericano 

“Horizontes”.  Frankfurt: Vervuert. 1982. 
2 “Cada filme é um laboratório” - Entrevista com Nicole Brenez. Disponível em 

http://revistacinetica.com.br/home/entrevista-com-nicole-brenez/. Acessado em 27 de out. de 2018. 
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RESUMO  

Promove-se, aqui, um estudo crítico das construções fílmicas da subalternidade 

nos filmes Cinco vezes favela (1962), Ladrões de cinema (1977) e 5x Favela - agora 

por nós mesmos (2010), buscando entender como a narrativa incorpora a cultura, 

configura a história e é por ela configurada, no intuito de encontrar sintomas, gestos ou 

rasuras, que trabalham “contra” a subalternidade. Para tanto, utilizam-se três chaves 

metodológicas: a proposta relacional e microfísica, associada ao pensamento pós-

estrutural; o hibridismo e o entre-lugar, derivados dos estudos pós-coloniais; e os 

avanços sobre o figural e a virada imagética, associados à filosofia do cinema. Os três 

operadores metodológicos possuem um ponto em comum: a questão da diferença 

introduzida por Nietzsche, com foco na crise da representação. Pesquisa de caráter 

multidisciplinar, conta com referenciais teórico-críticos vinculados ao pós-

estruturalismo, à crítica pós-colonial e à filosofia do cinema propondo um trabalho 

constante de pensar (com) os filmes para realizar um exercício de crítica da cultura e da 

sociedade. 
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ABSTRACT  

This dissertation makes a critical study of the cinematic constructions of subalternity in 

the films Cinco vezes favela (1962), Ladrões de cinema (1977) and 5x Favela - agora 

por nós mesmos (2010) seeking to understand how the narrative incorporates culture, 

configures history and is configured by it, in order to find symptoms, gestures or 

erasures, that work "against" subalternity. For that, three methodological keys are used: 

the relational and microphysical proposal, associated with post-structural thinking; 

hybridity and “in-beetwin”, derived from postcolonial studies; and the advances on the 

figural and the pictorial turn associated with the philosophy of cinema. The three 

methodological operators have one point in common, the question of difference 

introduced by Nietzsche, focusing on the crisis of representation. Research of 

multidisciplinary character, it covers theoretical-critical references linked to 

poststructuralism, postcolonial criticism and the philosophy of cinema, proposing a 

constant work of thinking (with) the films to perform a critical exercise of culture and 

society. 
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Figura 1 - Logotipo do estúdio de cinema estadunidense Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 

 

 

Figura 2 - Paródia do logotipo da MGM no filme Ladrões de Cinema (1977), de Fernando Coni Campos 
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INTRODUÇÃO 

BISCOITO RECHEADO DE REPETIÇÕES EM DIFERENÇA 

 

 

A cada dia que passa, aumenta a quantidade de imagens produzidas e 

consumidas pela sociedade. Percebemos que a “civilização das imagens” 3, descrita por 

Jacques Aumont, tende a crescer e que é necessária a continuidade dos estudos críticos 

acerca desse aspecto. Da mesma forma que a crítica literária funcionou e ainda funciona 

como ferramenta de análise da cultura e da sociedade, percebemos que a crítica das 

imagens contribui cada vez mais para a análise da cultura e da sociedade na 

contemporaneidade4. No Brasil, onde a televisão possui uma enorme penetração nos 

lares, o audiovisual demonstra possuir grande força na construção simbólica5 da 

sociedade. O cinema, que muito influenciou a televisão e a internet, caminha em 

paralelo, compondo o que chamamos hoje de audiovisual. A transformação dos 

processos de construção dos discursos audiovisuais pode nos ajudar a entender como a 

narrativa6 incorpora a cultura, configura a história e é por ela configurada. 

O interesse dessa dissertação recai, especificamente, sobre o cinema, que mesmo 

com a profusão de imagens na contemporaneidade, ainda aponta para uma forma de 

fruição que resiste: “o exercício do olhar”. O cinema como último dispositivo onde 

vamos para olhar e escutar algo. “Se vou assistir a um jogo de futebol, não vou para 

olhar nem para escutar, vou para vibrar, participar, etc. Se vou ao museu de arte 

contemporânea, não vou para olhar, mas para passear, ver coisas de arte. ”7 O cinema 

para pensar (com) a cultura e a cultura para pensar (com) o audiovisual.  

                                                           
3 A civilização das imagens - Entrevista com Jacques Aumont. Disponível em 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/8790. Acessado em 27 de 

out. de 2018. 
4 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? In: O que é o contemporâneo? E outros ensaios. 

Chapecó: Argos, 2009. 53-73 p. 
5 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. São Paulo: Edições 70, 2012. 
6 “No cinema, a análise do "ponto de vista" e da questão das "vozes" no processo narrativo enfrenta 

problemas específicos, que requerem uma teoria adequada ao meio. Para poder dar conta de seu objeto, 

esta teoria específica deve ir além da incorporação de conceitos emprestados da análise da literatura.” In: 

XAVIER, Ismail. O olhar e a voz: a narração multifocal do cinema e a cifra da História em São 

Bernardo. Literatura E Sociedade, 2(2), 1997. 126-138 p. Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/13886/15704 . Acessado em 27 de out. de 2018. 
7 O cinema é o último dispositivo que diz: “olhe”. Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68120. Acessado em 27 de out. de 2018. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/8790
http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/13886/15704
http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68120
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No nosso caso, o desejo de estudar o cinema e ver as obras audiovisuais como 

construções fílmicas em torno da questão da subalternidade. Além do caráter de 

singularidade das obras, principalmente por serem precursoras de propostas estéticas 

que transformaram o audiovisual no Brasil. Os filmes destacados nessa dissertação 

formam um conjunto de produtos culturais que foram buscando no decorrer da história 

novas formas de construções fílmicas da subalternidade em espaços urbanos no Brasil, 

sendo a aproximação do audiovisual com movimentos sociais, a partir de 1960, uma das 

principais razões para essas mudanças. 

Deste modo, três filmes compõem o corpus de estudo da presente dissertação: 

Cinco vezes favela (Marcos de Farias, Miguel Borges, Joaquim Pedro de Andrade, 

Carlos Diegues, Leon Hirszman, 1962), Ladrões de cinema (Fernando Coni Campos, 

1977) e 5x favela, agora por nós mesmos (Manaíra Carneiro e Wagner Novais, Rodrigo 

Felha e Cacau Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra, 2010). São 

filmes produzidos em momentos distintos da filmografia brasileira – o cinema brasileiro 

moderno8 e o cinema brasileiro contemporâneo – em diferentes épocas que serão 

mapeadas. A contextualização e o estudo desses filmes têm por objetivo contribuir para 

a compreensão das construções fílmicas em torno da subalternidade no Brasil 

contemporâneo. Os três filmes dialogam entre si no que se refere à temática, mas 

possuem diferentes escalas de significações, quanto a suas opções estéticas e tentativas 

de se fixar como expressões artísticas. O primeiro, Cinco vezes favela, demonstra a 

tentativa da intelectualidade de falar pelo subalterno; o segundo, Ladrões de cinema, 

conta uma história ficcional do subalterno tomando à força o direito de falar, e o 

terceiro, 5x favela, agora por nós mesmos, trata da tentativa dos subalternos em ter voz. 

A “junção” desses três filmes, que apresentam uma temática comum, incluindo as 

transformações dos processos de construção fílmica da subalternidade, está sendo 

chamada neste trabalho de biscoito recheado de repetições em diferença, ou somente 

biscoito recheado, termo inventado para o dispositivo usado nesta dissertação partindo 

de uma metodologia pós-estruturalista (ver figura 3 na pág. 16). Faz alusão à famosa 

frase de Oswald de Andrade: “Um dia a massa há de comer o biscoito fino que fabrico”, 

                                                           
8 O cinema brasileiro moderno tem seus antecedentes e responde a uma história. Desde Humberto Mauro, 

à distância, com um cinema feito de poucos recursos em Cataguazes nos anos 1920, desembocando em 

Nelson Pereira dos Santos, nos anos 1950, a partir de diálogos com o neo-realismo italiano e escritores 

brasileiros. In: O cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 9 p. 
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além de ter como referência o texto “Uma trilogia da fome”, de Maria do Socorro Silva 

Carvalho, onde a autora propõe uma análise a partir da junção de três filmes, em seu 

livro A nova onda baiana: cinema na Bahia 1958/1962.  

São três momentos na dissertação, lidos através de operadores metodológicos 

introduzidos pelo pós-estruturalismo, pós-colonialismo e pela filosofia do cinema9, já 

que “o cinema torna quase imprescindível o uso de múltiplas molduras teóricas para sua 

compreensão”10. O gesto11 na dissertação é estudar acontecimentos que conectam um 

filme a outro ao longo do tempo, as relações, os desvios e brechas que fazem um filme 

se transmutar em outro através da história. O filme do meio, Ladrões de cinema (1977), 

que está sendo considerado o “recheio do biscoito”, tem um título precioso, no sentido 

de dialogar com os outros dois filmes, fazer a “liga”, demonstrando a mudança na 

construção do Outro12 nos discursos em Cinco vezes favela (1962) para a construção de 

si em 5x favela, agora por nós mesmos (2010). Os “ladrões” do filme Ladrões de 

cinema, podem ser lidos como sujeitos “fora de si”, ladrão como uma palavra usada 

para tentar cooptar o sujeito para um “centro”, pensando-se esse centro como o discurso 

hegemônico13. Ou seja: ladrões como expressão de sujeitos fragmentados, fora do lugar, 

como em uma das frases ditas em Ladrões de cinema: “Onde já se viu ladrão favelado 

fazer filme?”. Como não se consegue nomear, chama-se de ladrão.  

Essa dissertação é resultado de uma pesquisa multidisciplinar, caminho que cada 

vez mais se firma como inexorável devido à crise heurística da disciplinaridade. Ela é 

pautada por três chaves metodológicas: a proposta relacional e microfísica, associada ao 

pensamento pós-estrutural; o hibridismo e o entre-lugar, derivados dos estudos pós-

coloniais; e os avanços sobre o figural e a virada imagética, associados à filosofia do 

cinema. Essa última chave se tornou essencial para este estudo, já que dificilmente 

podemos iniciar uma pesquisa com/por imagens sem considerar tais avanços. Os três 

                                                           
9 VIEGAS, Susana. Filosofia do Cinema: do cinema como ilustração ao cinema como criação filosófica. 

8º Congresso LUSOCOM 867. Lisboa. 2009. Disponível em 

https://www.academia.edu/4568258/Filosofia_do_Cinema_do_cinema_como_ilustração_ao_cinema_com

o_criação_filosófica. Acessado em 27 de out. de 2018. 
10 STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo: Papirus, 2000. 15 p. 
11 AGAMBEN, Giorgio. Notas sobre o gesto. In: Artefilosofia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2015. 19-25 p. 
12 BHABHA, Homi K, A questão do “outro”: diferença, discriminação e o discurso do colonialismo. In: 

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (Org.) Pós-modernismo e política. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
13 HALL, Stuart. Codificar/Decodificar. In: Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 

Horizonte: UFMG, 2003. 353-404 p. 

https://www.academia.edu/4568258/Filosofia_do_Cinema_do_cinema_como_ilustração_ao_cinema_como_criação_filosófica
https://www.academia.edu/4568258/Filosofia_do_Cinema_do_cinema_como_ilustração_ao_cinema_como_criação_filosófica
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operadores metodológicos possuem um ponto em comum: a questão da diferença, 

introduzida por Nietzsche a partir da crítica à metafísica clássica14, com foco na crise da 

representação. 

O objetivo da dissertação é problematizar como vem sendo realizadas as 

construções fílmicas da subalternidade no decorrer da história do cinema brasileiro 

(moderno ao contemporâneo), entendendo o subalterno como um proteu15, ou todo 

aquele que não é reconhecido pelo discurso hegemônico. Duas obras que demonstram 

esse entendimento e que foram basilares para o projeto, acompanhando a provocação 

desconstrutora de Spivak, são os livros Cartografias da Subalternidade (2014) e 

Subalternidades em Perspectiva (2015)16, os quais mapeiam os estudos subalternos/pós-

coloniais e seus diálogos com o que chama de “eixo sul-sul” (America Latina, Caribe, 

África e Índia), situando os conceitos, e os adequando para uma análise mais local, no 

nosso caso, para o Brasil.  

O objeto da pesquisa precisou ganhar sentido no ser que ele não é (ver Figura 3 na 

página seguinte), e identificá-lo foi a parte mais difícil do projeto. Partindo de uma 

análise pós-estruturalista da cultura, foram pensados os filmes e sua relação com outros 

filmes, e assim sucessivamente. Maneiras de pensar o Outro a partir do movimento. A 

ideia é de que não existem coisas em movimento e, sim, movimentos em coisas. O gesto 

da pesquisa é conectar esses movimentos que transformam as coisas, os filmes como 

pensamentos, com discursos estruturados, mas que mudam, se redobram, num constante 

devir. A proposta é de que não há um centro ou verdade nesses filmes, e sim mitos 

associados a cada episteme, discursos de poder. Pensamentos concatenados através de 

discursos “figurais”, a partir de discursos já constituídos, discursos de discursos. Afinal, 

“o poder não é nem fonte nem origem do discurso. O poder é alguma coisa que opera 

através do discurso, já que o próprio discurso é um elemento em um dispositivo 

estratégico de relações de poder”.17  

                                                           
14 VIEIRA, Mauro Rogério de Almeida.  A crítica de Nietzsche à noção de verdade da metafísica 

clássica. Cadernos do PET Filosofia, Vol. 4, n.8, Jul-Dez, 2013, 60-69 p. Universidade Federal do Piauí. 

Disponível em http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pet/article/view/1408/1246. Acessado em 27 de out. de 

2018. 
15 MATOS, Maurício. O que fazemos com a subalternidade. In: OLIVEIRA, Marinyze Prates de; 

PEREIRA, Maurício Matos dos Santos (Org.). Subalternidades em perspectiva: limites, ausências e 

devires. Salvador: EDUFBA, 2015. 39-58 p. 
16Coletâneas editadas pela EDUFBA, Coleção Cultura e Sociedade.  
17 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos: estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2006. 253 p. 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pet/article/view/1408/1246


16 
 

Percebemos que o objeto de pesquisa não se encontra em um filme ou em outro. 

Para isso montamos o corpus como um conjunto de três coisas, onde o objeto está entre 

uma coisa e outra, na ruptura e redobra, onde se dá o acontecimento de uma coisa se 

transmutar em outra18, o que estamos chamando de biscoito recheado, (figura abaixo). 

 

                                                           
18 FOUCAULT, Michel. Aula de 17 de março. In: Em defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 

2016.  201-222 p. 

Figura 3 – Biscoito recheado 
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O biscoito recheado é uma espécie de resultado do movimento nas coisas, tratado 

como o gesto que conecta esses movimentos que transformam as coisas, tomadas como 

maneiras de pensar a construção fílmica do outro. Outras pesquisas podem utilizar o 

biscoito recheado, “aplicado” a outros conjuntos de filmes, contanto que seja possível 

identificar uma conexão entre os movimentos que transformam as coisas.  

Após identificar o objeto, foi preciso “ouvi-lo”, e ele nos ajudou a visualizar os 

caminhos a serem seguidos. Esse gesto foi fundamental para o resultado encontrado. O 

dispositivo do biscoito recheado nos ajudou a compreender melhor a relação dos filmes 

com a história e como essa concepção da pesquisa se materializou no texto da 

dissertação, que nos levou às construções fílmicas da subalternidade através de espelhos 

/ janelas (ver sumário) e ao filme como uma banana (p.107).  

Quando Fernando Birri e Jacques Aumont apontam em diálogos19 propostas que 

não podem ser desconsideradas em se tratando de cinema, é preciso ouvi-los, mesmo 

que não concordemos, é necessário escutar20. Birri e Aumont propõem que “fora do 

cinema”, da teoria do cinema propriamente dita, podem existir algumas peças que nos 

ajudam a compreender melhor os filmes, principalmente na junção entre história da arte 

e teoria do cinema. Os diálogos, tanto de Birri quanto em Aumont estão mais próximas 

do que Lyotard chama de saber narrativo21, são devedores da oralidade, um saber 

“narrativo-científico”. O que mais chama a atenção é que, mesmo caminhos separados 

em disciplina, como história e teoria, agora passam a demonstrar pontos em comum, 

como nos fragmentos de Parmênides e de Heráclito22, e é justamente esse caráter “trans” 

que norteará nosso estudo.  

 

 

 

                                                           
19 “Fernando Birri: Um construidor de utopias”. Disponível em 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2006/09/01/um-construtor-de-utopias. Acessado em 27 de out. de 2018; e 

O cinema é o último dispositivo que diz: “olhe”. Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68120. Acessado em 27 de out. de 2018. 
20 NANCY, Jean-Luc. À escuta. Belo Horizonte: Chão de Feira, 2014. 
21 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 
22 Filósofos pré-socráticos, enquanto Heráclito defendia a ideia de um mundo em constante movimento e 

transmutações, Parmênides defendia um ser único, imóvel. Conflito de pensamentos fundamental, sendo 

considerado o primeiro choque de ideias na filosofia que ainda hoje tem força. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2006/09/01/um-construtor-de-utopias
http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68120
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1 

 

 

“DEPOIS” DO SONHO 

 

 

O bricoleur, diz Lévy-Strauss, é aquele que utiliza ‘os meios à mão, 

isto é, os instrumentos que encontra à sua disposição em torno de si, 

que já estão ali, que não foram especialmente concebidos para a 

operação na qual vão servir e à qual procuramos, por tentativas várias, 

adaptá-los, não hesitando em trocá-los cada vez que isso parece 

necessário, em experimentar vários ao mesmo tempo, mesmo se a sua 

origem e a sua forma são heterogêneas, etc. Há, portanto, uma crítica 

da linguagem sob a forma da bricolagem, e chegou-se mesmo a dizer 

que a bricolagem era a própria linguagem crítica.  

 

Jacques Derrida23 

 

 

Em entrevista publicada em 2006 na revista Pesquisa FAPESP24, o cineasta, 

teórico do cinema e professor argentino Fernando Birri, afirmou que o audiovisual e o 

cinema atual (na entrevista ele não faz distinção entre os dois) significa “sonhar os 

velhos sonhos”, citou as pesquisas no Media Lab25 do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) sobre imagem virtual e propôs que devemos avançar para além do 

cinema e define o termo “imageria” para designar o porvir. Birri, falecido em dezembro 

de 2017, estudou no Centro Experimental de Cinematografia de Roma, onde teve aulas 

com Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Jean Renoir. Foi diretor do 

                                                           
23 DERRIDA, Jacques. A estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso das Ciências Humanas. In: A escritura e 

a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2016. 416 p. 
24 “Fernando Birri: Um construidor de utopias”. Disponível em 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2006/09/01/um-construtor-de-utopias. Acessado em 27 de out. de 2018. 
25 O Media Lab do MIT se autodenomina como um laboratório de pesquisa interdisciplinar trabalhando 

para inventar o futuro em campos variados do conhecimento. Disponível em 

https://www.media.mit.edu/research/?filter=groups. Acessado em 27 de out. de 2018. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2006/09/01/um-construtor-de-utopias
https://www.media.mit.edu/research/?filter=groups
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clássico Tire dié (1956), ao lado de Rio 40 Graus (1955) ‒ filme brasileiro dirigido por 

Nelson Pereira dos Santos - definiram um marco para o que se começou a chamar de 

novo cinema latino-americano ou cinema latino-americano moderno. Birri foi pioneiro 

na criação do Instituto de Cinematografia de Santa Fé26 quando voltou para a Argentina, 

após um período na Itália, e é também um dos fundadores da prestigiada Escola 

Internacional de Cinema e Televisão San Antônio de Los Baños, em Cuba. Foi um 

amante do movimento e um peregrino do cinema. Podemos cotejar as ideias de Birri 

sobre a “imageria” com as afirmações do francês Jacques Aumont, também teórico do 

cinema e professor, sobre a “civilização das imagens”. Aumont propõe que nessa 

“civilização” o cinema ainda é o “último dispositivo que nos diz: olhe! ”27, reafirmando 

a importância do cinema nas análises das imagens na contemporaneidade. Se 

precisamos avançar para uma “imageria”, como propõe Birri, o próprio cinema pode 

nos dar ferramentas de como fazer isso, é o que complementa Aumont e defende Gilles 

Deleuze, logo no início de A imagem-movimento (1983), onde pretendeu criar uma 

filosofia que conseguisse revelar que é o próprio cinema que impõe um novo modo de 

pensarmos as imagens. “Os grandes autores de cinema nos pareceram confrontáveis não 

apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também com pensadores. Eles pensam 

com imagens-movimento e com imagens-tempo, em vez de conceitos”28. 

Tanto Jacques Aumont quanto Fernando Birri apontam que é preciso uma 

atualização constante nas formas de pensar, exemplo disso é que Aumont, além de 

explicitar as ideias acima nas duas entrevistas citadas, propõe também novas 

articulações teóricas, através de uma proposta multidisciplinar, demonstrando que seus 

próprios livros, muito utilizados em pesquisas no Brasil, precisam ser reformulados, e 

que novos caminhos estão sempre sendo construídos. Já Gilles Deleuze, na clássica 

transcrição do diálogo com Foucault, afirma que “não se refaz uma teoria, fazem-se 

outras; há outras a serem feitas” 29. Robert Stam, por sua vez, propõe que as “teorias não 

morrem; transformam-se, deixando vestígios e reminiscências”30. 

                                                           
26 LIMA, Mônica Cristina Araújo. Cinema e transformação social: o Instituto de Cinematografia de 

Santa Fé (1956-1962). HISTÓRIA, SÃO PAULO, v.25, n. 2, 2006. 162-178 p. 
27 O cinema é o último dispositivo que diz: “olhe”. Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68120. Acessado em 27 de out. de 2018. 
28 DELEUZE, Gilles. Imagem-movimento. Cinema 1. São Paulo: Brasiliense. 1985. 
29 FOUCAULT, Michel. Os Intelectuais e o poder. In: Microfísica do poder. São Paulo: Paz e Terra, 

2016. 132 p. 
30 STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo: Papirus, 2000. 

http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/68120
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SABER(ES), PODER(ES) E CINEMA(S) 

 

 

As tensões e descontinuidades nos saberes que ocorreram a partir de meados da 

década de 1960 apontam para alguns caminhos utilizados na pesquisa. Nesse período, 

os intelectuais direcionavam suas análises, e as formas de as registrar e explicitá-las, 

principalmente na literatura. Ou seja, a crítica literária predominava e ainda se 

alimentava a ideia de que a única ferramenta de registro do pensamento era através do 

grafema. Nesse ponto, destacamos a análise que chamamos de “uma conversa”, entre 

Michel Foucault e uma pintura de Diego Velázquez (1599-1660) intitulada “Las 

Meninas”, que deu origem ao primeiro capítulo de seu livro “As palavras e as coisas” 

(1966)31, com título homólogo ao da pintura. Nessa “conversa”, Foucault caminha entre 

o visível e o invisível, atentando para o que chama de não transparência da linguagem e 

principalmente para as amarras que prendiam a representação na semelhança. A 

proposta de Foucault é que a pintura de Velázquez nos “fala” que desde 1656 a 

representação não está mais “acorrentada”, ela está livre para poder se dar como pura 

representação. Percebemos como esse “diálogo” entre Foucault e “Las Meninas” pode 

se inserir na história dos estudos sobre o figural e que tal pensamento nos remete ao 

“Atlas mnemosyne”32, trabalho seminal do historiador de arte Aby Warburg (1866-

1929), precursor da análise de imagens, a qual Giorgio Agamben intitulou “ciência sem 

nome”33, devido à dificuldade de nomeá-las como uma disciplina.  

A partir da chamada virada lingüística34, quando contribuições do pós-

estruturalismo a partir de meados da década de 1960 reconheceram a importância da 

linguagem como agente estruturador, foi inserida a ideia de um giro lingüístico nas 

                                                           
31 FOUCAULT, Michel. Las Meninas. In: As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981. 2-21 

p. 
32 BARTHOLOMEU, Cezar. Dossiê Warburg. Disponível em http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-

content/uploads/2012/01/ae22_dossie_Cezar-Bartholomeu_Aby-Warburg_Giorgio-Agamben1.pdf. 

Acessado em 27 de out. de 2018. 
33 AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. In: A potência do pensamento. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2015. 111-131 p. 
34 Expressão que acabou associando vários movimentos intelectuais diferentes entre si, mas que de certa 

forma concordavam com afirmações de que a linguagem não é um meio transparente de pensamento. Ver 

RORTY, Richard. The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method. Chicago, University of 

Chicago Press, 1967. 

http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae22_dossie_Cezar-Bartholomeu_Aby-Warburg_Giorgio-Agamben1.pdf
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae22_dossie_Cezar-Bartholomeu_Aby-Warburg_Giorgio-Agamben1.pdf
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ciências humanas. Podemos citar como exemplo as noções de acontecimento e jogo35 

desenvolvidas por Jacques Derrida, respectivamente associadas com potência (ruptura e 

redobramento) e acentrismo (sem origem fixa ou ponto de partida), penetrando em 

outras formas de registro e expressões para além do grafema, entre elas a pintura, a 

fotografia, o cinema, e hoje o audiovisual. Como nosso interesse é pelo cinema como 

forma de pensamento através de discursos estruturados, particularmente o cinema 

brasileiro moderno e o contemporâneo, essa dissertação vem estudar de que forma a 

construção fílmica da subalternidade se transforma, incorpora a cultura, configura a 

história e é por ela configurada. Assim nos deparamos com o primeiro filme do nosso 

corpus: Cinco vezes favela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 DERRIDA, Jacques. A estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso das Ciências Humanas. In: A escritura e 

a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2016. 407-426 p. 



22 
 

LADRÕES DE FAVELA 

 

 

Cinco vezes favela é o que chamamos de filme de episódios, um longa-metragem 

formado por cinco curtas-metragens: o primeiro segmento, denominado “Um favelado” 

(Marcos de Farias); o segundo, “Zé da Cachorra” (Miguel Borges); o terceiro, intitulado 

“Escola de samba alegria de viver” (Carlos Diegues); o quarto, “Couro de gato” 

(Joaquim Pedro de Andrade) e o último, “Pedreira de São Diogo”, dirigido pelo 

idealizador do projeto de longa-metragem, Leon Hirszman. Cinco vezes favela faz 

alusão ao filme Rio, 40 graus, já que a ideia de produzir cinco histórias separadas e com 

a mesma temática toma como referência os principais personagens do filme de Nélson 

Pereira dos Santos: cinco garotos pobres, favelados, que trabalhavam vendendo 

amendoins nas ruas de Copacabana, no Pão de Açúcar e no Maracanã durante o verão 

carioca.  

Notamos distinções entre os episódios de Cinco vezes favela, em termos de 

construção fílmica, o que talvez tenha resultado da liberdade estética que cada um dos 

diretores teve no ato de criação e realização dos episódios, mas ao mesmo tempo 

percebemos um olhar pedagógico quanto às questões sociais e políticas, o que restringe 

o caráter crítico da obra, não diminuindo, porém, seu valor histórico. A proposta, pelo 

menos na maioria dos episódios, é bem clara e caminha no sentido da episteme da 

época, intelectuais “roubando” a favela, ou melhor, roubando as imagens da favela para 

denunciar a injustiça social. Segundo Michel Foucault, acreditava-se que “o intelectual 

dizia a verdade àqueles que ainda não a viam e em nome daqueles que não podiam dizê-

la: consciência e eloquência”36. Tais ideias consideravam o espectador como alguém 

passivo, que precisava ser alertado, conscientizado, acreditando apenas no didatismo e 

transparência da linguagem, assim como algumas obras literárias já o fizeram, propondo 

formas de pensamento. Pensamento sintetizado na Eztetyka da fome de Glauber Rocha, 

quando ele explicita que  

é uma questão de moral que se refletirá nos filmes, no tempo de filmar 

um homem ou uma casa, no detalhe que observar, na Filosofia: não é 

um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará por fim, 

ao público, a consciência de sua própria existência. (ROCHA, 1981, 

p.30, grifo do autor)  

                                                           
36 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 131 p. 
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Cinco vezes favela foi exibido pela primeira vez em 1962, ano que, juntamente 

com os anos de 1963 e 1964, são definidores para a história do cinema brasileiro. 1962 

foi o ano de estreia de Assalto ao trem pagador, de Roberto Farias, Os cafajestes, de 

Ruy Guerra, Porto das caixas, de Paulo César Sarraceni, A grande feira e Tocaia no 

asfalto, de Roberto Pires, Barravento, de Glauber Rocha e da vitória no Festival de 

Cannes de O pagador de promessas, de Anselmo Duarte. Já 1963 e 1964 foram 

marcados pela consagração de obras-primas, como Vidas secas, de Nelson Pereira dos 

Santos, Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha e Os fuzis, de Ruy Guerra, 

colocando o cinema brasileiro de igual para igual entre as mais importantes 

cinematografias produzidas no mundo naquela época. Em 1962, deu-se o 25º 

aniversário da União Nacional dos Estudantes (UNE), e para comemorar a data, 

decidiram realizar um filme que apresentasse na tela a população brasileira mais 

humilde que vivia nos centros urbanos, tendo o Centro Popular de Cultura (CPC) como 

produtora. A ideia foi reunir cinco episódios distintos, dirigidos por cineastas diversos, 

com temática e cenário em comum: as favelas. Reuniram-se intelectuais da época, 

pertencentes a uma classe intermediária entre a classe média e a alta burguesia carioca - 

Joaquim Pedro de Andrade, Miguel Borges, Marcos Farias, Carlos Diegues e Leon 

Hirszman - para realizar um longa-metragem de ficção por meio da junção de cinco 

episódios. Como as filmagens aconteceram em locações reais, contaram com a ajuda 

dos moradores das favelas do Cantagalo, Pavão, Cabuçu, Borel e Morro da Favela.   

Segundo Fredric Jameson,  

a única maneira de pensar o visual, de inteirar-se de uma situação em 

que a visualidade é uma tendência cada vez mais abrangente, 

generalizada e difundida é compreender sua emergência histórica. 

Outros tipos de pensamento precisam substituir o ato de ver por outra 

coisa; apenas a história, entretanto, pode imitar o aprofundamento ou a 

dissolução do olhar (JAMESON, 1995, p.1). 
 

Para compreender a emergência histórica de Cinco vezes favela recuaremos para 

o final dos anos 1950, quando se caracterizou no Brasil o reconhecimento do cinema 

como fato cultural e artístico. Glauber Rocha, como principal articulador na construção 

do Cinema Novo, pode ser considerado o porta voz de um movimento que inventou um 

cinema moderno no Brasil, cujo ambicioso projeto era transformar o país, o cinema e o 

mundo. Dessa forma, Cinco vezes favela, bem como outros filmes de 1962 citados 
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acima, podem ser considerados precursores do Cinema Novo. São exemplos de como 

surge uma rasura37 no sistema (ver diagrama no ANEXO, figura 25), pensando-o dentro 

do campo da indústria cultural, mais especificamente as estruturas de poder38 que 

definem o discurso hegemônico no campo do audiovisual. A realização de Cinco vezes 

favela demonstra como se criam caminhos novos e novas formas de pensar os produtos 

culturais.  

A opção pelo Outro é também singular em Cinco vezes favela. O ato de colocar 

os subalternos na tela, mesmo como personagens ficcionais, redefine caminhos, 

contribuindo para a afirmação da identidade no cinema brasileiro, já que “a identidade 

hegemônica é permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência ela não 

faria sentido, a diferença é parte ativa da formação da identidade”39. Mas será possível 

ao intelectual pós-colonial, aos realizadores do filme, falar pelo Outro, nesse caso, pelo 

subalterno? Como observa Sandra Regina Goulart Almeida, para Spivak, nenhum ato de 

resistência pode ocorrer em nome do subalterno sem que esse ato esteja imbricado num 

discurso hegemônico, uma vez que o intelectual fala pelo outro e assim reproduz as 

estruturas de poder e opressão, mantendo o subalterno silenciado sem lhe oferecer uma 

posição, um espaço de onde possa falar e, principalmente, no qual possa ser ouvido40. 

Para a teórica indiana, em geral, os grupos subalternos não podem falar, pois sua fala é 

sempre intermediada pela voz de outrem, que se coloca em posição de reivindicar algo 

em nome do subalterno. Ela conclui que o intelectual não pode falar pelo subalterno, 

mas pode lutar contra a subalternidade, criando espaços nos quais os subalternos 

possam se articular. 

Trata-se do cinema, 

não apenas como uma expressão artística, mas, sobretudo, como uma 

arte que reflete novos modos de pensar ou, para sermos mais exatos, 

uma arte que reflete outras modalidades do próprio pensamento 

filosófico. O cinema compreendido não apenas como um exemplo 

artístico, inserido numa determinada estética e filosofia da arte, mas, 

acima de tudo, como um exemplo de uma prática filosófica que 

                                                           
37 DERRIDA, Jacques. La diffèrance. In: Margens da filosofia. São Paulo: Papirus, 1991. 33-64 p. 
38 BOURDIEU, Pierre. Sobre o poder simbólico. In: O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1989. 7-16 p. 
39 SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz Tadeu (org. 

e trad.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 84 p. 
40 ALMEIDA, Sandra Regina Goulart. Apresentando Spivak. In: SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o 

subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2010. 15-17 p. 
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inaugura e povoa uma determinada filosofia do cinema: num 

movimento que vai da filosofia e vice-versa (VIEGAS, 2013, p.504). 

 

Duas coletâneas que muito contribuíram para a presente dissertação foram os 

livros: Pensar o cinema - imagem, ética e filosofia, organizado por Gerardo Yoel41; e 

Pensar a imagem, organizado por Emmanuel Alloa42. Ambos tratam da imagem e do 

cinema a partir da “virada icônica” ou “virada imagética”43, numa referência à virada 

linguística já citada, que marcou o pensamento da primeira metade do século XX e 

influenciou a crítica literária e os estudos culturais como um todo. Tais coletâneas 

possuem forte influência de Walter Benjamin e da fenomenologia de Merleau-Ponty e, 

dessa forma, esses serão também autores visitados no decorrer da dissertação, 

principalmente seus textos associados ao cinema44 e questões do visível45.  

Outro importante referencial dessa pesquisa foi o livro Introdução à teoria do 

cinema, de Robert Stam, com trechos já citados, onde o autor compila um conjunto de 

visões peculiares das relações entre as teorias do cinema e os chamados Estudos 

Culturais, demonstrando algumas das transformações ocorridas nas teorias do cinema 

após o início dos Estudos Culturais, principalmente após o advento dos estudos Pós-

coloniais e Subalternos. 

A teoria dos Estudos Culturais surge na Inglaterra em 1964, quando a fundação 

do Centro de Estudos Culturais passa a estudar as transformações dos valores da classe 

operária na Inglaterra do pós-guerra. Teoria que resultou “das relações entre a cultura 

                                                           
41 Professor argentino, dedica-se ao estudo do cinema como construção da memória social. Organizou 

congressos, mostras de filmes e publicações com os mais prestigiados acadêmicos de ciências sociais, 

filosofia e cinema. 
42 Pesquisador na Universidade de Basileia e no Polo Nacional de pesquisa eikónes. Professor de 

Filosofia em Basileia e de Estética no Departamento de Artes Plásticas de Paris VIII.  
43 “Virada imagética” (pictorial turn) é uma expressão cunhada pelo iconologista americano W. J. T. 

Mitchell. Análoga à virada linguística proposta por Rorty, ela se refere, inicialmente, ao papel central que 

a imagem desempenha na crítica social contemporânea e às “crises” atuais na forma de encarar esse 

objeto tão arredio à descrição – afinal, a imagem sempre rompe, em parte, com o plano da linguagem, do 

discurso. Atualmente, a imagem se tornou, diz o autor, “[...] um ponto de peculiar fricção e desconforto 

junto a uma larga faixa de questionamentos intelectuais” (MITCHELL, 1994, p.13).” Disponível em 

http://filosofiadodesign.com/w-j-t-mitchell-e-a-virada-imagetica. Acessado em 27 de out. de 2018. 
44 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. In: Benjamin e a obra 

de Arte. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 11-42 p. 
45 MERLEAU-PONTY, Maurice. Linguagem indireta e as vozes do Silencio. In: Signos. São Paulo: 

Martins Fontes, 1991. 39-88 p. 

http://filosofiadodesign.com/w-j-t-mitchell-e-a-virada-imagetica


26 
 

contemporânea e a sociedade, nas suas formas culturais, instituições e práticas sociais, 

assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais.”46  

Os Estudos Culturais direcionam a atenção para as classes populares, fazendo 

frente à cultura dominante, que por longo tempo compara a cultura popular com a 

burguesa, considerando a primeira como “inferior” ou “baixa”, sendo que “o popular 

nessa história é o excluído: aquele que não tem patrimônio ou não consegue que ele seja 

reconhecido ou conservado”.47 

Dessa forma, a discussão sobre o popular se assemelha às reflexões a respeito da 

subalternidade, que empreendemos nessa dissertação, sobre os filmes escolhidos para 

estudo. O popular ou subalterno, como prefere Prysthon48, vem constantemente sendo 

tema de filmes contemporâneos. Na mesma linha de pensamento, Nichols49 alerta para o 

cuidado que se deve ter, ao se pensar na ética, ao filmar o outro, já que esse fato envolve 

uma questão crucial para qualquer tipo de análise cultural: a questão do poder.  

Stuart Hall, por sua vez, observa que não podemos fazer uma leitura fixa dos 

produtos culturais, pois eles não são fixos. Interrompendo a noção de transparência da 

comunicação, assim como da linguagem, para pensarmos nos sentidos do olhar, 

percebemos que a visão e a audição são os únicos sentidos que não precisam da 

presença física do outro. “O cão, no filme, pode latir, mas não consegue morder!”50 As 

imagens e os sons podem ser reproduzidos por imagens técnicas, ou seja, através de 

mediações tecnológicas diversas, tais como o cinema, o vídeo e as atuais mídias 

digitais. As imagens técnicas possuem linguagens próprias, e passamos então a ter 

acesso ao Outro através da linguagem, já que 

a realidade existe fora da linguagem, mas é constantemente mediada 

pela linguagem ou através dela: e o que nós podemos saber e dizer 

tem de ser produzido no discurso e através dele. O ‘conhecimento’ 

discursivo é o produto não da transparente representação do ‘real’ na 

linguagem, mas da articulação da linguagem em condições e relações 

reais.” ... “Naturalismo e ‘realismo’ - a aparente fidelidade da 

representação à coisa ou ao conceito representado - é o resultado, o 

                                                           
46 ESCOSTEGUY, Ana C. Os estudos culturais. In: HOHLFELDT, Antonio. Teorias da Comunicação: 

conceitos, escolas e tendências. São Paulo: Vozes, 2001. 153 p. 
47 CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 

Paulo: Edusp, 1998. 205 p. 
48 PRYSTHON, Ângela. O subalterno na tela: um novo cânone para o cinema brasileiro? In: XIII 

Encontro Anual da COMPÓS, São Bernardo do Campo, 2004. 
49 NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas: Papirus, 2005. 
50 HALL, Stuart. Codificar/Decodificar. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 

UFMG, 2003. 392-393 p. 
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efeito, de uma certa articulação específica da linguagem sobre o ‘real’. 

É o resultado de uma prática discursiva (HALL, 2003, p.392-393, 

grifo nosso). 

Dessa forma, quem possui o domínio sobre a linguagem acaba por dominar os 

discursos e, consequentemente, a comunicação, que se dá através da formação de 

discursos. Após a revolução industrial, principalmente com o advento da sociedade de 

consumo, quando a arte passa a ser um ramo a mais no mercado51, a questão da 

transformação da narrativa em mercadoria é instrumentalizada ao ponto de influenciar a 

estética e linguagem. A narrativa vai se tornando homogênea e linear, a mais digestiva 

possível, e com cada vez menos participação da inteligência do espectador. O cinema, 

como um dos exemplos de imagem técnica, possui um elaborado sistema de linguagem 

na sua feitura que não é do conhecimento de todos52. A evolução tecnológica tem 

aproximado cada vez mais os espectadores da realização, mas o conhecimento dessas 

ferramentas ainda é limitado a poucos, além de possuir estruturas narrativas que foram 

se aprimorando no decorrer dos anos e se cristalizaram a partir do que o mercado 

cinematográfico definia como rentável. 

Cinco vezes favela possui marcadamente sua importância histórica, mas não foi 

sucesso de crítica na época e permanece a sensação de desigualdade entre os cinco 

curtas. Acreditamos que o filme demonstra uma vontade de explicitar o Outro, através 

da aproximação com movimentos sociais e ficcionalizações do subalterno. Mas esse 

gesto ocorre sem o empoderamento necessário para que o subalterno possa ter voz. O 

conhecimento da linguagem e dos mecanismos de produção necessários para o filme ser 

feito estão limitados aos realizadores. O discurso permanece sendo o produto da 

transparente construção fílmica do “real” e não da articulação da linguagem em 

condições e relações reais. Tal fato demonstra como a ideia de rasura no discurso 

procede, já que notamos que o filme propõe novidades temáticas (subalterno na tela) e 

estéticas (locações reais, iluminação natural, utilização de não atores), que em conjunto 

com as inovações do Cinema Novo contribuem para redefinir a identidade do cinema 

                                                           
51 JAMESON, Fredric. Reificação e utopia na cultura de massa. In: Marcas do Visível. São Paulo: Graal, 

1995. 9-35 p.  
52 ALEA, Tomaz Gutiérrez. Cinema “Popular” e Cinema Popular. In: Dialética do Espectador. São 

Paulo: Summus, 1984. 25-32 p. 
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brasileiro, mas não rompem totalmente com as estruturas de poder no campo do cinema. 

O subalterno é somente um personagem, não participou do núcleo criativo do filme, 

nem foram criados mecanismos para que ele pudesse se articular. A rasura no sistema é 

depois incorporada, integrando-se ao discurso hegemônico. No fim, o subalterno 

continua mudo, reafirmando a tese de Spivak. De certo modo, os jovens cineastas 

estavam seguindo os passos de Nelson Pereira dos Santos em Rio, 40 Graus – 

lembrando do impacto causado sobre eles – e tudo aquilo que era muito novo no cinema 

brasileiro. Em Cinco vezes favela, ainda que falando pelo subalterno que mostravam na 

tela, eram experiências novas – tanto temática quanto esteticamente – que possibilitaram 

pensar o cinema brasileiro como expressão de cultura, abrindo espaços para o 

subalterno falar.  

Podemos dizer que Cinco vezes favela aponta para um primeiro momento no 

cinema brasileiro onde se inserem elementos de um pensamento com propostas 

“iluministas” através do cinema, com um tom didático e pedagógico muito forte, o que, 

de certa forma, foi desenvolvido e aprimorado com o advento do Cinema Novo, onde 

tais propostas se mostram mais diluídas, porém ainda presentes. Talvez, uma resposta 

para essa limitação do Cinema Novo esteja no filme O Dragão da Maldade contra o 

Santo Guerreiro (1969), com o desencanto do personagem Antonio das Mortes, quando 

Glauber Rocha rompe com a Eztétyka da fome por uma Eztétyka do sonho: 

Os sistemas culturais atuantes, de direita e de esquerda, estão presos a 

uma razão conservadora. O fracasso das esquerdas no Brasil é 

resultado deste vício colonizador. A direita pensa segundo a razão de 

ordem e desenvolvimento. A tecnologia é ideal medíocre de um poder 

que não tem outra ideologia senão o domínio do homem pelo 

consumo. As respostas da esquerda no Brasil foram paternalistas em 

relação ao tema central dos conflitos políticos: as massas pobres.  

O Povo é o mito da burguesia.  

A razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo. 

As variações ideológicas desta razão paternalista se indentificam em 

monótonos ciclos de protesto e repressão. A razão de esquerda revela 

herdeiro da razão revolucionária burguesa européia. A colonização, 

em tal nível, impossibilita uma ideologia revolucionária integral que 

teria na arte sua expressão maior, porque somente a arte pode se 

aproximar do homem na profundidade que o sonho desta compreensão 

possa permitir. 

A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. 

(ROCHA, 1981, p.30, grifo do autor) 
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LADRÕES DE CINEMA 

 

 

O fato de Cinco vezes favela (1962) não legitimar a “voz” subalterna nos remete 

a Ladrões de cinema (1977), dirigido por Fernando Coni Campos, cineasta que possui 

uma trajetória curiosa na cinematografia brasileira, pois não se atrelou a nenhum 

movimento, mesmo sendo contemporâneo de outros cineastas do Cinema Novo. Pela 

primeira vez na história do cinema brasileiro, vemos um filme que propõe uma fissura 

nas estruturas de poder, mas isso acontece somente na diegese, ou seja, na história 

contada dentro do filme.  

Ladrões de cinema começa com imagens do carnaval carioca, das mulatas, do 

samba, da orgia, e em uma das alas surge uma faixa escrita: “O sertão vai virar praia”. 

Uma equipe estadunidense registra o carnaval. Após menos de três minutos de cinema 

americano (onde o olhar “de fora” focava na superfície do evento, na “ingenuidade” dos 

acontecimentos com a narrativa caminhando de forma linear e homogênea), começa o 

cinema brasileiro (com um olhar “de dentro”, expondo a ferida histórica da 

colonialidade, um corte na narrativa de registro): fantasiados de índios, os “ladrões” 

roubam os equipamentos dos “gringos” e levam tudo para o Morro do Pavãozinho, 

favela carioca. Comemorando o roubo, remexem naquelas máquinas e as utilizam para 

filmar a si próprios. De início a ideia era clara: vender o equipamento e dividir o 

dinheiro, mas num lampejo, dois dos integrantes do grupo decidem que querem fazer 

cinema. Mas como esses “ladrões” se transformariam em “ladrões de cinema”?  

O mote de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça do Cinema Novo é posto 

em prática e, depois de várias discussões sobre qual filme seria feito, entre “bang bang, 

“muita ação e violência” (cinema estadunidense) ou “de sacanagem” 

(“pornochanchada”), decidem então filmar sua comunidade, suas histórias, o que eles 

acreditam que seria melhor para os moradores do morro. Após intenso “debate”, 

decidem recontar a história de Tiradentes, “homem do povo, traído pela aristocracia de 

Minas Gerais, enquanto lutava para instituir a liberdade e os direitos iguais”. O filme 

passa a ser agora a montagem da Inconfidência Mineira no Morro do Pavãozinho. 

Percebe-se que o filme tenta fazer uma alegoria da história do país naquele momento, 

1977, em plena ditadura militar, pós-golpe de 1964, quando recria a tomada de poder 
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(no filme como o roubo dos equipamentos de filmagem) pelos ladrões de cinema. Mas o 

traidor, Silvério ‒ uma alusão a Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou Tiradentes às 

autoridades portuguesas ‒ que desde o início não acreditava no sonho (“onde já se viu 

cinema ser atividade de marginais?”), preferia vender todo o equipamento roubado. O 

personagem foi interpretado por Luthero Luiz, que ganhou o prêmio de melhor ator 

coadjuvante no X Festival de Cinema de Brasília por seu desempenho.  

Silvério revela a localização do grupo através de um programa de TV, a polícia 

prende todos, mas o filme já estava completo, ou quase isso. Os norte-americanos 

resgatam os equipamentos e levam o filme dos favelados para os Estados Unidos. Após 

assistirem ao material, decidem montar e distribuir o filme, lançando-o com o título 

“Sweet Thieves” (Doces ladrões). No dia da estreia no Brasil, os ladrões de cinema 

chegam algemados, levados por um carro da polícia, entre uma multidão de pessoas 

para assistir à sessão.  

Mas como essas pessoas, sem possuir nenhum conhecimento sobre uma 

produção cinematográfica, conseguiriam fazer um filme? Aí entra a fábula. Ladrões de 

cinema é discurso e fábula, demonstrando que, no mundo das imagens técnicas, tudo é 

construção fílmica. Exemplo disso é a paródia feita com o logotipo dos estúdios da 

MGM (pode ser observada na Figura 2, nas primeiras páginas dessa dissertação) que é 

inserida no final de Ladrões de cinema.  

Quando “olhamos e escutamos” essa paródia no filme, como lembra Aumont, o 

impacto sarcástico é ainda maior, pois o realizador, além de manipular a imagem do 

logotipo, também altera o som. Onde havia inscrito em latim o lema oficial do estúdio 

“Ars gratia arts”, que significa “Arte pela arte”, altera-se para “Supercalifragili stice 

xpialidotious”, em referência à famosa palavra “Supercalifragilisticexpialidocious” 

cantada no filme Mary Poppins (1964), dos estúdios Disney, e que no filme significa 

algo como “tudo de bom”, e que, segundo as personagens, pode ser usada quando as 

palavras não dão conta para explicar “tanta emoção”. O famoso leão é também 

substituído por um gatinho de chapéu com ar caipira. Além dessas rasuras na imagem, 

também é substituído, através da edição de som, o tradicional rugido de leão da MGM, 

por um miado de gato imitado por humanos, desconstruindo e ressignificando símbolos 
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conhecidos do cinema hollywoodiano. E uma espécie de “vingança” irônica do “fraco” 

(subalterno) contra o “forte” (dominante). 

Ladrões de Cinema pensa por parábolas, como se nos dissesse que num país 

como o Brasil, fazer cinema é atividade para marginal, para pessoas que vivem na 

periferia do mundo, nas bordas do tecido social, incompreendidas, como o são os 

artistas, de modo geral. Hoje é possível verificar que o filme antecipa a afirmação de 

Spivak, no sentido de que os subalternos não podem ser ouvidos. O filme realizado 

pelos favelados, subalternos por excelência, somente é levado a sério quando os 

produtores norte-americanos atestam a qualidade do material e montam o filme da 

forma que melhor lhes convém. Ladrões de Cinema exemplifica claramente, por meio 

da ficção, como uma rasura pode ser reutilizada para fortalecer o discurso hegemônico, 

mas também deixa alguns questionamentos no ar.  

Saindo do campo da diegese, da ficção, caso seja provido de recursos técnicos e 

de equipamentos, caso se aproprie dos conhecimentos, da tecnologia e dos suportes para 

produzir, podem os subalternos filmar? Podem eles ter voz? E tendo voz, será que falam 

por si mesmos?  
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LADRÕES DE SONHOS 

 

Em 2010 surge no panorama brasileiro um projeto audiovisual bastante 

ambicioso: materializar numa produção cinematográfica os 50 anos de aproximação 

entre os movimentos sociais e o audiovisual, ou seja: fazer o primeiro longa-metragem 

brasileiro escrito e realizado por jovens moradores de favelas. O resultado foi o filme 5x 

favela, agora por nós mesmos (2010), dirigido por um grupo de jovens cineastas 

moradores de favelas do Rio de Janeiro, sob a coordenação de Carlos Diegues. 

O processo de produção começou em 2007, com oficinas de roteiro e palestras, 

que contaram com a participação de personalidades do cinema, como Nelson Pereira 

dos Santos, Walter Salles Júnior, Daniel Filho, João Moreira Salles e Fernando 

Meirelles. Oficinas foram realizadas em cinco ONGs que já desenvolviam projetos 

ligados ao audiovisual: Nós do Morro (Vidigal); AfroReggae (Parada de Lucas); 

Cinemaneiro (Lapa); Cufa (Cidade de Deus); e Observatório de Favelas (Complexo da 

Maré). Cada turma, formada por cerca de 50 pessoas, se debruçou sobre uma história, 

com o objetivo de transformá-la em um roteiro de um filme de curta-metragem. Delas, 

também saíram os sete diretores, escolhidos pelos coordenadores do projeto e 

produtores do filme, entre eles, o cineasta Carlos Diegues. 

O subtítulo “agora por nós mesmos” é bastante polêmico e por si só já geraria 

várias análises, até porque o título inicial seria “5x favela, agora por eles mesmos” e a 

ideia de alterar para “nós mesmos” foi iniciativa do idealizador e coordenador geral do 

projeto, Carlos Diegues, com a intenção de reforçar a fala dos realizadores, como afirma 

uma das diretoras de 5x favela, agora por nós mesmos, Manaíra Carneiro, em entrevista 

concedida a Thiago de Faria e Silva: 

Foi uma atitude do Cacá mesmo. A gente não teve participação. Porque 

“por eles mesmos” é uma visão de fora, para eles. “Nós mesmos” é a 

gente que está fazendo, não eles que estão vendo a gente fazer. “Por 

eles mesmos” é meio que uma visão deles nos vendo fazer. [...]. Por nós 

mesmos é a gente que estava falando, é a nossa voz. Porque o projeto é 

do Cacá. É ele que trouxe a proposta. A coordenação geral é dele. A 

ideia inicial é dele, só os roteiros que não. Temos total liberdade em 
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tudo. Ele propõe coisas no roteiro, nós propomos outras coisas, estamos 

sempre argumentando.53 

 

A respeito desse depoimento, comenta Thiago Silva: 

 

Na fala de Manaíra, permanece a tensão entre o nós e o eles. De um 

lado, ela reconhece que a iniciativa foi dele, tanto do projeto quanto da 

mudança do nome. De outro, ela garante que a iniciativa e a liberdade 

das entidades estão preservadas. O que permanece, nas entrelinhas, é a 

ambiguidade inerente ao projeto, algo que desmonta a ideia do “agora 

por nós mesmos” como um gesto de autenticidade. A terceira pessoa do 

plural abria uma importante brecha para se questionar o “assalto ao 

sistema” concebido por Cacá Diegues. O título mantinha a 

externalidade, afinal, trata-se de um projeto concebido e produzido por 

membros do mercado cinematográfico estabelecido em uma parceria – 

esta sim inédita – com entidades atuantes nas favelas (SILVA, 2010, 

p.147). 

 

Cacá Diegues, como o cineasta ficou conhecido, foi um dos diretores do 

primeiro Cinco vezes favela, responsável pelo segmento “Escola de samba Alegria de 

viver”, um dos três mais criticados entre os cinco curtas que compunham o primeiro 

longa. Do grupo de diretores do filme de 1962, foi o que melhor se relacionou com o 

mercado em sua carreira de cineasta, desenvolvendo uma filmografia marcadamente 

linear, com poucos arroubos estéticos. Em conjunto com Cacá Diegues, o novo 5x 

favela foi coproduzido pela Globo Filmes, que também garantiu a divulgação, 

demonstrando como o projeto possuía, desde o início, estruturas tradicionais 

envernizadas num discurso “revolucionário”.  

Diferentemente dos contextos históricos de Cinco vezes favela (1962) e Ladrões 

de cinema (1977), temos em 5x favela, agora por nós mesmos (2010) um ambiente 

sociocultural completamente híbrido54. O desenvolvimento tecnológico e 

principalmente a globalização nos obriga a compreender a cultura para além dos 

essencialismos. O mundo não pode mais ser pensado como puro, da mesma forma que 

as identidades: é preciso superar os binarismos para pensar a contemporaneidade.  

                                                           
53 Entrevista de Wagner Novais e Manaíra Carneiro a Thiago de Faria e Silva em 29 mai. 2009. Local: 

Luz Mágica. SILVA, Thiago de Faria. Dissertação Mestrado: Audiovisual, memória e política: os filmes 

Cinco vezes favela (1962) e 5x favela, agora por nós mesmos. FFLCH – USP, 2010. p. 146. 
54 CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 

Paulo: Edusp, 1998. 
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A comunicação midiática revolucionou a indústria cultural, a antiga 

comunicação de massa passa a ser uma forma a mais e não a única forma de 

comunicação, e a mudança da cultura massiva, unidirecional, para a cultura midiática dá 

origem a novos sujeitos55. Os espaços de interação entre produtores e espectadores vão 

se alargando cada vez mais, gerando novos processos interacionais. Exemplo claro disso 

é 5x favela, agora por nós mesmos. Percebemos que há uma vontade histórica dos 

subalternos em ter “voz”, da mesma forma que estruturas massivas de poder também se 

interessam pelo “novo”, nessa pseudo-troca de favores, quando silenciosamente os 

elementos subalternos/populares são incorporados e traduzidos pelos segmentos 

hegemônicos para se fortalecerem ainda mais. As prováveis rasuras no sistema são 

identificadas antes de provocarem “grandes danos”, como ocorre quando um grande 

conglomerado comunicacional se funde ao seu concorrente, ou quando um sujeito 

promissor é admitido pelo conglomerado antes mesmo que se torne concorrência numa 

possível carreira solo.  

Nesse sentido, 5x favela agora por nós mesmos estaria mais próximo de Ladrões 

de cinema do que do primeiro Cinco vezes favela.  Todavia, diferentemente dos ladrões, 

mostrados na ficção como livres realizadores originais, os diretores selecionados nas 

comunidades não precisaram tomar à força os equipamentos de filmagem, eles lhe 

foram cedidos em nome de um cinema controlado. Enquanto em Ladrões de cinema o 

discurso hegemônico era facilmente identificado pelo imperialismo cultural 

estadunidense, em 5x favela agora por nós mesmos, o discurso hegemônico está 

hibridizado, sendo assim mais difícil de ser identificado, algo entre o desejo dos 

produtores associados e o sonho dos realizadores em serem ouvidos, nem um nem 

outro, “entre” um e outro. 

 

 

 

 

                                                           
55 FAUSTO NETO, Antônio. Fragmentos de uma “analítica” da midiatização. 2008. Disponível em 

https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38194/4093. Acessado em 27 de out. de 2018. 

https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/38194/4093
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PENSAR (COM) O CINEMA 

 

Fernando Birri e Jacques Aumont, um argentino e um francês, podem ser 

chamados de “filhos de Heráclito”, devido ao forte interesse no movimento, no devir. 

Mas não podemos negar a história: o primeiro buscou durante décadas uma proposta 

cinematográfica que pudesse legitimar seu cinema, o que aconteceu com outros grupos 

sul-americanos e tam 

bém no Brasil, com o Cinema Novo e seu empenho em produzir um cinema 

nacional, em sua luta por uma identidade. Já o segundo carrega o fardo de uma herança 

colonialista, não somente no campo do poder, mas também do saber, que durante 

séculos foi referência em todo o mundo, e aos poucos vem sendo abalada, como nota 

Achille Mbembe, nas primeiras linhas de Crítica da Razão Negra: 

Quisemos escrever este livro à semelhança de um rio com seus 

múltiplos afluentes, neste preciso momento em que a história e as 

coisas se voltam para nós, e em que a Europa deixou de ser o centro 

de gravidade do mundo. Efetivamente, este é o grande acontecimento 

ou, melhor diríamos, a experiência fundamental da nossa época. 

Reconheçamos, porém, que a vontade de medir as implicações e as 

consequências desta reviravolta dá ainda os primeiros passos. De 

resto, tal revelação pode ser-nos dada alegremente, pode suscitar 

perplexidade ou fazer-nos mergulhar num tormento ainda maior. De 

uma coisa temos certeza: esta desclassificação, também ela carregada 

de perigos, abre possibilidades para o pensamento crítico (MBEMBE, 

2014, p. 9). 

 

Ambos, tanto Birri quanto Aumont, apontam para uma confluência de diversos 

“sabores audiovisuais” na contemporaneidade. O caminho percorrido pelo estudo do 

figural, que se inicia em Aby Warburg e sua “ciência sem nome”, ainda no séc XIX, 

pode ser melhor percebido através das considerações de Robert Stam (2000), quando ele 

aponta para “a pluralização da teoria do cinema”.  

Stam explicita a reação das recentes teorias contra os excessos do estruturalismo e 

do pós-estruturalismo, principalmente o hábito de “enfatizar mais as inter-relações entre 

os signos do que qualquer correspondência entre signo e referente”, importante para não 

cairmos no mesmo excesso, já que estamos partindo de uma análise pós-estruturalista. 

Dessa forma é importante não esquecer que  
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as ficções cinematográficas e literárias inevitavelmente colocam em 

jogo pressupostos diários não apenas sobre o tempo e o espaço, mas 

também sobre as relações sociais e culturais. Se a linguagem estrutura 

o mundo, o mundo também estrutura e configura a linguagem; o 

movimento não é unidirecional. À textualização do mundo, 

corresponde a “mundificação” do texto (STAM, 2000, p.359). 

 

Ou seja, nada acontece em uma única direção. Stam adverte ainda nesse mesmo 

texto que o diálogo entre teoria e história do cinema, antes definidas como antagônicas, 

passou a ficar mais sério. Daí entendemos de onde brotaram alguns estudos do figural, 

inicialmente associados à história da arte ou à análise de pinturas, como a já citada 

reflexão de Foucault sobre o quadro de Velázquez “Las Meninas” (1966), o livro de 

Lyotard, Discurso, figura (1979)56, os estudos de Gilles Deleuze sobre as pinturas de 

Francis Bacon57 (1981), além dos livros Imagem-movimento (1983) e Imagem-tempo 

(1985).   

Essas obras, relidas hoje, sob a luz das análises de Aby Warburg, feitas por 

Agamben58, Philippe-Alain Michaud59 e Georges Didi-Huberman60, podem ser 

identificadas como elementos fundamentais para melhor compreendermos a virada 

imagética proposta por W.J.T. Mitchel, que embasa tanto a proposta de uma 

antropologia das imagens (Hans Belting), quanto a de uma arqueologia das imagens 

(Didi-Huberman). Tais conhecimentos, unidos, se associam ao que vinha sendo 

chamado de forma mais pragmática como uma “ciência das imagens”61, expressão tão 

renegada por Agamben, já que para ele o elemento do cinema é o gesto e não a imagem, 

determinação que quando não considerada atrapalhou durante muito tempo os estudos 

de cinema. Agamben aponta Nietzsche como marco de tensão na cultura e afirma que 

nesses 

                                                           
56 LYOTARD, Jean-François. Discurso, figura. Argentina: Ediciones La Cebra, 2014. 
57 DELEUZE, Gilles. Lógica de sensação [1981]. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
58 AGAMBEN, Giorgio. Aby Warburg e a ciência sem nome. In: A potência do pensamento. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2015. 111-131 p. 
59 MICHAUD, Philippe-Alain Michaud. Aby Warburg e a imagem em movimento. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2013. 
60 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo 

Aby Warburg. Ed. Contraponto. Rio de Janeiro, 2013. 
61 Há uma referência por Jacques Aumont quando ele fala “do prazer das imagens à ciência das imagens”. 

In: AUMONT, Jacques. A imagem: ofício de arte e forma. Tradução de Estela dos Santos Abreu e 

Cláudio C. Santoro. 16.ed. Campinas: Papirus, 2011. 
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mesmos anos, Aby Warburg inaugura aquelas pesquisas que somente 

a miopia de uma história da arte psicologizante pôde definir como 

“ciência da imagem”, já que, na verdade, tinham no seu centro o gesto 

como cristal de memória histórica, o seu enrijecer-se num destino e a 

tentativa incansável dos artistas e dos filósofos (para Warburg, no 

limite da loucura) para deste alforriá-lo através de uma polarização 

dinâmica. Como essas pesquisas atuavam no domínio da imagem, 

creu-se que a imagem fosse também o seu objeto. Ao contrário, 

Warburg transformou a imagem (que ainda para Jung fornecerá o 

modelo da esfera meta-histórica dos arquétipos) num elemento 

decididamente histórico e dinâmico. Nesse sentido, o atlas 

Mnemosyne, que ele deixou incompleto, com suas cerca de mil 

fotografias, não é um imóvel repertório de imagens, mas uma 

representação em movimento virtual dos gestos da humanidade 

ocidental, da Grécia clássica ao fascismo (isto é, algo que é mais 

próximo a De Jorio do que a Panofsky); no interior de cada seção, 

cada uma das imagens é considerada mais como fotogramas de um 

filme do que como realidades autônomas (ao menos no mesmo sentido 

em que Benjamin teve uma vez que comparar a imagem dialética 

àquelas cadernetas, precursoras do cinematógrafo, que, folhadas 

rapidamente, produzem a impressão do movimento). (AGAMBEN, 

2015, p.22, grifo nosso). 

 

Um grupo de pesquisa que vem progredindo nesse sentido é o Film & Philosophy - 

Mapping an Encounter62, de Portugal, mantido pela Fundação de Ciência e Tecnologia 

(FCT)63, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa64. Esse grupo vem 

formatando e compilando o que se passou a chamar (de forma mais adequada, como 

explicitado por Agamben) Filosofia do Cinema. A pesquisadora Susana Viegas65 faz 

parte desse grupo, e alguns de seus trabalhos, principalmente sobre Gilles Deleuze, 

foram de grande importância para essa dissertação. 

“A partilha de novos meios de expressão filosófica foi inaugurada por Nietzsche e 

deve prosseguir, hoje, relacionada com a renovação de outras artes, como, por exemplo, 

o teatro ou o cinema.”66 A filosofia do cinema cria possibilidades de análise da cultura 

pouco utilizadas no campo de estudos culturais, pois enceta novas formas de abordagem 

do objeto. Da mesma maneira que o pós-estruturalismo e o pós-colonialismo se 

                                                           
62 Disponível em http://filmphilosophy.squarespace.com. Acessado em 27 de out. de 2018. 
63 Disponível em http://www.fct.pt/index.phtml.pt. Acessado em 27 de out. de 2018. 
64 Disponível em http://www.unl.pt. Acessado em 27 de out. de 2018. 
65 Disponível em http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=83319421357967133. Acessado 

em 27 de out. de 2018. 
66 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 10 p. 

http://filmphilosophy.squarespace.com/
http://www.fct.pt/index.phtml.pt
http://www.unl.pt/
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=83319421357967133
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utilizavam de um pensamento diferencial ou de uma nova imagem do pensamento67, a 

filosofia do cinema também partilha do mesmo pensamento diferencial, sendo que no 

lugar de conceitos, ela “pensa” através de afectos e perceptos, já que estamos tratando 

de filmes.  

Jacques Aumont é autor de um ensaio intitulado “Pode um filme ser um ato de 

teoria? ”68, onde, ao divagar sobre a relação entre filme e teoria, cai no velho dilema da 

identidade, onde pensamento = imagem, e acaba preso num labirinto, já que busca 

conceitos onde existem afectos e perceptos. Nesse sentido, é preciso pensar através da 

diferença e não da identidade, a diferença como um “fio de Ariadne” para tentarmos sair 

do labirinto da modernidade, diferença como uma nova forma do pensar, sem deixar de 

ser pensamento. Se o elemento do cinema é o gesto e não a imagem, como afirma 

Agamben, e se o pensamento do cinema está nos gestos, precisamos buscá-los em cada 

um dos filmes, como sintomas69.  

“Tanto Warburg quanto Freud interrogaram a cultura em seus mal-estares, seus 

continentes negros, suas regiões de inutilidades e sobrevivências e, portanto, de 

recalcamentos”70, sendo que “Warburg nem queria ouvir falar de Freud, ao passo que a 

abordagem de Jung certamente não lhe era antipática”71, o interesse pelos mitos e 

transmissões simbólicas aproximavam os dois. Didi-Huberman conclui dizendo que “a 

afinidade da ciência sem nome” warburguiana com a psicanálise está noutro lugar, 

buscar as fontes diretas é útil, mas insuficiente”72. Esse outro lugar de afinidade entre a 

“ciência sem nome” e a psicanálise é a brecha para o diálogo de Warburg com a 

psicologia contemporânea, principalmente atrelada ao estudo de temas do sonho ou do 

desejo inconsciente, caros a Warburg, principalmente pelo fato de, como afirma Didi-

Huberman, ele não suportar as amarras de análises puramente estetizantes, sabendo 

aproveitar os “presentes” ensinados pela Etnologia (com a releitura do primitivo) e pela 

                                                           
67 VIEGAS, Susana. Pensar o cinema pelo Cinema: Deleuze, filosofia e cinema. Uma introdução - 

Instituto de Filosofia da Linguagem. Universidade Nova de Lisboa, 2013. 491-504 p. 
68 Disponível em http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/6684/3997. Acessado em 

14/03/2017. 
69 DIDI-HUBERMAN, Georges. O ponto de vista do sintoma: Warburg em direção a Freud. A Imagem 

sobrevivente. História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 

2013. 243-251 p. 
70 Idem, 245 p. 
71 Idem, 245 p. 
72 Idem, 246 p. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/6684/3997
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Medicina (onde aprendeu sobre sintoma). É quando a história da arte dá lugar a uma 

arqueologia das imagens.  

Precisamos perceber os sintomas através dos gestos nos filmes, entre afectos e 

perceptos, e dessa forma pensaremos junto com eles. Como se o subalterno de Cinco 

vezes favela roubasse a câmera em Ladrões de cinema e se filmasse em 5x favela agora 

por nós mesmos, parecesse fechar um ciclo, quando na verdade ele não se fecha. Aquele 

primeiro subalterno não é mais o mesmo e nem pode ser, devido à História. Aqui não há 

como negar uma referência a “Uma trilogia da fome” e seu dispositivo em espiral no 

livro A nova onda baiana: cinema na Bahia 1958/1962 de Maria do Socorro Silva 

Carvalho. Utilizando três filmes: Bahia de Todos os Santos (1960), de Trigueirinho 

Neto, A grande feira (1961), de Roberto Pires, e Barravento (1962), de Glauber Rocha, 

a autora propõe que os filmes terminavam sem a resolução dos problemas, como 

círculos. 

Essas estruturas circulares quando superpostas formam uma espécie 

de espiral, figura geométrica gerada por um ponto móvel que gira em 

torno de um ponto fixo, ao mesmo tempo em que dele se afasta ou se 

aproxima segundo uma lei determinada. Aplicando-se a definição da 

geometria aos filmes estudados, pode-se imaginar que seus 

personagens correspondem ao ponto móvel girando em torno da fome, 

que é o ponto fixo, dele se afastando ou se aproximando segundo as 

expectativas dos realizadores sobre a realidade.  

Embora retorne-se ao mesmo lugar, o círculo não se fecha porque sua 

trajetória foi modificada, fazendo com que os personagens não voltem 

mais ao ponto de partida, mas se aproxime dele em um plano acima 

(CARVALHO, 2003, p.147) 

 

No nosso caso, buscaremos as brechas nos filmes, por meio do dispositivo do 

biscoito recheado, como um filme se transmutou em outro, quais os sintomas que 

apresentam a depender das mudanças nos gestos de cada um: do iluminista e 

pedagógico Cinco vezes favela para o sarcástico e marginal Ladrões de cinema e, por 

fim, ao ambivalente 5x favela agora por nós mesmos. Sendo que não somente as 

referências bibliográficas, através das noções e dos conceitos, mas também as 

referências audiovisuais, através de afectos e perceptos, ajudarão na análise crítica da 

cultura que estamos desenvolvendo nesse estudo. 
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SONHAR COM O SONHO DO OUTRO 

 

O campo das significações picturais está aberto desde que surgiu um 

homem no mundo. E o primeiro desenho nas paredes das cavernas 

somente fundava uma tradição porque retinha outra: a da percepção. A 

quase-eternidade da arte se confunde com a quase-eternidade da 

existência encarnada, e temos no exercício do nosso corpo e de nossos 

sentidos, na medida em que nos inserem no mundo, os meios de 

compreender nossa gesticulação cultural na medida em que esta nos 

insere na história. (...) se o signo só quer dizer algo na medida em que 

se destaca dos outros signos, seu sentido está totalmente envolvido na 

linguagem, a palavra intervém sempre sobre um fundo de palavra, 

nunca é senão uma dobra no imenso tecido da fala.  

          

Maurice Merleau-Ponty73 

 

 

Não é fácil perceber as coisas pelo meio, e não de cima para baixo, da 

esquerda para a direita ou inversamente: tentem e verão que tudo 

muda. Não é fácil ver a erva nas coisas e nas palavras (Nietzsche dizia 

da mesma maneira que um aforismo devia ser "ruminado", e jamais 

um platô é separável das vacas que o povoam e que são também as 

nuvens do céu). 

Gilles Deleuze & Félix Guattari74 

 

A “filosofia da diferença”75 nos apresenta o outro como diferença, o que nos faz 

não sermos iguais é a diferença, “sua secreta e irredutível diferença”76. Acreditar no 

                                                           
73 MERLEAU-PONTY, M. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Signos. São Paulo: Martins 

Fontes, 1991. 42 p. e 103 p. 
74 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Rizoma. In: Mil Platôs (Capitalismo e Esquizofrenia) Vol.1 

São Paulo: Editora 34, 1995. 34 p. 
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“outro como eu”, talvez seja o que gerou e ainda vem gerando problemas na construção 

fílmica do outro no cinema brasileiro, o outro precisa ser visto como um “diferente”, 

nem céu nem inferno77, um Outro.  

A transformação da construção fílmica desse outro no decorrer da história do 

cinema brasileiro é o que nos interessa, sendo que, no nosso caso, esse outro é o 

subalterno, o outro não reconhecido pelo discurso hegemônico. Como já demonstrado 

no capítulo anterior, propomos os três filmes que estão sendo estudados não como 

representações do outro, mas como pensamentos, que estão associados a mitos – 

verdades históricas – de determinado período. 

A construção fílmica da subalternidade no filme Cinco Vezes Favela possui 

gestos específicos, assim como em Ladrões de Cinema e em 5x Favela - Agora por nós 

mesmos. Essas mudanças nos gestos é o que nos interessa, nosso desejo seria encontrar 

um fator n, onde X seria a construção fílmica da subalternidade, e X elevado a n a 

transformação na construção fílmica da subalternidade. No intuito de encontrar ‒ dentro 

dos discursos dominantes ou histórias alternativas ‒ fraturas discursivas, fissuras, que 

trabalham “contra” a subalternidade. 

xn 
Sabemos que algo mudou nos gestos de um filme para outro com relação às 

construções fílmicas, mas como mudou e por que mudou é o que nos interessa. Uma vez 

que tais mudanças na construção fílmica da subalternidade nesses filmes possuem 

relação com as mudanças na cultura e na sociedade, e vice-versa, a relação nunca é 

unidirecional, como afirmou Robert Stam78. Estudaremos os mitos associados a cada 

                                                                                                                                                                          
75 “Devemos compreender o pós-estruturalismo, tanto como uma reação quanto como uma fuga 

relativamente ao pensamento hegeliano. Essa reação ou fuga envolve, essencialmente, a celebração do 

“jogo da diferença” contra o “trabalho da dialética”. O livro de Deleuze, Nietzsche e a filosofia, 

representa um dos momentos inaugurais do pós-estruturalismo francês, fornecendo uma interpretação de 

Nietzsche que enfatiza o jogo da diferença e que utiliza o conceito de “diferença” como elemento central 

de um vigoroso ataque a dialética hegeliana e do estabelecimento de uma “filosofia da diferença”.” 

PETERS, Michael. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença: Uma 

introdução. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
76 MONTEIRO, Hugo. Figurações do infigurável: entre Jacques Derrida e Jean‑Luc Nancy. Revista 

Filosófica de Coimbra - n.45, 2013. 51 p. 
77 Referência a célebre frase “o inferno são os outros”, de Jean paul Sartre na peça teatral “Entre quatro 

paredes”, de 1944.  
78 STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo: Papirus, 2000. 359 p. 
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filme para procurar entender como influenciaram os sintomas79 dos filmes, esses 

percebidos através dos gestos na construção fílmica da subalternidade. 

 

 

 

MITO E REVOLUÇÃO NO CINEMA BRASILEIRO 

 

 

 Quando André Bazin escreveu sobre o mito do cinema total80 e a capacidade de 

mimese integral da natureza, ele explicitou que o cinema já nasceu com um mito 

fundante, e que é uma invenção em devir, ou seja, “o cinema ainda não está inventado”. 

Bazin, citando Georges Sadoul, afirma que o cinema começa como uma invenção 

científica, transformando-se em invenção artística e industrial, sempre em movimento. 

Assim como Birri afirmou que a “imageria” será o porvir do cinema e que o cinema 

moderno equivaleria a “sonhar velhos sonhos”, Bazin afirma que o cinema é um 

fenômeno idealista,  

 

a ideia que os homens fizeram dele (cinema) já estava armada em seu 

cérebro, como no céu platônico, e o que impressiona, acima de tudo, é 

a resistência tenaz da matéria à ideia, mais do que as sugestões da 

técnica à imaginação do pesquisador (BAZIN, 2014, p.21). 

 

 

Os mitos alimentam nosso imaginário, e mesmo tentando ignorar 

conscientemente sua existência, inconscientemente reagimos a eles. Durante  o Cinema 

Novo acreditou-se numa revolução por meio do cinema, quando se percebeu que o 

cinema muito mais que mimese também era discurso, e por que não um discurso 

revolucionário? Esse foi o pensamento que influenciou uma geração de cineastas e que 

já estava presente em Cinco vezes favela. A proposta revolucionária do Cinema Novo, 

encabeçada por Glauber Rocha, principal expoente do movimento, era clara: utilizar o 

cinema para revolucionar o país e o mundo. Conseguiram revolucionar o cinema. 

                                                           
79DIDI-HUBERMAN, Georges. O ponto de vista do sintoma: Warburg em direção a Freud. A Imagem 

sobrevivente. História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2013. 243-251 p. 
80 BAZIN, André. O mito do Cinema Total. In: O que é o cinema? São Paulo: Cosac Naif, 2014. 
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Não há como negar que o Cinema Novo foi o maior acontecimento no cinema 

brasileiro, pelo menos até o momento, mas também não há como negar que os filmes 

desse período possuem uma grande idiossincrasia. Como propor algo que era contrário 

ao cinema narrativo clássico e ao mesmo tempo ajudasse a compor um conjunto de 

ideias revolucionárias que precisavam ser difundidas ao “povo”? Hermetismo não 

combina com didática, assim como o povo, principalmente na fábula, é sempre algo a 

ser inventado, a ficção sempre inventa um povo que falta81. Quando em Cinco Vezes 

Favela é mostrado o povo, quem é esse povo inventado? O povo no filme é uma 

extensão dos realizadores, é como os realizadores acham que o povo deveria ser, o outro 

como eu queria que fosse, o “outro como eu”. 

Uma das capacidades do cinema é a de gerar catarses, e para que elas aconteçam 

é necessária uma cuidadosa construção fílmica: operar, através de vários recursos 

técnicos de dramaturgia e interpretação, de iluminação através da fotografia e da 

utilização do som em suas mais diversas formas, onde a empatia é um dos objetivos a 

serem alcançados, identificar-se, sentir o que o outro sente. Quando se constrói o “outro 

como eu”, o outro deixa de “existir”, e dificilmente se pode ter empatia pelo que não 

existe. 

Cinco Vezes Favela é composto por cinco episódios e no primeiro crédito 

inserido na tela, após o título inicial, afirma-se que este é “um filme do C.P.C. da UNE, 

Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes”, ou seja, desde o início já 

sabemos quem são os principais idealizadores do projeto, como pode ser visto na figura 

abaixo: 

                                                           
81 DELEUZE, Gilles. A literatura e a vida. In: Crítica e clínica. São Paulo: Ed. 34, 2004, p. 11-16. 

Figura 4 - Créditos iniciais do filme Cinco Vezes Favela 



44 
 

 É também nos créditos iniciais que identificamos a participação de Eduardo 

Coutinho como gerente de produção do filme. Coutinho foi um jornalista e cineasta 

brasileiro, considerado um dos maiores documentaristas da história de nosso cinema, e 

tinha como estilo privilegiar histórias de pessoas comuns. Dois anos depois do 

lançamento de Cinco vezes favela, Eduardo Coutinho estava filmando um projeto que 

deveria ser um longa de ficção, seria o mais importante do jovem cineasta até aquele 

momento: Cabra marcado para morrer. Tendo como atores e atrizes os próprios 

camponeses do Engenho Galileia, no interior de Pernambuco, inclusive um dos 

personagens, Elizabeth Teixeira, que interpretaria a si mesma. O filme chegou a ter duas 

semanas de filmagens, mas com o golpe militar de 1964, parte da equipe foi presa sob a 

alegação de ser comunista, e o restante da equipe se dispersou, interrompendo a 

realização do filme por quase vinte anos. Somente em 1981, o cineasta reencontrou os 

negativos de Cabra marcado para morrer, que haviam sido escondidos dos militares 

por um dos membros da equipe, e retomou o projeto. Decidiu, então, mudar a 

concepção original de filme de ficção para um documentário sobre a interrupção de suas 

filmagens e sobre a realidade das pessoas que seriam os atores do longa. Durante três 

anos, ele procurou e conseguiu localizar alguns atores da versão de 1964 e gravou 

entrevistas com eles. Cabra marcado para morrer foi finalizado e lançado em 1984, 

venceu mais de 12 prêmios em festivais internacionais, entre os quais, o prêmio da 

crítica internacional do Festival de Berlim e o prêmio de melhor filme no Festival du 

Réel (Festival do Real), na França. 

Quando assistimos hoje a Cinco vezes favela e Cabra marcado para morrer, 

podemos notar semelhanças entre o primeiro e algumas sequências do que seria o filme 

de ficção do segundo. As imagens ficcionais de Cabra marcado para morrer guardam 

sintomas parecidos com os de Cinco vezes favela, onde o “outro como eu” volta a 

aparecer. Um dos méritos de Cabra marcado para morrer está no gesto de unir duas 

concepções fílmicas num mesmo filme, onde o documental de quase duas décadas 

depois expõe claramente a fragilidade do material ficcional e ao mesmo tempo consegue 

demonstrar uma complexa humanidade, através do devir-revolucionário do Outro no 

material documental. Não estamos propondo juízo de valor entre concepções 

documentais ou ficcionais, mas sim uma análise de como imperava um mito da 

revolução social através do cinema entre os cineastas na década de 1960 e como isso 
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refletia em suas fábulas. Acreditava-se que havia no outro um “eu adormecido”, quando 

na verdade havia um Outro. O subalterno não precisava ser alertado ou estimulado, 

como pensado em Cinco vezes favela, o subalterno em Cabra marcado para morrer 

demonstra que nunca deixou de lutar, mas que também nunca foi ouvido. 

Em quase todos os episódios de Cinco vezes favela percebemos um forte caráter 

didático, maniqueísta, quase binário. Talvez o único que foge um pouco a essa regra 

seja Couro de Gato, de Joaquim Pedro de Andrade. Se a fábula precisa inventar um 

povo que falta, como afirma Deleuze, Cinco vezes favela demonstra que para o C.P.C. 

da UNE o povo é o subalterno favelado, variando seus personagens a depender do 

episódio, como será mostrado a seguir. 

 

 

UM FAVELADO  

 

 

O primeiro episódio de Cinco Vezes Favela é dirigido por Marcos de Farias e 

apresenta a favela e os favelados. A favela possui um “dono” que não reside no local, e 

aparece rapidamente. Seu rosto não pode ser identificado no banco de trás de um carro 

luxuoso com motorista, enquanto ordena uma truculenta ação de cobrança do aluguel 

Figura 5 - Frame do episódio: Um favelado 
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atrasado do “cara nordestino”. A favela é vista de fora, de baixo para cima, e os 

capangas do dono da favela sobem até a casa do nordestino e dão uma surra no mesmo, 

cobrando o aluguel. O nordestino é João, que vive com a companheira e o filho no 

“barraco”, veste roupas surradas e está desempregado. João procura emprego, mas 

devido às dificuldades, informa que pensou em falar com o “Pernambuco”, conhecido 

como “mau elemento”. Nesse episódio, e em uma atitude preconceituosa, pobre e mau 

caráter são características nordestinas. A companheira de João cata restos no lixão e 

lava roupas num riacho próximo. Até no lixo a disputa pelo mínimo é acirrada, e mesmo 

entre os catadores a violência acontece, como fica evidente na sequência em que uma 

das catadoras encontra um apito, mas duas crianças que também catavam lixo o tomam 

à força.  

João vaga pela favela e, quando chega até o centro da cidade, fica hipnotizado 

por uma máquina de assar frangos (conhecida como “televisão de cachorros”) e depois 

pela contagem de dinheiro na mão de um vendedor de banca de revistas. Retorna à 

favela e se reencontra com a companheira, que lavava roupas no riacho. Há 

cumplicidade entre os dois, mas João está triste por não ter conseguido emprego. 

Decide, então, bater na porta de Pernambuco à procura de ajuda. Ele o recebe, e mesmo 

ostentando uma boa casa, informa que não tem dinheiro, mas que poderia ajudar João 

com uma proposta de assalto a ônibus. Mostrado como um “bon-vivant”, Pernambuco 

vive rodeado de lindas mulheres, objetos de ostentação machista.  

 João acaba aceitando a proposta, mas no correr do evento é deixado para trás, 

sendo pego numa rua sem saída quando tenta pular um muro cheio de vidros. Suas mãos 

sangram e ele apanha dos passantes. Logo depois é levado preso pela polícia, numa 

sequência ao cair do sol, em que a população assiste à prisão através das janelas de suas 

casas. O tom do episódio, além do cunho machista e preconceituoso, demonstra também 

ser moralista. 
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ZÉ DA CACHORRA 

 

No segundo episódio de Cinco Vezes Favela, dirigido por Miguel Borges, uma 

família chega em uma favela grilada em busca de casa. Diferente do primeiro episódio, 

onde é demonstrado que a favela tinha um dono, agora uma narração em off explica que 

alguém “que se diz dono do morro”, na verdade é um grileiro, e que está esperando a 

valorização dos terrenos, antes de construir ou lotear. A narração informa que o grileiro 

mandou construir um barraco para guardar materiais, e é o único vago em toda a favela. 

A família é formada por um casal e cinco crianças. Eles chegam ao local cabisbaixos, 

sendo que o pai, Raimundo, sem camisa, carrega num carrinho de mão alguns utensílios 

e sacos de pano, e a mãe leva consigo os filhos menores. A favela agora é vista de 

dentro, algumas pessoas se divertem com jogos de tabuleiro, outras na janela observam 

a chegada da família. Raimundo se apresenta e informa que foram despejados, os 

favelados dizem que o grileiro não os incomoda, já que eles prometeram não receber ali 

mais pessoas. Nessa hora surge Zé da Cachorra que, com sorriso largo, diz que se “está 

no morro é do morro” e decide alojar a família no barraco do grileiro, contrariando a 

opinião de alguns favelados, que julgam que aquele fato pode gerar problema, mas Zé 

da Cachorra organiza algumas pessoas e aloja o pessoal. Nesse momento é mostrado o 

Figura 6 - Frame do episódio: Zé da Cachorra 
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grileiro, Bruno, aos beijos com uma mulher. Quando o telefone toca, ele atende e 

demonstra surpresa com o que ouve, desliga o telefone e faz outra ligação, para o “Dr.” 

Ferreira. Em seguida, avisa o filho, que está deitado com outra mulher, que “a farra 

acabou”. Este questiona: “mas a mamãe só volta na quarta-feira”, demonstrando que a 

farra de pai e filho com mulheres estava sendo feita à revelia da mãe.  

Ferreira chega à casa de Bruno, que lhe expõe a situação no morro, onde ele 

pretende construir prédios de luxo. Enquanto Bruno conversa com Ferreira, vemos 

imagens das mulheres em roupas íntimas na casa. Bruno explica que Ferreira tem tino 

para a política, mas não tem dinheiro, e como este tem proximidade com o morro, pode 

ajudar a retirar os moradores de lá. Em troca, Bruno ajudaria em sua campanha política. 

Ferreira decide procurar Zé da Cachorra para conversar e, entre uma cerveja e outra, 

decidem montar uma comissão para conversar com o grileiro. Alguns moradores ficam 

receosos e afirmam que era melhor Zé da Cachorra não participar da visita na casa de 

Bruno. Procuram Raimundo, para que participasse da comissão, mas ele está ocupado e 

decide não ir. A comissão de favelados chega à mansão do grileiro, sem Zé da Cachorra. 

Os favelados são recebidos na sala de estar da casa, enquanto o grileiro Bruno faz um 

discurso propondo a saída da família de Raimundo do barraco. Diz que acredita que 

tudo pode ser resolvido na paz, que Raimundo pode sair em umas duas semanas e que 

“compreende o drama de um pai de família que não sabe onde abrigar os seus filhos”, 

mas que não pode sair perdendo. Enquanto faz tal discurso moralista, vemos imagens 

das mulheres que estão na casa se divertindo e ouvindo som em alto volume. O grileiro 

Bruno pergunta se os favelados não desejam alguns “cigarros americanos”, mas eles não 

aceitam e partem de volta para a favela.  

Zé da Cachorra recebe a notícia no morro, encontra com a família de Raimundo 

e diz que “ninguém vai sair, nem daqui uma semana nem daqui a mil!”. O próprio 

Raimundo diz que é melhor ele sair, que tentará arrumar outro lugar, mas Zé da 

Cachorra sorri, olha para Raimundo e fala que ele não vai sair daqui a uma semana não, 

“vai sair é agora com mulher e cria”. Uma confusão de vozes se instaura e vai 

aumentando até tomar conta de toda a favela, momento em que Zé da Cachorra dá um 

grito com o punho fechado em riste: “chega!” E continua: “vai para a rua com mulher e 

filho! Eu fico no barraco, quero ver quem me tira!”  Zé da Cachorra não é complacente 
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com quem não decide lutar. Vemos, então, a família de Raimundo indo embora da 

mesma forma que chegou. 

 

 

COURO DE GATO 

 

 O terceiro episódio de Cinco Vezes Favela foi dirigido por Joaquim Pedro de 

Andrade e é um ponto fora da curva no longa, o que mais destoa dos outros episódios. 

Não é à toa que fez carreira solo e ganhou diversos prêmios, caminhando sozinho como 

curta-metragem em algumas instâncias de consagração cultural. Esse fato acaba por 

gerar um caráter “Frankenstein”, o que contribui para fragilizar criticamente o longa.  

 Couro de gato foi realizado antes (1960) e posteriormente incorporado ao longa 

(1962),  

foi o único dos cinco episódios a ser filmado e montado 

separadamente. Todos os outros segmentos seguiam os princípios do 

Centro Popular de Cultura da UNE, idealizando o favelado, 

apresentando o popular como elemento potencialmente 

revolucionário, ainda que sob diferentes matizes e interpretações.82  

                                                           
82 MALAFAIA, Wolney Vianna. Joaquim Pedro de Andrade: Modernismo e Cinema Novo. II 

JORNADA DISCENTE DO PPHPBC (CPDOC/FGV) INTELECTUAIS E PODER Simpósio 2 | Cinema 

e política cultural. Outubro de 2010. 

Figura 7 - Frame do episódio: Couro de Gato 
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Couro de Gato não possui diálogos e é montado como um mosaico, utilizando 

um narrador logo nos primeiros minutos do filme, encarregado de explicar que “quando 

o carnaval se aproxima, os tamborins não têm preço” e na “impossibilidade de melhor 

material, os tamborins são feitos com couro de gato”. O episódio contrapõe paisagens 

urbanas frequentadas pela classe média aos morros e favelas, os bares da orla e sua 

fartura gastronômica aos barracos carentes em alimentos, o policial ao favelado.  

Nesse episódio, a questão social não aparece como uma contradição absoluta, 

onde a luta de classes é a principal referência, mas como uma crônica, um enredo 

dramático onde todos os personagens desempenham múltiplos e complexos papéis, em 

alguns momentos como oprimidos, em outros como opressores. As crianças que 

aparecem no início do episódio subindo os morros carregando grandes latas na cabeça, 

trabalhando como engraxate ou vendendo queijos e amendoins sãos os mesmos que 

caçam ou roubam gatos para entregar aos fabricantes de tamborins, mesmo que às vezes 

se afeiçoem aos bichanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
http://cpdoc.fgv.br/jornadadiscente/trabalhos/Mesa_2_Monica_Kornis_Wolney_Vianna.pdf. Acessado 

em 27 de out. de 2018. 

http://cpdoc.fgv.br/jornadadiscente/trabalhos/Mesa_2_Monica_Kornis_Wolney_Vianna.pdf
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ESCOLA DE SAMBA ALEGRIA DE VIVER 

 

 

Figura 8 - Frame do episódio: Escola de samba, alegria de viver 

 

O episódio Escola de samba Alegria de viver foi dirigido por Carlos Diegues e 

gira em torno da contraposição entre a militância sindical e o carnaval. Gazaneu e Dalva 

descem o morro e logo abaixo está o presidente da escola de samba, Babaú, que 

combinou com homens e mulheres da comunidade “dar uma boa lição naquela macaca”, 

como ele chama a sindicalista. A lição consistia em as mulheres da escola, dançando e 

cantando em torno de Dalva, atrapalhar sua passagem, o que acarretou a derrubada de 

panfletos do sindicato que eram carregados por ela e acabaram pisoteados pelas 

mulheres do samba. É em torno desse conflito que o episódio se desenvolve. Em 

sequência que ocorre no interior do barraco, enquanto Dalva produz uma faixa para o 

sindicato, Gazaneu cobra sua aproximação com a escola de samba, com a comunidade e 

mais atenção no relacionamento dos dois. Mas a sindicalista argumenta: “Pra quê? Bater 

perna nesse barulho vazio. Esquecer o que está certo e o que tá errado?”. Ela afirma que 

ele tem que ouvir o que não quer, do contrário, tem que ir embora, já que ela foi quem 

pagou o barraco. A partir dessa discussão eles rompem o relacionamento.  
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Mais adiante, depois de Gazaneu fazer um empréstimo com agiotas para 

comprar materiais para a escola de samba, obter sucesso nos ensaios e preparo do 

desfile, ele vai à saída do trabalho de Dalva e leva consigo um grupo de crianças para 

lhe fazer uma apresentação carnavalesca, surpreendendo-a no fim do expediente. As 

crianças vão dançando e fazendo samba enquanto os trabalhadores saem. Gazaneu 

acena para Dalva e ouvimos uma voz, fora do quadro, chamando-a e dizendo que ela 

parasse de conversar e fosse distribuir os panfletos. Dalva fica apreensiva, olha para 

Gazaneu, mas escolhe a militância. Vemos, então, Gazaneu indo embora desiludido 

com as crianças.  

No fim do episódio, a contradição se reafirma. Dalva sobe o morro avista o 

ensaio da comunidade. Gazaneu mais três homens realizam os últimos ajustes para o 

desfile. Ouve-se a voz de um rapaz chamando aflito por Gazaneu. Dalva ouve o 

chamado e desvia o olhar para procurá- lo. O rapaz corre em direção de Gazaneu e avisa 

o grupo da chegada dos agiotas, que sobem as escadas em direção de Gazaneu e seus 

homens. Os dois grupos estão de frente um para o outro. Dalva observa a discussão. Os 

homens da escola de samba pedem para estenderem o prazo de pagamento do 

empréstimo para depois do Carnaval. Nesse momento, um dos agiotas põe fogo na 

bandeira da escola de samba. Ouve-se um grito de alerta, em meio à agitação. Um dos 

cobradores desfere um golpe no rosto de Gazaneu e, antes de sair, atira a bandeira em 

chamas contra o rosto de um dos homens da escola de samba, que tem a face queimada. 

Dalva desce o morro. Um rapaz observa com apreensão. Os homens da escola de samba 

se aproximam do ferido para socorrê-lo, mas o rapaz se afasta. Enquanto isso a 

comunidade prossegue animada com o samba. Nesse último encontro entre o casal, não 

há nenhuma aproximação ou conversa, mas a bandeira queimada, os homens feridos, a 

escola de samba endividada e alheia ao drama que envolve o financiamento do desfile 

indicam que Dalva estaria correta em suas críticas e postura, já que as "escolhas" da 

comunidade culminaram num destino trágico. 

Além do dilema em que vivem as duas personagens principais, há outro 

elemento que sugere uma “tomada de consciência”: vemos um rapaz jovem, que sempre 

aparecia observando os acontecimentos, ora abaixado do lado de fora de janelas, ora 

observando pelas frestas de portas. Como uma testemunha ocular de tudo o que 

acontece e, após assistir ao desfecho com os agiotas, abandona o desfile, retira sua 
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fantasia e sobe o morro na mesma direção em que foi a sindicalista Dalva, essa é a 

última cena do episódio, propondo a possibilidade de uma transformação. 

 

 

PEDREIRA DE SÃO DIOGO 

 

 

Figura 9 - Frame do episódio: Pedreira de São Diogo 

 

O último episódio de Cinco Vezes Favela é dirigido por Leon Hirszman, e 

contou com a montagem do experiente Nelson Pereira dos Santos (já havia realizado os 

longas Rio - 40 Graus, Rio - Zona Norte e Mandacaru Vermelho). O episódio inicia 

com um trabalhador tocando uma trombeta, a fim de alertar para a necessidade de 

evacuação de uma pedreira. Na mesma sequência vemos barracos no alto da pedreira, 

onde já existe uma favela, e um fiscal com sua prancheta. O trabalhador toca a trombeta 

mais uma vez, alertando agora para o acendimento dos detonadores. Os pavios são 

acesos e notamos a apreensão nos rostos dos trabalhadores da pedreira. Com a explosão, 

percebemos como cada vez mais as detonações impactam no dia-a-dia da favela e se 

aproximam dos barracos no alto da pedreira.  Após as detonações, os homens voltam a 
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trabalhar, as máquinas são religadas e notamos o fiscal da pedreira avaliando um 

gráfico. Logo após ele orienta um trabalhador a aumentar consideravelmente a carga de 

explosivos. Ao receberem essa informação, os trabalhadores param automaticamente o 

que faziam. Um deles está cabisbaixo ‒ nesse momento é inserida na trilha sonora a 

mesma música que tocou no primeiro episódio Um Favelado ‒ quando um outro 

trabalhador se aproxima e diz que também mora “lá em cima”. Na sequência é mostrada 

uma caixa de explosivos sendo levantada para o alto da pedreira. Um trabalhador diz 

“vai ser o fim”, outro comenta “os barracos vão cair”. Num impulso, um deles afirma: 

“precisamos impedir isso!”, mas outro rebate “e como podemos fazer?” Surge, então, a 

ideia de parar o trabalho, mas percebem que isso não adianta, já que eles podem ser 

substituídos por outras pessoas, como comenta um dos trabalhadores, citando um 

acontecimento ocorrido dessa mesma maneira, e onde essa iniciativa não foi suficiente 

para evitar as explosões. 

Surge a ideia de ir conversar com os favelados para que eles se unam e venham 

todos para a beira da pedreira, assim o protesto não atrapalharia quem lá trabalha. Um 

deles decide ir avisar aos favelados, mesmo sabendo que não poderia abandonar o 

serviço, e alguém questiona: e “se os favelados não aparecerem?” Alguém responde: “aí 

a gente explode a carga”.  Eles conseguem avisar aos moradores e voltam ao serviço na 

expectativa de que a união aconteça. Os moradores começam a se mobilizar e vão 

partilhando a informação com outros. Chega o momento da detonação e a primeira 

trombeta é tocada, informando que os trabalhadores da pedreira devem evacuar o 

espaço. O fiscal aparece com sua prancheta observando a movimentação. Os 

trabalhadores vão saindo, observando se aparece alguém no alto da pedreira, a tocha é 

acesa e pela segunda vez a trombeta é tocada, informando que o pavio do detonador vai 

ser aceso, o fiscal permanece atento. Aparece um morador no alto do morro, e depois 

outro, e mais outros, até encher toda a beira da pedreira de moradores da favela. O fiscal 

fica atônito com a situação e os trabalhadores da pedreira começam a sorrir levemente, 

às escondidas do fiscal. O trabalhador com a tocha sinaliza para o fiscal sobre os 

favelados no alto da pedreira e este não sabe o que fazer. Logo depois vemos a máquina 

de moer pedras parando e o fiscal indo embora. Trabalhadores na pedreira e moradores 

da favela sorriem, vemos o alto da pedreira lotada de moradores e logo depois o letreiro 

indicando - Fim. 
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É inegável a vontade de realizar uma revolução dos realizadores do filme, 

revolução no sentido de alterar o que está posto de forma desigual, de lutar a favor dos 

“mais fracos”. O pensamento é claro e bastante direto, o povo é o subalterno favelado 

pobre e desempregado que não deve optar pelo mais fácil (Um favelado), que necessita 

de uma liderança com pulso firme e sem medo de lutar (Zé da Cachorra), que tenta se 

virar de todas as formas para sobreviver (Couro de Gato), que precisa trocar o carnaval 

pela militância (Escola de samba alegria de viver) e que deve se unir e lutar se deseja 

mudar algo (Pedreira de São Diogo). O longa é como um manual didático narrativo de 

uma revolução, tendo o cinema como elemento catalisador. Os realizadores só se 

esqueceram de combinar isso com os espectadores.  

Cinco Vezes Favela possui sintomas de uma construção fílmica pautada num 

processo comunicativo com a estrutura de um circuito linear de comunicação83, onde é 

pensado o espectador como receptor passivo diante do filme-mensagem criado pelos 

realizadores-emissores, como afirma Stuart Hall em seu já clássico artigo 

Codificação/decodificação, ou seja, a partir das teorias da recepção identificou-se que o 

circuito comunicacional não é tão linear, nem tão circular como os realizadores 

acreditavam na época da produção do longa. 

Os sintomas em Cinco Vezes Favela apontam para uma construção fílmica da 

subalternidade numa estrutura circular linear ideal, já que se acreditava que não haveria 

ruídos ou mudanças de direção no processo comunicativo: o realizador-emissor enviaria 

a mensagem “revolucionária” para o espectador-receptor que as receberia de forma 

passiva. Os gestos dos realizadores estão guiados pelo sentimento de revolução, num 

período histórico pré-golpe de 1964, quando eles acreditavam que através da arte 

cinematográfica, do poder simbólico dessa arte, pudessem mostrar aos espectadores que 

não havia outro caminho para eles a não ser através da luta, da revolução. Não contaram 

com o amplo desinteresse pelas questões do filme dos espectadores que frequentavam o 

cinema – classe média em sua maioria – o que seria provado pelo golpe civil-militar 

dois anos depois. 

 Os subalternos estão presentes no filme, são personagens na obra, mas não 

foram consultados, suas “falas” são dos realizadores, não é um filme da favela e sim 

                                                           
83 HALL, Stuart. Codificar/Decodificar. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Ed. da UFMG, 

Belo Horizonte, 2003. 353-404 p. 
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sobre uma “favela que falta” para os realizadores, a favela que deveria ser, na visão do 

C.P.C. da UNE e dos realizadores, jovens intelectuais de classe média, que se 

arrogavam o direito de saber o que era melhor para a favela ou para o “povo”. 

  

 

 

O CINEMA COMO ARMA DE LUTA 

 

 

A câmera fotográfica e de cinema, principalmente as portáteis, já foram 

comparadas com armas de fogo e ainda hoje vemos imagens fazendo essa alusão, não 

somente devido à similaridade física entre ambas (ver figura 10), mas também devido a 

toda uma história de lutas pelo poder simbólico.  

 

 

Os Estados Unidos foram o país que mais soube aproveitar das potencialidades 

simbólicas do cinema e não à toa construiu uma das maiores indústrias em todo o 

mundo, somente perdendo para a Índia, em termos de quantidade de filmes anualmente 

produzidos, sendo que ganha largamente em termos de penetração de suas produções 

em países estrangeiros. Os Estados Unidos perceberam muito cedo a força do cinema na 

perpetuação de ideias e pensamentos, sempre o utilizando como importante ferramenta 

de transmissão e dominação cultural, uma arma simbólica. 

Durante o período histórico de Cinco vezes favela, início da década de 1960, o 

Brasil buscou uma nova proposta de cinema, que aliasse uma estética cinematográfica 

diferenciada do que se vinha fazendo os EUA e, ao mesmo tempo, utilizasse o cinema 

também para difundir ideias revolucionárias. O surgimento do Neo Realismo na Itália, 

Figura 10 - Arma de fogo e câmera de cinema Super8 
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após a segunda guerra mundial (1945), plantou uma semente para várias outras 

cinematografias em todo o mundo. A proposta de baratear os custos, filmando em 

exteriores, com atores não profissionais, e tratar de histórias e personagens comuns, 

mostrando o dia-a-dia de trabalhadores e desempregados marcou a história do cinema. 

Dez anos depois, já nos fins das décadas de 1950, surgiram a Nouvelle Vague na 

França, o Novo Cinema na Alemanha, dentre outros no mundo, e a partir da década de  

1960 aqui no Brasil aparece o Cinema Novo, engrossando o caldeirão de novas 

possibilidades do fazer cinema.  

Naquele momento, além de buscarem novas formas de construções fílmicas, os 

cineastas encontravam-se imbuídos do desejo de promover a revolução. Foi o período 

em que se acreditou numa possibilidade real de transformação social através do cinema, 

que havia saído dos estúdios com o Neo Realismo Italiano e ido para as ruas. Com o 

advento da Nouvelle Vague, ele se desvencilhou também dos tripés e dos travellings. 

Tanto aqui no Brasil quanto em outros países, os realizadores passaram a operar como 

“armas de luta”, criando discursos que se opunham ao que estava posto pelos poderes 

instituídos. O Cinema Novo no Brasil se mostrou um dos momentos mais profícuos do 

nosso cinema, principalmente em termos estéticos, uma vez que quebrou diversos 

paradigmas, sendo um deles justamente a inserção do subalterno na tela, “dando sentido 

afirmativo e transformador para os fenômenos ligados a fome, à pobreza e a miséria 

latino-americanas”84. 

Os diretores do Cinco vezes favela pertenciam à classe média e se imperou uma 

visão iluminista e positivista nesse filme. O que é também percebido em alguns filmes 

do Cinema Novo, além disso, o forte hermetismo em muitos deles verificado (o que não 

acontece em Cinco vezes favela), levou a uma opacidade85, em contraste com a 

transparência e linearidade do cinema estadunidense da época. A crítica do Cinema 

Novo ao cinema hegemônico não foi feita de forma contida e com os olhos abertos, de 

modo a se verificar o que deveria ser mudado e o que poderia ser aproveitado. Ela vinha 

carregada da ideologia da revolução, o que na maioria das vezes cegava os realizadores 

e exterminava por completo qualquer possibilidade de aproveitamento das possíveis 

                                                           
84 Bentes, Ivana. Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome. In 

Alceu. Vol. 8 – n. 15, 2007. 

 242-255 p.  
85 XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: entre a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e 

Terra, 1977. 
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qualidades do que era criticado. Por outro lado, essa imensa vontade de negar o cinema 

hegemônico acabou por levar à criação de uma das cinematografias mais criativas e 

originais do mundo, mas ao mesmo tempo das mais herméticas, o que afastou grande 

parte do público. A proposta contra hegemônica do Cinema Novo para funcionar 

precisaria de uma eficácia no mínimo tão poderosa quanto a hegemônica, no sentido de 

atrair os espectadores, principalmente os considerados subalternos. Porém, acabou 

atraindo a crítica especializada, que diferente dos subalternos, também fazia parte da 

classe média, e muitas vezes da classe alta.  

Talvez seja esse o grande paradoxo do Cinema Novo, já que um projeto que se 

pensava popular, dificilmente alcançou esse diálogo, sendo até hoje desconhecido pela 

maioria da população brasileira. A esse respeito, não se pode desconsiderar o campo de 

batalha86 audiovisual, visto que a maioria das grandes emissoras de televisão aberta 

nunca tiveram interesse em valorizar, divulgar ou distribuir tais filmes, tidos como 

subversivos. Levando-se em conta a penetração profunda da televisão aberta nos lares, 

entendemos que os grandes meios de comunicação têm sua parcela de responsabilidade 

no desconhecimento das produções cinemanovistas pelo grande público. 

Em Cinco vezes favela não notamos o hermetismo como identificado em alguns 

filmes do Cinema Novo. Pelo contrário: algumas vezes notamos na construção do filme 

até mesmo a linearidade transparente característica do cinema hegemônico. Sua 

principal fragilidade está em adotar um discurso de denúncia e vitimização diante da 

pobreza e de desconsiderar a falta de interesse do público pelo assunto, ao encarar o 

espectador como alguém à espera de quem o ensinasse como fazer a revolução que 

subverteria sua condição de esmagamento socio-econômico.  

Um fator crucial em Cinco Vezes Favela é o caráter simbólico da obra artística, 

principalmente quando pensamos em cultura brasileira. Ainda hoje vemos filmes ou 

qualquer outro produto audiovisual produzido no Brasil, distribuídos em emissoras de 

televisão ou por meio de streaming, sem nenhuma ousadia ou criatividade. A tentativa 

de pensar um “povo que faltava” é a grande marca em Cinco vezes favela. Uma 

                                                           
86 O pesquisador argentino, Gerard Yoel (2015, 20 p.), traz as palavras do cineasta e crítico de cinema 

Jean-Louis Comolli: “O cinema é um campo de batalha que se situa ‘entre’ as imagens, entre a ‘coisa’ e 

sua ‘representação’ – como diria Henri Bergson (1999), no prólogo Matéria e memória –, entre as 

imagens projetadas e as construídas pelo espectador. Campo de batalha que se desloca para a 

exterioridade, ampliando a cena, estendendo-se além dela, permanecendo na escuridão do “entre dois” 

para capturar aquilo que, embora escondido, às vezes se transforma no ‘real’, na ‘verdade’ de uma 

imagem”. 
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produção toda filmada nas favelas, além da aproximação da produção do filme com os 

moradores do morro do Pavãozinho, mesmo que ainda distanciada do núcleo criativo, 

foi uma atitude revolucionária, principalmente devido a alguns acontecimentos anos 

antes, como demonstrado nas palavras de Sheila Schvarzman: 

 

Em Favella dos meus amores (1935), por exemplo, despontam 

preocupações sociais: há partes filmadas numa favela com moradores 

que participam do elenco. Essa ousadia87 – ou má intenção, segundo a 

polícia88 – valeu uma noite de cadeia para Humberto Mauro, por estar 

atentando contra a nacionalidade ao mostrar negros em um filme.89 

 

 

Logo em seguida explodiu o Cinema Novo, genial e paradoxal, ajudando o 

cinema a pensar a diferença e demonstrar que era possível pensar um “Brasil que 

faltava” na tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 “Por conta dessa saída do estúdio para filmagens na favela e do uso de atores não profissionais em 

1935, Alex Viany chama a atenção sobre esse trabalho, onde Mauro teria precedido a invenção do que 

viria a ser o neo-realismo”. 
88 “Foi essa a acusação da polícia para prendê-lo para investigação. A filmagem deste enredo 

supostamente engajado e a prisão de Mauro ocorrem ambas em 1935, ano do Levante Comunista, 

momento em que questões sociais, ainda que de forma romântica e edulcorada, faziam parte das 

preocupações políticas e da trama de filmes internacionais”. SCHVARZMAN, Sheila. Humberto Mauro e 

as imagens do Brasil. São Paulo: Edunesp, 2004. 
89 SCHVARZMAN, Sheila. Bonequinha de seda, enfim um filme fotogênico. In: SOARES, Rosana de 

Lima; JR, Rubens Machado; ARAUJO, Luciana Correa de. Estudos de Cinema - Socine VIII. São Paulo: 

Socine, 2012. 265 p. 



60 
 

ENTRE UM FILME E OUTRO 

 

 

Pensando no biscoito recheado, que é formado pela transição dos três filmes 

desta pesquisa – Cinco vezes favela, Ladrões de Cinema e 5x Favela, agora por nós 

mesmos – retornamos à difícil tentativa de “perceber as coisas pelo meio”, como 

afirmam Deleuze e Guattari90. O fato é que, de um filme para outro, existem mudanças 

na construção fílmica da subalternidade. Apontamos, anteriormente, alguns sintomas 

em Cinco vezes favela, demonstrados nos ‘gestos dos realizadores em construir 

filmicamente um “outro como eu”, na tentativa de acordar um ente adormecido, ou de 

ensinar/aprender como se fazer uma revolução. Cinco vezes favela caminha sempre 

nesse sentido, didático e pedagógico, como se o “outro” (subalternos) precisasse da 

ajuda que o “eu” (realizadores) acha necessária. Em Ladrões de Cinema ocorrem 

mudanças na construção fílmica da subalternidade, o outro não é mais identificado 

somente com os realizadores, no sentido revolucionário de Cinco vezes favela, de querer 

alterar o que está posto, mas também é visto através da diferença que os une.  

        Quando o realizador Fernando Coni Campos “rouba” o cinema, fazendo um 

filme dentro de outro, os próprios personagens do filme também “roubam” o cinema de 

Fernando Coni Campos, já que se tornam os “realizadores” do segundo filme, que passa 

a acontecer sem aviso prévio dentro do primeiro e sem muitas explicações de quando é 

um ou de quando é outro, o que só podemos inferir através dos diálogos e figurinos.  

Segundo o dispositivo do “biscoito recheado”, Ladrões de Cinema está entre o 

primeiro Cinco vezes favela e o segundo 5x favela, agora por nós mesmos, dessa forma, 

definimos dois pontos cruciais para a pesquisa: o primeiro é o “entre” o Cinco vezes 

favela e o Ladrões de Cinema e o segundo é o “entre” o Ladrões de Cinema e o 5x 

favela, agora por nós mesmos. Pensando sincronicamente, teríamos décadas de 

separação entre esses filmes. Cinco vezes favela é de 1962 e Ladrões de Cinema de 

1977, ou seja, a distância temporal entre um e outro é de 15 anos. Já de Ladrões de 

Cinema para 5x favela, agora por nós mesmos, que é de 2010, já são 33 anos. Essas 

distâncias somam 48 anos, quase meio século. Seria inviável se a pesquisa ocorresse 

                                                           
90 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Rizoma. In: Mil Platôs (Capitalismo e Esquizofrenia) Vol.1 

São Paulo: Editora 34, 1995. 34 p. 
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somente de forma sincrônica, o que justifica o uso do dispositivo do “biscoito 

recheado”, que nos permite cotejar as obras de forma diacrônica, ou até anacrônica, 

buscando as mudanças nas transformações das construções fílmicas da subalternidade 

nas obras citadas. Não há como não lembrar aqui do livro Introdução a uma verdadeira 

História do Cinema, de Jean Luc Godard, quando os filmes são estudados como 

elementos arqueológicos, e que de certa forma é referência nesse trabalho. 

Além de Ladrões de Cinema se situar entre os outros dois filmes, tanto 

historicamente, quanto através da proposta do biscoito recheado, ele também utiliza a 

metalinguagem, já que um filme (o dos favelados) é construído dentro de outro (o do 

realizador) e a diferença é o que move o filme resultante dos dois. Dessa forma, 

Fernando Coni Campos propõe um debate sobre o cinema em geral. 

Ladrões de Cinema mescla diferentes formas de narrar. Ele inicia com imagens 

coloridas do carnaval no Brasil, e o primeiro plano, ou primeira imagem do filme, é de 

um grande oratório de três espaços (ver figura abaixo) sendo transportado na multidão 

durante o carnaval carioca. No oratório, uma das imagens se assemelha à de Jesus (do 

lado esquerdo) - que também pode ser tomada como de Antônio Conselheiro, pois está 

segurando um cajado. Outra imagem se assemelha à de Maria (do lado direito) e no 

meio vemos dois seres sem rostos (o “povo”?) carregando uma cruz, sendo que em seu 

Figura 11 - Primeiro plano do filme Ladrões de Cinema 
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topo encontra-se um chapéu de cangaceiro, semelhante ao usado por Lampião. Na base 

desse oratório podemos ver a frase do livro Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha, 

uma das prédicas do Antônio Conselheiro: “O sertão vai virar praia”, frase dita durante 

a fundação de Belo Monte, comunidade criada por ele em Canudos à revelia da 

República.  

Essa mesma frase foi também retomada por Glauber Rocha em Deus e o Diabo 

na Terra do Sol (1964), de forma um pouco diferente: “o sertão vai virar mar, e o mar 

vai virar sertão”, usada na letra da canção escrita por Glauber e cantada por Sergio 

Ricardo, que dá o tom da corrida de Manuel em direção ao mar, sequência que se tornou 

icônica na história do cinema brasileiro.  

Ladrões de Cinema faz uma compilação entre a marca de Lampião (chapéu de 

cangaceiro), Os Sertões, de Euclides da Cunha (através da frase “O sertão vai virar 

praia”), o que nos remete a Deus e o Diabo na Terra do Sol. Toda uma cultura pautada 

no espírito revolucionário, desde a história oral, passando pela literatura e pelo cinema, 

sendo que todos esses elementos aparecem amalgamados na primeira imagem do filme, 

que acontece durante um carnaval, festa que, simbolicamente, seria o oposto da 

militância ou atitude revolucionária, como foi demonstrado no episódio Escola de 

samba Alegria de viver, de Cinco vezes favela. Para afirmar tal atitude irônica, o 

segundo plano de Ladrões de Cinema mostra mulheres dançando vestidas com roupas 

curtas, espadas e chapéus de “cangaceiras”, e outras logo atrás com réplicas de 

espingardas e chapelões de “capitães do mato”, além de canhões de guerra. É como se o 

filme nos dissesse que a revolução está no carnaval, da mesma forma que no carnaval 

também há revolução, o que nos remete as campanhas políticas contemporâneas, onde 

as festas e comícios se transformaram em “carnavais” para militantes. 

O terceiro plano de Ladrões de Cinema pode ser considerado brechtiano.  

Diferente dos dois anteriores que são coloridos, este é em preto e branco, sendo inserida 

uma trilha sonora não diegética, que se mixa ao samba dos dois planos anteriores, 

enquanto é mostrado um cinegrafista vestindo um macacão listrado e com estrelas 

brancas, em alusão à bandeira dos EUA, carregando uma câmera de cinema no ombro. 

Ao lado vemos um outro homem que dá instruções, como um diretor de cinema. O 

cinegrafista está filmando justamente o oratório que vimos antes, enquanto o “diretor” 

orienta o que o cinegrafista deve filmar, justamente o primeiro plano que foi exibido 
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anteriormente. Esse terceiro plano revela que há alguém por trás das imagens que 

estamos vendo, é a quebra da quarta parede. Nesse mesmo plano, em preto e branco, os 

créditos iniciais do filme são inseridos na tela, título e direção, sendo que os próximos 

planos são divididos entre coloridos (o que a equipe estadunidense está filmando) e 

preto e branco (o filme dentro do filme), enquanto são inseridos os outros créditos 

iniciais, um dos quais chama nossa atenção com os dizeres: “participação fundamental 

O POVO DO MORRO DO PAVÃOZINHO”. Logo depois aparecem índios, que 

rodeiam a equipe de cinema e roubam os equipamentos de gravação, deixando todos os 

membros da equipe de filmagem no chão. 

Após o ocorrido, mostra-se um grupo de homens comemorando num boteco, 

enquanto mexem nos equipamentos de gravação, quando se percebe que eram os 

favelados, moradores do morro do Pavãozinho fantasiados de índios, os quais 

executaram o roubo. Na comemoração, Luquinha (Jean-Luc Godard91) e Fuleiro 

(Samuel Fuller92) se empolgam de tal forma com a “magia” dos equipamentos que 

decidem não mais vendê-los, e sim usá-los para fazer um filme na favela93. A maioria 

do grupo aceita a proposta, mas Silvério não concorda com a ideia e afirma que se não 

venderem ele irá contar aos gringos onde estão os equipamentos, já que foi ele quem fez 

o primeiro contato com a equipe de filmagem, possuindo até cartão de contatos, e tinha 

conhecimento onde eles estavam para que o roubo acontecesse. Nesse instante Fuleiro 

diz: “A coisa mais errada que um cara pode fazer é ser dedo duro!”, em referência aos 

entreguistas em épocas sombrias da ditadura militar à qual o Brasil se encontrava 

submetido. Após ser expulso do boteco, aos pontapés, Silvério cabisbaixo encontra-se 

com Ruy Zebra, interpretado por Grande Otelo, personagem que anda sempre com uma 

pasta embaixo do braço, na qual aparece escrito “O homem do surdo”. Ruy Zebra cobra 

de Silvério o valor de um jogo do bicho, Silvério desabafa com Ruy Zebra sobre o 

roubo e explica que não conseguiu o dinheiro, pelo fato de os companheiros não 

quererem vender os equipamentos, e sim fazer cinema. Ruy Zebra fica extasiante com a 

                                                           
91 Coni Campos afirma em seu livro que os nomes dos personagens eram referência aos cineastas. In: 

CAMPOS, Fernando Coni. Cinema: sonho e lucidez. Rio de janeiro: Azougue. 2003. 
92 Idem. 
93 Samuel Fuller, cineasta estadunidense, fez uma participação em O Demônio das Onze Horas (1965), de 

Jean-Luc Godard. Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo) vai até ele numa festa em Paris e pergunta 

“sempre quis saber, o que é o cinema, exatamente?” e Fuller responde, em inglês, “um filme é um campo 

de batalha. É amor, ódio, ação, violência, morte. Em uma palavra: emoção.” 
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notícia e explica que a pasta que sempre carrega na mão é o argumento de um filme, e 

caso Silvério consiga convencer o grupo a realizá-lo, fica tudo certo entre eles.  

O grupo formado por Luquinha, Fuleiro, Urso e Gordo reúne-se para pensar qual 

filme será feito, logo após chega também o Índio, que propõe um filme sobre O 

Guarani. Fuleiro sabe que é necessário um enredo, uma história, no lugar de simples 

paisagens para se fazer um filme, como queria Luquinha, até que entre as ideias de se 

realizar um filme, decidem por fazer um filme histórico, sobre Tiradentes, o “herói de 

nossa independência, que morreu na forca pelo Brasil”. E assim, numa mesa de bar, 

definem o filme que seria feito. Ruy Zebra aparece quando a decisão sobre o filme já 

estava tomada e, ao sugerir realizarem um filme intitulado “O homem do surdo”, 

ninguém lhe dá ouvidos. 

Esses são os primeiros quinze minutos de Ladrões de Cinema, onde no primeiro 

momento a aparição dos subalternos se dá através de “máscaras”, quando os favelados 

aparecem fantasiados de índios, etnia que foi massacrada, não somente aqui no Brasil, 

mas também em toda a América. Na contemporaneidade, os índios são símbolos de 

resistência anticolonial em qualquer lugar do mundo. Os sintomas nos gestos de 

mascarar os subalternos favelados com indumentárias indígenas apontam para a 

construção fílmica da subalternidade num sentido de prestação de contas ao passado 

colonial, numa inversão de papéis, onde agora os índios que assaltam os colonizadores 

na tentativa de tomar a força o poder simbólico, através do roubo dos equipamentos de 

gravação. 

É importante observar que quando os favelados decidem não vender os 

equipamentos e no lugar disso fazer um filme, essa não é uma ideia nova no morro. O 

Ruy Zebra sempre pensou em fazer um filme com seu argumento, só lhe faltavam 

equipe e equipamentos, mas ironicamente “O homem do surdo” permanece no silêncio, 

já que eles escolhem filmar a história do Tiradentes. 

 Em Ladrões de cinema, a visão do outro não é mais uniforme, como em Cinco 

Vezes favela, não é mais o mesmo outro, o mesmo subalterno, uma massa unívoca, um 

“povo que falta”. No filme de Coni, o subalterno está sempre sendo inventado e se 

inventando, não ocupando mais uma categoria monolítica e indiferenciada. 
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METACINEMA E SUBALTERNIDADE 

 

 

Ladrões de Cinema, segundo Fátima Chinita, pode ser considerado um 

“metacinema”:  

o termo “metacinema” está longe de possuir uma definição inequívoca, 

sendo, ao invés, alvo de diferentes apreciações consoante os autores que 

o referem, muito na linha do que também sucede com a expressão 

“cinema reflexivo” com a qual é muitas vezes, erradamente, conotado. 

Concebendo o cinema reflexivo como todo o material fílmico que 

expõe a artificialidade intrínseca a todas as manifestações de arte 

cinematográfica, não podemos deixar de realçar as três características 

de partida que consideramos indispensáveis para a existência de 

metacinema, que daquele faz parte: (a) a exposição deve incidir sobre a 

problemática do cinema como coisa ou actividade que se faz (o que 

difere substancialmente dos retratos do mundo do cinema e das vidas 

dos seus agentes profissionais); (b) a exposição deve ser consciente e 

deliberada (devendo assumir-se como um discurso, por parte do autor, 

sobre a essência do cinema, reportando-se ao material fílmico em 

sentido lato ou aos actos de criação e acolhimento); (c) a exposição 

deve ser integral, ocorrendo ao longo de todo o filme, e deve 

manifestar-se, directa ou indirectamente, na temática da obra (o que 

invalida automaticamente a adopção de contextos cinematográficos 

como mero pano de fundo narrativo). 94  

 

Assistindo a Ladrões de Cinema, percebemos como ele se encaixa nas palavras 

de Chinita e gostaria de ressaltar que ela usa o termo “essência” sem que esse tenha um 

caráter metafísico e sim associado àquilo que é mais básico, mais físico no cinema, 

como, por exemplo, a película cinematográfica.  

Ladrões de Cinema, mais que um filme sobre o Brasil, é uma obra sobre o 

cinema brasileiro e, poderíamos mesmo afirmar sobre cinema em geral. Temos um 

filme realizado em 1977 sobre o roubo praticado contra uma equipe norte americana, 

ano em que o cinema hollywoodiano vivia o auge dos blockbusters ‒ com a estreia do 

primeiro “Guerra nas Estrelas”95 e “Encontros imediatos do terceiro grau”96 ‒, ou seja, 

de filmes que representavam o poder hegemônico americano na sétima arte. O 

metacinema que é o filme de Coni Campos dialoga com a história, quando nos 

primeiros planos do filme vemos imagens simbólicas do nosso país; depois demonstra-

                                                           
94 CHINITA, Fátima. Do metacinema auto-reflexivo como forma de enunciação autoral. Tese de 

doutorado. Universidade de Lisboa, 2013 
95 Star Wars.George Lucas, EUA, 1977.  
96 Close Encounters of the Third Kind. Steven Spielberg, EUA, 1977. 
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se que essas imagens foram produzidas por uma equipe estrangeira e, na sequência, esse 

olhar estrangeiro é barrado pelo roubo dos equipamentos por “índios”, é quando temos 

um corte. O ato físico do roubo desencadeia uma guerra simbólica, tomando à força o 

direito de falar ‒ mesmo que essa não tenha sido a primeira intenção dos favelados. 

Em Ladrões de Cinema, além da alusão ao título italiano de Ladrões de 

Bicicleta, outros países em conjunto com o Brasil estão também contextualizados: os 

EUA, pelos produtores roubados; a França, pelo fato de Jean Claude Bernardet atuar 

como Claude Rouch (numa referência clara ao Jean Rouch, etnólogo francês e 

realizador do “cinema direto”, que explorou o documentário e a docuficção, criando um 

subgênero: a etnoficção), “um branco que sabe falar nosso idioma”, o “amigo francês” 

que chega no morro falando sobre o Cinema Novo brasileiro. É justamente quem auxilia 

os favelados com informações técnicas sobre os equipamentos, dá orientações de como 

filmar, além de doar os negativos para a produção na favela.  

Jean-Claude Bernardet é um teórico de cinema, crítico cinematográfico, cineasta 

e escritor brasileiro. Nasceu na Bélgica, de família francesa, se naturalizando brasileiro 

em 1964, e dedicou sua vida à pesquisa e produção do cinema brasileiro, principalmente 

o Cinema Novo. Percebemos hoje que o significado de sua participação em Ladrões de 

Cinema vai muito além de questões afetivas. A evocação da presença da França no 

filme de Coni Campos nos leva ao Brasil colonial, como observamos nas palavras de 

Leandro Carvalho97: 

 

Desde a chegada dos portugueses no Brasil, em 1500, os 

territórios recém-descobertos despertaram grandes interesses de outros 

povos europeus. (...) A França foi o primeiro reino europeu que 

contestou o Tratado de Tordesilhas (1494), que dividiu as terras 

descobertas na América entre Portugal e Espanha. O litoral brasileiro 

era constantemente frequentado pelos franceses desde o período da 

extração do pau-brasil. Os franceses, nessa época, mantinham 

permanentes contatos com os povos indígenas e dessa relação 

articulavam acordos e alianças com esses povos. (...). Sob a influência 

francesa, algumas partes do litoral brasileiro ganharam diversas feitorias 

e fortes (militares). O principal povo indígena que perpetuou a aliança 

com os franceses foi o Tamoio. Deste acordo surgiu a Confederação dos 

Tamoios (aliança entre diversos povos indígenas do litoral: tupinambás, 

                                                           
97 CARVALHO, Leandro. "Invasões francesas no Brasil Colonial"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/historiab/invasoes-francesas-no-brasil-colonial.htm>. Acessado em 27 de 

out. de 2018. 
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tupiniquins, goitacás, entre outros), que possuíam um objetivo em 

comum: derrotar os colonizadores portugueses. 

Durante cinco anos, aproximadamente, ocorreram diversos 

conflitos entre os portugueses e a Confederação. No ano de 1567, os 

portugueses derrotaram a Confederação, extinguindo-a e expulsando os 

franceses do território colonial. (CARVALHO, 2018) 

 

A construção fílmica da subalternidade em Ladrões de Cinema perpassa muitos 

anos de história e demonstra como é complexo tratar dessas questões em um país que 

foi colônia durante tantos anos. O metacinema de Campos mostra-se extremamente 

contemporâneo, principalmente com relação à ambiguidade instalada, quando os 

favelados decidem fazer um filme e escolhem como temática a figura de Tiradentes, já 

que precisam se aprofundar na história e vão buscar informações nos livros. Mas por 

quem são escritos os livros? Quem escreve a história oficial? Com certeza não foram os 

subalternos. Da mesma forma, quando decidem fazer o filme, mas não tem a mínima 

ideia do que precisam além da câmera e do gravador de som para realizar seu intuito, 

têm de recorrer a um francês ‒ uma “potência estrangeira” ‒ para lhes ensinar sobre a 

necessidade do negativo, o material sensível de gravação.  

A proposta dos favelados é criar um filme a partir de uma visão do morro, 

todavia essa visão tem como base o material escrito pelos dominantes, pelos 

vencedores, a qual paradoxalmente tornou-se a visão conhecida pela maioria. Jean 

Claude Bernardet afirma em entrevista98 que esse ponto corresponde a uma “armadilha” 

do filme, um problema. O crítico acredita que Fernando Coni Campos teria feito 

Ladrões de Cinema em resposta ao filme Os inconfidentes99, de Joaquim Pedro de 

Andrade, como uma contrapartida popular ao cinema feito pelos intelectuais de classe 

média, mas que no fundo isso não acontece.  

Não vemos, porém, essa questão como um problema ou armadilha, e sim como 

potência, já que expõe como a questão da subalternidade é muito mais complexa e 

escorregadia do que imaginamos, e que o “povo”, defendido por Bernardet como uma 

estrutura fixa, para nós está mais próximo de um conceito em devir, voltando a dialogar 

com Spivak, sobre a impossibilidade de os subalternos serem ouvidos, mesmo quando 

                                                           
98 BERNARDET, Jean Claude. https://www.forumdoc.org.br/jean-claude-bernadet. Jean Claude 

Bernardet comenta Ladrões de Cinema. Acessado em 27 de out. de 2018. 
99 OS Inconfidentes. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Produção: Filmes do Sêrro. Roteiro: Joaquim 

Pedro de Andrade, Cecília Meireles e Eduardo Escorel. Intérpretes: José Wilker, Luís Linhares, Paulo 

César Peréio, Fernando Torres, Carlos Kroeber e outros. Rio de Janeiro (Brasil/Itália): Mapa Filmes, 

Grupo Filmes, Embrafilme, 1972. (1h 40min.). 

https://www.forumdoc.org.br/jean-claude-bernadet
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eles falam ou filmam. Talvez o aspecto mais interessante a ser extraído das palavras de 

Bernardet seja justamente o questionamento que ele faz a respeito de ter sido Tiradentes 

o “herói” escolhido pelos favelados para ser homenageado. Os favelados teriam se 

prendido muito mais a uma construção simbólica do herói do que ao homem 

propriamente dito, já que tal construção foi pensada por quem escreve a história oficial, 

que escolheu um homem branco, não pertencente à população mais pobre nem 

escravizada, e sim um alferes (algo como um Segundo Tenente), como grande 

revolucionário. “Por que não Zumbi dos Palmares?” Questiona Bernardet. E logo depois 

cita o historiador Carlos Guilherme Mota, afirmando que para Tiradentes e para os 

outros inconfidentes, vindos de uma classe dominante do país, não existiria uma 

possibilidade de revolução e sim de reforma, já que eles faziam parte dos “poderosos”, 

e, deste modo, não mais queriam depender da coroa portuguesa. Nessa concepção, 

Tiradentes seria o alferes que havia assimilado essa visão dominante em Vila Rica, e 

justamente por fazer parte dos poderosos e proprietários, era visto como um inimigo de 

Portugal quando se rebelou contra a coroa. Logo depois, Bernardet afirma que não tem 

certeza de até onde foi a intencionalidade de Fernando Coni Campos, pois há indícios 

no filme de outros níveis de inquietações, principalmente por se tratar de um 

metacinema, diferente de Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, e do último 

filme sobre Tiradentes, dirigido por Marcelo Gomes em 2017, intitulado Joaquim100.  

É nessa brecha que desejamos fazer penetrar nosso olhar analítico, por 

acreditarmos que o próprio filme pode responder a esses questionamentos, sendo um 

deles justamente uma imagem citada pelo próprio Bernardet, durante o julgamento de 

Tiradentes, o qual explica que os objetivos da conspiração eram a proclamação da 

independência e a instituição da república. Um homem negro na plateia, visivelmente 

um dos moradores da favela, que aparece em primeiríssimo plano (1h32m12s de filme, 

figura 12 na página seguinte) com os olhos esbugalhados, como que espantado com as 

palavras de Tiradentes. Talvez o espanto do favelado com as explicações de Tiradentes, 

quando defendia uma conspiração em prol da coletividade e negava interesses pessoais, 

demonstre uma inquietação da subalternidade sobre o real objetivo desse “herói”.  

                                                           
100 JOAQUIM. Direção: Marcelo Gomes. Pandora da Cunha Telles, Pablo Iraola, João Vieira Jr. Roteiro: 

Marcelo Gomes. Intérpretes: Julio Machado, Isabél Zuaa, Nuno Lopes, Rômulo Braga, Welket Bungué, 

Karay Rya Pua e outros. Pernambuco: REC Produtores Associados em coprodução com Ukbar Filmes 

(Portugal), 2017. 35mm (1h 42min.). 
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Voltando à questão da existência no filme de Coni de uma “armadilha” ‒ 

segundo afirma Bernardet ‒ no qual a busca de informações pelos favelados sobre 

Tiradentes é feita através da história oficial, uma sequência aos 24 minutos do filme 

também desmonta essa interpretação, quando os personagens Luquinha, Fuleiro e 

Gordo, sorrindo muito, decidem ler para o público trechos de alguns dos livros 

utilizados por eles para a pesquisa sobre o filme que estão realizando. Ao mesmo tempo 

em que Luquinha começa a leitura de forma séria e compenetrada, é inserida na trilha 

sonora uma música em tom de pastiche e deboche, enquanto a população boquiaberta 

toma doses de caipirinha. Ao término da sequência em que Luquinha lê um texto com 

referências iluministas e liberais, citando Locke e Montesquieu, alguém grita da 

multidão: “muito bem!” Mas o público reage com vaias. A mesma trilha sonora dessa 

sequência ‒ somente que numa velocidade mais rápida ‒ é inserida no fim do filme 

enquanto a população aguarda a chegada do carro da polícia trazendo os ladrões de 

cinema para a estreia do filme realizado por eles.  

Chega o momento em que os favelados iniciam as gravações do filme sobre 

Tiradentes e, em um dos diálogos da primeira cena, Tiradentes diz que “tudo que vem 

da América do Norte é subversão!”. Nesse momento, Fuleiro lembra que no ano em que 

estão, 1976 (um ano antes, portanto, do lançamento do filme), a América do Norte está 

comemorando aniversário, referindo-se aos duzentos anos de independência dos EUA, 

Figura 12 - Frame do filme Ladrões de Cinema 
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ocorrida em 04 de julho de 1776, e propõe uma “pequena homenagem”, já que “afinal 

de contas, estamos usando os equipamentos deles”, afirma sarcasticamente. Logo após a 

proposta de Fuleiro, vemos índios carregando uma grande faixa onde aparece escrito: 

“Ao grande irmão do Norte, parabéns por dois séculos de liberdade”. Na sequência, 

vemos uma “performance” de alguns dos atores favelados vestidos de ícones da cultura 

estadunidense: os “cowboys”, com armas na cintura, como guarda costas do “Tio Sam”, 

que põe o famoso dedo em riste (figura 13 na página seguinte) apontando para todos em 

alusão à imagem “I want you for U.S Army” (“eu quero você para as forças armadas 

dos Estados Unidos”, figura 14 na página seguinte), utilizada para recrutar soldados 

durante a primeira guerra mundial, ao som do coro que entoa o hino dos Estados Unidos 

“Deus salve a América”. A partir desse ponto, percebemos que o metacinema do filme 

de Coni Campos, passa a entrar no terreno da alegoria. 

“Manda brasa Tiradentes!” é com essa fala que começa a próxima sequência, 

onde vemos um Tiradentes fanfarrão conclamando um “Liberdade ainda que tarde!” e 

sorrindo ao dizer: “vamos lá pessoal, rimou!”. É clara a demonstração de balbúrdia, 

como a nos dizer que não dá para levar esse “herói” a sério. Fuleiro complementa: 

“passamos para outro programa”, como se o filme que eles estão fazendo fosse uma TV 

que permite a mudança de canal. Agora a cena mostra o “Tio Sam” dançando com os 

seguranças “cowboys” e uma banda tocando, que caminham até se encontrar com o 

personagem de Tiradentes e toda a equipe de gravação. O morro vira uma grande festa, 

todos se divertindo, mulheres com saias rodadas, a cuíca tocando, o reco-reco também, 

e é inserida a mesma música da abertura do filme no carnaval. 

Na próxima sequência Luquinha aparece apresentando os personagens do que 

ele chama de “revolução de Minas”, que pela semelhança de nomes reconhecemos 

como os personagens da peça de teatro dramática “Gonzaga ou a revolução de Minas”, 

escrita por Castro Alves em 1867. É quando vemos Ruy Zebra com seu roteiro “O 

homem do surdo” debaixo do braço, olhando a gravação com cara de desprezo. Várias 

sequências avulsas passam a acontecer, sempre retratando o que seriam trechos da peça 

“Gonzaga ou a revolução de Minas”, de Castro Alves, em alguns momentos com 

canções da peça dramática e em outros com a música “Heróis da liberdade”, de Silas de 

Oliveira, samba enredo da Escola Imperatriz, em 1969. 
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Figura 13 - Frame de Ladrões de Cinema, durante homenagem ao aniversário de independência dos EUA 

Figura 13 - Tio Sam 
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 Uma sequência importante acontece aos 35 minutos do filme, quando Ruy Zebra 

cobra de Silvério o dinheiro que este lhe deve e Silvério conta que está feliz fazendo o 

filme, sendo artista, e Ruy Zebra desabafa:  

 

“Que artista por ideal, ideal nunca deu camisa a ninguém!  

Por ideal eu cansei de fazer samba de morro aí pra Escola, e ninguém 

nunca deu bola!  

Por ideal eu fiz um argumento, olha aí!  

E ninguém quer filmar o meu argumento!” 

 

 

É como se Ruy Zebra perguntasse a respeito do que falam os subalternos em 

Ladrões de Cinema, já que quando têm a oportunidade de falar, acabam repetindo o 

discurso dominante, as histórias dos mesmos “heróis” aclamados pela história oficial, 

enquanto “O homem do surdo” permanece mudo. Silvério entende o recado de Ruy 

Zebra e decide que vai tentar roubar novamente os equipamentos. Nesse instante 

Silvério, olhando para a câmera, fala: “Estás dizendo que isso é impossível?”, enviando 

essa mensagem diretamente para os espectadores.  

 A polícia aparece na próxima sequência, no pé do morro, em uma das poucas 

vezes em que as cenas saem da favela. O policial Amaral enquadra Urso, o responsável 

pelos negativos do filme, que estava passando com uma sacola nas mãos. Amaral 

pergunta o que Urso carrega e ele diz que são negativos para um filme. Desconfiado, o 

policial sobe o morro e vai com Urso até o set de filmagem, onde está o resto da equipe. 

Ao chegar lá, Amaral percebe que Urso falava a verdade e pede para assistir às 

filmagens, e é recebido por Gordo com um “passe” de candomblé. Por falta de 

ferramentas é justamente com o canivete de Amaral que Urso abre o rolo da câmera e 

troca o negativo. A equipe presta uma pequena homenagem a Amaral, dizendo que se 

sentem prestigiados pela presença da “autoridade” entre eles e imediatamente pedem 

para que ele assine uma “circular”, por meio da qual estão arrecadando verbas para o 

lanche da equipe durante as filmagens. Pelo caráter zombatório, essa homenagem 

burlesca se assemelha à sequência em que parabenizam os EUA pelo aniversário.  

A sequência reveladora acontece aos 40 minutos, quando uma personagem recita 

um dos poemas líricos da peça “Gonzaga e a revolução de minas” e logo depois o 

personagem que interpreta Tiradentes entra em cena abruptamente e reclama olhando 

para a câmera:  
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“Ô Luquinha, afinal o filme é ou não é sobre Tiradentes?!  

Já decorei o texto, parei de beber...  

Afinal de contas eu entro ou não entro no filme?!”  

 

Ao contrário do que pensou Jean-Claude Bernardet em sua fala101 sobre Ladrões 

de Cinema, o filme não é sobre Tiradentes, é um filme sobre o cinema, sobre fazer 

cinema. Tanto que em uma das cenas, quando Silvério pergunta para o Luís Vaz quem 

são os participantes do movimento da independência (56m32s de filme) são ditos os 

nomes dos inconfidentes e muitos outros, quando Silvério pergunta quem são os outros, 

ao mesmo tempo que são falados os nomes, são mostradas imagens de moradores do 

morro, crianças, passantes, pessoas comuns em suas casas e ao ouvir o nome do alferes 

Tiradentes, Silvério diz:  

 

“Mas o alferes Tiradentes? Tiradentes é ninguém. Ninguém!” 

 

 

Ladrões de Cinema não é sobre Tiradentes nem sobre nenhum herói, e se fosse 

para escolher algum, esse seria Castro Alves, citado numa conversa en passant num dos 

diálogos e posteriormente nos créditos finais. Seu espectro está em todo o filme, através 

da peça dramática de sua autoria que é utilizada como roteiro do filme dos favelados, de 

suas letras de canções cantadas pelos personagens, de sua paixão e espírito 

revolucionários. 

“Vejam vocês que desplante! Como se cinema fosse atividade para 

marginais! Felizmente temos aqui esse nosso amigo para pôr as 

coisas nos seus devidos lugares. Porque marginal não filma!”  

 

Essa é a frase do apresentador do programa televisivo “Sendas do Saber”, 

justamente quando afirmam que Tiradentes foi capturado com a Constituição dos EUA 

nas mãos. É nesse mesmo programa que o personagem Silvério resolve delatar os 

Ladrões de Cinema. Essa sequência antecede a sequência final, onde os produtores 

estadunidenses, já com os equipamentos e negativos, assistem e analisam o material, 

percebendo que possuem uma pedra preciosa em estado bruto nas mãos, e decidem 

então montar e finalizar o filme dos favelados para lançá-lo comercialmente.  

                                                           
101 BERNARDET, Jean Claude. https://www.forumdoc.org.br/jean-claude-bernadet. Jean Claude 

Bernardet comenta Ladrões de Cinema. Acessado em 27 de out. de 2018. 

https://www.forumdoc.org.br/jean-claude-bernadet
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Na sequência final, os Ladrões de Cinema, apelidados pelos produtores 

estrangeiros de “Sweet thieves” ‒ algo como “doces ladrões” ou “ladrões fofinhos” ‒  

são levados algemados para assistir à pré-estreia do filme. O narrador da sequência, em 

voz over, reconhece os ladrões como diretores, produtores, atores, ou seja, como 

realizadores na produção. É importante essa sequência, pois diferente da fala do 

apresentador do programa na TV, o narrador no filme assume os ladrões como os 

legítimos criadores da obra audiovisual. Percebemos como a questão de “pôr as coisas 

nos seus devidos lugares” é problemática, já que esse “lugar” citado pelo apresentador 

do programa televisivo, como algo fixo e imutável, é mais variável e flexível, como 

demonstra o narrador do filme. 
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MITO E LUGAR NO CINEMA BRASILEIRO 

 

  

A aproximação entre os movimentos sociais e o audiovisual iniciou-se 

na década de 60, basicamente em torno das instituições estudantis, 

primeiramente a UME-RJ e, posteriormente, no CPC da UNE, e 

também em torno de instituições de cultura popular e educação, como 

o Movimento de Cultura Popular (MCP). Na década de 80, o 

audiovisual tornou-se, ainda, importante linguagem de expressão 

durante o crescimento do movimento sindical no ABC paulista, com a 

produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, 

sob a coordenação de Renato Tapajós. Nos últimos 20 anos, a relação 

entre o audiovisual e os movimentos sociais cresceu e se diversificou 

no país, em um ambiente permeado pela presença da ideologia 

neoliberal e pela manutenção de altos índices de desigualdade social e 

de violência. No governo Collor, a crise econômica e a inflação 

penalizaram, sobretudo, as classes populares. O filme Boca de Lixo 

(1992) de Eduardo Coutinho, realizado no Centro de Criação da 

Imagem Popular (CECIP), é uma fonte histórica sugestiva sobre o 

lugar ocupado pelas classes populares no governo Collor e, sobretudo, 

do seu movimento de descenso social. No filme, um mesmo homem 

concede duas entrevistas: na primeira, ele é um lixeiro com carteira 

assinada, vendo o lixão “de fora”; na segunda, pouco tempo depois, 

ele é o mais novo desempregado, ingressando na atividade de catador 

de lixo, seu último recurso de sobrevivência. Nos dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso, os ajustes fiscais e a nova política 

econômica eliminaram a inflação, o que ocasionou, inicialmente, uma 

estabilização dos altos índices de desigualdade, com uma leve queda 

entre 2000 e 2002. Porém, o custo desse processo foi uma 

considerável recessão e a precarização ou terceirização de muitos 

serviços essenciais fornecidos pelo Estado. Nos governos de Lula, 

sobretudo a partir de 2006, há uma correção de rota das políticas 

neoliberais, mantendo a austeridade da política econômica, porém 

com uma crescente participação do Estado na formulação de políticas 

públicas e sociais nas mais diferentes áreas (SILVA, 2010, p.118). 

 

Nas palavras de Thiago de Faria Silva, percebemos como existe um percurso 

histórico de aproximações entre os movimentos sociais e o audiovisual, uma das razões 

que impulsionou o surgimento de políticas públicas para o setor. O campo hegemônico 

do audiovisual no Brasil esteve associado a grandes empresas de comunicação, e a 

Televisão aberta sempre possuiu mais força devido a sua penetração Brasil a fora, e 

dificilmente apoiava tais políticas, visto que significavam uma concorrência ao seu 

negócio. Entre os anos de 1980 e 2010, percebemos como a competição de lugares no 



76 
 

campo do audiovisual foi bastante intensa e mais do que nunca a questão do lugar pode 

ser relativa.  

O surgimento da Globo Filmes - coprodutora de cinema brasileira integrante do 

Grupo Globo, criada em 1998 como braço cinematográfico da Rede Globo, onde atua 

em parceria com outras produtoras independentes nacionais e distribuidoras nacionais e 

internacionais - foi a demonstração clara de que, se passaram a existir políticas públicas 

para o cinema, a Rede Globo não ficaria de fora desse processo, mesmo sem oferecer 

um apoio formal a essas políticas.  

Em 2001 é criada a Agência Nacional do Cinema (Ancine), rompendo um hiato 

existente desde 1990, quando foi extinta a Embrafilme pelo Programa Nacional de 

Desestatização (PND) do governo de Fernando Collor de Mello. Diferentemente da 

Embrafilme, a Ancine não funciona como produtora e distribuidora de filmes e sim 

como agência reguladora, com sede na cidade de Brasília, cujo objetivo é fomentar, 

regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. O incentivo 

estatal à produção de cinema brasileiro atualmente se dá pela Lei do Audiovisual e por 

editais de órgãos públicos, promovidos pela própria Ancine, pela Petrobrás e pelo 

BNDES. 

Esse preâmbulo histórico é aqui necessário, devido aos sintomas que aparecem 

no que chamaremos de “pré-filme” de 5x favela, agora por nós mesmos. Pré-filme ou o 

que se dá antes dos créditos iniciais do filme, são os letreiros e logotipos de empresas 

públicas ou privadas associadas na produção do longa. O título do filme, 5x Favela, é 

referência clara ao primeiro Cinco Vezes Favela, mas o subtítulo agora por nós 

mesmos, já questionado nessa dissertação, remete a um “lugar” que dificilmente se 

sustenta. Quem seria o “nós” referenciado no subtítulo? Enquanto Cinco Vezes Favela 

era “Um filme do CPC” e Ladrões de Cinema foi produzido pela “Embrafilme e Lentes 

Filmes”, o 5x Favela, agora por nós mesmos possui um “pré-filme” de apoiadores e 

patrocínios. Claro que, com a regulamentação da produção audiovisual pela Ancine 

muitas regras foram impostas, principalmente para apresentar apoiadores e 

patrocinadores, incluindo aqui esse pré-filme que vem antes de quase toda a produção 

nacional contemporânea, o que não deixa de ser um sintoma dessas novas produções. 

No pré-filme de 5x Favela, agora por nós mesmos, o primeiro crédito que 

aparece é o logotipo da Sony Pictures, unidade de produção e distribuição da 
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multinacional japonesa com sede em Los Angeles, EUA. Em seguida, entra o logotipo 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, com a frase “Rio Capital Audiovisual da América 

Latina”. Logo depois, a marca da Globo Filmes e, em seguida, o logotipo da produtora 

LUZ MÁGICA, da qual Cacá Diegues é um dos sócios. É incluso o logotipo do Festival 

de Cannes, informando que o filme participou da seleção oficial do Festival e depois 

aparece a marca da Agência Nacional de Cinema - Ancine, seguida de “Governo do Rio 

de Janeiro e Secretaria da Cultura” e do logotipo “BNDES apresenta”. Em seguida, 

aparecem os logotipos do FSA - Fundo Setorial Audiovisual; FINEP - Agência 

Brasileira de Inovação; LAMSA - Linha Amarela; MMX - Uma empresa Grupo EBX e 

o da LIGHT. Após entram os créditos de produtores associados: QUANTA, VIDEO 

FILMES e TELEIMAGE; créditos de coprodução da GLOBO FILMES; de 

copatrocínio da AMBEV; de produção da LUZ MÁGICA e, finalmente, os créditos de 

patrocínio e logotipos da OGX - Empresa Grupo EBX. Em letras garrafais aparece a 

frase “Uma produção de Renata Almeida Magalhães e Carlos Diegues”. Ao todo, mais 

de 20 instituições, públicas ou privadas, são creditadas nesse pré-filme. O subtítulo 

“agora por nós mesmos” anuncia o “nós”, indicando que diferente do primeiro Cinco 

Vezes Favela, os favelados ou subalternos seriam os realizadores da obra. No entanto, 

em nenhum dos créditos iniciais existe algum agradecimento, nome ou sequer referência 

a essas pessoas.  

No trailer102 para divulgação do lançamento do longa na internet, são utilizadas 

três frases:  

“Você já viu a favela dos bandidos 

Você já viu a favela dos policiais 

Agora você vai ver a favela dos moradores”  

 

Será que a favela dos moradores é a mesma para as mais de 20 instituições 

creditadas no pré-filme? Pode-se falar em “lugar” dos moradores depois de vermos 

tantos “donos” do filme? Acreditando que algumas dessas respostas estão na própria 

obra, vamos a ela. 

O primeiro plano do longa mostra dois homens, de tênis, bermuda e camisetas, 

sendo a de um verde e a do outro, amarela. Os dois homens, utilizando cartelas com 

spray (estêncil), escrevem a expressão “5X” numa parede. Logo após pegam uma outra 

                                                           
102 Trailer de 5x favela, agora por nós mesmos: https://www.youtube.com/watch?v=COxuvYaPvM4 . 

Acessado em 27 de out. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=COxuvYaPvM4%20
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cartela e, novamente com spray, escrevem mais abaixo “POR NÓS MESMOS” (figuras 

15 e 16 na página seguinte). A palavra FAVELA é a última a ser “escrita”, sendo que 

foi inserida na pós-produção na forma de “efeitos especiais”, com as letras criadas a 

partir de uma montagem com barracos formando virtualmente letra por letra a palavra 

FAVELA. Ela não foi pichada como as outras, nem como grafitti, nem com cartelas de 

estêncil, e nunca aparecerá naquele muro a não ser de forma artificial, através do filme. 

É a última palavra a aparecer no título. Favela “virtual”, através de efeitos especiais na 

pós-produção, etapa final de todo filme. 

Após o título ser inserido com estêncil, incluindo pós-produção e efeitos 

especiais para criar a palavra “favela”, o segundo plano do filme é uma imagem de um 

outro muro onde percebemos grafitados a expressão “Fonte de renda” e o desenho de 

uma balança (figura 17 na página 73), com livros de um lado e dinheiro de outro, assim 

como edifícios de um lado e barracos de outro. Corta para uma tela preta com os 

créditos: “FONTE DE RENDA, direção de Manaíra Carneiro e Wagner Novais”. 

A inserção do nome dos diretores, primeira referência ao “nós” do subtítulo do 

filme, aparece sem cartelas ou efeitos especiais logo depois da imagem do graffiti, que 

foi na realidade um mural feito pelo Grupo Santa Crew de Graffiti, em conjunto com o 

artista visual Marcelo Ment, especialmente para o filme103. Tanto Manaíra Carneiro 

quanto Wagner Novais, diretores do primeiro episódio, foram jovens selecionados 

através das oficinas para a produção do longa, das quais participaram moradores das 

favelas.  

                                                           
103 Video com o Grupo Santa Crew de graffiti junto de Marcelo Ment, um dos mais importantes nomes da 

arte urbana brasileira, produzindo as introduções dos cinco episódios do filme "5x Favela, agora por nós 

mesmos" nos muros do Colégio Estadual Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, Rio de janeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIcY5aYkpBk. Acessado em 27 de out. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=xIcY5aYkpBk
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Figura 14 - Créditos iniciais 5x Favela 

Figura 16 - Créditos iniciais 5x Favela 

Figura 15 - Créditos iniciais 5x Favela 
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FONTE DE RENDA 

 

“Onde eu moro o certo e o errado se misturam, é difícil saber o lado 

da lei” 

 

Essa é uma das frases de Maycon, protagonista de “Fonte de renda”, primeiro 

episódio de 5x Favela, agora por nós mesmos. Ele a enuncia quando explica por que 

escolheu fazer o curso de direito, completando que tem vontade de ajudar a comunidade 

em que vive e que é o primeiro da família a entrar na faculdade, diferentemente do 

colega ao lado que somente escolheu o curso por possuir uma árvore genealógica ligada 

ao direito. Maycon é o único negro na sala de aula e o uso do termo “comunidade” é um 

dos aspectos que chama a atenção nesse filme, já que, nos dois anteriores, tanto em 

Cinco Vezes Favela quanto em Ladrões de Cinema, os personagens sempre usavam os 

termos “favela” ou “morro”. 

“Fonte de Renda” começa com Maycon descobrindo que havia passado no 

vestibular e correndo para contar a sua família, formada pela mãe e irmão mais novo - 

que veste uma camiseta onde se pode ler “I´m wearing your garbage”, algo como: 

“estou vestindo seu lixo” - e um “padrinho” chamado Da Silva, policial aposentado que 

é próximo da família, vivido por Hugo Carvana. Logo depois é demarcado o apartheid 

Figura 17 - Graffiti "Fonte de Renda" 
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social existente no Brasil: o jovem pobre, mesmo trabalhando numa padaria, não 

consegue o dinheiro do transporte para chegar à faculdade, enquanto o colega rico 

somente estuda e já possui carro. Ao mesmo tempo se evidencia que não é somente 

onde Maycon mora que o certo e o errado se misturam, os “lugares” são fluidos, já que 

é justamente numa sala de aula de uma faculdade de direito que iniciam os pedidos para 

que Maycon cometa atos ilegais levando drogas para seus colegas de classe. Devido à 

extrema dificuldade em conseguir dinheiro para pagar o transporte para assistir às aulas, 

Maycon cede aos pedidos dos colegas e começa a traficar.  

O episódio usa efeitos estéticos, como a utilização de diferentes cores, nas cenas 

em que Maycon está com a família ou na comunidade predomina uma cor mais 

amarelada, aconchegante. Já quando ele se encontra na faculdade ou na cidade, 

predominam tons de azul, que remetem à frieza.  

No decorrer do curso, um dos colegas informa que o escritório dos pais está 

precisando de estagiário. Maycon faz entrevista e é selecionado, mas logo depois ele 

recebe o pedido de uma nova “carguinha” de drogas. Tenta, mas não consegue negar o 

favor ao colega, já que foi o mesmo que o indicou para o estágio. Maycon quase é preso 

em uma revista policial (“baculejo”) na comunidade e deixa as drogas em casa. Quando 

já está na faculdade e informa que não conseguiu levar a “encomenda”, recebe uma 

ligação e corre para o hospital. Lá encontra Da Silva e sua mãe, e é informado pelo 

médico que o irmão está fora de perigo, mas que foram encontrados resíduos de cocaína 

no sangue dele. Da Silva levanta-se e esbofeteia Maycon, que não reage até cair no 

chão. Da Silva senta-se desolado ao lado da mãe de Maycon, que se mantém cabisbaixa. 

Maycon levanta-se e se aproxima vagarosamente de Da Silva, o ajuda a levantar e logo 

depois ajuda a mãe. Os três saem caminhando no corredor do hospital com ar desolado. 

Corta-se, então, para a cena da formatura de Maycon, na qual o irmão mais novo 

reaparece saudável e já um pouco maior. A mãe e o padrinho, na plateia, demonstram 

alegria com a conquista alcançada pelo jovem. 

Percebe-se que há um desejo dos realizadores para que a história acabe bem, um 

olhar empático para o subalterno. Outro ponto importante nesse episódio é que, 

diferentemente do que ocorre no primeiro Cinco Vezes Favela os personagens da 

comunidade estão isolados em suas vidas, não são histórias coletivas e sim de 

indivíduos. Sendo que mesmo tratando de indivíduos, eles estão divididos, 
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fragmentados, entre o bem e o mal, entre a responsabilidade e os atos ilícitos, entre seus 

problemas e suas conquistas.   

 

ARROZ COM FEIJÃO 

 

O segundo episódio é dirigido por Rodrigo Felha e Cacau Amaral, mais dois 

jovens da comunidade selecionados pelas oficinas de produção do longa e é o mais leve 

dos episódios. Vemos uma família cujo pai acorda de madrugada para trabalhar e, por 

isto, a mãe faz sua marmita na noite do dia anterior. Mesmo sendo sábado e não tendo 

aula, o filho acorda para desejar parabéns ao pai, que está aniversariando e irá comer o 

feijão com arroz de todos os dias. O filho então decide fazer alguma coisa para 

conseguir mudar o cardápio repetido do pai e decide comprar um frango. Nas andanças 

com um fiel amigo, entre cuidar de carros e limpar esterco de cavalos da calçada, 

conseguem o valor para o frango, mas são roubados por adolescentes de classe média, 

“playboys”, o que demonstra a inversão dos “lugares” fixados pelo discurso 

hegemônico. 

Sem dinheiro, eles optam por roubar o frango do aviário do português Manoel, 

vivido pelo diretor Ruy Guerra. Manoel já mais velho, está sempre bêbado e acaba 

sendo ludibriado pelos garotos. O episódio varia entre o drama e a comédia, utilizando 

uma trilha sonora que contribui para reforçar os momentos de pastiche ou de seriedade. 

Figura 18 - Graffiti "Arroz com Feijão" 
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A parte dramática fica quase sempre a cargo de Flávio Bauraqui, o ator mais experiente 

e conhecido do episódio, que faz a personagem do pai.  

O frango é assado e posto na mesa à espera da chegada do pai, que é 

surpreendido com o “banquete”. Surpreso, ele pergunta sobre a novidade e o filho 

responde que comprou o frango. O pai questiona como ele conseguiu, já que não 

trabalha e não tem dinheiro. O garoto explica sobre os trabalhos que realiza à tarde, 

através do qual conseguiu o dinheiro. Orgulhoso, o pai aceita a justificativa, mas 

pergunta para a companheira o que fazer, já que não come frango. Ela pede que ele 

reconsidere sua posição, diante do gesto carinhoso do filho. Ao final do jantar, quando 

somente restam os ossos do frango na mesa, os pais conversam enquanto o filho parece 

dormir no sofá. O pai conta que não comia mais frango devido a um incidente ocorrido 

quando ele era pequeno: seu pai havia roubado um frango de um vizinho e, por causa 

disso, tinha levado uma surra na frente dos filhos, o que o marcou profundamente. 

Sempre que ele via frango, lembrava do acontecimento. O filho, que parecia dormir, na 

verdade estava acordado e ouvindo toda a conversa. No outro dia, novamente 

acompanhado de seu amigo, volta ao local da tarde anterior para tentar conseguir algum 

dinheiro e repor o frango para o português. Eles conseguem o valor e, novamente se 

aproveitando da falta de atenção de Manoel, colocam o frango de volta no balcão, com 

uma plaquinha pendurada no pescoço, onde está escrita a palavra “voltei!” 

Notamos nesse episódio o mesmo sintoma verificado no episódio Fonte de 

Renda, encerrado de forma positiva: uma questão moral é posta à prova e, ao final, 

escolhe-se o caminho do “bem”. 
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CONCERTO PARA VIOLINO 

 

Terceiro episódio do longa, Concerto para Violino é o mais violento dos cinco 

curtas, e conta com a direção de Luciano Vidigal, que vem do grupo “Nós do Morro”104, 

e que já atuava como ator no audiovisual desde 1994 e como diretor desde 2005105. É o 

episódio com maior espetacularização dos acontecimentos, trazendo uma favela 

claustrofóbica, violenta e sem horizontes. 

O episódio inicia à noite, com a invasão de um quartel pelo mar, onde são 

roubadas armas de grosso calibre por um grupo comandado por Jota, vivido por Thiago 

Martins, o ator mais famoso do grupo “Nós do Morro”, já tendo atuado em novelas da 

Rede Globo e no filme Cidade de Deus. Jota acaba trocando tiros e, ferido, vai para a 

casa de Marcinha, sua companheira. Ademir, encarregado do quartel, é questionado 

pelo coronel sobre o roubo, que pede as armas de volta em sua mesa o mais rápido 

possível. Logo depois percebemos que Jota, Marcinha e Ademir foram amigos de 

infância, até Ademir se mudar do morro.  

                                                           
104 https://www.nosdomorro.com.br. Acessado em 27 de out. de 2018. 
105 https://www.imdb.com/name/nm1316831/?ref_=ttfc_fc_dr . Acessado em 27 de out. de 2018. 

 

Figura 19 - Graffiti "Concerto para Violino" 

https://www.nosdomorro.com.br/
https://www.imdb.com/name/nm1316831/?ref_=ttfc_fc_dr
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Após a incumbência definida pelo coronel, Ademir chega no morro vizinho e 

encontra-se com Tizil, líder da facção rival à de Jota. Tizil conta a Ademir que o roubo 

das armas foi liderado por Jota e propõe-lhe um acordo para render Jota e recuperar as 

armas roubadas. Ademir aceita e iniciam uma negociação entre bandidos e policiais 

para prender outros bandidos. Enquanto essas ações acontecem, acompanhamos as aulas 

de violino de Marcinha. A trilha sonora mistura o funk ao violino, enquanto vemos 

imagens da infância do trio formado por Ademir, Jota e Marcinha, um personagem 

feminino que opta pela música erudita, o que geralmente foge aos padrões de gosto da 

maioria das mulheres do morro, que costumam exercer profissões associadas aos 

trabalhos domésticos. É pena que os realizadores não sustentam até o fim esse espaço 

discursivo rasurado. 

Na fluidez contemporânea não há espaço para lugares fixos. Assim, o acordo 

feito entre Ademir e Tizil cria imagens desnorteantes, como a entrega de fuzis e coletes 

à prova de balas com o emblema da polícia para os integrantes do grupo de Tizil, que 

juntamente com os policiais consegue render o grupo de Jota. Com armas, granadas e 

coletes da polícia, Tizil reúne os integrantes e atira na testa do primeiro que se nega a 

entregar o paradeiro de Jota, derrama combustível e queima vivo o segundo, o terceiro 

automaticamente diz onde Jota está escondido, e depois é levado para o camburão por 

Ademir, que acompanha todas as ações abjetas de Tizil.  

Jota é informado de que Tizil está por perto e pede que Marcinha vá embora 

levando a filha deles, mas sua companheira entrega a filha à mãe dela e decide ficar 

com Jota. Tizil arromba a porta e rende o casal, que é levado preso. Tizil diz que quer os 

dois “vivinhos na mão dele”, deseja torturá-los o máximo possível, arrancando-lhes os 

membros parte por parte. Acrescenta que vai “retirar o fígado de Jota ainda vivo e com 

as próprias mãos”, para então “esculachar” Marcinha, numa referência à prática de 

violências sexuais, e no final tocar fogo nela viva. Nesse momento, Ademir saca a 

pistola e atira em Jota e Marcinha à queima roupa, matando rapidamente os dois na 

frente de Tizil. O corpo dos dois ficam no chão, ao lado do violino de Marcinha, 

Ademir os olha no chão e se recorda de uma cena de sua infância, onde os três 

brincavam juntos no morro.  

A realização do mais experiente diretor “de dentro” da comunidade seja o 

episódio que mais estereotipa as personagens, ou seja, uma “forma de conhecimento e 
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identificação que vacila entre o que está sempre “no lugar”, já conhecido, e algo que 

deve ser ansiosamente repetido”106. O que acaba se assemelhando à produção de certos 

filmes feitos por cineastas “de fora” da comunidade, nos quais a favela é mostrada como 

um ambiente inóspito, repleto de bandidos, onde crianças tornam-se adultos que se 

matam.  

Os realizadores não possuem um “lugar determinado”, como aparenta a 

produção. O marketing no site do filme com a frase: “primeiro longa-metragem 

brasileiro concebido, escrito e realizado por jovens moradores de favelas ”107, é fato 

inédito e histórico, mas não faz muita diferença quando assistimos ao filme. O longa-

metragem vai demonstrando que seu maior problema se encontra na questão do 

agenciamento, de quem está por trás da escolha das histórias. Percebemos com esse 

episódio que o “lugar” requisitado pelos diretores enquanto subalternos, está mais para 

um “entre-lugar”, como afirma Silviano Santiago108. Na contemporaneidade, não há 

mais posições fixas ou lugares intocados.  

 

 

DEIXA VOAR 

 

Figura 20 - Graffiti "Deixa Voar" 

                                                           
106 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2013. 117 p. 
107 http://globofilmes.globo.com/filme/5xfavelaagorapornosmesmos. Acessado em 01/08/2018. 
108 SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso Latino-Americano. In: Uma literatura nos trópicos: 

ensaios sobre dependência cultural. Rio de janeiro: Rocco, 2000. 9-27 p. 

http://globofilmes.globo.com/filme/5xfavelaagorapornosmesmos
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 O quarto episódio do longa, dirigido por Cadu Barcellos, é uma crônica da 

favela e começa com o dia-a-dia dos alunos de uma escola municipal. É fim de mais um 

ano letivo e, como de costume, todos escrevem seus nomes nas camisas dos uniformes 

dos colegas da escola. Carol, Flávio, Rafa e Buiú conversam enquanto caminham. 

Surge, então, Alex, primo de um traficante local, e diz a Flávio que quer falar com a 

irmã dele. A questão do abandono do poder público nas favelas é sutilmente inserida no 

filme através das imagens de esgotos a céu aberto, demonstrando a falta de saneamento 

básico. Ao mesmo tempo em que o poder público se omite, surgem os “donos” das 

favelas, grupos que requisitam determinadas áreas como territórios e definem regras de 

convivência e punições. A população ocupa as ruas, para venda de mercadorias ou para 

o lazer, onde o futebol ainda é o esporte mais cotado e a cada canto acontece uma 

“pelada”. As pessoas caminham, andam de bicicleta, tomam cerveja, jogam dominó, 

cantam, dançam. Além das ruas, os céus são ocupados com arraias e pipas, e as lajes dos 

barracos se transformam em platôs, onde os moradores preparam as linhas com cerol e 

fazem disputas acirradas.  

 A cultura da periferia também é evidenciada no filme através das músicas de 

funk, das danças, dos figurinos, do linguajar local e atitudes. O conflito no episódio 

começa quando Flávio “deixa voar” uma das pipas, numa alusão ao fato de que, quando 

a pipa é cortada e cai no território vizinho, do “alemão”. Os realizadores utilizam uma 

ponte sobre uma grande vala, chamada de “Valão” pelas personagens, para criar a 

divisão entre os dois territórios, a favela vizinha é sempre chamada de território do 

“alemão”, não importa qual dos lados. Desde o início do episódio, essa ponte fica bem 

marcada, quando Carol tem que atravessá-la na saída da escola para ir para casa. Ao 

entrar no território vizinho para buscar a pipa “voada”, Flávio vive a sensação de ser um 

estranho, de ser o Outro. Rostos desconhecidos o encaram, ele está desconfortável e a 

trilha sonora também pontua essa situação de estranheza, inserindo sons graves e 

estridentes. Surge a polícia e assusta a todos. Na favela, ela não é sinal de segurança. Os 

policiais passam em alta velocidade com fuzis pendurados nas janelas dos carros, 

enquanto ordenam que a população saia do caminho: “sai, sai!” ou “rala!”.  

 A pipa é encontrada e já está em posse de outros garotos. Diante da iminência de 

começarem uma briga, surge Alex e consegue pacificar a situação. Logo depois Alex 

cobra se Flávio deu o recado para a irmã, ao que ele responde que sim e que agora só 
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depende dele. Com a situação da pipa já resolvida, Flávio aproveita que está no 

território vizinho para saber onde é a casa de Carol.  

Após indicação de Alex, Flávio aparece na porta de Carol de surpresa e ela lhe 

pergunta o que ele faz ali. Flávio diz que foi lá para vê-la e ela o convida para um 

sorvete. Os dois saem caminhando e Flávio passa o braço no pescoço de Carol. Após 

tomarem o sorvete chegam na ponte, limite entre os territórios. Carol quis saber se 

Flávio vai ao baile no dia seguinte e ele questiona se será no território de Carol. Ela 

afirma que sim e combina de pegá-lo na ponte no dia seguinte. Carol pergunta se Flávio 

percebeu como lá é tranquilo e ele, com um sorriso sarcástico, responde que sim. 

 Deixa voar é o episódio mais orgânico em todo o longa-metragem. Uma história 

simples, onde o desejo move as personagens. É o único episódio em que todos que 

aparecem são moradores das favelas, sendo que quando surge o carro da polícia, não 

vemos os rostos dos policiais. A polícia é aí inserida mais como uma instituição do que 

como uma personagem. O olhar é horizontal, a câmera está quase sempre na altura dos 

atores. É o único dos curtas em todo o longa-metragem em que a “quarta parede” é 

quebrada. Em uma referência brechtiana, como aconteceu em alguns momentos de 

Ladrões de Cinema, as personagens olham diretamente para a câmera, como se 

olhassem para o espectador. Isto ocorre justamente na sequência em que Flávio entra no 

território vizinho e encontra a pipa já na posse de outros garotos, em uma quadra de 

esportes. No embate, eles perguntam como Flávio pode provar que a pipa é dele, o que 

ele faz lá e onde ele mora, em uma referência ao seu pertencimento territorial. Da 

mesma forma que Flávio, nós, espectadores passamos a ser o “outro” naquele momento 

e somos igualmente questionados sobre o que estamos fazendo ali. 
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ACENDE A LUZ 

  

 

O último episódio do longa é dirigido por Luciana Bezerra, que assim como 

Luciano Vidigal, também fez parte do grupo “Nós do Morro”. Ela já possuía 

experiência no audiovisual, atuando como atriz desde 1998 e como diretora desde 2004. 

Já havia, inclusive, trabalhado na Rede Globo de Televisão como atriz e escritora109. Ela 

é, de todos os diretores dos episódios, a mais atuante no audiovisual, e foi uma das 

roteiristas de “The seven sorrows of Mary”, segundo longa-metragem em pré-produção 

do português Pedro Varela110, uma co-produção entre Portugal, Brasil e EUA.  

O episódio começa no dia de Natal, quando a favela faz a última feira e se 

organiza para a festa à noite. Entretanto, estão sem energia, devido a um problema na 

rede elétrica. O carro da “Eletro Rio” ‒ a companhia de luz no filme ‒ já subiu o morro 

faz uma hora e o problema não foi resolvido, por falta de uma “peça”, que os técnicos 

precisaram sair para buscar.  

                                                           
109 Atuou na série “Cidade dos homens” (2002) e foi uma das escritoras de “Dicas de um sedutor” (2008), 

ambas da Rede Globo de Televisão: https://www.imdb.com/name/nm0080067 . Acessado em 27 de out. 

de 2018. 
110 https://www.imdb.com/name/nm1659256/?ref_=tt_ov_dr. Acessado em 27 de out. de 2018. 

 

Figura 21 - Graffiti "Acende a luz" 

 

https://www.imdb.com/name/nm0080067
https://www.imdb.com/name/nm1659256/?ref_=tt_ov_dr


90 
 

A informalidade, a sensualidade das mulheres, a vida em família e a parceria 

entre os moradores são marcas do episódio. Começam a chegar os familiares para a 

festa da noite e recebem a notícia da falta de luz. Os funcionários da companhia de luz 

conversam pelo celular com quem parece ser o chefe deles, explica que “tá tudo ok”, só 

faltando a região superior do morro chamada de “314”, e por ser dia de Natal, pedem 

para passar o trabalho para o Lopes, que é de Pernambuco e não possui família no 

estado.  

Devido à falta de energia, um dos moradores precisa ir à favela vizinha para 

conseguir gelo. Não há limites de territórios, como no episódio anterior, e os moradores 

da parte de baixo da favela ajudam os do “314”, quando o carro da Eletro Rio ameaça ir 

embora. Como os funcionários informam que só vão sair para buscar uma “peça”, eles 

são liberados. Lopes assume o posto pela “Eletro Rio” e chega ao pé do morro, tendo 

que subir até o “314” carregando a escada nos ombros. Ao começar a manutenção, 

percebe que falta uma “peça”. Pede ajuda para o colega que ficou embaixo, mas este 

avisa que não vai subir o morro devido ao horário. Diz que é Natal e que já está de 

saída. Lopes responde que também é Natal onde ele está e que não pode sair de lá 

deixando os moradores sem energia. Impossibilitado de continuar o trabalho, Lopes 

informa aos moradores ‒ que já haviam levado cafezinho com rabanadas para ele ‒  que 

precisa ir buscar uma “peça”, os moradores indignados dizem que ele somente vai 

embora quando a energia estiver normalizada. Sem saída, Lopes permanece no local até 

o cair da noite, quando após tomar uma cerveja com um dos moradores ao som de “Eu 

quero ter um milhão de amigos”, de Roberto Carlos, e contar que não tem família na 

cidade e que acabou de romper com o último caso que tinha, recebe a ligação do colega 

da “Eletro Rio”, que pergunta onde ele está. Lopes responde, em voz baixa, que está no 

mesmo lugar, e que não conseguiu sair porque ali é “favela”, que está acuado 

precisando resolver o problema. O amigo diz que não é “Papai Noel” e desliga o 

telefone. Lopes tenta falar-lhe novamente, mas não consegue. Sem alternativas, ele 

decide fazer uma “adaptação” para solucionar o problema, dizendo que isso pode custar 

o emprego dele. Os moradores perguntam se ele vai fazer “um gato” (opção de by-pass 

na energia para não pagar a conta). Lopes pede ajuda para os moradores que lhe 

conseguem um pedaço de fio. Assim, a luz retorna, a alegria é geral e todos agradecem, 

mas pouco depois a energia volta a cair. Os moradores começam a xingar Lopes 
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novamente, que sobe no poste e faz mais uma tentativa, mas somente a luz do poste em 

que Lopes está se acende. Ele explica que é a “fase 1” e que só terá luz naquele poste. 

Os moradores decidem fazer a festa naquele local mesmo. Colocam a churrasqueira por 

perto, utilizam uma gambiarra de lâmpadas da casa de um dos moradores para iluminar 

a rua e fazem literalmente o Natal ali, embaixo do poste. Dividem as bebidas e comidas 

entre todos, colocam o aparelho de som na rua, dançam e se divertem. Até Lopes acaba 

entrando na festa, quando uma das moradoras o chama para dançar e o beija de supetão. 

O episódio acaba ao som de “Chupa que é de Uva” do Aviões do Forró, com Lopes 

reunido no Natal da favela, dançando com uma nova parceira, como se já fosse da 

comunidade. A última imagem do filme mostra o morro visto de longe com o único 

ponto aceso no ponto mais alto, o 314, onde acontece a festa de Natal.  

 Acende a luz é o mais festivo dos episódios e foi escolhido para encerrar o 

longa-metragem. Chegando a esse último episódio, percebemos também por que 

Concerto para violino, o mais duro e triste entre todos, foi colocado no meio do filme, 

como o terceiro dos cinco. Notamos que existiu uma estruturação, para que na 

montagem final, com todos os episódios juntos existisse um grande arco dramático (ver 

figura 22 abaixo), onde o pico de tensão fosse no meio do longa-metragem, durante o 

terceiro episódio.  

Notamos cada vez mais como a seleção dos episódios não se pautou somente na 

qualidade artística dos argumentos e roteiros, mas também numa proposta de 

organização onde cada um dos cinco roteiros funcionasse separado, com início meio e 

fim, estrutura também comum ao funcionamento do próprio longa, que se encerra com 

Acende a Luz como uma grande festa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Arco dramático 5x favela, agora por nós mesmos 
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Após a última imagem do filme, com a festa acontecendo ao longe, no único 

ponto de luz do morro, a tela escurece e aparece uma dedicatória: “Este filme é 

dedicado a Leon Hirszman, criador do seu formato original” e a música altera de 

“Chupa que é de Uva” para “5x Favela”, música tema do filme criada por MV Bill e 

interpretada pelo próprio em parceria com a Afrorregae, artistas que surgiram das 

comunidades.  

A dedicatória a Leon Hirszman e o título do filme são as duas referências 

explícitas ao primeiro Cinco vezes favela, já que implicitamente o que reina é a 

diferença. Leon Hirszman, além de ser coordenador do primeiro filme, teve um papel 

extremamente importante na afirmação do cinema brasileiro e deixou vários textos que 

contêm agudas reflexões sobre as condições da produção cinematográfica no Brasil, 

sobre o mercado nacional e sua respectiva legislação de proteção, sobre a Embrafilme, 

as correntes de criação cinematográfica e o cinema político. A dedicatória ajuda a 

divulgar para o grande público o nome de mais um dos ilustres desconhecidos cineastas 

brasileiros. 

 Durante os créditos finais notamos que, diferente do primeiro Cinco Vezes 

Favela, a maioria das funções técnicas ‒ coordenação de roteiros, fotografia, montagem, 

direção de arte, figurino, maquiagem, direção de produção, som, mixagem, edição de 

som, preparação de elenco, assistente de direção, continuidade, produção musical, trilha 

adicional, tema musical, marketing, comunicação e divulgação ‒ foram executadas 

pelas mesmas pessoas em todos os episódios e que foram escolhidas pelos produtores 

Renata Almeida Magalhães e Carlos Diegues. As funções de argumento, roteiro e 

direção é que se dividiram entre os realizadores das favelas, mas sempre escolhidos 

pelos produtores. Nos créditos de apoio sociocultural aparecem: Cidadela/Cinemaneiro; 

CUFA (Central única das Favelas); Grupo Cultural AfroReggae; Observatório de 

Favelas e Nós do Morro.  

 Ao término do filme, a estrutura de produção de 5x Favela, agora por nós 

mesmos, relembra o “cinemão” de produtor dos EUA, quando um articulador reúne 

grandes talentos com enormes sonhos, produzindo um acontecimento em forma de 

filme. O acontecimento faz parte da arte contemporânea. Olhado quase uma década 

depois, o acontecimento torna-se maior que a produção em si.  
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 Os moradores das comunidades, ao se tornarem realizadores em 5x Favela, 

agora por nós mesmos, ocupam o “entre-lugar”, conforme a expressão cunhada por 

Silviano Santiago111. O modelo original assimilado não é somente o Cinco Vezes 

Favela, mas sim todo um caminho formado pelo conjunto que constitui o campo 

hegemônico audiovisual, onde a admiração e o respeito pelo “já-filmado” foram 

reforçados em cursos e oficinas de cinema. Ao final, o 5x Favela, agora por nós 

mesmos é novo e afrontoso em relação ao primeiro Cinco Vezes Favela, mas não para o 

campo hegemônico audiovisual, o que desde o início não se mostrou como proposta dos 

produtores, nem tampouco dos realizadores.  

Vale aqui lembrar o acontecimento entre Glauber Rocha e Jean-Luc Godard, 

descrito por Eduardo Escorel: 

Tendo se livrado do produtor Cohn-Bendit, Godard teria criticado 

Glauber, dizendo que ele tinha mentalidade de produtor, e pedido em 

seguida que o ajudasse a “destruir o cinema”. Segundo descreveu no 

artigo “O último escândalo de Godard”, Glauber teria respondido que 

estava em outra: “Meu negócio é construir o cinema no Brasil e no 

Terceiro Mundo”, o que teria levado Godard a pedir a ele que fizesse 

um papel em Vento do Leste. Declarando-se malandro e dotado de 

desconfiômetro, Glauber teria dito para ele “maneirar”, pois não 

estava ali para se “meter no folclore coletivo dos gigolôs do 

inesquecível Maio francês”. 112 

 

O desejo dos realizadores de 5x Favela, agora por nós mesmos em serem 

ouvidos não é mais sinônimo do desejo de revolução113, como Glauber propunha. 

Ambos não queriam “destruir o cinema”, mas sim construir o cinema em outros centros. 

Enquanto Glauber propunha criar um novo centro de cinema no “Brasil e no Terceiro 

Mundo”, os realizadores de 5x Favela, agora por nós mesmos propunham um novo 

centro de cinema nas periferias, como afirma um dos diretores, Cadu Barcellos: 

 

Uma outra coisa é o preconceito, um cara mora na Nova Holanda, 

mora no Preventó, daí o cara negro, com todo histórico cultural que a 

gente tem, às vezes com histórico familiar, se forma. Se a gente tiver 

falando então de uma área na comunicação ou na arte, tecnológica ou 

acadêmica, o cara encontra mais dificuldades ainda por todos os 

estigmas que ele já tem. Então, essa entrada é duas vezes mais 

vitóriosa quando o cara é da periferia, a dita periferia. Mas acho que 

                                                           
111 SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso Latino-Americano. In: Uma literatura nos trópicos: 

ensaios sobre dependência cultural. Rio de janeiro: Rocco, 2000. 9-27 p. 
112 Glauber e godard, juntos e distantes no pós-68. http://piaui.folha.uol.com.br/glauber-e-godard-juntos-

e-distantes-no-pos-68. Acessado em 27 de out. de 2018. 
113 ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 1981. 

http://piaui.folha.uol.com.br/glauber-e-godard-juntos-e-distantes-no-pos-68
http://piaui.folha.uol.com.br/glauber-e-godard-juntos-e-distantes-no-pos-68
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hoje em dia a gente acaba conseguindo ter outros acessos, quando a 

gente acaba conseguindo transformar a periferia na verdade num novo 

centro.114 

 

A fluidez contemporânea abarca cada vez mais descentramentos e menos lugares 

fixos. No afã de criar novos centros, notamos características referentes ao 

“renascimento colonialista”, citando mais uma vez Silviano Santiago, revelando, às 

vezes de forma inconsciente, desejos neocolonialistas. Quanto maior foi o desejo dos 

realizadores em serem ouvidos com 5x Favela, agora por nós mesmos, maior é sua 

mudez e invisibilidade como criadores artísticos. A partir do ano 2000, após a chamada 

“retomada”, o cinema brasileiro optou por caminhos mais próximos do cinema narrativo 

clássico, onde um conjunto de obras audiovisuais definiram o que alguns jornalistas e 

críticos de cinema começaram a chamar de “cinema de favela”, ou “favela movie”. 

Alguns dos filmes mais conhecidos desse período são Cidade de Deus, Cidade dos 

Homens (filme da série) e Tropa de Elite. O filme Cidade de Deus estreou nos cinemas 

em agosto de 2002; a série Cidade dos Homens estreou na Rede Globo de Televisão em 

outubro de 2002 e, como longa-metragem, nos cinemas em 2007; Tropa de Elite na rede 

“pirata” de dvd´s/internet e logo depois nos cinemas também em 2007. Ao estrear em 

2010, 5x Favela, agora por nós mesmos, em raros momentos pensa algo novo, afronta 

ou nega esses filmes contemporâneos, mostrando que mais do que os realizadores, os 

realizadores e produtores escolheram um caminho a seguir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Jovens palavras: Cadu Barcellos. https://www.youtube.com/watch?v=zcyUiaDZsvY. Acessado em 27 

de out. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=zcyUiaDZsvY
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3 

 

 

CONSTRUÇÕES FÍLMICAS DA SUBALTERNIDADE 

 

 

 

No decorrer de longos períodos históricos, modifica-se não só o modo 

de existência das coletividades humanas, mas também a sua forma de 

percepção. O modo como se organiza a percepção humana, o meio 

pelo qual ela se realiza, não depende só da natureza, mas também da 

história (...) A unicidade da obra de arte é idêntica a sua inserção na 

continuidade a que chamamos tradição. Essa tradição é algo vivo, 

extraordinariamente mutável.  

 

Walter Benjamin115 
 

 

A cultura nunca nos oferece significações absolutamente 

transparentes, a gênese do sentido nunca está terminada. Aquilo a que 

chamamos com razão nossa verdade, sempre o contemplamos apenas 

num contexto de signos que datam o nosso saber. Sempre lidamos 

apenas com arquiteturas de signos cujo sentido não pode ser posto à 

parte, pois ele nada mais é senão a maneira pela qual aqueles se 

comportam um em relação ao outro, pela qual se distinguem um do 

outro - sem que tenhamos sequer a consolação melancólica de um 

vago relativismo, já que cada uma dessas operações é realmente uma 

verdade e estará salva na verdade mais compreensiva do futuro...  

 

Maurice Merleau-Ponty116 

 

 

 

Notamos que cada filme da dissertação está imbuído não somente de contextos 

sociais e culturais, mas também de pensamentos e epistemologias de cada período, 

                                                           
115 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. In: Benjamim e a obra de 

Arte. Técnica, imagem, percepção. Tradução: Vera Ribeiro e Marijane Lisboa. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2012. 15 p. 
116 MERLEAU-PONTY, M. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Signos. Tradução: Paulo 

Neves e Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 42 p.    
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enfim, de história, como afirma Walter Benjamin. Os filmes como estruturas de 

pensamento que dialogam com seus períodos, às vezes concordando, outras discordando 

das ideias daquele momento, como obras que propõem formas de pensar.   

Percebemos como existem rastros que ligam os três filmes, não tão visíveis 

como notamos entre contemporâneos (como, por exemplo, de Cidade de Deus, Cidade 

dos Homens e Tropa de Elite), mas sim de uma forma bem menos visível, mais sutil e 

diacrônica. As relações entre Cinco Vezes Favela, Ladrões de Cinema e 5x Favela, 

agora por nós mesmos constroem um arco de transformações no pensamento, onde as 

construções fílmicas da subalternidade sofreram modificações. 

Notamos que essas construções, no momento em que são propostas como um ato 

de criação, quando a “representação” não está mais acorrentada e pode se dar como pura 

representação117, propõem ideias que causam tensões nos mitos de determinados 

momentos históricos. Essa “deformação coerente”118 da subalternidade, a partir dos 

filmes, demonstra que existem modos de pensar para cada um deles e que os três filmes 

juntos funcionam como um dispositivo para compreendermos esse percurso.  

 

 

 

A JANELA ATRAVÉS DO ESPELHO 

 

 

Olhar uma imagem é, a partir de Heidegger, ser olhado pelo olhar da 

imagem (bild). A imagem faz‑se ver, oferece-se à vista vendo, isto é, 

mostrando a sua própria mostração. (MONTEIRO, 2013, p.43, grifos 

do texto original)119. 
 

 

 Cinco vezes favela nos olha com a postura de um professor conservador, e isso 

não decorre do seu pouco mais de meio século de existência, mas sim de sua forma 

dicotômica e binária de pensar. Se os filmes pensam através dos pensamentos de seus 

realizadores, Cinco vezes favela está sempre definindo o que é certo ou errado, o bem e 

                                                           
117 FOUCAULT, Michel. Las Meninas. In: As palavras e as coisas [1966]. Uma arqueologia das ciências 

humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
118 MERLEAU-PONTY, Maurice. Linguagem indireta e as vozes do Silencio. In: Signos. São Paulo: 

Martins Fontes, 1991. 56 p. 
119 MONTEIRO, Hugo. Figurações do infigurável: entre Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy. Revista 

Filosófica de Coimbra - n.45, 2013. 
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o mal, falando de um poder opressor capitalista e sem rosto, que o “povo”, demonstrado 

no filme como a população pobre e desempregada, que vive nas favelas, deve se unir 

em nome de uma causa maior e necessita de líderes, que precisam ser inflexíveis nos 

seus objetivos revolucionários. A construção fílmica da subalternidade caminha no 

sentido de criar um Outro de forma realista, seguindo os passos do Neorrealismo 

Italiano, mas esse outro é reflexo dos realizadores, e a diferença é vista como elemento 

desagregador. O pensamento principal em Cinco vezes favela é de que todos são iguais 

e precisam se unir. Os subalternos favelados precisam aprender a trocar o carnaval pela 

militância. É a ideia do Outro como Eu, sendo este os realizadores, que podem, e sabem 

dizer como os outros devem agir e do que precisam. 

 Há uma brecha em Cinco vezes favela, aberta pelo episódio Couro de gato120, 

que expõe pensamentos diferentes dos demais e anacronicamente nos lembra a crônica 

de costumes do episódio Deixa Voar, do segundo 5x Favela, agora por nós mesmos. É 

o momento em que percebemos uma sutil inserção da diferença, o outro como alguém 

diferente, nem melhor nem pior, um “olhar da janela” sem julgamentos. Se quase 

sempre os episódios do filme pareciam um reflexo dos realizadores, como um olhar no 

espelho, em Couro de Gato notamos uma alteração nesse olhar. Como tendo deixado de 

olhar para o reflexo do Eu, dos realizadores no espelho, e se olhasse para além desse 

reflexo, uma janela, por exemplo, na busca de um Outro. Olhar uma janela através de 

um espelho, onde os outros passam a serem vistos “fazendo-se a si mesmos”. É um dos 

raros momentos do longa em que respiramos a diferença como algo válido. Exemplo 

máximo é a cena em que a criança que rouba um dos gatos retira um cigarro amassado 

do bolso da bermuda desgastada e fuma tranquilamente, como um prêmio pela 

conquista do roubo, e brinca com o felino de tal forma que até duvidamos se ela terá 

coragem de entregá-lo para virar tamborim de carnaval. O politicamente incorreto 

aparece no filme sem julgamento de valor, o “humano, demasiado humano”, assume a 

sequência, onde fora da dicotomia o “bem” e o “mal” são mostrados como um 

dependente do outro.  

 Diferente de Ladrões de Cinema e do 5x Favela, agora por nós mesmos, o Cinco 

Vezes Favela não foi realizado como um longa-metragem e sim como vários curta-

metragens, que posteriormente foram unidos. Mesmo o 5x Favela, agora por nós 

                                                           
120 https://www.youtube.com/watch?v=xG01gAVn7D0&t=85s. O episódio pode ser visto separado dos 

outros e remasterizado em HD. Acessado em 27 de out. de 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=xG01gAVn7D0&t=85s
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mesmos, com estrutura muito parecida, é um longa de episódios, como observamos no 

capítulo anterior, como uma série onde a equipe técnica é quase sempre a mesma, 

somente alterando roteirista e diretores.   

 A maior importância do Cinco vezes favela está em colocar o subalterno na tela, 

a partir de novas formas estéticas, através de cenários reais e câmeras menos presas às 

amarras dos estúdios, assim como seu antecessor Rio, 40 Graus ou sucessores, como os 

filmes do Cinema Novo. Nele os subalternos são retirados da invisibilidade e assumem 

o protagonismo, muitas vezes como reflexos dos realizadores, mas como demonstrado 

em Couro de Gato, já contendo um pensamento da diferença como potência. 

 

 

 

ENTRE O ESPELHO E A JANELA 

 

 

O outro como alguém que me surpreende por trás, por baixo ou pelo 

lado, mas assim que o vejo vir, a surpresa é amortecida. A menos que, 

no que vem à minha frente olhando-me, haja todos os recursos do 

muito alto, do muito baixo, do debaixo etc (DERRIDA, 2012, p.70). 

 

 

Ladrões de Cinema nos apresenta o Outro como um acontecimento ‒ “o que não 

se vê vir, e que é de saída totalmente imprevisível, não pode ser predito”121 ‒ quando 

insere o roubo de uma equipe de filmagem estadunidense por um grupo de favelados 

fantasiados de índios em pleno carnaval no Brasil. A partir do seu caráter fabular, ele 

utiliza de todos os recursos para nos surpreender. Dos três filmes é o que mais radicaliza 

a linguagem cinematográfica, optando por uma construção fílmica envolvendo a 

metalinguagem, como se fossem dois filmes em um só, um metacinema. 

As imagens em Ladrões de Cinema são permeadas por parábolas, diferente do 

realismo presente em Cinco vezes favela ou do naturalismo que se percebe em 5x 

Favela, agora por nós mesmos. A “deformação coerente”122 da subalternidade proposta 

por Ladrões de Cinema é a mais agressiva e o filme funciona como um pensamento 

                                                           
121 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver. In: Pensar em não Ver.  Florianópolis: UFSC, 2012. 70 p. 
122 MERLEAU-PONTY, Maurice. Linguagem indireta e as vozes do Silencio. In: Signos. São Paulo: 

Martins Fontes, 1991. 56 p. 
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fabular. É possível questionar quem são os verdadeiros ladrões, já que no final do filme, 

quando os equipamentos são devolvidos para a equipe norte-americana, também lhe é 

entregue o material filmado pelos favelados. Logo, a “criação” dos subalternos é 

também roubada pelos produtores estadunidenses, já que eles percebem uma “qualidade 

genial” nas gravações, editam e lançam o filme. 

Se tanto Cinco Vezes Favela e 5x Favela, agora por nós mesmos são formados 

cada um por cinco episódios distintos, Ladrões de Cinema possui dois filmes em um só, 

mas eles estão mesclados de tal forma, que às vezes fica difícil saber quando termina 

um e começa o outro. Percebemos o Outro como acontecimento, mas às vezes também 

como puro reflexo do realizador, como um olhar “entre o espelho e a janela”. A 

construção fílmica da subalternidade em Ladrões de Cinema caminha no sentido da 

descoberta do Outro. O filme nos diz que existe um outro, pobre favelado, mas que esse 

outro, assim como o realizador, deseja falar de nossas revoluções, de nossos “heróis”, 

mesmo que eles pareçam não acreditar tanto nisso, como na cena em que a personagem 

que interpreta o Tiradentes olha diretamente para a câmera e pergunta se o filme é 

mesmo sobre o “herói” da inconfidência mineira.  

Em dois momentos de Ladrões de Cinema, as personagens “quebram a quarta 

parede”, em uma das vezes é a personagem de Tiradentes, como já dito, e noutra é 

Silvério, o grande traidor ‒ nos dois filmes ‒ perguntando para os espectadores se não 

acreditamos que ele trairia os amigos, como se nos dissessem que, para os dois filmes 

funcionarem é preciso que saibamos que se trata de uma construção fílmica. 

Diferente do Cinco Vezes Favela e 5x Favela, agora por nós mesmos, Ladrões 

de Cinema não propõe realismo nem tampouco naturalismo, não afirma verdades, está 

mais atrelado ao metacinema, onde é “descoberto” um Outro que deseja assumir as 

rédeas ‒ as câmeras ‒, podendo dizer o que é melhor para ele da forma que bem 

entende, mas tudo ainda dentro da ficção. 
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OLHAR PELA JANELA 

 

 

A questão já não é mais a da representação, a da recriação de uma 

imagem real e verdadeira, ou semelhante e verosímil. A questão do 

auto-retrato não é tanto a do retrato, mas antes a do "auto", a de uma 

reflexão que é sempre indirecta e fragmentária, polvilhada de 

imaginação e não orientada por um princípio de verdade, que é o 

acesso a si mesmo. O "auto" do auto-retrato é uma ficção ruinosa que 

permite, enfim, dar a ver o que nunca se verá, alargar assim o campo 

da visibilidade e nesse instante preencher o território da Arte com obra 

(ALMEIDA, 2002, p.161, grifo nosso). 

 

 

“O fato de ser, desde o início, uma ruína é o que permite que se construa e crie 

um auto-retrato”. As palavras de Inês Barahona de Almeida, citando “Memórias de um 

cego” 123, de Jacques Derrida, geram tensões quando pensamos em 5x Favela, agora por 

nós mesmos. Derrida considerava a ruína uma estrutura, não algo que chega depois para 

abalar um monumento, nem sinal de uma obra arquitetônica perdida:  

 

Na origem houve a ruína. Na origem chega a ruína, ela é o que lhe 

acontece primeiro, na origem. Sem promessa de restauro. Esta 

dimensão de simulacro ruinoso nunca ameaçou, antes pelo contrário, o 

surgimento de uma obra.124 

 

O autorretrato, “polvilhado de imaginação”, dificilmente soa verossímil. Dessa 

forma, percebemos que a busca do “olhar pela janela” ‒ semelhante ao de alguém que 

porventura olhasse pela janela o vizinho na casa ao lado ‒ foi a escolha em 5x Favela, 

agora por nós mesmos. Dá-se, assim, uma opção pelo naturalismo, característica da 

maioria dos filmes brasileiros contemporâneos, diferentemente do realismo de Cinco 

vezes favela, ou do metacinema de Ladrões de Cinema. 

A presença do naturalismo no cinema brasileiro e também contemporâneo cria 

uma linha muito tênue entre a diferença e o estereótipo125, já que lidamos com a ideia do 

senso comum. Com a retomada do cinema brasileiro e a escolha da maioria dos filmes 

                                                           
123 ALMEIDA, Inês Barahona. A cegueira na origem do desenho. Jacques Derrida em Memoires 

D´aveugle. Philosophica 19/20, Lisboa, 2002. 155-176 p. 
124 DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle, p. 69. Apud ALMEIDA, Inês Barahona. A cegueira na 

origem do desenho. Jacques Derrida em Memoires D´aveugle. Philosophica 19/20, Lisboa, 2002. 155-

176 p. 
125 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2013, 117 p. 
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por essa opção estética, seguindo o caminho do cinema narrativo em geral, muitas vezes 

acontece na tela a repetição da invisibilidade social da diferença, através do estereótipo, 

como geralmente ocorre no campo hegemônico do audiovisual. 

Para fugir da ruína do autorretrato, os realizadores de 5x Favela, agora por nós 

mesmos acabaram optando algumas vezes pelo estereótipo. Deste modo, ainda 

encontramos no filme as drogas, a violência, as mulheres “gostosas”, a esperteza e a 

crueldade. Não que elas não existam na favela, até porque são encontráveis em toda a 

sociedade. Porém a forma como essas questões são apresentadas, bem como a maneira 

pela qual a construção fílmica da subalternidade se dá é o mais relevante para este 

trabalho. Tais questões aparecem em 5x Favela, agora por nós mesmos da mesma 

forma que já havíamos presenciado em produções como Cidade de Deus, Cidade dos 

Homens ou Tropa de Elite, que foram realizadas por diretores “de fora” das favelas. 

 Mesmo apresentando uma proposta nunca vista na história do país, onde os 50 

anos de aproximação de movimentos sociais e do audiovisual se materializaram em um 

longa-metragem, notamos como as estruturas de poder mostram-se difíceis de serem 

alteradas. Prova disso, como vimos, foi o interesse de tantas grandes empresas em se 

associaram à produção da obra. Quando o sujeito subalterno fala, a intermediação 

constante da voz do outro pelos produtores, que pensam estar em posição de reivindicar 

algo em nome deste, acaba reafirmando a invisibilidade social da diferença.  

Mas há uma brecha que acontece com o episódio Deixa Voar (56´40´´ - 

1h13´20´´), onde mesmo com toda a intermediação da voz do outro, “o olhar pela 

janela” se concretiza e podemos “ver/ouvir” a diferença. O menor como potência é 

evidenciado como diferença positiva, as pessoas estudam, brincam, flertam, dançam, 

correm, brigam, fazem as pazes, amam, vivem....  

Deixa voar é o ponto alto no longa, como um devir filmado, onde o gesto 

marcante, na construção fílmica, ocorre quando alguns personagens olham para a 

câmera, “rompendo” a quarta parede, e se dirigem aos espectadores, durante uma 

discussão sobre a posse de uma pipa, e quetionam: 

 

“Qual foi?!  

Tá escrito teu nome aqui rapá?! 

Tu mora onde tu parceiro?!” 
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 Logo após essa cena, quando os ânimos já não estão mais exaltados, um dos 

garotos do território vizinho pergunta o nome do que chegou para resgatar a pipa e este 

lhe informa que é Flávio, coincidentemente o mesmo nome do que havia perguntado. 

Ou seja, entre eles, mesmo sendo garotos de territórios “distintos” da favela, ocorre a 

identificação, diferente do que ocorre com os espectadores “de fora” da favela, para os 

quais as perguntas permanecem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CINEMA E O SUBALTERNO SOB RASURA 

 

 

O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo 

interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o 

cinema americano informará. 

 

Oswald de Andrade126 

 

Sendo assim, a tarefa do, ou melhor, da intelectual pós-colonial deve 

ser a de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa 

falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido (a) - essa é a 

questão dialógica propositiva para a autora. Não se pode ou deve falar 

por esse sujeito, mas se deve trabalhar “contra” a subalternidade. Esse 

argumento propositivo nos permite entrever a relevância da postura 

crítica do/a intelectual contemporâneo/a. A subalternidade, como um 

operador crítico, não deve e não pode ser exotizada, romantizada ou 

fetichizada, posto que não há nada positivo em se congelar o sujeito 

subalterno nesse espaço excludente e destituído de possibilidade de 

poder e agenciamento ou entregar nas mãos de outrem o destino a ele 

reservado. Mas, perguntaríamos, como podemos trabalhar contra a 

subalternidade? Uma das possibilidades seria por meio da criação de 

espaços nos quais o sujeito subalterno possa se articular e, como 

consequência possa também ser ouvido. Essa seria, de fato, nossa 

“contribuição” para refazer a história ou sustentar vozes sempre 

mutantes sob uma perspectiva alternativa”. Em outras palavras, o 

caminho crítico e articulador que precisa ser construído seria o de 

“fazer com que as pessoas estejam prontas para ouvir” (SPIVAK, 

1994ª, p. 197), insistindo em esquecer os privilégios que temos e em 

aprender com o outro (a) subalterno (a). 

 

Sandra Regina Goulart de Almeida127 

 

 

A partir da junção dos três filmes estudados no biscoito recheado de repetições 

em diferença, podemos perceber como ocorreram algumas transformações nas 

construções fílmicas da subalternidade no decorrer da história do cinema brasileiro. 

Notamos que, mais importante do que ver o subalterno na tela, é preciso desconstruir a 

                                                           
126 ANDRADE, Oswald. Manifesto antropófago e Manifesto da poesia pau-brasil. Revista de 

Antropofagia, Ano I, No. I, maio de 1928. 
127 ALMEIDA, Sandra Regina Goulard. Quando o sujeito subalterno fala: especulações sobre a razão pós-

colonial. In: ALMEIDA, Júlia; MIGLIEVICH-RIBEIRO, Adelia; GOMES, Heloisa Toller (orgs.). 

Crítica pós-colonial: panorama de leituras contemporâneas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. 139-155 p. 
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maneira como o subalterno é visto. No campo de batalha128 que é o audiovisual, 

identificamos que, além do fato de serem criados espaços sociais e culturais para que os 

subalternos possam se articular, é também necessária a criação de espaços discursivos, 

onde se lute “contra” a subalternidade. Já que os discursos hegemônicos não 

reconhecem essas pessoas, é preciso buscar brechas ou fissuras nesses discursos, onde 

se possam infiltrar novas formas de pensamentos.  

 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não 

ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o 

poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa 

somente como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 

(FOUCAULT, 2016, p.44, grifo nosso)129 

 

 

Os filmes estudados mostram que ao lado dos projetos sociais de aproximação 

das comunidades com o cinema, caminham também algumas propostas discursivas que 

tensionam o discurso hegemônico e algumas vezes o rasuram. Nos três filmes, os 

momentos de maior força é quando os subalternos deixam de ser seres sociais 

“invisíveis”, ou melhor, quando aparecem de uma forma diferente do que o discurso 

hegemônico os apresenta. É o que acontece em Couro de Gato (episódio de Cinco Vezes 

favela), no metacinema de Ladrões de Cinema e em Deixa Voar (episódio de 5x Favela, 

agora por nós mesmos), como se o invisível fosse trazido para o visível e assim abrisse 

caminho para novos pensamentos. Ou, em outras palavras: uma rasura no não visível130, 

tornando visível através da rasura no discurso hegemônico; como “passeios” pelo que 

estava escondido, mostrando o que não é visto ordinariamente, pensando o menor não 

como inferioridade, e sim como potência131.  

Se o subalterno é diferença, o “fora de si”, o subalterno rasurado no cinema será 

uma diferença dentro da diferença. Se a diferença se tornou invisível socialmente, 

rasurando a diferença ela volta a aparecer. Rasurar o subalterno até que não se “veja” 

mais como subalterno, passa-se do menor como inferior ao menor como potência. A 

                                                           
128 COMOLLI, Jean-Louis. Ver e poder: a inocência perdida. Cinema, televisão, ficção e documentário. 

Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
129 FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: Microfísica do poder. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 44 p. 
130 DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver. In: Pensar em não ver. Florianópolis: UFSC, 2012. 65-89 p. 
131 PELBART, Peter Pal. Da claustrofobia contemporânea. In: A vertigem por um fio. São Paulo: 

Iluminuras, 2000. 29-42 p. 
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diferença como potência. A potência da ausência, da não presença. A potência da 

produção de presença132.  

Em Deixa Voar é onde identificamos mais claramente essa rasura, talvez porque 

nele se usou toda uma gramática narrativa clássica133, há uma linearidade nos 

acontecimentos, a música incidental é utilizada para aflorar sensações, a busca de uma 

experiência é explorada ao máximo para aproximar o espectador dos personagens. O 

cinema clássico foi deglutido antropofagicamente para que os espectadores passassem 

pela experiência de vivenciar um dia ao lado das personagens. Relendo Oswald de 

Andrade, em seu Manifesto Antropófago, podemos dizer que a reação contra os homens 

despidos, o cinema periférico informará. 

Um filme precisa ser visto. Do contrário, ele não existe, é pensamento preso em 

gavetas. Foi a estratégia de Deixa Voar, que mesmo construído com base em uma 

estrutura conservadora, tenta “não ser governado assim dessa forma”134 ao efetuar 

rasuras em como o subalterno é visto no dia-a-dia da sociedade. Os personagens em 

Deixa Voar, reconhecidos como os moradores das favelas, são jovens, brincam, gozam 

de si mesmos, flertam, desejam... Aproveitando e comemorando o encerramento de 

mais um ciclo de estudos, caminham pelas ruas, falam com as pessoas, veem e são 

vistos, têm autonomia, reconhecem o ambiente. A geografia humana e espacial 

preenche a tela, tudo ocorre de forma orgânica. Surgem os conflitos e a violência, é 

quando o episódio brilha, com elementos visuais chaves, como uma ponte e algumas 

pipas. A ponte como limite geográfico, definindo territórios ou também unindo seres 

humanos, iniciando “amores”. Já as pipas são elementos que ligam os moradores, como 

fios de Ariadne, tecendo e (des)tecendo caminhos135, orientando os personagens quando 

não se sabe para onde ir, ou liberando mais linha quando necessário. É justamente 

graças a uma pipa que Flávio consegue chegar à casa de Carol, sua “crush”, a colega 

que mora no território vizinho, seu desejo, mas que ele não havia conseguido visitar 

durante todo o ano letivo, devido à dificuldade em lidar com a “guerra” territorial.  

                                                           
132 GUMBRECHT, H.U. Produção de Presença. O que o sentido não consegue transmitir. Rio de 

Janeiro: Ed. Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2010. 
133 MULVEY, Laura. Reflexões sobre “Prazer visual e cinema narrativo” inspiradas por Duelo ao sol, de 

King Vidor (1946). In: Teoria contemporânea do cinema. Org. Fernaão Pessoa Ramos. Editora Senac São 

Paulo, 2005. 
134 FOUCAULT, Michel. O que é a crítica? Critica e Aufklarung. Bulletin de la Société française de 

philosophie, Vol. 82, nº 2, pp. 35 - 63, 1990. Conferência proferida em 27 de maio de 1978. 
135 GAGNEBIN, Jeanne Marie. A memória dos mortais: Notas para uma definição de cultura a partir de 

uma leitura de Odisséia. In: Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006. 13-27 p. 
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Enfim, Deixa Voar procura nos mostrar um pensamento sobre os subalternos de 

uma forma diferente daquela que quase sempre nos foi apresentada pelo discurso 

hegemônico. E ensinando-nos a ver uma nova “realidade”, vemos a diferença através de 

uma linguagem acessível, em um episódio que contém todos os atrativos que um “filme 

comercial” pode ter, incluindo apresentação, conflito e desfecho, tudo isso azeitado com 

um romance juvenil. Assim, quanto mais pessoas assistem e se ligam subjetivamente ao 

filme, mais a desconstrução opera de forma inconsciente, até porque a ressignificação já 

havia sido incluída nas entrelinhas do discurso. Usando a brecha da atração do público 

pelo filme, ajudado pela experiência estética, opera-se uma violência na linguagem 

através do discurso rasurado, que os espectadores continuam a ressignificar, através de 

suas subjetividades. Esse pensamento nos remete ao filme como uma banana, o que nos 

lembra a “banana pop” criada por Andy Warhol, estampada na capa do disco The Velvet 

Underground & Nico, de 1967. A casca amarela, como a de qualquer banana, guarda 

uma polpa rosa, rasurada, quando descascada. A casca da banana corresponderia à 

narrativa cinematográfica; a polpa, aos discursos estruturados, pensamentos, enquanto 

que a experiência de assistir ao filme se assemelharia ao ato de descascar a banana e 

comê-la. “Comer” a polpa da banana rasurada geraria, por sua vez, as subjetivações.  

 

 

 

 

 

Figura 23 – Imagem da capa do disco The Velvet Underground & Nico (1967) 
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O mundo vive uma guerra de narrativas diariamente, e o mais importante é 

sabermos que tais narrativas não devem ser tratadas como “representações” e sim como 

repetições em diferença, a depender do contexto histórico136. É preciso estar pronto para 

caminhar pela estrada de tijolos amarelos até a pílula vermelha de Matrix137 para 

desmontar as armadilhas dos simulacros138. Sendo o simulacro iluminista, a mais 

potente barreira que nos impede de avançar, é necessário reconhecermos que não basta 

somente tocarmos as consciências, é preciso explorar sensibilidades e subjetividades. 

“A subjetividade é hoje não só um capital insubstituível, mas também o epicentro de 

toda poiesis”.139 Ver a subjetividade como potência, não somente como poder. É preciso 

desprogramar o inconsciente colonial através de micropolíticas do pensamento140, 

rompendo as barreiras que nos impedem de ver/ouvir o Outro, isso tudo sem perder a 

ternura, sem perder o amor. E as ficções se mostram uma ótima ferramenta para essas 

revoluções moleculares141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 DELEUZE, Gilles. Repetição e diferença. In: Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 11-

34 p. 
137 Filme The Matrix (AUSTRALIA/ EUA, 1999) das irmãs Wachowski, onde a pílula vermelha retira o 

personagem da ilusão de um simulacro. 
138 DELEUZE, Gilles. Platão e o simulacro - Apêndices. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

259-271 p. 
139 PELBART, Peter Pal. Da claustrofobia contemporânea. In: A vertigem por um fio. São Paulo: Fapesp, 

2000. 38 p. 
140 ROLNIK, Suely e PRECIADO, Beatriz.  Micropolíticas do pensamento: Sugestões aos que tentam 

desprogramar o inconsciente colonial. https://www.youtube.com/watch?v=V73MNOob_BU. Acessado 

em 27 de out. de 2018 
141 GUATTARI, Félix. Revolução molecular por toda parte. In: Revolução molecular: pulsações políticas 

do desejo. Editora Brasiliense, 1981. 11-69 p. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V73MNOob_BU
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ANEXO 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Diagrama construído por nós a partir da leitura do texto La diffèrence, de Jaques Derrida. 
DERRIDA, Jacques. La diffèrance. In: Margens da filosofia. São Paulo: Papirus, 1991. 33-64 p. 
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