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A minha alma está armada 
e apontada para a cara 
do sossego  
pois paz sem voz 
não é paz é medo 
 
Às vezes eu falo com a vida 
às vezes é ela quem diz 
qual a paz que eu não quero 
conservar 
para tentar ser feliz 
 
As grades do condomínio 
são para trazer proteção 
mas também trazem a dúvida 
se não é você que está nessa prisão 
me abrace e me dê um beijo 
faça um filho comigo 
mas não me deixe sentar 
na poltrona no dia de domingo 
procurando novas drogas 
de aluguel nesse vídeo 
coagido pela paz 
É pela paz 
que eu não quero 
seguir admitindo 
 

Minha alma, O Rappa/Marcelo Yuka 
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RESUMO 
 
 
Este estudo possui como tema o criminoso, a partir da figuração de personagens criados pela 
literatura e pelo cinema, no fim do século XX e início do século XXI, mais especificamente 
entre os anos de 1997 e 2002. Embasam esta reflexão as perspectivas teóricas da “dizi-
visibilidade” (ALBUQUERQUE, 2001) e do “direito à narrativa” (BHABHA, 2003) que os 
grupos minoritários têm buscado na contemporaneidade. Como corpus de análise, 
selecionamos quatro personagens bastante discutidos e visibilizados nos ambientes da 
comunicação e da cultura, e que alcançaram um grande público nesse período: Zé Pequeno 
(Cidade de Deus, 1997, Paulo Lins), Rael (Capão Pecado, 2000, Ferréz), Zé Pequeno 
(Cidade de Deus, 2002, Fernando Meirelles) e Sandro (Ônibus 174, 2002, José Padilha). 
Todos têm em comum o fato de, hoje, serem conhecidos do grande público e de serem 
criminosos considerados “irreparáveis”. Interessa-nos, então, entender como esses 
personagens foram construídos, de modo a reiterar ou rasurar o estereótipo do “sujeito 
hediondo”, já implantado no imaginário por outros discursos da cultura e da política 
brasileira. Para fazê-lo, chamamos também à baila outras produções discursivas, como 
músicas, fotografias, trechos de jornais, textos de blogs e redes sociais, para entrever esses 
sujeitos na teia de suas ramificações narrativas. 
 
Palavras chaves: criminoso – personagem – representação – subjetividade – cultura brasileira. 
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ABSTRACT 

 

This study has as the theme the criminal, from the figuration of characters created by the 
literature, cinema and TV, in the end of XX century and the early XXI, more specifically 
between the years of 1997 and 2003. The basis of this reflection are the theorical perspective 
of the “dizi-visibility” (ALBUQUERQUE, 2001) and the narrative struggle (BHABHA, 
2003) that minority groups have sought in the contemporaneity. As part of analysis, we 
selected five characters rather discussed and visualized in communication and culture 
environments, and reached a wide audience in this period: Zé Pequeno (Cidade de Deus, 
1997, Paulo Lins), Rael (Capão Pecado, 2000, Ferréz), Zé Pequeno (Cidade de Deus, 2002, 
Fernando Meirelles), Sandro (Ônibus 174, 2002, José Padilha) and Celsinho da Vila Vintém 
(Programa Linha Direta, 2000). They have in common, the fact that, today, they are known to 
the general public and they are consider as “irreparable”. Interest us, to understand as the 
characters were constructed, in order to reaffirm or delete the stereotype of the “heinous 
subject” has already implanted in the imaginary by other speeches of the culture and Brazilian 
politics. To become it possible, we also call others discursive productions, like music, 
excerpts newspapers, texts from blog and social networks to perceive these subjects in their 
web narrative ramifications. 
 
Keywords: criminal, character, representation, subjectivity, Brazilian culture.  
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ORELHA DE LIVRO... 
 

 

(…) Crime, futebol, música, caraio 
Eu também não consegui fugir disso aí 
Eu sou mais um 
Forrest Gump é mato 
Eu prefiro contar uma história real 
 
Vô contar a minha 
 
Daria um filme 
Uma negra 
E uma criança nos braços 
Solitária na floresta 
De concreto e aço (…) 
 

(Negro Drama - Racionais MC's)1 
 
 

A epígrafe acima é um fragmento da narrativa musical Negro Drama, dos Racionais MC's. 

Sua proposta é justamente o questionamento acerca da representação e da representatividade 

das histórias contadas por quem detém a hegemonia no Brasil. Na canção, o narrador investe 

contra a narrativa dominante já montada, contrapondo o contador famoso Forrest Gump e 

reivindicando outra autoria: “Eu prefiro contar uma história real”. O termo “real” aqui assume 

a ideia de “outra experiência”, já que, uma vez imbuída do objetivo do desmonte, a narrativa 

que se cria já contesta a própria noção de verdade, situando-a como inventada. Sobretudo, o 

sujeito anuncia que sua vida “daria um filme”, só que agora, com outra versão que contesta: 

“Eu não li, eu não assisti, eu sou o negro drama, eu vivo o negro drama”. A imagem que 

emerge, pintada pela voz subalterna é diferente, tendo papel de destaque uma mulher negra, 

mãe, em uma cidade de exclusão sócio-racial-representacional. 

 

A situação-limite descrita na música, em 2002, prenunciava índices alarmantes de extermínio 

da juventude negra, que se estendem e elevam até 2014. Esses índices acompanham um 

referencial discursivo que criminaliza aquele que é considerado um tipo perigoso, antes 

mesmo que haja julgamento do mesmo. Nestes casos, a punição é antecipada, com o cárcere 

e/ou execução de um sujeito que ainda não foi submetido às instâncias penais (processo, 

julgamento, sentença e, quando é o caso, encarceramento). Esse "negro drama" compõe os 

                                                        
1 Canção do álbum “Nada como um dia após o outro dia”, de 2002. Uma canção de muito sucesso até hoje, 

revista por outros meios e linguagens e entoada pela juventude que se identifica com o rap, o que é o caso da 
juventude carcerária, entre outros segmentos. 
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dados do Ministério da Saúde, que mostram, através do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade, que mais da metade dos mortos (52.198) vítimas de homicídio em 2011, no 

Brasil, eram jovens. Destes, 71,44% eram negros (pretos e pardos)2 

 

Esses sujeitos passam, então, a ser descartáveis e a integrar uma espécie de mortalidade 

seletiva. Nessa condição, passam a ser invisíveis. Resistindo à mudez imposta, eclodem 

narrativas que traduzem outros símbolos, como a música dessa epígrafe. Trata-se de um 

drama que traz a voz do próprio sujeito para o centro da história, do livro, da cena, ou seja, 

para o lócus enunciativo onde ela não era antes veiculada, mas que agora torna-se espaço a ser 

ocupado por este “negro drama”, coadunando com a proposta de STAM & SHOHAT (2006), 

quando propõem um lugar de representação em que as minorias possam reescrever sua 

própria história, reeditar sua própria imagem, tomando o controle desses meios e produzindo 

“contra-verdades e “contra-narrativas”. Essa é a proposta do grupo de rap Racionais MC's, 

mas também de outros músicos, autores literários e diretores de cinema, que são também 

encontrados no interior deste trabalho. 

 

Este estudo possui como tema o personagem criminoso, a partir de criações realizadas na 

literatura e no cinema, no fim do século XX e início do século XXI. Embasam esta reflexão as 

perspectivas teóricas da “dizi-visibilidade” (ALBUQUERQUE, 2001) e do “direito à 

narrativa” (BHABHA, 2003), que os grupos minoritários têm buscado na contemporaneidade. 

É desse entrecruzamento que partimos para discutir as representações tecidas sobre o 

criminoso no período supracitado, mais especificamente entre os anos de 1997 e 2003. Além 

deste aporte teórico, servem como instrumentos para a nossa análise os estudos de Michel 

Foucault sobre o cárcere, o panoptismo e o biopoder3; e as teorias propostas por Loïc 

Wacquant acerca das políticas de criminalização e encarceramento, bem como sobre a 

representação de crimes nas populações periféricas4. 
 

Pensando a identidade como “uma dialética entre uma atribuição objetiva e apropriação 

subjetiva (...)”, (CIAMPA: 2002, p.15), mas, na prática cotidiana nem uma nem outra, 

podemos afirmar que ser identificado como criminoso integra um acervo de representações e 
                                                        
2 Dados disponíveis em: http://www.mapadaviolencia.org.br/.  
3 FOUCALT, Michel. Vigiar e punir.: nascimento da prisão. Petrópolis – RJ: Vozes, 1987. 
4 WACQUANT, Löic. As duas faces do gueto. São Paulo: Boitempo, 2008. 
   WACQUANT, Löic. Punir os pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/.
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discursos que se constroem nas fronteiras das disputas simbólicas, através de uma clivagem 

que congrega representações diversas. A noção de crime e de criminoso utilizada aqui se 

forma em uma sociedade em que a marca da “cultura do medo” impõe-se desde a colonização 

e nos acompanha até os dias atuais, quando a apologia à segurança pública se transforma em 

uma das pautas centrais do cotidiano brasileiro. Esse cultivo de um imaginário em que se 

justifica a seleção dos que podem viver e dos que devem morrer ratifica princípios de uma 

sociedade desigual e, ao mesmo tempo excludente, na qual nos permitimos dar explicações 

naturalistas que justifiquem as políticas carcerárias e as práticas de extermínio de uma parcela 

da população, caracteristicamente negra ou parda, jovem e moradora de zonas periféricas. No 

contexto de uma sociedade marcada pela violência desde a sua formação, a noção de crime 

transita e se modifica tanto pela ação recorrente do poder instituído, como pela pressão dos 

movimentos organizados. Assim, o estereótipo do 'criminoso' também acompanha as 

alternâncias que se inscrevem no cenário cultural. No Brasil, mais do que um sujeito 

sentenciado juridicamente, o criminoso acaba sendo uma representação, marcada por 

símbolos que o criminalizam a priori, instituindo, por meio de estereótipos e leituras 

direcionadas, um potencial sujeito capaz de cometer um delito. 
 

Acredito, enquanto pesquisadora e militante dos movimentos sociais, que a forma como 

tratamos a violência urbana, o cárcere e as punições sobre os corpos físicos, em nossa 

sociedade, é um sintoma de nossa crise subjetiva, que nos impele a questionar os motivos da 

violência exagerada que nos acomete, buscando entender por que nosso Estado e aparato legal 

se organizam, prioritariamente, para coibi-la e salvaguardar propriedades e privilégios. Eleger 

como tema o personagem criminoso e seus desdobramentos em alguns discursos artísticos 

acompanha a minha disposição por entender pessoas que fogem completamente aos padrões 

de convivência social, compreendendo seus limites e os nossos, enquanto cidadãos e, além 

disso, tomando nota do que considero sintoma das fraturas sociais do nosso tempo. Nossos 

acordos determinam que, uma vez reconhecidos como criminosos (muitos dos encarcerados 

das capitais brasileiras não foram sequer julgados), os indivíduos que recebem essa atribuição 

devem ser retirados do convívio social, cumprindo um ritual que os isola e invisibiliza, 

negligenciando-se a sua condição de outro que demanda uma atenção das políticas públicas. 
 

Nosso imaginário ampara uma visão do sujeito delituoso ainda pautada pelas ideias e teorias 

lombrosianas. Mais de um século depois, comungamos das avaliações deterministas que 
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localizam prioritariamente na genética as motivações para quem se desvia das normas 

instituídas pelas leis e códigos vigentes. Interessa aqui, então, entender o que esse sujeito 

desviante e excluído tem a dizer sobre nós, enquanto sociedade, que flerta, de modo 

fronteiriço, com o democrático e o autoritário. Esse sujeito desviante assume, ao longo da 

nossa história, múltiplas possibilidades interpretativas, que pendulam desde as teorias raciais 

até reflexões em torno de uma malandragem necessária. Dentre estes, os personagens aqui 

estudados reúnem as seguintes características: são homens, negros ou afro-descendentes, 

moradores de favela, jovens, com uma vida marcada pela violência urbana e pela pobreza. 

Trata-se de um perfil contemporâneo que lota as cadeias do país. Aqui, não parti de tais 

características para escolher as obras, mas dos textos para entender a repetição de um certo 

perfil.  
 

Tal perfil circula de modo repetitivo em diferentes textos da cultura brasileira, no fim dos 

anos 90. Diversas pesquisas detectam a proliferação de narrativas sobre a violência urbana 

que, longe de problematizar politicamente a situação, dispõem-se a sentenciar os criminosos, 

principalmente, aqueles considerados “hediondos”, de acordo com a lei nº 8.072, de 1990. Ao 

mesmo tempo, emergem narrativas que buscam humanizar esse mesmo sujeito, geralmente 

despersonalizado nos enredos jornalísticos e televisivos, por exemplo. Nascem, então, outros 

discursos que rasuram e reelaboram as representações presentes, por exemplo, em programas 

de TV destinados a narrar casos de violência, tal qual Cidade Alerta (Rede Record) e Linha 

Direta (Rede Globo)5. Memórias de presidiários, letras de RAP, discos, filmes e obras 

literárias ganham fôlego tendo como tema a violência urbana, o tráfico, latrocínios e 

sequestros; mas também o lado familiar, sentimental, de luta e de reflexão desses mesmos 

sujeitos. Esses textos se apresentam multifacetados e também híbridos, como gêneros textuais 

e literários, produzindo narrativas que tanto reiteram como rasuram o símbolo do criminoso 

lombrosiano. 
 

A má distribuição de renda e a exacerbação da pobreza põem a nu, no final do século XX, 

uma sociedade extremamente desigual, gestada ao longo da história e fortalecida durante a 

ditadura militar, cuja política monetária intensificou o enriquecimento de uma pequena 

parcela e o empobrecimento da maioria da população. O chamado “milagre econômico” 

tratou de fazer crescer o bolo para depois dividi-lo assimetricamente, pois, ao mesmo tempo 
                                                        
5 Os dois programas foram exibidos na televisão brasileira no fim dos anos 90. 
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em que insuflou a indústria nacional, enriquecendo industriais, empresários e banqueiros, 

aumentou a dívida externa e a dívida pública, preço que foi pago com a diminuição da renda 

dos trabalhadores e da população já imersa na pobreza. A situação precária do povo brasileiro 

ficou ainda mais evidente na década de 80, culminando na emergência e no fortalecimento 

dos movimentos sociais, na mobilização pró-constituinte e na organização sindical e 

partidária. Ao mesmo tempo, crescia o número de cidadãos desprovidos de direitos 

fundamentais, de bens materiais básicos e de proteção social do Estado. Os estudiosos do 

período mostram que havia um desequilíbrio entre preocupações com um crescimento dos 

índices da economia e o bem-estar da população, configurando-se um quadro no qual “se era 

inegável que o Brasil crescia, estes benefícios não se distribuíam equitativamente. O próprio 

presidente da república chegou a afirmar que 'o Brasil vai bem, mas o povo vai mal'”.6 (EARP 

& PRADO: 2014, p. 20) 
 

As tensões latentes no Brasil dos anos 60, 70 e 80 explodem na violência urbana da década de 

90. Como resposta a esse cenário político, o Estado brasileiro promulga a Lei dos crimes 

hediondos (a já citada lei nº 8.072/90), com a finalidade de proteger o patrimônio e coibir os 

atentados ao mesmo. Simultaneamente, aumentavam os “índices de criminalidade”, bem 

como propulsavam narrativas sobre episódios geradores de pânico e que incitavam discursos 

sobre punibilidade e controle da violência. Vejamos o seguinte exemplo: 
 

Rapidamente, as gangues tomam conta da areia... Uma parede humana 
avança sobre os banhistas... pavor e insegurança... Sem que se saiba de 
onde... começa uma grande confusão... O pânico toma conta da praia... As 
pessoas correm em todas as direções... São mulheres, crianças, pessoas 
desesperadas à procura de um lugar seguro... A violência aumenta quando 
gangues rivais se encontram... Este grupo cerca um rapaz que cai na areia e é 
espancado... A poucos metros dali, outro bando avança sobre a quadra de 
vôlei... os jogadores se afastam da quadra e correm para proteger as barracas, 
mulheres e crianças... Dois policiais... apenas dois... chegam até a areia... 
Eles estão armados, mas parecem não saber o que fazer com tanta correria. 
Perto dali, rapazes ignoram a presença dos policiais e aproveitam para 
roubar... (apud HERSCHMANN, p. 13). 

 

Este é um trecho do Jornal Nacional de 18 de Outubro de 1992, que dedicava boa parte do seu 

tempo a narrar uma série de eventos ocorridos na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que 

ficaram conhecidos como “arrastões”. Instaurou-se uma mobilização do imaginário cultural e 
                                                        
6 A frase é de autoria de Emílio Garrastazu Médici. Presidente do Brasil entre 1969-1974, durante o período 

da ditadura militar brasileira. 
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dos símbolos que o sustentam em torno de discursos do medo, da necessidade de segurança 

pública e da periculosidade de certos grupos. Retomava-se, então, tacitamente, a prerrogativa 

de “grupos perigosos”, “potenciais criminosos” e criminalização antecipada como medida de 

proteção. 
 

A cena que, assim, apaga as luzes do século XX nos apresenta discursos diferenciados sobre o 

sujeito que é, nesse contexto, capaz de cometer crimes que amedrontam a população como 

sequestro, latrocínio e tráfico. Essa figura, por meio das representações massivas sobre ele, 

torna-se alguém a ser banido do convívio e, se possível, executado, como forma de proteger o 

“cidadão de bem”, seu antagônico. Esse é o “hediondo” descrito na lei, para o qual não há 

outra solução que não o total isolamento, o que justifica a violência do Estado sobre ele e 

certo descaso do restante da sociedade. Tal homem, mais do que um cidadão, transforma-se 

em personagem, a aparecer nos diferentes lugares de produção de falas. Na literatura e no 

cinema, alguns exemplares dele irrompem, fazendo enorme sucesso entre leitores. 

  

Em 1997, podemos registrar a publicação do romance Cidade de Deus, seguido de uma onda 

crescente de gêneros fílmicos, programas de TV e séries que adentram o ano de 2002,7 

rasurando ou consolidando as imagens do crime e do criminoso, organizadas a partir das 

teorias raciais do século XIX. Nessa sequência, temos Capão Pecado (2000, Ferréz), o filme 

Cidade de Deus (2002, Fernando Meirelles) e o documentário Ônibus 174 (2002, José 

Padilha), que, junto com o romance de Paulo Lins integram o corpus deste trabalho. Da 

análise dos personagens presentes nestas obras, indagamos: trata-se de um criminoso narrado 

como delinquente genético ou resultado de processos sociais e subjetivos? Esta é a pergunta 

que alavanca uma parte considerável de produções artísticas e midiáticas na transição dos 

séculos mencionados e é também a dúvida que motiva esta investigação. A hipótese, dentro 

desse panorama em que estamos inseridos, é a de que as narrativas jornalísticas e midiáticas 

tendem a reforçar o estereótipo lombrosiano enquanto as que considero como artísticas, na 

fronteira entre o estereótipo e a rasura dele, promoveram olhares diferenciados sobre o tema, 

uma vez que, mesmo cedente a vacilações, apresentava-nos uma humanidade que nos 

                                                        
7 Refiro-me aqui a 1997 e 2002, por serem os anos de publicações das obras que compõem o corpus deste 

trabalho e por considerar a transição dos séculos XX-XXI um momento central para a discussão de sua 
temática. Segundo diversos estudiosos das simbologias do crime e da violência na cultura brasileira, entre 
eles, Michel Misse, Micael Herschmann e Vera Malagutti Batista, no fim dos anos 90 do século XX, cresce 
o número de textos sobre a violência urbana que disseminam elementos para uma espécie de pânico social.  
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acostumamos a esquecer. As leituras que aqui faço pretendem perceber esse lugar da 

(des)humanidade do criminoso a partir de alguns personagens construídos no período 

mencionado.  

 

Para isso, selecionamos quatro personagens bastante discutidos e visibilizados nos ambientes 

da comunicação e da cultura, e que alcançaram um grande público nesse período: Zé Pequeno 

(Cidade de Deus, 1997, Paulo Lins), Rael (Capão Pecado, 2000, Ferréz), Zé Pequeno 

(Cidade de Deus, 2002, Fernando Meirelles), Sandro (Ônibus 174, 2002, José Padilha). Todos 

têm em comum o fato de, hoje, serem conhecidos do grande público e de serem criminosos 

considerados “irreparáveis”. Interessa-me, então, entender como esses personagens foram 

construídos, de modo a reiterar ou rasurar o estereótipo do “sujeito hediondo”, já implantado 

no imaginário por outros discursos da cultura e da política brasileira. Para fazê-lo, chamamos 

também à baila outras produções discursivas, como músicas, fotografias, trechos de jornais, 

textos de blogues e redes sociais para entrever esses sujeitos na teia de suas ramificações 

narrativas. Vale lembrar que o que proponho aqui não é uma análise do suporte, mas do 

produto, configurando não um estudo estético de cada meio, mas uma leitura da personagem 

do criminoso que fulgura nos textos e da potência dos discursos que ensejam e proliferam 

tipos. Parto do texto e das pistas que ele me deixa para propor uma teorização do criminoso 

em algumas obras da cultura brasileira, como forma de compreendê-la melhor, a partir dos 

símbolos que sustentam a nossa prática. 

 

Em relação aos personagens, me proponho a perguntar: quem são? Qual a versão de suas 

histórias encontramos nas narrativas? Como suas memórias são contadas, se o são? Quais 

processos intersubjetivos pelos quais eles se formaram são apresentados? Como esses 

personagens foram construídos na trama dessas narrativas? São perguntas pretensiosas, é bem 

verdade, para conclusões temporárias e também irresolutas. Porquanto, a intenção é provocar 

o leitor e a pesquisa em literatura e cultura para atentar a um sujeito pouco visível: aquele que 

cometeu o crime e, portanto, de acordo com certo imaginário social, merece a morte. 

Espreitamos o caminho inverso e lançamos uma contra-pergunta: o que esse sujeito diz de nós 

enquanto sociedade?  

 

Essas perguntas motivaram desde a construção do projeto de pesquisa até esse texto aqui 
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apresentado, uma vez que havia um universo a ser recortado entre textos literários, músicas, 

filmes, programas televisivos, imagens, grafites, tiras, etc. Inicialmente, o projeto propunha 

uma análise da literatura, do cinema, da música e da televisão. A mão alçada não alcançou 

tudo e pelo caminho ficaram dois CD's do grupo de RAP, Racionais MC's (Sobrevivendo no 

Inferno, 1997 e Nada como um dia após o outro dia, 2002). Já ao final do trabalho, 

subtraímos também a análise dos produtos televisivos. Sendo o tema provocante, pude 

observar, no período, uma vastidão de textos produzidos que contém personagens como 

metáfora da violência/crime, uma espécie de “ferida” do nosso tempo. Selecionei, na literatura 

e no cinema, personagens que compunham certo cânone e que, no que tange ao alcance de 

grande público, foram filmes e livros recebidos com expressividade, quando o número de 

leitores é a referência. Na tentativa de ampliar as reflexões, trouxe a música que foi retirada 

do corpus de análise nas epígrafes dos capítulos e no entremeio de alguns debates. Inseri 

alguns trechos de outros filmes e propus algumas discussões que ultrapassam o acervo 

anteriormente delimitado. Trata-se mesmo de uma costura, cuja dificuldade maior é “ir até o 

rabo da palavra”, como nos poetiza o velho Rosa. Nesse mosaico tão vasto, busquei, então, 

como propõe Roger Chartier, “compreender as práticas complexas, múltiplas, diferenciadas, 

que constroem o mundo como representação”. (1990, p. 28). Para tal, a análise do discurso 

nos serviu de suporte metodológico, uma vez que nosso foco neste trabalho são as mediações 

e leituras construídas, muito mais do que os meios que as transportam (BARBERO: 1997). 

Martin Barbero defende que as pessoas reinterpretam o que leem, veem e ouvem a partir dos 

encontros com o acervo que dispõem, através das suas experiências pessoais, por meio de 

associações que encontram símbolos culturais, religiosos, políticos, históricos, artísticos, entre 

outros, que mediam a relação interpretativa que ocorre no movimento produção-recepção. A 

análise do discurso (ACD) interage com essa proposta, quando pretende desenvolver o 

esmiuçamento dos textos, de modo a encontrar as marcas de um certo imaginário cultural e 

ideológico, que erige/desmonta símbolos-rótulos-estereótipos presentes no interior dos 

discursos: 
 

           [...] a maioria dos tipos de ACD fará perguntas sobre o modo como as 
estruturas específicas do discurso são organizadas para reproduzir a 
dominação social, quer façam parte de uma conversação, quer façam parte 
de uma reportagem jornalística ou de outros gêneros e contextos. Dessa 
forma, o vocabulário típico de muitos estudiosos da ACD apresentará noções 
como ‘poder’, ‘dominação’, ‘hegemonia’, ‘ideologia’, ‘classe’, ‘gênero’, 
‘raça’, ‘discriminação’, ‘interesses’, ‘reprodução’, ‘instituições’, ‘estrutura 
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social’ e ‘ordem social’, além das noções analíticas do discurso mais 
familiares (VAN DIJK, 2008a, p. 116) 

 

Nesse diálogo necessário entre práticas e representações, nos permitimos questionar o lugar 

em que colocamos sujeitos demasiadamente excluídos, sem direitos a serem ouvidos ou 

vistos. Admitimos que sejam compreendidos na complexa humanidade que nos constitui? De 

que modo esse símbolo que atravessa o século potencializa certa imagem de criminoso, 

alimentando e justificando o extermínio contemporâneo de uma certa parcela da população 

que possui cor, idade, origem e classe bem definidos? Os símbolos sustentam as ações 

políticas desenvolvidas em sociedade; portanto, a indagação que organiza este trabalho 

insiste: como as construções desses personagens contribuem para que vejamos, reforcemos ou 

questionemos o campo simbólico com o qual negociamos nos dias atuais? Não me denomino 

“advogada do diabo”, mas me incomodo com o que vejo todos os dias: 
 

Eu não sou o que dizem que sou 
Nem tu és o que dizem que és 

Me diga promotor 
O seu tempo já passou 

Quem é o vilão dessa história? 
 

(Advogado do diabo, IRA)8 
 

Proponho-me, então, a perguntar a esse personagem quem ele é e o que diz do meu cotidiano, 

da minha educação e das minhas práticas sociais. Vilão? Mas, afinal, quem é o mocinho? 

Minha intenção é, por assim dizer, entender esse personagem dentro do clássico jogo 

narrativo mal versus bem. 
 

No primeiro capítulo, “Estilhaços no espelho: representações do criminoso na cultura 

brasileira contemporânea”, são discutidas as noções de crime e o rótulo atribuído a quem o 

comete ou é acusado de fazê-lo; e também como as narrativas que as embasam foram 

construídas pelos discursos no interior da cultura brasileira.  

 

Associado a isto, refletimos sobre como essas representações chegaram ao final do século 

XX, analisando algumas obras que tiveram os discursos sobre a violência e o sujeito 
                                                        
8 Canção composta por Nasi e André Jung. Compõe o álbum Psicoacústica (1988), da banda brasileira IRA, 

gravado pelo estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro.  
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criminoso como matéria composicional. Promovemos um diálogo com teóricos como Loïc 

Wacquant, Michel Misse, Ana Luiza Flauzina, Ana Gomes Porto e Vera Malaguti Batista, 

dentre outros. 

 

O percurso do segundo capítulo – “Criminoso tem coração: Zé Pequeno e Rael pelas linhas do 

romance” – segue a trilha da representação desses dois personagens. Escolhemos dois 

romances que foram sucesso de público; logo, que possuem criminosos um tanto famosos no 

imaginário brasileiro: Zé Pequeno, de Cidade de Deus (Paulo Lins) e Rael, de Capão Pecado 

(Ferréz). O primeiro, criminoso desde a infância; o segundo, por acidente do destino. Duas 

histórias e múltiplas subjetividades. Na companhia dos dois, procuramos compreender de que 

modo as narrativas estudadas vão ao encontro ou repelem os aspectos subjetivos e 

memorialísticos de ambos para compô-los enquanto personagens literários e de um painel 

cultural mais vasto. 

 

Vereda semelhante seguimos no terceiro capítulo, “'Ladrão famoso é fábula' – o cinema 

(des)criando criminosos no nascer do século XXI”, quando nos debruçamos sobre a análise 

de Zé Pequeno, do filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Sandro, do documentário 

Ônibus 174, de José Padilha. Ambos correram o mundo através das exibições pelas lentes das 

câmeras, um pelo sucesso do filme, outro pela enorme repercussão do episódio do sequestro 

envolvendo o personagem, que viajou o globo via transmissão televisiva. Aqui, voltamos às 

discussões sobre o crime e a formação da subjetividade, propondo uma investigação sobre a 

construção das imagens desses personagens, em um ambiente de comunicação massiva, 

empenhada também na cristalização de estereótipos. 

 

São, nessa tessitura, quatro personagens, bandidos, que cometeram crimes segundo o código 

penal brasileiro e que sobrevivem a seu modo, no imaginário cultural, reificando em nossa 

sociedade, novas e antigas formas de percepção desses símbolos. Poderíamos ter feito, a partir 

desse dado, um capítulo para cada um deles, mas, optamos por organizar os mesmos em 

função da linguagem e do meio no qual aparecem. Isso conduziu o nosso raciocínio para 

empreitar uma costura de pontas e pontos, às vezes tão distintos, e tentar orquestrar as vozes 

dispostas nas vivências sociais, com suas contradições e dissonâncias. Apesar de trabalhosa, é 

tarefa que não nos assusta deveras, por entender que: 
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Dada a natureza contraditória da psiquê socialmente situada, os indivíduos 
estão sujeitos a conviver com a dissonância e a contradição, dentro de um 
campo cultural e psiquíco em constante mutação, no qual os mais variados 
discursos coexistem em relações ambivalentes, constituindo o sujeito como o 
local de competição de diferentes discursos e vozes. (STAM & SHOHAT, 
2006, p. 447) 

 

Por fim, temos a compreensão de que esta tese é uma empreitada complexa, que envolve 

múltiplas linguagens e meios, associados a um tema polêmico e dolorido. Mas, como uma 

colcha de tecidos diferentes, a intenção aqui é a de costurar diferentes retalhos, com forma e 

cores variadas para compor um mosaico, cuja função é, em última instância, pôr a 

humanidade dos sujeitos em alto relevo. Reafirmo isso, lembrando Fernando Pessoa e a sua 

poética do “drama em gente”. É sabendo que somos múltiplos e que outros sentidos podem se 

formar, que, por isso, me proponho a caminhar para novos exercícios de alteridade em que o 

Outro seja cuidado como parte de nós. 
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1. ESTILHAÇOS NO ESPELHO: REPRESENTAÇÕES DO CRIMINOSO 

NA CULTURA CONTEMPORÂNEA 

 

Se eu pudesse eu dava um toque em meu 
destino 
Não seria um peregrino nesse imenso mundo 
cão 
Nem o bom menino que vendeu limão 
Trabalhou na feira pra comprar seu pão 
Não aprendia as maldades que essa vida tem 
Mataria a minha fome sem ter que roubar 
ninguém 
Juro que nem conhecia a famosa funabem 
Onde foi a minha morada desde os tempos 
de neném 
É ruim acordar de madrugada pra vender 
bala no trem 
Se eu pudesse eu tocava em meu destino 
Hoje eu seria alguém 
Seria um intelectual 
Mas como não tive chance de ter estudado 
em colégio legal.  
Muitos me chamam pivete 
Mas poucos me deram um apoio moral 
Se eu pudesse eu não seria um problema 
social 
 
(Problema social, Seu Jorge)9 

 

A cultura é um fértil terreno pra o florescer de imagens, sons, tipos e mitos, enfim, sentidos 

vários que atribuímos à vida e ao mundo. No interior da cultura, criamos imagens diversas e 

compartilhamos saberes múltiplos sobre as relações sociais e humanas; assim, perpetuamos 

conceitos, preconceitos, bem como rasuramos dogmas e reinventamos processos e vivências. 

A história de homens e mulheres tem sido a história de uma negociação permanente de 

sentidos que atribuímos aos fenômenos e práticas cotidianos, sentidos estes desenvolvidos nos 

diversos campos do saber e nas variadas instâncias socioculturais. 

Entre o “real” e a apreensão do “real” vigoram impressões, discursos, lembranças e 

                                                        
9 Canção de Guará e Fernandinho, cantando por SEU JORGE, no álbum “Ana e Jorge: ao vivo”. Rio de Janiero: 

SONY/BMG, 2005. 
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ensinamentos, ou seja, um repertório cultural responsável por mediar a relação existente entre 

o fenômeno e o que se interpreta dele. Logo, ao entrar em contato com um texto, levamos a 

ele todo o acervo que possuímos e com o qual construímos nossa leitura na condição de 

sujeitos históricos. Lembrando Mikhail Bakthin (2009), a leitura é interação entre dois 

mundos e, sendo assim, abre, portanto, uma perspectiva dialógica de entendimento das coisas, 

ou seja, é no diálogo que se estrutura a leitura e a interpretação dos discursos produzidos em 

sociedade e que intercambiamos o arcabouço de significações possíveis sobre o “real”.  

Nesse espaço de mediação de sentidos, nasce o que chamamos de imaginário cultural, um 

conjunto de práticas e discursos capazes de orientar o olhar que lançamos sobre o mundo e 

seus processos; e como o olhar “tanto pode ver como não ver, uma vez que, no ato de ver, ver 

é só uma parte de um complexo jogo de fatores, de que participam o sonho e o desejo, para 

além de todos os outros aspectos” (LIMA, 2004, p. 127)10, nos debruçamos aqui sobre a 

necessidade de entender o jogo de desejos e interesses que mobilizam o olhar/os olhares sobre 

categorias como violência, marginalidade, crime e criminoso no Brasil. 

No imaginário cultural, encontramos disponível um acervo de discursos sobre as mais 

variadas e infindas categorias que compõem o tecido social. Esse é um jogo complexo de 

produção de sentidos que inclui valores, formação religiosa, moral, familiar, artística, história 

pessoal, classe social a que pertence o sujeito, além de sua cor, gênero, idade, sexualidade, 

entre outros fatores que configuram a diversidade de elementos constitutivos dos processos de 

subjetivação que nos formam. Logo, as noções e valores que construímos sobre o ‘outro’ são 

signatárias de uma história cultural e de um repertório de significações sobre o mundo que 

extrapola a vontade meramente individual. O conhecimento que produzimos sobre sujeitos, 

objetos e fenômenos é social; sendo assim, nós somos os livros que lemos, os discos que 

ouvimos, os filmes a que assistimos, os programas de TV e rádio que acompanhamos, as 

histórias que nos contaram, enfim, os produtos culturais que consumimos e elegemos. Neles, 

circulam vozes, opiniões, interpretações, certezas e dúvidas sobre a realidade que nos cerca. 

Nesse sentido, aprendemos a ver e apreender essa realidade, sedimentados em alicerces 

teóricos e conceituais que nos são fornecidos pela “constelação cultural do nosso tempo”11. 

                                                        
10  LIMA, Francisco Ferreira de. Os atropelos do olhar: Caminha e as maravilhas de Santa Cruz. Disponível 

em: http://www2.uefs.br/leguaemeia/2/2_126-138atropelos.pdf. Acesso em 12 de Março de 2012. 
11  MISSE, Michel. Malandros, marginais e vagabundos & a acumulação social da violência no Rio de 

http://www2.uefs.br/leguaemeia/2/2_126-138atropelos.pdf.
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Trazemos, assim, uma relativização necessária para conceitos complexos e multifacetados 

como violência, entendendo que a relação diretamente mantida com tal noção advém de uma 

negociação simbólica no terreno das construções subjetivas de sentido, na modernidade, 

negociação esta que se estrutura dentro de uma relação de forças permanente, em que o que 

somos e como representamos o outro aparecem como discursos estilhaçados no interior das 

produções artísticas, midiáticas, jurídicas e acadêmicas. São plurais as representações e 

teorizações sobre a violência no Brasil contemporâneo e entendê-las requer certa paciência 

para entrecruzar os discursos produzidos em nosso tempo, como bem observa Misse (1999, p. 

82): 

Como não existe um lugar superior à modernidade, de onde se possa - com 
o olhar dos deuses – escrutinar toda a sua objetividade, não é possível falar 
da violência na contemporaneidade sem uma perspectiva recortada a partir 
do significado que adquire na constelação cultural de nosso tempo. Se é 
verdade que essa perspectiva começa com um julgamento de valor – aquele, 
por exemplo, que tem horror a todas as formas de violência –, é verdade 
também que ele possa eleger uma forma de violência sobre todas as outras. 
Assim, posso defender implicitamente em meu discurso a violência legítima 
e legal da polícia contra a violência, que considero ilegítima e que é ilegal, 
do banditismo urbano. 

Ou seja, a acepção que escolho sobre a violência – ou outro conceito – é uma eleição dentro 

do repertório de práticas e sentidos que compõem o meu imaginário cultural. Assim, tornam-

se legítimas as práticas violentas para a anulação/morte/extermínio de “alguns indesejáveis” 

que colocam em risco os “cidadãos de bem”, ou seja, justifica-se o “ato violento”, donde 

depreendemos não ser este o problema do “Estado de Direito”, mas contra quem o mesmo é 

perpretado.  

Sabendo, desse modo, que os sentidos atribuídos ao “real” no interior da cultura não são 

ingênuos e que, a partir das escolhas interpretativas que fazemos e disseminamos, criamos e 

construímos símbolos capazes de orientar ações e práticas (dos intelectuais, da polícia, das 

instituições, etc.), proponho-me a compreender de que modo os produtos culturais criaram 

uma representação social do criminoso na contemporaneidade, entendendo essa representação 

como complexa, múltipla, e não unívoca. Uma pessoa se torna criminosa, sob o aspecto legal, 

a partir do momento em que é condenada pela última instância jurídica competente; ou seja, 

do ponto de vista do 'Estado de Direito', após ser acusado, o sujeito passará pelo processo, 
                                                                                                                                                                             

Janeiro. Tese de doutorado em sociologia, IPERJ, Rio de Janeiro, 1999. Disponível em: 
www.necvu.ifcs.ufrj.br, p. 82. 

http://www.necvu.ifcs.ufrj.br,
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sentença, condenação e, se esta ocorrer, a pena, etapa final do ritual penal. Porém, as 

instâncias simbólico-discursivas produziram outros jogos de acusação, capazes de, por 

exemplo, condenar e punir um indivíduo por aspectos que ultrapassam e, muitas vezes, 

confrontam o aparato jurídico-penal. Esses aspectos são simbólicos, construídos no trânsito 

das relações culturais e encontrados no cotidiano das interações sócio-políticas. Nas interfaces 

desse jogo, no Brasil, podemos afirmar que, inúmeras vezes, a condenação antecede a 

sistemática dos aparatos penais. 

Trazemos a lume a reflexão de Muniz Sodré sobre o símbolo, na cultura, e seu poder de 

estruturação e representação na organização material da sociedade: 

 
O símbolo é, portanto, um operador de estrutura, um agenciador de vazios, 
de formas sem significados atuais, uma vez que a ‘significação’ é a própria 
regra de organização, a regra sintática, o valor constituinte de uma 
linguagem, que introduz o indivíduo na ordem coletiva. Por exemplo, no 
ocidente, onde vige a tradição política do patriarcalismo, o pai é um 
símbolo, isto é, o agente de um sistema de regras, trocas, relacionamentos. 
Por meio da paternidade (que é sempre simbólica), a criança é introduzida 
na ordem do grupo, adquirindo assim a consciência de si mesma como 
indivíduo e o reconhecimento dos outros de que é “sujeito cultural”, ou seja, 
aquele que faz sentido segundo as regras simbólicas. O signo pai significa 
alguma coisa, mas o símbolo pai organiza, estrutura. 
Simbolizar, quer dizer, na realidade, trocar. O que se troca? Não é a 
natureza pela convenção, como faria crer qualquer argumento sofístico 
(instrumentalizando o símbolo, pondo-o como um meio de comunicação a 
serviço de uma vontade fundadora), mas uma convenção por outra, um 
termo grupal por outro, sob a égide de um princípio estruturante que pode 
ser o pai, o ancestral, Deus, o Estado, etc. É o símbolo que permite ao 
sentido engendrar limites, diferenças, tornando possível a mediação social. 
(SODRÉ, 2005, p. 36-37) 

 

Mais do que signos, crime, violência e criminoso são símbolos da modernidade brasileira 

contemporânea. Existem dentro de uma teia de representações políticas, históricas e culturais, 

a partir de pressupostos discursivos que se apoiam em uma representação material, ancoradas 

ainda no grupo e nas sociabilidades que fornecem suas possibilidades expressivas. Segundo 

ainda Sodré, a “cultura é o modo de relacionamento humano com o seu real” (Idem, p 37), 

mas esse real não é dado a priori e muito menos é estanque. Esse real só existe a partir da 

multiplicidade interpretativa que o organiza em sentidos; logo, não são as estatísticas que 

determinam o real, mas o modo como nos relacionamos com as representações possíveis 
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sobre elas, uma vez que “fatos” nada mais são do que encenações, movidas por estruturas 

narrativas, através das quais sujeitos diversos, que se movimentam por interesses também 

diversos, organizam sentidos (a partir de suas próprias subjetividades) sobre o mundo. São, 

portanto, “processos interligados, um material e relacional e outro simbólico ou discursivo” 

(WACQUANT, 2008) 

Essa é a escolha teórica que me mobiliza. Assim, criminosos não são, aqui, apenas aqueles 

que, dentro do código penal violaram a lei, eles são performances construídas na relação entre 

o “real” e sua apreensão, são símbolos estruturados no movimento contínuo das relações de 

força e poder. São conceitos, mas são ainda estereótipos bem marcados na sociedade em que 

vivemos. Provocam medo, mas acionam também a reflexão sobre quais as práticas históricas 

que confinam em prisões sujeitos bem definidos por suas condições de classe, etnia e espaço 

geográfico. O discurso jurídico-penal instituído é – entre outros – um dos responsáveis pela 

nossa concepção de crime/criminoso/ criminalidade: 

Condutas chamadas de crimes são uma criação da lei penal. Não existe um 
conceito de crime, que possa se dizer natural, isto é, que parta de um 
denominador comum e que esteja presente em todo tempo e lugar. Além 
disso, as condutas criminalizadas não são naturalmente diferentes de outros 
fatos socialmente negativos ou situações conflituosas, que, em um lugar e em 
um momento histórico determinados, ficam fora do campo de intervenção do 
sistema penal. A seleção das situações conflituosas ou dos fatos socialmente 
negativos, que, segundo objeto da lei penal, vão ser chamados de crimes, 
constitui, pura e simplesmente, uma decisão política, que traduz uma 
manifestação do poder do Estado. (KARAM apud OLIVEIRA, 2006, p.15-
16) 

Juntam-se a este poder, o discurso midiático, as narrativas populares, a autoridade médico-

psiquiátrica e a apologia do medo, reforçando-se em nós a ideia patológica acerca dos que são 

apontados pelo imaginário construído em torno da encenação do medo e da segurança. 

Recordo aqui, para iniciar este percurso reflexivo, de um episódio que presenciei em Abril de 

2012, na rodoviária de Salvador. Decerto que este é apenas um entre os muitos que ocorrem 

todos os dias neste País, mas faço questão de registrá-lo. Esperava o ônibus, entre muitos 

passantes, quando quatro policiais armados (muito armados, diga-se de passagem) cercaram, 

de forma violenta, dois dos cidadãos que, como eu, esperavam o mesmo ônibus no ponto. 

Todos nós ficamos sem saber o motivo da abordagem (não havia, a priori, uma razão 

aparente); e, logo, assustados ao ver dois trabalhadores encurralados pela PM baiana, de modo 

extremamente agressivo. Todos, eu e os demais presentes, parecíamos estarrecidos diante de 
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tamanho preconceito. Começo aqui a provocar: quem não estava lá sabe a cor dos 

trabalhadores abordados? Sabe o bairro provável em que moravam? Sabe a classe social a que 

pertencem? Dentre as categorias do arcabouço penal, uma abre vãos para ser marcada pelos 

rótulos instituídos: a suspeição, uma vez que os discursos, ao longo da história construiram 

alegorias de suspeição, utilizadas amplamente nas práticas policiais e penais contemporâneas. 

Sem estar lá, somos capazes de reconhecer os símbolos que mediaram tal ação da polícia 

baiana. Mas, a situação de humilhação a que foram expostos aqueles dois homens não indigna 

grande parte da sociedade brasileira, pois, sendo signatária de um imaginário cultural que 

define os estereótipos da criminalidade, reafirmamos aqueles sujeitos como potenciais 

suspeitos e, tão logo, bandidos. Em decorrência disso, legitima-se a ação policial como 

mecanismo de proteção em uma sociedade amedrontada pela violência e seus discursos. Para 

a nossa sociedade, bandido tem cara: está dentro do que os padrões estéticos consideram 'feia': 

é negra/parda e pobre. Isso se confirma em pesquisas como a do professor Júlio César 

Pompeu, que leciona Ética no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, 

autor de um estudo realizado com bacharéis de Direito (advogados, juízes e promotores). O 

pesquisador constatou que os discursos e práticas simbólicas embasam não só as ações 

policiais, mas as do aparato judiciário também: "Quando as pessoas se encaixam nesse perfil, 

a produção de provas condenatórias é mais fácil, e elas acabam sendo julgadas com menos 

critério e mais rigor."12 Não surpreendentemente, quando “o acusado foge a esse 'padrão', as 

provas são mais rigorosas; e as punições, mais difíceis e brandas”. (FERNANDES, 2013). 

Assim, muitas vezes, participamos de práticas que reforçam estigmas e estereótipos sem 

observar como estes são inscritos no interior da cultura e se passam por verdades. A 

representação que a sociedade brasileira faz do criminoso é pautada pelas expressividades 

culturais e balizada pelos símbolos constituídos no interior da sociedade capitalista e de seus 

produtos. Institui-se, desse modo, um estereótipo do bandido e se atribui a este marcas 

significativas, responsáveis por identificá-los e criminalizá-los antecipadamente dentre os 

demais sujeitos sociais. BATISTA (2003); FACINA (2009, 2010); FLAUZINA (2008); 

GALEANO (1999); MISSE (1999, 2008); NEVES (2008); PERALVA (2000); PESAVENTO 

(2009); ZACCONE (2007) e WACQUANT (1999, 2008). 
                                                        
12 In: FERNANDES, Vilmara. A aparência que pode condenar uma vida. Disponível em: 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/03/618151-+aparencia+que+pode+condenar+uma+vida.html. 
Acesso em 22.10.2013. 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/03/618151-+aparencia+que+pode+condenar+uma+vida.html.
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Eduardo Galeano (1999, p. 45), ironicamente, nos provoca a pensar as desigualdades 

mediadas pelo símbolo, na sociedade em que vivemos. As marcas que escolhemos para 

definir os sujeitos corroboram com a nossa história de colonização violenta, montada a partir 

de um olhar (euro)etnocêntrico, capitalista e patriarcal. Assim, ele contesta toda uma tradição 

do racismo e das demais formas de opressão na América Latina: 

 
O racismo, como o machismo, justifica-se pela herança genética: não são os 
pobres uns fodidos por culpa da história, mas sim por obra da biologia. 
Levam no sangue o seu destino e, pior, os cromossomos da inferioridade 
costumam misturar-se com as perversas sementes do crime. E quando se 
aproxima um pobre de pele escura, o perigômetro acende a luz vermelha. E 
dispara o alarme. 
Na América e também na Europa a polícia caça estereótipos, imputáveis do 
delito de ter uma cara. Cada suspeito que não é branco confirma a regra 
escrita, com tinta invisível, nas profundidades da consciência coletiva: o 
crime é preto, talvez marrom, ou, ao menos, amarelo. 
 

Esta tinta ‘invisível’ a que se refere Galeano nada mais é do que a construção simbólica que 

fazemos a partir dos discursos que balizam nossa formação. Esses discursos estão inscritos 

nos produtos culturais e artísticos. Nessa caminhada, literatura, cinema e televisão são campos 

importantes de disseminação de imagens e conceitos na contemporaneidade.  

 

1.1 Sob o signo da violência: que bandido é esse no imaginário cultural 

contemporâneo? 

 

A sociedade contemporânea vivencia um momento complexo nesse processo de construção de 

sentidos sobre a violência. Ao mesmo tempo em que somos assolados por um discurso do 

medo, mobilizamos ainda mais os aparatos de controle, de modo a garantir mecanismos de 

proteção/punição. Chegamos a um momento em que o ideário da grade marca profundamente 

as relações sociais: de um lado, uma elite que não se envolve e cada vez mais passa fins de 

semana fora do Brasil; do outro, uma classe média amedrontada com a possibilidade de ser 

atingida pela criminalidade e, no centro, uma legião de excluídos dos direitos sociais 
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elementares que buscam realizar-se pela “cidadania”, ofertada cotidianamente pela 

propaganda e pelo poder de consumo. 

A problemática da violência aparece relacionada à história da humanidade, crivada por seus 

múltiplos e complexos processos de formação de pensamentos e imaginário social. As noções 

de violência, crime e criminoso que circulam na cultura aparecem vinculadas ao painel de 

elementos simbólicos que a formam. Podemos retomar Foucault (1987)13 para lembrar que, 

no fim do Antigo Regime, as classes sociais tinham prerrogativas diferentes frente às 

ilegalidades, ou seja, a punição dependia sempre de quem era o sujeito e qual o seu poderio 

econômico, fator que demarcava os privilégios de uma classe em relação às outras. Assim, as 

“ilegalidades” e “contravenções”, o que o autor também chama de comportamento desviante 

diante da “normalização”, relacionam-se diretamente com o estrato social, pois, cada um, à 

sua maneira, possui uma margem de ilegalidade tolerada.  

Ainda de acordo com os estudos foucaultianos, nas classes mais abastadas, essas 

‘ilegalidades’ tornavam-se privilégios e, nas classes desfavorecidas, eram entendidas como 

tolerância. Existia, portanto, um jogo de interesses que garantia proteção às demandas de uma 

determinada classe social, mesmo quando isso representava a retirada de direitos da outra, 

menos favorecida. Isso se estende até a sociedade capitalista emergente, cujo funcionamento 

político e econômico está diretamente relacionado às relações de poder e a noção de 

ilegalidade.  

As novas formas de acumulação do capital, suas relações de produção, o crescimento 

populacional e o advento do estatuto jurídico de propriedade trouxeram consigo a necessidade 

de proteção dos privilégios das classes altas e da contenção dos desejos das classes populares. 

Nascia já aí um descompasso entre o ter e o direito ao “ter”, que culminaria hoje com a 

moderna lógica excludente do consumo. Contemporaneamente, surge, então, a necessidade de 

repreensão das práticas que fossem contra o “direito de consumir”. Desse modo, tornou-se 

preciso também registrar e definir quais eram as práticas a serem consideradas ilícitas, 

determinando-se então o que eram as infrações, para, desse modo, puni-las. Segundo 

Foucault, a burguesia, ao reorganizar o conceito de punição e seus instrumentos buscava “não 

tanto fundar um novo direito de punir a partir de princípios mais equitativos, mas estabelecer 

                                                        
13  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis-RJ: Vozes, 1987. 
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uma nova “economia” do poder de castigar” (p. 68)14. 

Entendendo isso, podemos afirmar que, apesar do discurso sobre a igualdade entre os homens 

na sociedade democrática de direito e da ideia disseminada de que “todos são iguais perante a 

lei”, a história mostra que a aplicação das normas e o cumprimento do direito penal e da 

justiça sempre dependeram de alguns critérios vinculados ao indivíduo acusado (como classe 

social, cor da pele, lugar onde mora, vinculação familiar, etc). 

Estudos como os de Foucault (1987), Pesavento (2004), Facina (2009, 2010), Misse (1999, 

2008), Santos (2008), Batista (2003), Wacquant (1999, 2008), Neves (2008) e Flauzina 

(2008) nos mostram que a história do crime e da criminalidade tem se construído por meio de 

formas de representação do mundo, negociadas no âmbito das relações sociais. Desse modo, 

podemos afirmar que homens e mulheres estruturam a sua realidade e o modo como 

apreendem o “real”, a partir de parâmetros e símbolos crivados no imaginário social. Neste, a 

formulação das leis é mais uma das expressões dessa negociação permanente.  

Nesse limiar, noções como justiça, direito e normas, que estruturam as leis e sua aplicação, 

movem sentidos e saberes que só se explicam dentro do processo histórico, ou seja, devem ser 

entendidos como parte do devir contínuo e do movimento da humanidade para atribuir 

significados ao mundo. Esse movimento define o que é e o que não é permitido/proibido, o 

que deve ser aceito ou não moralmente, o que é ou não crime, quais são os comportamentos 

incrimináveis, quais transgressões devem ser coibidas e quais os critérios para que se 

identifique um sujeito potencialmente transgressor. Fazendo isso, a sociedade vai 

conformando, para todos, o que será a norma esperada/socialmente aceita. Segundo Sandra 

Pesavento (2004, p. 27),  

 

A lei é, pois, fruto de uma vontade e de um acordo entre os homens, ou, 
pelo menos, do comum acordo entre aqueles que a fazem. É resultado de 
uma negociação entre seus autores em face de uma questão posta pelo 
convívio social. Sendo determinação e vontade, é uma forma objetiva de 
normatização da vida ou do controle social que pressupõe uma 
representação da sociedade desejável. Ou seja, a lei dispõe, interdita, 
concede, tendo como referência padrões que os homens estabelecem através 
da história.  

                                                        
14  Idem, p. 68. 
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Os lugares teóricos, bem como as instituições conceituais são formulados a partir de 

interesses, símbolos e elementos materiais imersos no tempo histórico, no espaço geográfico e 

no painel cultural de uma sociedade específica. Assim, a noção de crime/desvio, nesse bojo, 

não é uma realidade ontológica, dada aprioristicamente; ao contrário, é fruto das reações de 

controle presentes na sociedade que institui tal noção, ou seja, o que é crime em uma 

sociedade pode não o ser para outra; aquilo que constitui uma prática criminosa em um dado 

tempo pode não o ser em outro, como também pode vir a ser. Enfim, a noção mesma de crime 

só pode ser entendida como resultante dos processos, relações sociais e negociações de uma 

dada comunidade, em um contexto determinado. No Brasil, vale lembrar o contexto da 

escravidão, em que para um delito cometido por um escravo, a determinação da pena ficava a 

cargo do seu proprietário; ou o fim do século XIX, quando a capoeira era enquadrada por 

crime de “vadiagem”. 

Lembrar isso é importante, pois nos faz ver que as formas de lidar com o crime se darão neste 

trânsito dos pactos materiais e simbólicos, marcados por relações de interesse e poder. Ana 

Luiza Flauzina (2008) nos alerta, no que se refere ao sistema penal brasileiro e seus 

mecanismos de punição, que uma de suas marcas estruturais é a seletividade, que aponta o 

criminoso e não o crime e, desse modo, direciona-se à punição de sujeitos específicos no 

interior da cultura. No caso do Brasil, pretos e pobres. Aqui, os delitos cometidos por 

representantes dos grupos hegemônicos tendem a não ser punidos, ou são “aliviados”; já as 

práticas delituosas que emergem dos segmentos subalternos são identificadas e castigadas, 

anunciadamente como medidas de justiça e prevenção ao crime. Isso leva à conclusão de que 

a criminalidade seria amplamente maior entre os segmentos marginalizados, quando a sua 

quantificação e registro é que atinge mais os crimes cometidos nesses lugares sociais. Sobre o 

sistema penal, a autora adverte: 

 

Cientes de que o sistema penal é um instrumento deliberadamente projetado 
para não funcionar em sua máxima capacidade, há ainda um outro nível de 
intervenção que deve ser levada em conta: o da seletividade qualitativa, 
considerada como outra condicionante fundamental na sua atuação. As 
atribuições do sistema penal relacionam-se mais concretamente ao controle 
e perseguição de determinados indivíduos do que à contenção das práticas 
delituosas. Em outras palavras, “o sistema penal se dirige quase sempre 
contra certas pessoas, mais que contra certas ações definidas como crime” 
(FLAUZINA, 2008, p. 31) 
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Um exemplo desta prática em nosso cotidiano é o modo como a polícia aborda jovens 

portadores de maconha em Salvador – BA. Nesses casos, os negros são presos em flagrante, 

ao passo que os jovens brancos são levados à delegacia para “prestar esclarecimentos” ao 

delegado antes de qualquer ação deliberadamente “penal” por parte dos policiais. Sobre este 

aspecto, apontamos as pesquisas de Jaime do Amparo Alves, em estudos sobre as políticas de 

segurança pública usadas contra jovens negros, pobres e urbanos das periferias de São Paulo, 

Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Entre outras questões, ele constata que: 

 
Embora o consumo de drogas ilícitas esteja disseminado no país, os 
principais usuários são os jovens brancos de classe média. No entanto, as 
forças de repressão ao tráfico de entorpecentes se volta para a juventude 
negra das periferias urbanas. A matemática racial é a seguinte: a polícia não 
procura por drogas entre os jovens da classe média porque eles são vistos 
apenas como usuários, não são vistos como traficantes. Para jovens negros 
apanhados com um papelote de maconha não vale a mesma regra: são 
traficantes. E se não forem, são ‘obrigados’ a confessar que o são15. (2012, 
s/p). 
 

A arte também já apontava tal prática de discriminação, latente na história, valendo lembrar 

aqui uma canção intitulada “Pai João”, um Lundu, que circulava no imaginário da população 

negra no Brasil e da Bahia, no século XIX, e que já observava esta diferenciação na natureza 

dos crimes e no valor penal conferido às infrações: 

 
Baranco dize preto fruta, 
Preto fruta co rezão; 
Sinhô baranco também fruta 
Quando panha casião. 
 
Nosso preto fruta garinha 
Fruta sacco de fuijão; 
Sinhô baranco quando fruta 
Fruta prata e patacão. 
 
Nosso preto quando fruta 
Vai pará na correção, 
Sinhô baranco quando fruta, 
Logo sai sinhô barão16 
                                                        
15 ALVES, Jaime do Amparo. Notas sobre a experiência urbana dos jovens negros: as drogas, as prisões e a 

morte. Disponível em: http://www.educafro.org.br/cariboost_files/todos.pdf. Acesso em 15 de Maio de 
2012. 

16 MENDES, Júlia Brito. Canções populares do Brasil, p. 3. Esse mesmo lundu foi publicado em 1901 no 
jornal Baiano A Coisa (26/5/1901), apud ABREU, Marta. Outras histórias do Pai João: conflitos raciais, 

http://www.educafro.org.br/cariboost_files/todos.pdf.
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A canção, há cem anos, já prenunciava o dilema contemporâneo, para o qual alertam os 

estudos atuais: o caráter seletivo do sistema penal, a partir da diferenciação depreciativa entre 

negros e brancos. Várias pesquisas – entre as quais Zaffaroni (2001)17, Galeano 

(1982;1999)18 e Tórtima (2002)19 – demonstram que crime e castigo são conceitos bastante 

relativos quando nos referimos à zona geográfica que se situa abaixo da linha do Equador; 

aqui, os mecanismos penais e policiais sempre foram ferramentas utilizadas para garantir o 

extermínio de negros e indígenas, como estratégia para a manutenção do status quo da vida 

das elites brancas e europeias.  

Na contemporaneidade, esse dado se organiza na cultura brasileira, dissimulado pelo pacto da 

democracia racial; porém, se observarmos as cadeias e os modernos programas de TV 

dedicados a “casos de justiça”, veremos que a “representação das coisas” tem cumprido 

importante papel no olhar que direcionamos aos acontecimentos da cultura e da sociedade. 

Isto explicaria a visão da cadeia como metáfora contemporânea do navio negreiro, que 

aparece no filme Quanto vale ou é por quilo?, de Sérgio Bianchi (2005). Abrimos uma brecha 

aqui para relembrar e comentar a cena: 

 
                                                                                                                                                                             

protesto escravo e irreverência sexual na poesia popular (1880-1950), in: Afro-ásia, N. 31, 2004, p. 245.  
17   ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio 

de Janeiro: Revan, 2001. 
18  GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
   GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar – a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre – RS: L&PM, 1999. 
19  TÓRTIMA, Pedro. Crime e castigo para além do Equador. Belo Horizonte: Inédita, 2002. 
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O presidiário, vivido por Lázaro Ramos é um questionador da situação do Brasil. A cena se 

inicia com a câmera num plano mais distanciado, conforme vemos na imagem acima, para 

ganhar movimento e aproximar-se do rosto do ator para enquadrá-lo. Nesse momento, ele 

afirma com veemência: “Esse é nosso navio negreiro!”. Depois, analisa historicamente as 

relações entre o sistema carcerário e o sistema escravocrata no Brasil. Afirma com visível 

raiva, sobre a escravidão: “no começo, eram tudo máquina, máquina”, analisando o contexto 

do século XVI, para afirmar que, na contemporaneidade, a condição dos mesmos é de 

“escravos sem dono”. Alerta ainda que estes, antes escravos e agora presidiários, sempre 

foram tratados pelo sistema como objetos. Ao fim, enquadrado pela câmera, o personagem 

lança a pergunta aos olhos do telespectador: “Isso diz alguma coisa sobre o nosso país?”. 

No Brasil, conceitos como crime, criminoso e punição possuem especificidades e adquirem 

contornos racistas, classistas e discriminatórios, uma vez que, aqui, a lei e a justiça sempre 

estiveram declaradamente a serviço de manutenção dos privilégios dos segmentos 

hegemônicos, na contramão das políticas direcionadas às classes subalternas, como bem 

observa Misse (1999), em seus estudos, sobre a realidade brasileira: 

 
A seleção do que deveria ou poderia ser incriminado não foi também, 
exclusivamente, apenas um “roteiro estereotipado” da polícia, mas uma 
demanda permanente e contínua de normalização das populações urbanas 
de baixa renda, primeiramente ex-escravos e estrangeiros imigrantes, 
posteriormente seus descendentes e as populações migrantes internas, 
mesmo se as condições de possibilidade de realização dessa normalização 
permaneceram, principalmente entre os jovens não-brancos, sempre 
precárias ou insuficientes. (p. 7) 
 

O uso estatal da violência começou a ser entendido como legítimo e foi se organizando, 

historicamente, na Europa Ocidental, para garantir um processo civilizador e pacificador das 

populações, além de estruturar as interfaces da normalização e organização dos diversos 

processos de subjetivação, de controle individual das emoções e dos impulsos do corpo, ou 

seja, para estabelecer mecanismos de um “assujeitamento às normas” ou “normalização”, na 

acepção de Foucault (op. cit.). Segundo Misse (1999), esse poder do Estado “foi conquistado 

por meio da violência e sua legitimidade alcançada através de um complexo processo 

civilizador (ou normalizador), que é também o da constituição do Estado moderno” (p. 30). A 

partir daí, a violência passou a ser representada como o “emprego ilegítimo da força física e 



34 
 

das armas” e não apenas como excesso de poder ou crueldade, na sua dimensão ontológica. A 

violência moderna nasce, portanto, com uma dimensão dupla, com o uso da força para realizar 

uma vontade própria, mas também para garantir o poder (individual, de classe e institucional). 

Como separar, então, na contemporaneidade, estas duas noções: a da violência e a do poder? 

Essa questão coloca na mesa uma das grandes contradições destes tempos: os limites entre o 

uso da violência e o exercício do poder; ou seja, até que ponto a primeira pode/deve ser 

legitimada para a manutenção da ordem pelo Estado e pela sociedade? Este é um 

questionamento necessário nos dias de hoje. 

Pensar tal problema nos leva a perceber que, historicamente, nas diferentes sociedades e 

épocas houve também diferentes concepções do que seria um indivíduo e um grupo perigoso, 

bem como do que seria a violência ou o crime praticado por este. Contemporaneamente, tais 

noções são fortemente ativadas e aparecem associadas a crimes como tráfico, homicídio, 

latrocínio, estupro, estelionato, entre outras violações à propriedade e aos bens, itens estes 

recorrentemente citados em pesquisas. Nesse sentido, é interessante chamar à reflexão, a 

historiadora Adriana Facina, para compreender que, 

 
Com as transformações estruturais no capitalismo, sobretudo da década de 
1970 para cá, cada vez mais se torna inviável incorporar a classe 
trabalhadora, a maioria pobre, ao mercado e ao mundo do trabalho via 
emprego formal, via consumo, via serviços públicos universais e de 
qualidade. E essa massa de gente vai formar o que o Zygmunt Bauman 
chama de “seres humanos supérfluos”. O capitalismo não tem nada a 
oferecer a elas e o capitalismo prescinde delas. Então, esses são aqueles que 
não têm nada a perder. E quanto mais gente que não tem nada a perder 
vamos gerando em nossa sociedade, maior essa sensação de perigo, de 
insegurança, de estranhamento em relação ao outro, porque menos 
oportunidades de igualdade, de cidadania, de inserção neste mundo se tem. 
Acho que hoje vivemos em um mundo em que quase todo mundo é 
perigoso. 20 

 

 

 
                                                        
20 Entrevista com Adriana Facina, historiadora, doutora em Antropologia e professora do Departamento de 
História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Disponível em: 
www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal30-adriana-facina.pdf. Acesso em Março de 2012. 

http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal30-adriana-facina.pdf.


35 
 

1.2 O criminoso e os clichês da cultura... 

 

As políticas e imposições neoliberais têm enfraquecido o Estado de Bem Estar Social e 

desenvolvido sobremaneira o sistema penal, impulsionando a transição do primeiro para um 

‘Estado Penal’, conforme podemos observar nos estudos de Wacquant (1999, 2008). Esta 

nova configuração social criminaliza a pobreza, sobrevaloriza as ações autoritárias da polícia 

e favorece a superlotação das cadeias. Isso se acirra nos países colonizados, nos quais não se 

instalou “Estado de Bem Estar”. Nesse contexto, os trabalhadores são impelidos ao consumo, 

mas, entre eles e o produto, há sempre o vidro, que restringe os olhares, através das amarras 

de um sistema que mostra a todos maravilhas a serem compradas, mas não permite igualdade 

de oportunidades para a aquisição das mesmas. Em uma sociedade em que ‘ter’ se confunde 

com ‘ser’ e na qual consumir é a prerrogativa para a cidadania, aqueles que não podem ter não 

são reconhecidos em sua legitimidade cidadã e se transformam naquilo que Bauman (2007) 

chama de “humanidade supérflua”, ou seja, o lixo do sistema, aqueles entendidos pela 

sociedade como descartáveis, em oposição ao “cidadão necessário”.  

Esses seres vulneráveis, entre o ser e o ter, têm sua condição de cidadãos rebaixada, fator que, 

em muitos casos, diminui a autoestima dos sujeitos excluídos e os impele a práticas e ações 

bastante diversas, entre elas a violência para garantir o acesso aos bens de consumo. Isso não 

quer dizer que a pobreza justifique a violência, mas possibilita entender que um sujeito que 

não se enxerga na condição de pessoa e que não se sente reconhecido como tal na sociedade 

em que vive pode vir a cobrar tal invisibilidade. O escritor Paulo Lins, em uma de suas 

entrevistas, alertou:  

Caro é botar polícia, matar pessoas, ocupar favela para acabar com a 
violência porque, se aglomerar gente pobre e muni-la de drogas e armas, vai 
ter violência e ressentimento. Para o favelado, a classe média é rica. Existe 
um rancor social. Antigamente, o sujeito assaltava e deixava os documentos 
para o cara pegar um táxi, um ônibus. Hoje mata com crueldade21. 

 

À medida que a desigualdade social aumenta, mais esse “refugo social” torna-se perigoso e 

                                                        
21  Entrevista. Jornal Estadão. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,maldicao-e-ser-

brasileiro-pobre,452405,0.htm?reload=y. Acesso em 12.08.2010. 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,maldicao-e-ser-
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ameaçador, porém, é preciso criar mecanismos que justifiquem tal condição e convençam a 

sociedade em geral que esse pobre (e um suspeito em potencial) oferece perigo e é o arauto da 

violência urbana. Nesse contexto, a sociedade se sente mais segura com o aparato policial – 

mesmo quando injusto e exageradamente agressivo – e com a ação dos grupos de extermínio, 

revivendo a máxima popular de que “bandido bom é bandido morto”. Construir esse clichê de 

um criminoso “incorrigível” depende de uma série de símbolos culturais e discursos 

destinados ao reforço dos estereótipos, através de uma criminalização não apenas do sujeito, 

mas também de seus valores, sua forma de viver, seu gosto, sua cultura e sua produção 

artística. Conforme nos informa a professora Adriana Facina (2010), 

Tal política, assumida publicamente como “de enfrentamento ao crime”, 
necessita de construções simbólicas acerca do inimigo a ser combatido que 
suportem ideologicamente a fabricação de números inaceitáveis sob o ponto 
de vista do Estado de Direito e abertamente contrários aos direitos 
humanos. O inimigo é o chamado traficante, comerciante de drogas ilícitas, 
morador de favela, jovem, preto ou quase preto, cujo gosto musical varia 
entre o funk, o forró, o pagode, o rap e o reggae. (p. 02) 

 

A instituição de um criminoso balizado por atributos inerentes à personalidade, de forma 

naturalista, desloca a discussão sobre o lugar desse sujeito do âmbito social para o âmbito 

biológico, o que configura um perigo contemporâneo, uma vez que reafirmar tal pressuposto é 

reencontrar as teorias raciais do século XIX. Porém, é preciso admitir que tal concepção 

tranquiliza parte de uma sociedade assolada por um pânico moral e sempre disposta a pedir 

pena de morte e medidas mais “efetivas” de encarceramento.  

Essas representações do criminoso construíram símbolos diversos, capazes de estruturar 

múltiplos dispositivos institucionais ao longo da história. Se buscarmos âncoras na história da 

criminologia, observaremos que, a partir do século XIX, a noção de crime deixou de ser 

entendida como prática social e se deslocou para o sujeito, ou seja, a prática criminosa passa a 

ser compreendida como produto de forças biológicas que movem o indivíduo. Assim, 

desvincula-se o crime de seu aspecto político para que se possa relacioná-lo diretamente às 

características psicopatológicas daquele que o comete. 

Sandra Jathay Pesavento (2004), em estudo sobre as características e representações da 

criminalidade no século XIX, no Rio Grande do Sul, contatou que “o imaginário social 
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apontava os negros e mestiços como potenciais criminosos, tipos degenerados e situados em 

um baixo plano na evolução da espécie humana” (p. 31). Isso ocorria mesmo com a 

comprovação em documentos e autos policiais de crimes cometidos por brancos e alemães, 

italianos ou portugueses. As representações da sociedade da época sobre o bandido já o 

nomeavam por indivíduos, que eram aqueles suspeitos em potencial; essa suspeição levava em 

conta fatores relacionados ao aspecto físico, à vestimenta, aos lugares frequentados por eles, 

ou mesmo à sua vinculação aos sambas e batuques. Sendo entendidos como potencialmente 

criminosos, deviam ser presos como medida de prevenção, não importando a identidade. 

Frequentemente, não eram referidos por seu nome completo, mas por apelidos imprecisos e 

pouco importava ao sistema (já naquela época) se havia justiça na acusação e/ou prisão, muito 

menos nos aspectos identitários e humanos daquele que não era considerado em sua 

humanidade. Segundo a historiadora, nas descrições dos presos, nos autos policiais, fica clara: 

 

a indeterminação da identidade, a revelar a desclassificação social e a 
condição de excluído. Só um atributo é preciso: tais indivíduos assim 
nomeados, são potencialmente agressores, desordeiros, vadios, criminosos. 
Ainda no mesmo sentido estigmatizador são as referências de indicação de 
cor, junto à indeterminação do nome e à prática de uma contravenção: “Foi 
recolhida presa [...] a negra Idalina de tal, por ter roubado [...].Indivíduos 
são, pois, gente sem importância, conhecidos por um prenome, identificados 
pela estigmatização da cor, que só aparecem na esfera pública através da 
desordem e da contravenção. (p. 34) [grifos nossos] 

 

A criminologia, enquanto ciência – logo, enquanto discurso também fundador – passa, então, 

a focar seus métodos de análise do criminoso nos aspectos físicos e pessoais do homem, 

aspectos esses já crivados pela estigmatização e pelo preconceito, no final do século XIX. Ao 

trazer a visibilidade para as características pessoais do indivíduo, o comportamento 

desviante/suspeito/delinquente passa a ser responsabilidade exclusiva do sujeito. Partindo 

desta ideia, a ciência passa a estudar e definir o criminoso e este passa a ser descritível, 

classificável, experimentável, o que redimensiona as formas de ação das instituições sociais, 

entre elas a justiça, a escola e o Estado. A partir de então, bandido ou suspeito passam a ser 

avaliados pelo seu tipo e ser então quantificados e catalogados pela polícia e, 

consequentemente, pelos demais órgãos da justiça. Durante a investigação, realizavam-se 

análises da história natural do indivíduo, tentando-se classificar sua personalidade, através 
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destes dois fatores (aspectos físicos e pessoais) e enquadrar a natureza dos seus crimes. 

Destacam-se, nesse cenário, os estudos de Cesare Lombroso22, para quem as características 

biológicas do indivíduo eram determinantes para a ocorrência do crime, ou seja, o possível 

sujeito delituoso poderia ser reconhecido pelo seu fenótipo. Assim, esse indivíduo passava a 

ser entendido como alguém inferior, física e moralmente. Para Lombroso, o crime era análogo 

à doença, logo, ressaltavam-se estigmas baseados na herança genética e em parâmetros 

étnicos e geográficos. Desse modo, a “bondade” ou a “maldade” do indivíduo já estava 

determinada antes mesmo do seu nascimento. 

A disseminação desse pensamento criou no imaginário social a prática de diferenciar ‘os 

homens de bem’ daqueles que não possuíam as características físicas dos criminosos e não 

poderiam ser tratados da mesma forma, dado que traziam dentro de si o gene da degeneração 

e do crime, sendo assim incorrigíveis. É importante ressaltar ainda que, para Lombroso, o 

criminoso era anormal, incapaz de se adaptar à sociedade e possuidor de anomalias que 

diminuíam a sua humanidade; logo, suas deformidades congênitas o tornavam perigoso para o 

convívio social, o que, por sua vez, já justificava o extermínio deste, que era uma “debilidade 

humana”. É importante salientar aqui que essa representação do crime, em uma sociedade 

pós-escravista, penalizará, prioritariamente, negros e mestiços, identificados por este estigma. 

Segundo os estudos de Neves (2008), “cada sociedade produz o seu criminoso e, no século 

XIX, o criminoso nato é o avesso do perfil do homem honesto” (p. 84). Isso pressupõe a 

retirada dos seus direitos, dos elementos da sua cidadania, impulsiona os discursos sempre 

dispostos a exigir a expulsão desse criminoso da comunhão social e reforça a sua eliminação 

sumária. Se o criminoso era nato e, portanto, incapaz de se regenerar, não adiantava avaliar o 

quão grave era o crime cometido para se proceder à punição mais justa, pois as marcas da 

incriminação já estavam inscritas na superfície do seu corpo, 

Os estudos sobre o século XX não apontam grandes transformações nesse imaginário e 

podemos observar, através de autores já citados, como Misse, Neves e Flauzina, que a herança 

lombrosiana ainda nos atormenta e, em decorrência, inclusive dela, continuamos punindo os 

estereótipos, muitas vezes mesmo sem avaliar os crimes. Se no século XIX o criminoso nato 

                                                        
22  Médico italiano (1835-1909). Publicou em 1876, a obra ‘O homem delinquente’, que serviu de base para a 

conformação das ideias médico-biológicas sobre o criminoso. 
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era negro, pobre e morador dos cortiços, contemporaneamente, no século XX-XXI, apenas 

trocamos o cortiço pela favela, mas continuamos reforçando a apologia à eliminação desses 

sujeitos que incomodam, exigindo seu isolamento e extermínio, munidos – ainda que não 

declaradamente – de um discurso implícito no imaginário acerca da patologia da 

criminalidade. Retomando Neves (2008, p. 89), a sociedade brasileira continua punindo os 

criminosos “pelo simples fato de possuírem estigmas que, na superfície do seu corpo, 

indicariam a intenção de seus atos”.  

Apesar das semelhanças na visão sobre o bandido dos séculos XIX ao XXI, a performance 

deste em muito mudou nesta transição secular. No início do século XX, encontramos 

pequenos furtos e brigas de rua como os crimes mais cometidos, além das perseguições às 

práticas culturais afrodescendentes, como as rodas de samba, a capoeira e o candomblé, 

enquadrados nos crimes de “vadiagem” e “feitiçaria”.  

Em meados do século, eram comuns crimes contra a propriedade, mas não observávamos o 

uso da força; os crimes contra a pessoa se restringiam a pequenas lesões corporais, 

provocadas em brigas e os ferimentos delas resultantes eram produzidos principalmente por 

facas e navalhas, e quando envolviam armas de fogo, estas eram de pequeno calibre. Registra-

se ainda a ocorrência de crimes passionais e outros ligados à honra. Essa era a época da 

prática do malandro, que praticava pequenos crimes e desordens, mas ainda sem a crueldade 

observada no marginal contemporâneo, como bem lembra Michel Misse em seu estudo: 

“entre as angústias passionais dos personagens de Nelson Rodrigues, que podiam matar e se 

matar por ciúmes e outras obsessões, e os personagens quase etnográficos de Paulo Lins, há 

uma vertiginosa ruptura, um abismo”. (MISSE, 1999, p. 375-376). 

Diversos estudos nos mostram que há uma infinidade de narrativas sobre a temática da 

criminalidade no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro, que vai da música popular, passa 

por crônicas e romances, aporta no teatro e no cinema, e também alcança o rádio e a televisão, 

estes últimos construindo tanto narrativas ficcionais como pretensamente factuais, com 

reportagens e depoimentos. Nasceram daí personagens – alguns declaradamente vinculados a 

fatos da prática social –, que, associando a verossimilhança da arte ao sensacionalismo da 

mídia, transformam-se no que Emir Sader chamará de “tipos e mitos do pensamento 
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brasileiro”23. Tais personagens (a esta altura deslindando-se entre o mítico e a estereotipia) 

tornam-se alvos da acusação social. Assim, os malandros, putas, bicheiros, gigolôs, travestis, 

bonitões e valentões do meio do século XX dão lugar ao marginal cruel e incorrigível do 

imaginário cultural, o bicho-solto do fim do século. Entre estas imagens, as narrativas 

midiáticas, principalmente, são as grandes responsáveis pela criação e consolidação de 

estereótipos, como bem expõe Zaccone: 

O estereótipo do bandido vai se consumando na figura de um jovem negro, 
funkeiro, morador da favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com 
tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou poder e de 
nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o 
circunda. (2007, p. 21) 

Essas práticas culturais deram conta de criar ainda uma imagem pública da favela, agregando 

a esta símbolos que por vezes a idealizam, mas, em sua maioria, a rotulam como exótica e 

perigosa. Prevalece no imaginário social a ideia de favela como espaço de risco constante e de 

circulação de bandidos. Assim, durante muito tempo, não se discutiam as suas condições, 

tampouco a ausência do Estado por lá, privilegiando-se discursos que distanciam a 

responsabilidade social em relação àquele espaço. Nas últimas décadas, cresceram as 

pesquisas que lançavam sobre este espaço outros olhares, e isso se deve à presença crescente 

de representantes destes lugares nas universidades e centros de promoção e difusão do 

conhecimento. Como nos lembra Misse (1999), as diferenças históricas entre o “morro” e o 

“asfalto” permitiram que a população deste último “fechasse os olhos ou até mesmo 

legitimasse as sucessivas e crescentes incursões da polícia aos morros da cidade, com a 

invasão de barracos (que não tinham o mesmo status de “lares”) e a prisão e espancamento de 

seus moradores”. (p. 33) 

Assim, no que se relaciona às favelas e demais zonas de exclusão, no Brasil, o processo de 

urbanização e organização “civilizadora” foi sempre ambíguo, realizado a partir de políticas 

autoritárias do Estado, no que se refere a saneamento, higienização e ocupação desses 

espaços. As denúncias de Lima Barreto no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma sobre 

os subúrbios cariocas, no início do século XX, já apontavam para a necessidade de 

providências: 

                                                        
23 SADER, Emir. Tipos e mitos do pensamento brasileiro. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n7/a08n7.pdf. Acesso em 01 de Junho de 2009. 
 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n7/a08n7.pdf.
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Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer, pode ser 
imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento e, 
conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas 
como boulevards e acabam estreitas que nem vielas; dão voltas, circuitos 
inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado. 
Às vezes sucedem na mesma direção com uma frequência irritante, outras se 
afastam, deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. 
Num trecho, há casas amontoadas umas sobre as outras numa angústia 
de espaço desoladora, logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar 
uma ampla perspectiva. [...] (1998, p. 59-60, grifo nosso) 

 

Este espaço, até os dias atuais, continua invisível por parte dos poderes públicos e da 

sociedade em geral, tornando-se, então, sinônimo de submundo a ser extirpado do imaginário 

nacional. Nesse lugar, o final do século XX e início do século XXI depara-se com um 

criminoso que não possui mais a romantização do malandro com o qual a sociedade brasileira 

estava acostumada. O sujeito que emerge, provocando mal-estar considerável na população, 

tanto incomoda quanto suscita ódio e altera ânimos pela solicitação da pena de morte e 

castigos mais duros pelo sistema penal brasileiro. Desse modo, 

A seleção social do que é incluído ou excluído desse submundo apoia-se 
principalmente (mas não exclusivamente) na noção de ‘bandido’ e no 
imaginário social que acompanha essa categoria, construindo-a 
diferenciadamente por tipos sociais, mas também segundo representações 
das leis, do judiciário, da polícia e dos policiais, de suas práticas, de suas 
redes e relações que operam a inclusão/exclusão dos diferentes agentes 
sociais acusados como ‘desviantes’, que circulam no conjunto desse 
‘submundo’... (MISSE, 1999, p. 47) 

 

Consequentemente, os discursos sobre a violência instauram, na contemporaneidade, uma 

espécie de “pânico moral” (Wacquant, Misse, Dultra)24 e, diante dele, é necessário criar 

representações que garantam que esse submundo não se amplie e alcance, de modo a invadir o 

mundo do consumo das classes médias e das elites. Criam-se, em virtude disto, mecanismos 

de controle, capazes de proteger este ambiente ‘saudável’ do submundo violento e, assim, 

Estado e sociedade passam a agir, seja por meio do aparato policial ou pelas ações dos grupos 

de extermínio, o que é tacitamente aprovado pela sociedade, como nos afirma Caldeira: 

Por um lado, o medo do crime é usado para legitimar medidas progressivas 

                                                        
24  Op. cit. 
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de segurança e vigilância. Por outro, a produção cada vez mais intensa de 
fala sobre o crime passa a ser o contexto no qual os habitantes geram e 
fazem circular estereótipos, classificando diferentes grupos sociais como 
perigosos e, portanto, a serem temidos e evitados (1997, p. 174) 

 

Estas leituras nos mostram que o “o tema do Estado Perigoso deixa de estar restrito às 

questões criminológicas e passa a ser político” (SANTOS, 2008)25. Vários estudos nos 

mostram que a necessidade de se controlar as classes subalternas (em seus aspectos sociais, 

políticos, culturais e estéticos) sempre foi uma preocupação dos poderes instituídos. Desde 

então, a criminalização de suas práticas tem sido a estratégia dominante, “uma herança 

histórica daqueles que perseguiam os batuques nas senzalas” (Adriana Facina26). A tentativa 

de homogeneização das práticas culturais cumpre uma função social na legitimação do 

“Estado Nacional Brasileiro”, pois, diferenciando erudito de popular, bom de ruim, aceitável 

de inaceitável, forma-se uma espécie de “unidade” em torno daqueles parâmetros que devem 

compor o conjunto estático da nacionalidade e, em torno desta concepção, quem não pertencer 

a este conjunto deve ser eliminado, seja pela extradição/exílio, como o foi durante o período 

da ditadura militar, ou pelo extermínio, como ocorre contemporaneamente. Diante desta 

sensação de “perigo iminente”, erige-se um discurso jurídico que institui o criminoso como 

“inimigo público, de cuja proscrição depende a sobrevivência de determinada comunidade” 

(SANTOS, 2008). 

Cria-se então uma cumplicidade social em torno dos discursos sobre a violência e o aumento 

da criminalidade, problema que Loïc Wacquant (1999) analisa da seguinte forma: 

O sucesso desse pânico moral em torno da criminalidade provém da 
cumplicidade estrutural, que se estabelece ao longo dos anos, sobre esse 
terreno entre o campo político, o campo jornalístico e o campo das 
instituições penais. Na origem, combater o crime é o grito de convergência 
de políticos preocupados em tranquilizar as classes médias brancas das 
zonas suburbanas assustadas pela insegurança das cidades (das quais 
fugiram aos milhões), quanto opostas às políticas do welfare (assistência 
social) e da affirmative action (promoção preferencial das minorias), que 
elas consideram como favores indevidos concedidos aos negros 

                                                        
25  SANTOS, Rogério D. O extermínio das “drogas”: notas sobre o aumento da periculosidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.cis.puc-rio.br/cedes/PDF/08janeiro%20fevereiro/resenha.pdf . 
Acesso em 25.10.2012. 

26  FACINA, Adriana. Criminalização do funk seria estratégia das gravadoras para calar protesto. In: Jornal 
do Brasil, 10 de Maio de 2012. link: http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2011/07/03/criminalizacao-do-
funk-seria-estrategia-de-gravadoras-para-calar-protestos. Acesso 12. 11. 2012 

http://www.cis.puc-rio.br/cedes/PDF/08janeiro%20fevereiro/resenha.pdf
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2011/07/03/criminalizacao-do-
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responsáveis pelas revoltas urbanas. Mas, sob a pressão da mídia, a 
necessidade de ser tough on crime27 vai rapidamente se impor tanto ao 
conjunto dos políticos como aos promotores e juízes... (sic, p. 46) 

 

Este estado de busca permanente de combate ao crime assegura políticas de controle e 

punição que são, por sua vez, apenas mais uma estratégia (dentre as muitas historicamente 

perpetradas no Brasil) de contenção da população economicamente excluída. Os últimos 30 

anos apontaram, na sociedade ocidental, a redução do Estado de Bem Estar e a relevância do 

Estado Penal (Wacquant, 1999; 2008), este último repleto de instrumentos penais de controle 

dos marginalizados e excluídos do consumo, entre os quais, a indústria do encarceramento. 

Análise semelhante faz Rogério Dultra Santos sobre o Brasil: 

 

No Brasil, o fenômeno do Estado Perigoso – originalmente Estado Policial 
– se manifesta na opção do encarceramento realizado em São Paulo (que já 
está na casa das 10.000 detenções por mês, o que gera mais de 50% dos 
presos do país) e pela política de matança generalizada da população jovem 
dos morros cariocas. Como a capacidade repressiva do sistema é em tese 
infinita, estamos constantemente à mercê da exacerbação do morticínio. 
(2008, s/p) 

 

Diante de realidade tão cruel, somos levados a pensar em quem é este criminoso. Não teria 

história? Não teria desejos? Seria o ser sem sentimentos defendido pelo pensamento 

lombrosiano? À sociedade de consumo, sempre disposta a defender os seus produtos, torna-se 

mais cômodo não enxergar a sua participação na formação do caráter deste sujeito (uma vez 

que é melhor entendê-lo como um ser individual propenso ao crime). Contrapondo-se a este 

lugar, o escritor Paulo Lins, ao avaliar um incêndio ocorrido em Cidade de Deus, que 

desalojou 350 pessoas, vaticina: 

 
A favela tem um sistema de fiação horrível, não há segurança alguma ali. 
Depois de um incêndio desses, não se pode dizer que a maldição ronda o 
lugar. Quem é essa gente? Quem é esse favelado? São os negrados, negros e 
descendentes de nordestinos. Quando você fala em nordestino, está também 
falando de índio. Não são europeus, nem árabes, nem asiáticos. É um povo 

                                                        
27  Reflete este estado permanente de “caça/combate ao crime”, que baliza a ação das instituições de segurança 

pública na contemporaneidade. 
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invisível, para o qual a sociedade só dá atenção temporária quando 
acontece uma desgraça assim ou quando esse povo comete violência. 
Enquanto está morrendo de fome, de fogo, de frio, ninguém liga. [grifos 
nossos]28 
 

Neste imaginário, o jovem morador da favela urbana é rótulo do sujeito muitíssimo perigoso, 

traficante de drogas e irregenerável. Como lembram Lopes e Facina (2010, s/p), “as 

representações dos grupos hegemônicos não acionam imagens de favelas no plural, mas sim a 

imagem de uma única entidade totalizante”. Assim, nossa história recente, mostra que 

estamos propensos a colocar estes lugares fora de nós, longe do nosso convívio e 

conhecimento e, portanto, mostramo-nos ignorantes das práticas cotidianas de seus habitantes. 

Desse modo, agimos “como se os sujeitos que lá habitam não fossem tão sujeitos” e criamos e 

legitimamos “um discurso que silencia as vozes locais e delimita os “territórios favelas” como 

um espaço genérico do perigo e da barbárie”. (LOPES E FACINA, 2010). 

Mas, somos seres polifônicos e, entre tantos, alguns discursos emergem para rasurar o 

imaginário cristalizado: e que venha a arte! 

 

1.3 O Brasil no espelho: a arte provocando estilhaços... 

 

A função da arte 1 
 
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, 
levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o 
sul. 
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas brancas, 
esperando. 
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquela 
altura de areia, depois de muito caminhar, o mar estava 
na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, 
e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 
E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai: 
– Me ajuda a olhar! 
 
(Eduardo Galeano, O Livro dos abraços, p. 15) 
 

                                                        
28 Entrevista. Jornal Estadão. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,maldicao-e-ser-

brasileiro-pobre,452405,0.htm?reload=y.  Acesso em 12.08.2010. 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,maldicao-e-ser-
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Partindo do pressuposto de que os estigmas são um problema social a ser resolvido 

coletivamente, alguns textos artísticos da cultura contemporânea têm se proposto a lançar 

sobre os clichês outros modos de análise (refiro-me aqui especificamente àqueles produzidos 

entre o final do século XX e início do século XXI, mais especificamente àqueles gestados 

entre os anos de 1997 e 2003, período que abarca a publicação das obras em análise nesta 

pesquisa). Assim, chamo atenção para a necessidade de se compreender o quão traumático 

deve ser para o jovem (preto, pobre e favelado) entrar em um shopping e ser seguido por um 

segurança, ser abordado pela polícia de forma antecipadamente incriminatória e, pior, saber 

que, no imaginário social cristalizado, a sua vida vale pouco. São sujeitos que, estando vivos, 

não vivem. 

Sabemos que, mesmo disposta à rasura, há casos em que a arte pode reforçar estereótipos, 

pois mesmo ela não está imune às contradições históricas de pensamentos e práticas sociais. A 

sua polifonia significativa a faz provocar diferentes reações e possibilidades de análise, no 

confronto mesmo dos impasses sociais do contexto em que nasce. Foram muitas as obras 

produzidas sobre a temática no período, momento em que emergiram textos dispostos a 

problematizar esse sujeito criminoso, buscando desconectá-lo da imagem do inimigo 

irrefutável cravada no seio da cultura. Afinal, como afirma Bauman, 

 

O que todos nós parecemos temer (...) é o abandono, a exclusão, ser rejeitado, 
ser banido, ser repudiado, descartado, despido daquilo que se é, não ter 
permissão de ser o que se deseja ser. Temos medo de nos deixarem sozinhos, 
indefesos e infelizes. (...) Receamos ser atirados ao depósito de sucata. (2005, 
9-100) 

 

A arte, em muitos dos seus discursos, buscará, então, falar do criminoso contemporâneo fora 

da concepção individualista e patológica e o colocará no âmbito mesmo de sua subjetividade 

marcada por contraditórios processos sociais, em um contexto fortemente tensionado pelo 

consumismo, com todas as contradições inerentes a esse momento histórico. Será apontada 

então outra concepção de subjetividade, que passa a ser compreendida como confluência 

histórica de processos, conectando, em seu mosaico, elementos sociais, culturais, econômicos, 

políticos e tecnológicos, mediados pela ação da mídia e da indústria dos desejos, na sociedade 

capitalista. 
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Nesta proposta, abandonamos as noções de causalidade e determinação para adotar a de 

concomitância, remetendo à noção de rizoma (como propõem Deleuze e Guattari)29, a partir 

da ideia de que um ponto de conhecimento é formado por múltiplas entradas, ou seja, a 

conexão entre os elementos sociais não se dará a partir de um único mote, do mesmo modo 

que Foucault30 propõe a ideia de “desmultiplicação causal”, que parte do princípio de que um 

acontecimento deve ser analisado a partir da multiplicidade de seus processos constitutivos. É 

no âmbito da arte, predominantemente, que a ideia de identidade do criminoso como 

inacessível dá lugar à de identidade construída no processo histórico e na luta travada nas 

relações sociais, logo, sempre em curso, podendo ser transformada, dada a diversidade de sua 

constituição. Vejamos um trecho da entrevista de Paulo Lins, quando o escritor fala sobre o 

“potencial criminoso” representado no romance Cidade de Deus: 

Você acha que uma criança criada no crime tem como se tornar um adulto 
normal? Certamente. Só quem não tem cura são os psicopatas, que são 
muito poucos. Esse é um trabalho que deve ser feito pelos psicólogos. 
Afinal, para que servem as terapias? O problema é que isso nunca chega até 
os pobres. Na cadeia deveria haver um tratamento desse tipo para que quem 
entre lá não saia muito pior. As crianças criminosas também precisam de 
tratamento e de carinho. Devemos ter coragem de atacar os nossos 
principais problemas, como o alcoolismo, que mata muito mais do que as 
outras drogas nas periferias do Brasil. Tudo isso que eu estou dizendo está 
dito há anos por gente como José Lins do Rego, Guimarães Rosa, Jorge 
Amado e tantos outros. [Grifo nosso]31 

 

Assim, nesse contexto, a arte se relaciona não com um sujeito exclusivo e imutável, mas com 

os processos de subjetivação que o formam, entendendo que um lugar nunca é fixo e que para 

um mesmo “fato”, há inúmeras possibilidades narrativas. Sendo assim, textos como os 

romances Cidade de Deus e Capão Pecado possibilitam, então, a rasura da noção de uma 

identidade individualizada para que se componham outros olhares; opera-se aí, como na 

acepção foucaultiana (2004, 2005), uma desnaturalização da subjetividade, colocando a 

mesma dentro do mosaico estilhaçado dos processos históricos. 

Em outras palavras, reforça-se que é preciso compreender historicamente a sociedade em que 
                                                        
29  DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia. Rio de janeiro: Ed. 
34, vol. 1, 1995. (Coleção TRANS). 
30 FOUCAULT, Michel. Estratégia, poder – saber. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 339. 
31  Entrevista concedida em 1999. Disponível em: 
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2002/10/39609.shtml 
 

http://www.midiaindependente.org/pt/red/2002/10/39609.shtml
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vivemos para entender que o aumento das penitenciárias não resolve o problema. Marcada 

pelo consumo, a sociedade contemporânea do final do século exacerbou a visibilidade daquilo 

que produziria desejos, ao mesmo tempo em que reduziu as possibilidades de aquisição das 

mercadorias para a maioria da população excluída, ou seja, há o desejo e o sonho, há o 

produto, mas não há como tê-lo através dos mecanismos legais de aquisição deste bem na 

sociedade capitalista: a compra. Isso gera um impasse, pois quem não pode adquirir 

mercadorias e, pior, sonhos e serviços básicos, é banido da sociedade, já não se encaixa no 

padrão em que consumo e cidadania são sinônimos. Não bastasse, isto gera um sentimento de 

abandono e impotência no indivíduo que, não tendo como saciar seus desejos e necessidades, 

recorre à violência (entendendo aqui o conceito nos múltiplos âmbitos que o mesmo possa 

suscitar). Não tomamos aqui a violência como algo estanque, mas como processo histórico, 

cujas práticas são passíveis de transformação. Não se trata, neste trabalho, de justificar a 

criminalidade nem a violência, mas de entender que a revolta que assola um sujeito no 

momento do crime é fruto da sua inadaptação à sociedade, nos seus mais diversos aspectos.  

Trocando em miúdos, podemos dizer que os sonhos gerados pela mídia não só fetichizam a 

mercadoria, a compra e o poder de consumo, como geram, cotidianamente, o aparato 

tecnológico que os retroalimenta32. Assim, o consumo se torna um ponto de afirmação e a 

mídia reforça essa condição do sujeito que, por sua vez, não se reconhece identitariamente 

fora do contexto do “comprar”. Aí mora o perigo: alguém que não é reconhecido na sua 

identidade pela sociedade não se reconhece e, portanto, nada tem a perder. Como podemos 

perceber a partir da afirmação de Aline Maia, 

 

No discurso midiático, há legitimação do processo de conversão de 
necessidades secundárias – de natureza psicológica – em primárias – de 
natureza fisiológica – para favorecer o consumismo. Muitas vezes o que se 
vende não é a mercadoria, mas o valor simbólico agregado aos produtos. A 
pretensão do indivíduo é projetar-se simbolicamente através do consumo. 
Ter coisas, consumir coisas, implica dizer quem somos, onde estamos na 
organização social, em um processo de ressignificação do sujeito33.  

 

                                                        
32 Sobre isso ver MARX, Karl. Capítulo VI inédito de O capital. São Paulo: Centauro, 2006. 
33  MAIA, Aline S. C. Cidade de Deus em foco – análise da representação de jovens na periferia. Disponível 

em: www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/.../206/207. Acesso em Janeiro de 2012. 

http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/.../206/207.
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Há um contraponto a se fazer, porém, nesta linha reflexiva. Assim como a emergência de 

textos artísticos serviram para propulsar a reflexão sobre a condição do bandido, desde o fim 

dos anos 1990, do outro lado, a leitura dessa estética diferenciada suscitou reações aos 

mesmos, colocando-os na condição de apologéticos ao crime e de colaborarem com uma 

estética gratuita da violência. Estudos como os de Tânia Pelegrini34 apontam para uma leitura 

dos textos que retratam o paradigma da violência como confluentes como uma certa estética 

consumista que se encontra na indústria cinematográfica norte-americana, com poucas 

exceções. Como toda leitura provém de um lugar de fala, coloco-me aqui em outro: o da 

corrente crítica que entende que essa nova estética deve ser apreendida através de novos 

métodos de análise e a sua composição é resultante mesma da tensão e do conflito que 

permeiam a sociedade brasileira, na linha no pensamento de João Cezar de Castro Rocha35 e 

Heloisa Buarque de Holanda36. Mais do que rótulos, esses textos são sintomas de tempos mais 

do que difíceis. 

Eclodiram, no fim de 1990, textos que procuravam problematizar a condição do “bandido”, da 

música à literatura, passando pelo cinema. Vale ressaltar aqui que entre 1997 (ano da 

publicação do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins) e 2002 foram lançados vários filmes 

que realizam este projeto. A escolha desse período segue o lançamento das obras estudadas 

neste trabalho, mas acompanha também pesquisas que afirmam que o fim do século XX e 

início do XXI foi um período em que se exacerbou o discurso sobre a violência urbana, a 

imputabilidade e a segurança pública. 

No cinema, são muitas as produções neste recorte temporal, dispostas a oferecer novas 

leituras, que desloquem o olhar clichê do bandido para a sua condição de problema social, ou 

que, mesmo quando provocam o reforço de rótulos, o fazem em uma condição desviante. 

Entre eles, podemos citar: Notícias de uma guerra particular (João Moreira Salles e Kátia 

Lund, 1999), O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo 

Luna, 2000), Cidade de Deus (Fernando Meireles, 2002), Ônibus 174 (José Padilha, 2002), 

Uma onda no ar (Helvélcio Ratton, 2002), Carandiru (Hector Babenco, 2003) e Fala tu 

                                                        
34 PELEGRINI, Tânia. As vozes da violência na cultura brasileira contemporânea. In: Crítica Marxista. 

Disponível em: www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/critica21-A-pelegrini.pdf. 
35  ROCHA, João Cezar de Castro. A guerra dos relatos no Brasil contemporâneo, ou a ‘Dialética da 

Marginalidade’. Disponível em: w3.ufsm.br/revistaletras/artigos_r32/revista32_2.pdf 
36 HOLLANDA, Heloisa Burque de. Intelextuais X marginais. Disponível em: 

http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/intelectuais-x-marginais/ . Acesso em 26.06.2012. 

http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/critica21-A-
http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/intelectuais-x-marginais/
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(Guilherme Coelho, 2003). 

No âmbito musical, vale destacar o lançamento de dois álbuns do grupo de rap Racionais 

MC’s: Sobrevivendo no inferno (1997) e Nada como um dia após o outro dia (2002). O 

primeiro, que alcançou a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas, mesmo tendo sido lançado 

por uma gravadora independente, traz discursos abertos sobre a criminalidade, entre os quais a 

música Diário de um detento, baseada no diário de Jocenir, ex-detento do Carandiru, que foi 

publicado. O segundo, álbum duplo, também obteve muito sucesso entre o público, com 

canções marcantes, entre as quais o sucesso Negro drama, de questionamento da condição do 

crime e do criminoso, com foco no problema racial. Nesse contexto, o rap e o movimento hip 

hop ganharam visibilidade como símbolos de uma luta social pela desconstrução do 

estereótipo do bandido, bem como pela problematização da sua condição na sociedade 

brasileira. 

A literatura possui diversos marcos da emergência de uma nova prática literária, e, nesse 

momento, não há como instituir apenas um. Começamos pelo lançamento de Cidade de Deus 

(1997), romance de Paulo Lins, causador de forte polêmica no meio literário e cultural – hoje 

aclamado por parte da crítica e traduzido para mais de oito países. Passamos também por 

Capão Pecado (2000), romance de Ferréz, que inaugura uma prática literária abertamente 

declarada como de luta e enfrentamento pela melhoria das condições sociais, em que a vida 

do autor, sua militância e sua escrita literária estão abertamente vinculadas. É ainda de Ferréz 

a iniciativa de organizar as coletâneas publicadas pela revista Caros Amigos: Literatura 

Marginal – A cultura da periferia – Ato 1 (2001) e Ato 2 (2002). São de Ferréz também a 

coletânea Literatura Marginal – talentos da escrita periférica (2002) e o romance Manual 

prático do ódio (2003). Registramos ainda obras como Memórias de um sobrevivente (2001), 

de Luís Alberto Mendes, Diário de um detento: o livro (2001), de Jocenir, e Sobrevivente 

André Du Rap, Massacre do Carandiru (2002), de André Du Rap. 

Este mosaico de obras do final do século XX/início do século XXI que possuem a questão do 

crime e da criminalidade como tema central, representa um sintoma das mudanças de 

parâmetros para pensar a concepção artística ocidental, bem como o lugar do autor/artista 

nessa nova era. Com elas, estilhaçam-se vozes que chamam para si a atenção da sociedade e 

trazem à tona os excluídos, aqui mencionados anteriormente, para a vitrine-espelho da 
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população brasileira, conferindo voz àqueles silenciados e trazendo visibilidade aos que não a 

possuem. Nesse recorte específico, propomos que a arte coloca os estilhaços das construções 

simbólicas e rótulos sobre o sujeito criminoso (dos quais a sociedade pretende fugir) no 

espelho do Brasil. Assim, sem poder escapar, deparamo-nos com os textos e, por que não 

dizer, com o nosso próprio rosto. 

Tomarei aqui dois textos, representantes dessa proposta estética e temática, para brevemente 

mostrar estes estilhaços: a música Diário de um detento, dos Racionais MC’s e uma passagem 

do filme Uma onda no ar (2002), de Helvécio Ratton. 

 

1.3.1 Rasuras Musicais... 

Diário de um detento (Racionais MC’s) 
 

São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8h da 
manhã. 
Aqui estou, mais um dia. 
Sob o olhar sanguinário do vigia.  
Você não sabe como é caminhar com a cabeça na 
mira de uma HK. 
Metralhadora alemã ou de Israel. 
Estraçalha ladrão que nem papel. 
Na muralha, em pé, mais um cidadão José. 
Servindo o Estado, um PM bom. 
Passa fome, metido a Charles Bronson. 
Ele sabe o que eu desejo. 
Sabe o que eu penso. 
O dia tá chuvoso. O clima tá tenso. 
Vários tentaram fugir, eu também quero. 
Mas de um a cem, a minha chance é zero. 
Será que Deus ouviu minha oração? 
Será que o juiz aceitou apelação?  
Mando um recado lá pro meu irmão: 
Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. 
Ele ainda tá com aquela mina. 
Pode crer, moleque é gente fina. 

Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá... 
Tanto faz, os dias são iguais. 
Acendo um cigarro, vejo o dia passar. 
Mato o tempo pra ele não me matar. 
Homem é homem, mulher é mulher. 
Estuprador é diferente, né? 
Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés,  
e sangra até morrer na rua 10. 
Cada detento uma mãe, uma crença. 
Cada crime uma sentença. 
Cada sentença um motivo, uma história de 
lágrima, 
sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, 
sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo.  
Misture bem essa química.  
Pronto: eis um novo detento 
Lamentos no corredor, na cela, no pátio. 
Ao redor do campo, em todos os cantos. 
Mas eu conheço o sistema, meu irmão, hã... 
Aqui não tem santo.  (...) 
 

 

Este é um fragmento de uma canção que consta no álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997. 

Baseada no livro homônimo, de Jocenir, já mencionado aqui, a faixa fez grande sucesso no 

Brasil e era entoada de maneira questionadora por diversos jovens na periferia brasileira das 
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grandes capitais. Um dos pilares do movimento hip hop, o rap é considerado um ritmo 

expressivo das produções signatárias da diáspora negra. Marcado pela narrativa, a batida forte 

e a posição de diálogo assumida pelo rapper (aquele responsável por levar a mensagem 

poético-lírica às multidões), o rap é assumidamente uma música que questiona 

subversivamente o lugar dos grupos subalternizados nos sistemas de poder: “Afro 

dinamicamente manter a nossa honra viva / Sabedoria de rua o Rap mais expressiva/ A 

juventude negra agora tem voz ativa”37. 

Numa relação ancestral com a tradição dos contadores de histórias africanos (os griots), as 

histórias contadas durante a performance assumem papel especial na crítica às desigualdades 

sociais e na reflexão sobre problemas recorrentes no cotidiano da juventude negra e periférica. 

No Brasil, problemas como pobreza, condições de trabalho, preconceito, discriminação racial, 

sistema penal, ação da polícia, condições carcerárias, descaso do Estado e injustiças sociais 

são temas recorrentes das letras de rap.  

Na canção, o cotidiano carcerário do personagem-sujeito chega ao leitor/ouvinte, com o 

objetivo de mostrar a realidade da cadeia por um outro ângulo, que não o da mídia 

depreciativa, abrindo um canal de diálogo para que o leitor seja levado a refletir sobre essa 

condição: “Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK”. A afirmação 

diferencia os lugares para mostrar à população não-carcerária a condição subjetiva a que ele 

está submetido todos os dias. O narrador questiona ainda o lugar e o papel do policial 

(Servindo o Estado, um PM bom.), quando o coloca em situação de abandono semelhante à 

sua, embora posicionado em instância social diferente. Mas o rap adverte que o policial que o 

empurra contra a parede o conhece bem, pois sabe quais são seus desejos e pensamentos (Ele 

sabe o que eu desejo./ Sabe o que eu penso), mesmo que esteja imerso nas contradições 

próprias da sua função (Passa fome, metido a Charles Bronson). 

Buscando situar o lugar do criminoso (agora detento) na sociedade brasileira, o sujeito poético 

não abre mão de marcar que o conhece (Aqui não tem santo...), mas esbarra no confronto 

consigo quando destaca que os sujeitos presos nas penitenciárias, delimitados pela sociedade 

com o mesmo rótulo – criminosos –, são homens e mulheres de histórias diferentes, com 

emoções múltiplas e não podem, portanto, ser igualados sob a mesma alcunha pela sociedade 

                                                        
37 Trecho da letra da música “Voz Ativa”, constante no EP “Escolha seu caminho”, de 1992. 
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e pelo Estado. Afinal cada detento possui “uma mãe, uma crença”: 

Cada detento uma mãe, uma crença. 
Cada crime uma sentença. 
Cada sentença um motivo, uma história de lágrima, 
sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, 
sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo.  
Misture bem essa química.  
Pronto: eis um novo detento(..) 
 

Afirmando que cada crime possui uma sentença e cada sentença um motivo diferente, a 

canção inverte a fórmula e coloca para nós o que o sistema não quer nos deixar ver: a química 

que forma o bandido é resultado de uma mistura subjetiva por demais complexa e que a 

sociedade, de modo geral, desconhece, por desinteresse ou por se limitar aos rótulos e 

convenientemente refutar a compreensão dos diversos elementos que compõem o conjunto do 

Diário de um detento. No arsenal do hip hop e do rap, a música, em sua condição de arte, vira 

uma arma na mão dos excluídos, na luta pela projeção da voz que lhes fora silenciada, muitas 

vezes à força. 

 

1.3.2 Rasuras Cinematográficas... 

 

No ritmo do acervo dos discursos rasurantes, o longa-metragem Uma onda no ar, conhecido 

popularmente como “Rádio favela” compõe o conjunto dos filmes contemporâneos que nos 

apresentam outras estampas no imaginário visual, no Brasil. Abertamente uma revisita à 

favela, com suas histórias e conceitos, o filme de Helvécio Ratton é também um libelo que 

retoma a história oficial e sua criminologia. Uma representação da história de Misael Avelino 

dos Santos (homem negro que, em 1980, liderou o movimento da ‘Rádio Favela’, em Belo 

Horizonte), o filme busca reviver o espírito com que os jovens do aglomerado da Serra se 

organizaram para fazer ecoar a voz do morro, ou seja, buscando uma prática de resistência da 

década de 1980, a película aponta, no início do século XXI, para a luta por outras práticas de 

visibilidade. 

O filme começa com imagens que simulam jogos de capoeira e uma música que alude ao 
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batuque das senzalas para contar a história de Jorge, jovem que foi preso pela polícia pelo 

“crime” de estar operando clandestinamente uma rádio. O filme retornará à memória de Jorge 

na condição do “outro”, rejeitado na sociedade etnocêntrica, constituindo-se como um 

símbolo da maioria dos jovens negros e favelados e de como estes são tratados pelos aparatos 

penais do Estado.  

Ou seja, o crime que comete e a abordagem dos policiais que o prendem, o uso de termos 

como “negro safado” e “negro sem vergonha” por parte do delegado que opera a sua prisão 

são sintomas da relação do Brasil com outros jovens na mesma condição de vulnerabilidade 

que Jorge. Mesmo tendo estudado em um importante colégio particular de Belo Horizonte, do 

qual sua mãe era faxineira, a história de Jorge apresenta uma trajetória que nos faz ver a sua 

condição de cidadão negada: ele era filho de pai ausente, de mãe faxineira, negro e morador 

da favela; e esses elementos, os instrumentos de criminalização do sistema penal brasileiro 

não perdoam. A cena de Jorge no cárcere nos provoca essa reflexão: 
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Essas são cenas da chegada de Jorge à cadeia, no momento em que ele inicia uma conversa 

com os outros presos. O texto é o seguinte: 

– Pô cara! Maior sacanagem te prender. A gente fica do outro lado aqui 
ouvindo suas mensagens pra passar o tempo! 
– Eles querem calar a gente aí! Mas não vão conseguir nunca! 
(...) 
– Por que você tá aqui (pergunta Jorge a um preso na outra cela) 
– Você sabe, você tá duro, sem trampo, de repente alguém te põe um oitão 
na mão... ninguém é de ferro! 
– E você aí que tá me olhando com essa cara de inocente? Como você veio 
pará aqui? (pergunta Jorge a outro preso) 
– Cê ta me entrevistando? 
– É a Rádio Favela transmitindo ao vivo da boca do lobo, aqui onde é 
papum, onde o filho chora e a mãe não vê, ou cospe logo ou entra no cacete. 
Fala aí ô Zé Mané. Fala aí como é que você caiu de cara aqui. 
– Cê acha que eu ia ficar ganhando mixaria de salário mínimo, enquanto os 
outros levavam o bolo todo pra casa? 
– Eu sou lá do morro, quase vizinho seu, me dei de mal, agora tô aqui 
garrado. Ninguém sobe o morro pra me dar nada, então eu tenho que pegar 
o que é meu de qualquer jeito. 
– Do jeito que for, cê vai passar uma cara de ano atrás dos muro, sendo 
apenas mais um número de matrícula né? 

 

O diálogo entre os detentos nos mostra que, mais do que “números de matrícula”, há pessoas 

ali, sujeitos que são filhos, pais e irmãos, confinados em celas e à espera de uma posição do 
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Estado. São homens cuja dignidade não é reconhecida no mundo do trabalho, indignados pela 

desigualdade com que são tratados, em uma sociedade que não reparte o bolo entre todos, 

nem dá oportunidade de acesso igualitário aos seus produtos, o que gera revolta: “então eu 

tenho que pegar o que é meu de qualquer jeito”. O recado da película, por sua vez, é de não 

rendição, pois mesmo transformados em dados estatísticos –“números de matrícula” – a 

mensagem é que os sujeitos devem continuar a busca de novos lugares/sentidos, afinal “eles 

querem calar a gente aí, mas não vão conseguir nunca”. 

A observação e análise de um recorte, entre os diversos textos acadêmicos, artísticos e 

midiáticos produzidos na transição do século XX para o XXI, permite-nos inferir que a 

história da criminalidade e dos aparatos institucionais, no Brasil, tem sido a realização de um 

projeto de subjugação e extermínio das populações subalternas, em especial, de negros e 

indígenas. Nesse ínterim, a população negra e afro-descendente teve suas práticas culturais 

perseguidas e autuadas, seus processos de vivência criminalizados, suas oportunidades 

vetadas pelo sistema, ou seja, desde a perseguição aos batuques nas senzalas, à criminalização 

da capoeira e do candomblé, até a instituição de cela especial para aqueles que possuem nível 

superior (várias pesquisas mostram quem são estes sujeitos no Brasil), a história da 

criminalização – não da criminalidade – possui cor e origem neste país.  

Segundo Loïc Wacquant (1999, 2008), os índices de violência não cresceram tanto mais na 

última década, o que cresceu foi o registro de determinados delitos. Os estudos de Misse 

(1999, 2008) e Flauzina (2008) demonstram a mesma coisa, ao mesmo tempo em que 

demarcam que existe uma diferença entre a “criminalidade real” e a “criminalidade aparente” 

e esse é o princípio que superlota as penitenciárias de negros e afrodescendentes: o fato de as 

infrações produzidas por estes serem autuadas e punidas com mais frequência pelo sistema 

penal. Logo, em uma sociedade que não tem vergonha de vociferar que “bandido bom é 

bandido morto” e não reconhece a humanidade desse sujeito, mesmo sem conhecê-lo, não há 

como questionar o lócus de representação do criminoso sem levar em conta os aspectos 

étnico-raciais. Ligado a isto, outro elemento que não nos pode passar despercebido relaciona-

se aos processos de subjetivação que formam uma pessoa que comete um crime, para, então, 

entendê-la no bojo das relações sociais múltiplas.  

Não é apenas uma infração no código penal que define o criminoso, mas também as marcas 
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sociais que este traz consigo, além das condições em que ele cometeu o crime. Um crime não 

é um ato isolado, ele é também memória. 

Não podemos, ainda, deixar de demarcar, neste trabalho, os perigos de uma interpretação 

única, pois, ao mesmo tempo em que apontamos a arte como uma possibilidade rasurante das 

representações hegemônicas da sociedade, muitas vezes, os discursos oficiais se apoderam de 

seus textos para ratificar seus rótulos, ou mesmo a própria arte, ao criar seus personagens, 

colaborando para reafirmar os tipos presentes nas “estampas do imaginário”38 nacional. 

Caminharemos, portanto, na trilha dessas contradições, ao lado dos Jocenires, Jorges, Zé 

Pequenos, Raels, e Sandros, buscando contrapor suas imagens aos seus avessos 

representativos – alguns dentro dos próprios textos artísticos, mas a grande maioria, é bem 

verdade, circula no cotidiano das narrativas midiáticas, estas mais acessíveis, mais presentes e 

mais formadoras dos símbolos que compõem o mosaico da cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 Alusão ao título da obra de CUNHA, Eneida Leal.  Estampas do imaginário: literatura, história e 

identidade cultural. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 
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2 CRIMINOSO TEM CORAÇÃO? ZÉ PEQUENO E RAEL PELAS 

LINHAS DO ROMANCE. 
 

O que é, o que é? 
Clara e salgada 
Cabe em um olho e pesa uma 
tonelada 
Tem sabor de mar 
Pode ser discreta 
Inquilina da dor 
Morada predileta 
Na calada ela vem 
Refém da vingança 
Irmã do desespero 
Rival da esperança 
Pode ser causada por vermes e 
mundanas 
E o espinho da flor 
Cruel que você ama 
Amante do drama 
Vem pra minha cama 
Por querer, sem me perguntar me fez 
sofrer 
E eu que me julguei forte 
E eu que me senti 
Serei um fraco quando outras delas 
vir 
Se o barato é louco e o processo é 
lento 
No momento 
Deixa eu caminhar contra o vento 
Do que adianta eu ser durão e o 
coração ser vulnerável? 
O vento não, ele é suave, mas é frio 
e implacável 
(É quente) Borrou a letra triste do 
poeta 
(Só) Correu no rosto pardo do 
profeta 
Verme, sai da reta 
A lágrima de um homem vai cair 
Esse é o seu B.O. pra eternidade 
Diz que homem não chora 
Tá bom, falou 
Não vai pra grupo irmão, aí 
Jesus chorou! 
 
(Racionais MC's – Jesus Chorou)39 

 

 

A cultura do medo na sociedade contemporânea nos coloca diante de tensões cotidianas com 

                                                        
39 Canção do álbum Nada como um dia após o outro dia (2002). 
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os riscos da violência e da criminalidade. Vez por outra centramos o olhar não nas causas do 

crime e em seus altos índices de ocorrência, mas no criminoso e em suas características 

pessoais. Adentramos tempos em que culpabilizamos os indivíduos pelas questões sociais que 

nos assolam, sem levar em consideração as implicações contextuais, históricas, psicológicas e 

emocionais que nos transtornam – a todos – neste começo de século. 

 

O problema do crime/violência e a preocupação da sociedade com ambos não é algo recente. 

No Brasil, especialmente após o fim do regime escravocrata, o medo das insurreições, 

revoltas e rebeliões (configuradas como crime pelo código penal vigente) era o movimento 

diário vivenciado pelas elites nacionais, quando se iniciou todo um aparato penal capaz de 

controlar, punir e exterminar os perturbadores da ordem. Vera Malaguti Batista, em análise 

sobre o fenômeno do medo, aponta que o fim do século XX nos amplia o olhar e explica 

problemas próprios do século XIX, com seus aparatos legais de controle e manutenção da 

ordem. Afinal, “no limiar entre o século XX e o XXI, o medo não é só uma consequência 

deplorável da radicalização da ordem econômica, o medo é um projeto estético, que entra 

pelos olhos, pelo ouvido e pelo coração” (2003, p. 75). 

 

Esse projeto estético centrado no medo e suas reverberações culmina no fim do século XX 

com a explosão de discursos, noticiários e produtos culturais que possuem como tema a 

criminalidade, a violência e seus revezes. Esse aparato cultural dialoga com o imaginário de 

uma sociedade que tem reificado os princípios do cárcere e do aprisionamento como saídas 

para o estado de amedrontamento em que se encontra. Nesse cenário, as narrativas sobre a 

criminalidade expostas através da arte e dos produtos midiáticos constroem personagens (e 

com eles perfis) criminosos, ofertando-os ao julgamento popular e interferindo na composição 

da ideologia punitiva dos nossos tempos. 

 

Não por coincidência as narrativas sobre crime e criminosos também se espalharam pelas 

capitais brasileiras nos fins do século XIX, popularizadas nas formas de folhetim. A tradição 

de narrar crimes (seus agentes e delitos) encontra na cultura deste país ecos sólidos, na 

literatura e no cinema, até a contemporaneidade. Desde a heroicização do bandido até a sua 

criminalização, as histórias possuíam as marcas da ideologia que circulava pelos arredores das 

capitais e tomavam, até mesmo, as cidades do interior, Brasil afora. As narrativas tinham 
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como sentido rememorar as biografias dos bandidos, romanceando-as, por meio dos causos, 

atos delituosos, histórias de amor e pecados cometidos. Segundo Ana Maria Porto, 

 
A partir da década de 1870, os jornais e as edições em livro começaram a se 
multiplicar, transformando a publicação de narrativas de crime, no final do 
século XIX, em um fenômeno midiático. De fato, foi um bombardeio de 
crimes em inúmeros formatos: volume, folhetim, notícias detalhadas de 
crimes nos periódicos, crônicas judiciárias, imagens (nos periódicos e 
cinematógrafo). (2009, p. 46) 

 

Esse é o mesmo fenômeno que podemos observar também no final do século XX, a partir de 

1990, com a publicação da lei de Crimes Hediondos40 e, posteriormente, ao fim da década e 

início dos anos 2000, com a eclosão de narrativas com a temática da violência. Romances, 

filmes, programas de televisão, propagandas e notícias de jornal invadiram o imaginário 

cultural brasileiro, construindo e/ou rasurando símbolos da criminalidade vigente, conforme 

mostrado no capítulo anterior. 

 

Nessa efervescência de textos, os discursos da imprensa e mídia gerais, nos apresentam 

fragmentos das condições ideológicas em que se encontrava a sociedade, assolada por um 

certo pânico da violência e disposta a pedir a ampliação das políticas carcerárias e a reforma 

do sistema penal, com a adoção da pena de morte e a redução da maioridade penal. Para isso, 

esses textos dispensam atenção a personagens do cenário cultural, sejam eles históricos ou 

ficcionais, e, assim, trazem à tona, os dispositivos naturalistas da medicina legal do fim do 

século XIX, retornando-se, na contemporaneidade, às teorias de Cesare Lombroso e Enrico 

Ferri, só que revestidas de novas simbologias.  

 

Percebemos, assim, tentativas de tais narrativas em livrar-se do criminoso, culpabilizando-o 

individualmente, bem como naturalizando-o. Afinal, trata-se do sujeito hediondo, delinquente, 

incapaz de manifestar sentimentos. Essa estatização psíquica da crueldade, respaldada pelo 

discurso científico, vem sendo desmontada por ampla análise teórica na contemporaneidade, 

através de estudos e reflexões que refutam a cientificidade da natureza criminosa e propõem 

novos debates sobre a questão do sujeito criminoso e de suas práticas, situando-o dentro de 

jogos de força, marcados por relações identitárias e de classe, que se estruturam histórica e 

economicamente, nas sociedades ocidentais, a partir dos poderes dominantes. BAUMAN 
                                                        
40 Lei nº 8.072 de 25 de Julho de 1990. 
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(1998, 1999); BATISTA (2003); CARRASCOSA (2008); FOUCAULT (2000); 

FORRESTER (2000); PORTO (2010); OLIVEIRA & MATTOS (2009); WACQUANT 

(2003, 2005). 

 

Os contornos que assumem as narrativas tensas do final do século XX no Brasil são bastante 

diferentes do revestimento romanceado que permeava as histórias dos criminosos, no século 

XIX, ainda envoltas em ares de banditismo social, mesmo tendo sido criadas no fervilhar das 

teorias raciais e genéticas para o crime. Na passagem do século XX para o XXI, a simbologia 

da delinquência criminosa ganha espaço nas vozes e no imaginário popular, aumentando a 

tensão e contribuindo para fragmentar os personagens criminosos que aparecem com força 

nas produções culturais. A sociedade e seus discursos, em sua maioria, marcam a 

subjetividade dos atores que cometeram delitos sob o signo da perversidade patológica, 

buscando dar curso ao que considera a mais apropriada das ações: o extermínio – físico e/ou 

simbólico – desse sujeito. Vivemos tempos em que, 

 
A produção das subjetividades ditas anormais, delinquentes e “loucas” 
funciona como etiquetamentos colados nos indivíduos “criminosos”. 
Verificamos a extensão e alcance dessa produção desde o século XIX. A 
ordem social, burguesa, capitalista, aliada ao controle exercido pelo Estado 
penal, vem produzindo pela via das ciências criminais, penais, médicas, 
humanas e sociais, subjetividades a serem tuteladas, controladas, punidas e 
encarceradas. Subjetividades de segunda classe, não inseridas na ordem 
social, excluídas da sociedade de consumo, relegadas à exclusão social, ao 
espaço das favelas, das prisões, dos manicômios. (OLIVEIRA, p. 150) 

 

Nesse contexto, falar de criminoso é falar de alguém cuja subjetividade seria secundária, para 

a nossa sociedade. Cria-se, então, segundo Denise Carrascosa (2008), uma “unidade fictícia 

do sujeito”, marcada pelo engendramento do corpo físico, das questões psicológicas (quase 

sempre transformadas em psiquiátricas) e da pulsão dos desejos, o que o torna um desviado 

moralmente, logo, predisposto a um comportamento social perigoso. Desse modo, esse 

personagem surge com características bastante demarcadas para o corpo social que o lê. 

Experimentaremos, assim, estilhaços narrativos que proporão leituras desses sujeitos, 

conformando ou rasurando o estigma sob o qual ele existe. 

 

Segundo Guattari (1986), a subjetividade é um processo essencialmente social, mas assumida 

e vivida pelos indivíduos em seus universos particulares, ou seja, a experiência subjetiva de 
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alguém com um fenômeno não é algo dado a priori, mas o resultado da confluência de 

sistemas de representação da sensibilidade. Assim, tomar um criminoso – qualquer deles – 

por um indivíduo predisposto à crueldade seria negar-lhe as possibilidades de subjetivação 

com a qual nos deparamos, humanamente, pela história. Mais do que isso, desde o século XIX 

essa assertiva deixa de ser uma constatação científica para se tornar uma conveniência 

política, mas isso já é outro território de análise. 

 

Na trilha da cultura e das produções que dela emergem, selecionamos alguns personagens 

para conhecer, na condição agora de sujeitos flexíveis e fragmentados, inseridos na sociedade 

que formamos e que nos forma e que, logo, são parte de nós. Tratando-se de literatura, 

adentrar nesses textos é uma tarefa de montar/desmontar interpretações na busca por “... 

diferentes entonações de vozes que se deixam ouvir nos textos, nos quais se montam 

cenografias e se registram os modos como os enunciadores (narradores e sujeitos poéticos se 

inscrevem em busca de interlocutores textuais e extra-textuais” (FONSECA:2006, p. 30). 

 

Assim, dentro do mosaico de tipos e personas disponíveis no período aqui em análise, 

retiramos dois deles: Zé Pequeno e Rael. Os dois se apresentam múltiplos e nos trazem 

sintomas dos tempos difíceis em que vivemos. Além disso, integram dois romances que, 

atualmente, participam do “cânone” da literatura marginal/periférica e, assim, figuram, na 

literatura, entre os personagens mais lidos e publicados, no que tange ao aspecto pesquisado 

nesse trabalho. 

 

 

2.1 “Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno”! 
 

 

O romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, publicado em 1997 causou grande impacto na 

crítica. Trazendo uma narrativa-mosaico, veloz e acidamente violenta, o texto não passou 

despercebido, principalmente após ser adaptado – com enorme sucesso – para o cinema41. 

Cidade de Deus foi publicado em duas versões, a primeira, com 550 páginas. Trazia nomes 

reais e sofreu processos judiciais, tendo, por isso, que ser revisto pelo autor, que suprimiu 
                                                        
41 O romance foi adaptado para o cinema em 2002, com direção de Fernando Meirelles e levou milhares de 

espectadores às salas de exibição.  
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algumas partes da narrativa. A segunda, menor, com 403 páginas, foi publicada com todos os 

nomes fictícios e já trazia um personagem do filme ilustrando a capa. Nela, o autor retirou os 

nomes reais e também alguns episódios. Para o nosso estudo, utilizaremos a primeira versão, 

cuja capa aparece mostrada a seguir, ao lado da segunda. Na capa de 1997, temos uma alusão 

ao livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, através da imagem estampada de um pedaço 

velho de madeira, cravejado de pregos que remete antiguidade e também do diálogo entre 

títulos. É a primeira troca que o autor propõe, manifestando seu primeiro “assalto literário”42. 

 

  

 

Em tempos de gêneros literários fronteiriços e/ou híbridos, situar a obra na categoria romance 

histórico apenas seria limitá-la (JAMESON, 2007), porém, é necessário destacar que o 

romance nasce após a participação de seu autor em um projeto de pesquisa etnográfico da 

antropóloga Alba Zaluar43. Logo, as referências históricas demarcadas são parte integrante da 

construção narrativa, recriadas de modo ficcional por um narrador que amarra as pontas de 

um mosaico estilhaçado, no qual diversas vozes convivem e afrontam a do autor, deixando 

aflorar a sua polifonia, na acepção mesma que Bakhtin (2008) confere à obra de Dostoievski, 

quando conceitua o romance polifônico como aquele em que múltiplas vozes ideológicas que 

se contradizem coexistem em uma relação de forças com o próprio autor, este uma espécie de 

regente das mesmas. A polifonia é flamejante em Cidade de Deus. 
                                                        
42   Ver CERQUEIRA, Patrícia França F. Os assaltos literários de Paulo Lins. In: NOVAES, Cláudio. 
BOTELHO, Marcos. (Orgs.) Seis passeios por Cidade de Deus. Feira de Santana: EdUEFS, 2007. COLOCAR 
A PÁGINA. 
43  Pesquisa intitulada Crime e Criminalidade nas classes populares, coordenada pela antropóloga Alba 
Zaluar, de quem Paulo Lins foi assistente durante oito anos. 
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Nessa orquestração, Zé Pequeno é um dos três criminosos que organizam a trilogia das 

histórias. O romance é dividido em três partes (“A história de Cabeleira”, “A história de 

Bené” e “A história de Zé Pequeno”), embora isso não seja um recurso limitador, uma vez 

que estas partes contêm diversos personagens tão marcantes quanto esses e não se limitam a 

uma narrativa linear dos três “bandidos” – eles passeiam por toda a narrativa. Abordagens 

múltiplas e fortes saltam aos olhos do leitor, como prostituição, crimes passionais, machismo, 

homofobia, infância, cotidiano da favela, contradições policiais e guerra do tráfico. Elas 

aparecem não como pano de fundo para uma história, mas como parte de uma narrativa 

fragmentária – são diversas histórias sobrepostas que se entremeiam e cortam – composta 

como um mosaico literário à disposição do leitor.  

 

Nesse painel, encontramos Dadinho/Zé Pequeno, personagem simbólico, ladrão, assassino e 

traficante que engata uma guerra pelo tráfico e encena uma briga especial com Mané Galinha. 

Este, dentro dos conceitos do banditismo social, seria um criminoso “com justificativa”, um 

personagem conhecido e aceito pela sociedade brasileira, uma vez que se envolve no crime 

para vingar o ataque de Zé Pequeno a sua noiva e a sua família, enquanto que Zé Pequeno, 

não! Ele é o côncavo e o convexo de uma humanidade/natureza criminosa, capaz de, 

despudoradamente, transgredir as normas morais e legais vigentes, mas, também, capaz de 

amar e sentir saudade. 

 

Zé Pequeno é seguramente o personagem mais famoso do romance Cidade de Deus, 

principalmente devido à repercussão da sua versão para o cinema, a qual trouxe do 

personagem uma representação sintomática de um certo arquétipo de criminoso, mas, sobre 

isso falaremos no próximo capítulo. É muito comum ver uma obra literária de grande sucesso 

se transformando em um filme, em parte por causa da escolha do diretor, mas, também, em 

outros casos, pelo vislumbre do sucesso da exibição por uma produtora. No caso de Cidade de 

Deus, temos o trajeto invertido, pois, é justamente o lançamento do filme que torna visível o 

romance (embora ele tenha sido lançado com algum sucesso no meio crítico é o filme que o 

torna conhecido no âmbito popular). Assim, primeiro o público brasileiro conheceu o Zé 

Pequeno, personagem do filme de Fernando Meirelles, lançado em 2002, para só, 

posteriormente, tomar conhecimento que existia um outro Zé Pequeno que já povoava as 
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páginas do romance de Paulo Lins, lançado em 1997. Muitos não sabiam que existia ainda um 

terceiro, morador de Cidade de Deus e personagem histórico de compêndios de sociologia. 

 

Todos sabiam, porém, que se falava de um traficante da favela. Nesse contexto, muitos são os 

estereótipos construídos no imaginário cultural e, em se tratando de tráfico, as objeções 

aumentam. Ao longo da história, vemos narrada a saga da criminalidade na favela de Cidade 

de Deus, através de bandidos diferenciados, que saem de pequenos furtos para o comércio de 

drogas ilícitas, dirigido às classes médias do asfalto. Desde Cabeleira, passando por Bené, 

Sandro Cenoura, Mané Galinha e Zé Pequeno, temos diferentes “bandidos”, com 

personalidades, motivações e expectativas bastante diversas em relação ao crime. Entre o 

bandido real e sua representação no cinema e na literatura, temos a mediação dos autores e 

seus repertórios criativos. Afinal, como nos lembra Antonio Candido, “neste mundo fictício, 

diferente, as personagens obedecem a uma lei própria. São mais nítidas, mais conscientes, têm 

um contorno definido, — ao contrário do caos da vida”. (1970, p.67) 

 

Assim, entendemos que, se quisermos saber algo sobre a personagem que se expõe na 

narrativa, é na trama desta que temos que adentrar, compreendendo as trilhas do texto e 

buscando os elementos usados pelo autor para dar forma às mesmas, organizadas entre a 

“autonomia” desses seres da ficção e a realidade experienciada. Percebemos, desse modo, que 

há duas vidas, uma que se constrói no texto narrativo, na ficção, e outra que se articula a esta 

através de estilhaços das histórias vividas. No caso de Zé Pequeno, ao acessarmos 

depoimentos de moradores da Cidade de Deus que conheceram o bandido, encontraremos 

pontos dissonantes entre as suas narrativas e as outras. Observamos então que, uma vez 

construído e difundido ficcionalmente, o personagem se descola do imaginário construído 

sobre ele na sua comunidade e emerge como outro. Sem chamar à mesa a noção de verdade, 

sabemos estar diante de três personagens importantes da cultura brasileira. 

 

Nas trilhas do romance, encontramos um sujeito complexo, cuja leitura dependerá ainda – e 

sempre – da mediação emocional do leitor, este também eivado de repertório ideológico para 

encontrar os aspectos marcantes do personagem, entendendo que, na construção deste “o 

conjunto de traços que compõem a sua totalidade permite inúmeras leituras, dependendo da 

perspectiva assumida pelo receptor”. (BRAIT: 1985, p. 67). Desse modo, podemos inferir que 
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o Zé Pequeno que se constrói no imaginário do leitor advém da interação subjetiva de suas 

posições ideológicas diante do mundo com os elementos fornecidos pela obra. 

Encontraremos, nesse tumulto necessário da leitura, um personagem capaz de extremos, 

composto como uma personalidade psicológica singular e não linear. 

 

No imaginário popular e de acordo com o código penal brasileiro, Zé pequeno encontra-se 

incluído na categoria de criminoso hediondo. De acordo com a lei 8.072/90, crimes hediondos 

são aqueles entendidos como mais graves, com alto grau de lesividade; logo, podem causar 

repúdio e aversão na coletividade. Enquadram-se nessa categoria o tráfico, a tortura, os 

homicídios qualificados, os estupros, entre outros. Zé Pequeno cometeu todos estes. Assim, 

ele já estaria situado para o sistema penal e para as ideologias punitivas da sociedade 

brasileira na condição de delinquente irreparável e, assim sendo, deve ser tratado pelo Estado 

e pela população como um ser degenerado que padece de problemas comportamentais, 

psicológicos e sociais. A ele, restam dois destinos: o encarceramento ou a morte. Afinal, 

 
A aliança entre o direito penal, o capitalismo e a criminologia positivista 
sustentou a ideologia punitiva do século XIX e ainda se faz presente nos dias 
de hoje. No afã de selecionar, afastar, controlar e punir os indivíduos autores 
de crime, criou-se toda uma engrenagem penal, suportada no poder 
disciplinar e nas prisões. (OLIVEIRA, 2009, p. 145). 

 

Mas, nada é tão natural quanto parece; e mesmo que nos indignemos frente a certos crimes, 

não podemos esquecer que seus praticantes são pessoas, formadas por nossas concepções de 

família, sociedade e Estado, logo, também parte de nós. A política de encarceramento das 

sociedades ocidentais prende para livrar os que estão fora e produz uma morte simbólica para 

os que são presos. Assim, sendo refugos humanos e sujeitos dispensáveis, não cabe 

investigar-lhes as emoções, uma vez que se parte do pressuposto de que eles não as possuem. 

(BAUMAN, 1998, 2001; FOUCAULT, 1987; WACQUANT, 2003, 2005). Na contramão das 

concepções hegemônicas e imbuídos de não categorizar nem estereotipar Zé Pequeno, 

buscaremos percorrer algumas pistas narrativas, na tentativa de esboçar uma tela matizada da 

subjetividade desse sujeito.  

 

Os indivíduos, de modo geral, encontram-se em relação contínua com o poder, com a força 

das convicções morais, as molduras ideológicas e o patrulhamento dos corpos, o que os 
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coloca em permanente conflito com a sociedade, em busca não só de uma identidade, mas de 

se tornar sujeito, o que se faz através da responsabilização dos próprios atos dentro de um 

conjunto de regras e do movimento de construção/desconstrução de si frente ao outro. O 

sujeito não pode ser entendido como um elemento pronto, ele se forma na interação constante 

com essas forças, sofrendo e recriando as próprias ações, em meio às diferenças. O sujeito e 

seus processos de subjetivação só podem ser analisados dentro de um constante ir e vir que 

não se apresenta de maneira definitiva. (DELEUZE, 2001; GUATTARI & ROLNIK, 1986).  

 

A subjetividade se constrói a partir dos encontros que vivenciamos com o outro. É no 

cotidiano das relações dialógicas que ela se edifica, logo, determinadas vivências e 

experiências perfazem caminhos diferentes até a subjetivação de um determinado indivíduo. 

Assim sendo, entendê-la implica tecer e retecer os elementos de análise, já que nenhum 

sujeito encontra-se pré-moldado e muito menos pode ser comparado a outro por ter vivido as 

mesmas experiências. Daí que concluímos que o processo de subjetivação é um caminho 

único, o que Guattari (op. cit) denomina como “processos de singularização”. 

 

Singularmente, então, encontramos Dadinho no mundo da criminalidade ainda na infância e já 

aí engendrando narrativas que o inventavam e colocavam em uma posição de poder frente aos 

bandidos mais velhos: 

 
Dadinho, o que mais arrumava dinheiro era o líder do bando. Mentia para os 
amigos, numa tentativa de ganhar respeito, dizendo já ter mandado mais de 
dez pro inferno nos assaltos feitos sozinho. Admirava Cabeleira, mas tinha 
adoração por Grande, bandido que mandava na favela Macedo Sobrinho. Se 
conseguisse chegar a ser igual a Cabeleira, rapidinho ficaria igual a Grande: 
temido de todos e querido pelas mulheres. (CD44, p. 59). 

 

Essa é também a primeira aparição do personagem no romance. Mandar, temer e respeito são 

palavras que já povoam a sua descrição, termos estes que o acompanharão, de modo bastante 

afinado, ao longo da narrativa. Ele lidera um grupo de crianças que já se articulavam ao 

mundo da criminalidade em Cidade de Deus. Nessa época, as infrações centravam-se em 

assaltos e os menores que se iniciam no crime sonhavam “arrebentar a boa” (conseguir um 

assalto em que ganhassem muito dinheiro, que desse para comprar um sítio no interior e viver 

                                                        
44 Em virtude da demanda de utilização do nome do romance, utilizarei, a partir daqui, as iniciais CD, para 

referir-me ao romance Cidade de Deus, neste capítulo.  
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sem precisar trabalhar para os outros). Dadinho aparece e 'sobe no conceito dos bandidos', 

pois apresenta o plano do assalto a um motel: “...ficou combinado que ganhariam a boa no 

sábado de madrugada. Na sexta-feira, Dadinho iria levar Cabeleira e os outros para 

observarem o lugar a ser assaltado...” (CD, p. 60). 

 

A questão do poder figura como ponto central da ação de Dadinho. Ele quer ser reconhecido 

pelo grupo e quer usufruir da condição de mandar na comunidade algum dia, além de ser 

popular entre as mulheres. Esses são códigos do mundo capitalista e machista que reverberam 

na subjetividade infantil. Desde pequenas, as crianças do sexo masculino devem apresentar 

predisposição a mandar e reconhecer-se fortes e dominadores nas relações com as mulheres, 

como vimos no fragmento. Tal necessidade sempre premente constrói na cabeça dos meninos 

a ideia de que é preciso buscar o poder naqueles moldes. Essa é a direção dada pelos 

ensinamentos dispostos na sociedade. Então, o que faz com que uns busquem tal premissa e 

outros não? Os já citados processos de singularização na construção das subjetividades. 

 

A vontade de poder, socialmente manifestada, e o desejo de posse sobre o universo feminino é 

parte composicional da educação dos meninos. Bourdieu nos aponta que “se a relação sexual 

se mostra como uma relação social de dominação, é porque ela está construída através do 

princípio de divisão fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque 

este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como desejo de 

posse...” (2007, p. 31). Desse modo, a criança do sexo masculino já é, a todo momento, 

impelida para o desejo sobressalente de poder sobre o feminino. Na interação com essa 

educação – que se manifesta em escala socioinstitucional – quais mecanismos encontram os 

vários garotos para saciar tal desejo? Com que universo simbólico lidam para montar e 

desmontar suas representações de si? São questões trazidas à baila pela movimentação do 

personagem aqui analisado. 

 

Nesse processo, são múltiplos os caminhos percorridos por uma criança negra, pobre e 

residente na favela, ou seja, já violentada pela sucessiva impossibilidade de participar do 

mundo socialmente reconhecido, marcado pelo poder e pela capacidade de consumo. Segundo 

Rodrigo Torres Oliveira, 
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… o mal-estar na cultura se intensifica com a impossibilidade de as classes 
pauperizadas terem respeitados seus direitos básicos como cidadãos e serem 
reconhecidas como tal. Com efeito, assiste-se à crescente utilização da 
violência como forma básica de tornar possível a sobrevivência diante da 
violência instituída pelos dispositivos de poder e formas de ação das elites. 
(2009, p. 151) 
 

Embora essa seja uma discussão delicada, é preciso transitar pelo personagem a partir da 

retomada do percurso memorialístico de Dadinho, buscando conhecê-lo e aceitar deparar-se 

com os requintes de maldade que ele apresenta. Seria Dadinho um criminoso em potencial 

desde a mais tenra infância? 

 

No episódio do assalto ao motel, o Dadinho do filme já se mostra formado para o crime. 

Embora, na obra literária não fique claro que foi Dadinho o responsável pelas mortes no local; 

já na película de Fernando Meireles essa é uma das cenas que reforçam a personalidade 

criminosa do garoto. Mesmo assim, o narrador nos apresenta um personagem que já não tem 

mais nada a perder e possui um ódio – íntimo e ao mesmo tempo social – a ser destilado: 

  

Lá fora, a noite era parada aos olhos de Dadinho. Não estava nervoso, aliás, 
nunca ficava. Queria mesmo que saísse um tiro lá dentro para ele surgir 
como ás de trunfo na trama daquele jogo. Gostava de ser bandido, tinha sede 
de vingança de alguma navalhada que a vida fizera com a sua alma, queria 
matar logo um montão para ficar famoso, respeitado assim como o Grande lá 
na Macedo Sobrinho. Alisava o revólver como os lábios alisam os termos da 
mais precisa premissa, aquela capaz de reduzir o silogismo a um calar de 
boca dos interlocutores. Era arisco, tinha sexto sentido; atirava com as duas 
mãos. Quando brigava na mão não tinha pra ninguém. Gostava de sustentar 
dores alheias pelo riso, já que nada pesava sobre sua cabeça. Era o desespero 
das tempestades condensadas nas íris de cada vítima, a dor da bala, o 
prelúdio da morte, o frio na espinha, o fazedor do último suspiro, ali, na 
humilde posição de olheiro, sentindo-se como cão de guarda (CD, p. 77). 

 

O narrador nos apresenta, embebido de um traço poético, uma criança cuja cabeça não pesava 

por nada e que, ao mesmo tempo, possui a alma navalhada pela vida. O narrador é oscilante e, 

ao mesmo tempo em que nos oferece um garoto que “gostava de ser bandido”, “queria mesmo 

que saísse um tiro”, “era arisco” e “atirava com as duas mãos”; torna aparente para nós um 

sujeito que possui, lá no fundo, uma dor que lhe acompanha, uma sede de vingança latente, 

verbalizada pelas metáforas fortes da passagem: “gostava de sustentar dores alheias pelo 

riso”. Mais do que um menino, Pequeno era um silogismo que alimentava o seu desespero, “o 

desespero das tempestades condensadas nas íris das vítimas”. No romance, era uma criança 
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que ria com a morte, mas seu riso estremecia – de agonia, uma agonia que o narrador desvela 

no adorno das palavras que usa para caracterizar Dadinho: ele era “o frio na espinha”. 

 

Segundo o narrador, a mãe – sempre ausente – do garoto buscou estratégias para redimi-lo: 

“conseguiu tomar a arma de Dadinho depois de falar, falar, falar, com olhos de lágrimas e voz 

de soluço nos ouvidos dele, que de tanto ouvir, ouvir, ouvir, fez sair da sua boca a voz da 

redenção: tá bão, tá bão, vou trabalhar de engraxate...” (CD, p. 186). A mãe juntou um 

dinheiro para fazer uma cadeira de engraxate, feita por um carpinteiro marxista-leninista45, 

que a fez sem cobrar para ajudar a senhora em desespero. Não deu certo, a cadeira virou 

armadilha para assaltar. As armas sempre em punho – que sua mãe achava e isso a deixava 

em prantos. Mas, ainda criança, Dadinho assaltava “sem peso na cabeça”, com sua “risada 

fina, estridente e rápida”, pois “Dadinho só andava, comia, falava, assaltava e matava 

apressadamente, só diminuía o compasso de tudo o que fazia quando estava com dinheiro” 

(CD, p. 191). O coração apressado do menino não sossegava. Os assaltos, os assassinatos e os 

delitos eram sempre em um ritmo veloz, o que nos dá indícios narrativos de que a paz sempre 

passou longe da criança. 

 

Esse é o garoto que merece ser sumariamente punido? O narrador nos mostra um menino que, 

eivado de contradições, metaforicamente anuncia que temos um problema social de gravidade 

crescente. De um lado, uma parcela da sociedade brasileira reivindica redução da maioridade 

penal; do outro, cresce o índice de homicídios, cujas maiores vítimas são jovens negros e 

pobres, residentes em áreas periféricas. Os dados apresentados são alarmantes, com difíceis 

condições de desenvolvimento da população jovem das classes periféricas – mortes 

prematuras e precária expectativa de vida (ALMEIDA, 2013). Observamos o extermínio de 

uma certa parcela da população, ao mesmo tempo em que solicitamos responsabilizar 

penalmente adolescentes que, na maioria das vezes, não puderam sequer frequentar a escola. 

Vale lembrar que existem, pelo menos, cinco projetos em tramitação no senado com pauta 

pelo fim da inimputabilidade de menores46. Dadinho queria aprender a ler, desejo realizado 

quase ao fim do romance: “P com i dá pi, p com a dá pá, pi-pa, pipa, porra! – soletrava 

                                                        
45 Demarco essa característica aqui por entender que o narrador faz questão de ressaltá-la para demonstrar o 

eco de uma voz que não é ouvida naquele ambiente. 
46 Informações disponíveis em:http://noticias.terra.com.br/brasil/maioridade-penal-pelo-menos-5-projetos-

estao-parados-no-congresso,026f0da87000e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html. Acesso em 
12.08.2013. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/maioridade-penal-pelo-menos-5-projetos-
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Pequeno ao lado da mulher de seu novo parceiro em Realengo.” (CD, p. 537). Ele realizava aí 

o sonho que tinha crescido nele enquanto estava na cadeia, quando precisava pedir que lessem 

as cartas para ele. Ficou feliz porque “já sabia assinar o nome” (idem). Mas por que mesmo 

Dadinho só veio a aprender a ler após os dezoito, com a ajuda da mulher de um amigo? 

 

Não se trata de querer justificar – de modo simplista – as atitudes violentas do personagem, 

mas não podemos nos esquecer de que estamos diante de um sujeito cuja história e memória 

não podem – nem devem – ser esquecidas nesta tentativa de compreender seus processos 

subjetivos. Assim, é necessário lembrar que: 

 
Dadinho nasceu na favela Macedo Sobrinho em 1955. Era o segundo de uma 
família de três filhos. Ficou órfão de pai aos quatro anos de idade, seu 
genitor morrera afogado numa pescaria na praia de Botafogo, deixando a 
família em apuros por nunca ter tido emprego oficializado. A mãe, obrigada 
a trabalhar fora, deixou os filhos sob os cuidados de parentes. O bandido foi 
criado pela madrinha na casa de sua patroa, no Jardim Botânico. A comadre, 
porém, não teve pulso para insistir em sua permanência na escola. Ele mal 
frequentou a primeira série primária, pois ia uniformizado para a Macedo 
Sobrinho, onde passava os dias em brincadeiras de rua. Os vizinhos 
informavam à sua mãe, que, por sua vez, falava com a comadre sobre a vida 
do menino, mas nada disso surtia efeito. Ela alegava que já tinha pedido à 
patroa para buscá-lo e levá-lo à escola, mas esta negava, jogando-lhe na cara 
que já tinha sido muito generosa em deixá-lo viver em sua casa, mais do que 
isso não poderia fazer. A comadre não tinha tempo para seguir seus passos 
durante o dia, quando se entregava às brincadeira pueris e a ser avião de 
malandros”. (CD, p. 184) 

 

O narrador nos mostra um menino com duas ações, ao mesmo tempo em que se dá a 

brincadeiras ingênuas, próprias da idade, também já comete infrações previstas na legislação 

vigente (ser avião de malandro ou cúmplice do tráfico). É um “bandido”, ao mesmo tempo em 

que “brinca”. De qual criança estamos falando? Da que espera no motel com sua sede de 

matar ou da que não foi à escola? O narrador, indo e voltando, nos conduz à percepção do 

quão complexo é montar e desmontar esse sujeito; afinal, na condição de leitores dos 

personagens que nos chegam aos olhos, a primeira mirada aparenta ser sempre superficial 

frente aos aspectos mais profundos de sua composição. E isso vale tanto para o personagem 

fictício como para aqueles do cotidiano, uma vez que o dia a dia movimenta encenações de si 

e os indivíduos tendem a se mover discursivamente através de frequentes realizações 

dramáticas (GOFFMAN, 2003). 
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A encenação de Zé Pequeno extrapolou os limites da sua existência real no cotidiano de 

Cidade de Deus. O personagem histórico se multiplicou, ampliando assim as possibilidades de 

leitura dos traços composicionais que o organizam enquanto sujeito social. Segundo relatos 

dos moradores, o bandido era bastante querido na favela. Gilmar Vicente Sobreira, 36 anos, 

diz que essa imagem de assassino implacável de Zé Pequeno simplesmente não existia. “Ele 

era um cara maneiro. Não cheirava, não usava cocaína”, (LARA, 2013)47. Cláudia (nome 

fictício), filha de uma das mulheres de Pequeno afirma que a relação dele com a comunidade 

era de medo, pois era conhecida a sua fama de não ter receio de matar, mas, que, segundo ela, 

sempre a tratou muito bem e sempre lhe trouxe “presentinhos”. Ela afirma ainda que ele era 

muito feio, mas tinha as mulheres que queria, ao contrário de Mané Galinha, que era muito 

bonito e admirado, principalmente porque “além de ser super educado, ele sabia conversar, 

nem parecia um bandido” (LARA, Idem). 

 

Esta é mais uma das celeumas que acometem os dias de Pequeno. Afinal, apesar de ser “muito 

feio”, “ele tinha as mulheres que queria. Inclusive, elas viviam brigando por ele” (LARA, 

Idem), conta a moça, que afirma ainda que ele tinha várias mulheres e alternava a dormida em 

suas casas. Ela marca ainda a oposição entre a beleza de Galinha e a feiura de Pequeno, fator 

que aparece organizando o universo simbólico dos dois personagens nas histórias dos 

moradores, no filme e na narrativa romanesca: “passou perto de um homem: era um negro, 

alto, porte atlético, olhos azuis. A beleza do homem causou-lhe ira, a ira dos feios, mas não 

demonstrou ao amigo” (CD, p. 398), conta o narrador sobre Zé Pequeno. 

 

O tal homem era Mané Galinha, noivo da loira pela qual ele havia se encantado e da qual 

ouviu um sonoro “vê se te enxerga”, quando lhe disse com a voz macia, “coisa linda” (idem). 

A ira de Pequeno culmina no estupro da mulher na frente de seu noivo. A sequência de cenas 

remexe dilemas como a virgindade da mulher, a honra do noivo, a violência sexual, bem 

como o machismo inerente à sociedade, que aparece tecido no entremear da montagem 

narrativa. Além disso, o personagem lida ainda, nessa sequência, com os estigmas e suas 

reverberações psicológicas, bem como com as consequências que estes possam provocar. A 

violência extrema, para ele, garantia-lhe o poder que o estereótipo tirava: “Pequeno suspirou 

                                                        
47  LARA, Dayse; OLIVEIRA, Tetê. Histórias que o povo conta. Disponível em: 

http://www.radiopaulistana.com/pagina.php?id=10. Acesso em 26.03.2013.  

http://www.radiopaulistana.com/pagina.php?id=10.
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de felicidade, estava contente por ser o protagonista daquele ato, não somente por ter possuído 

a loura, mas por ter feito o rapaz sofrer. Era a vingança por ser feio, baixinho e socado” (CD, 

399).  

 

Não é apenas uma questão de certo e errado, ou de juízo gratuito de valor, mas de pensar que 

este sujeito criminoso, cuja representação criamos socialmente, esteve exposto, desde a 

infância a toda sorte de privações e marcas, aprendeu a conviver com a lei da sobrevivência e 

construiu princípios íntimos alheios a uma sociedade que politicamente nunca lhe ofertou 

atenção. Era como se o “bandido” quisesse cobrar da vida o que lhe foi tirado: “Dadinho é o 

caralho, rapá, eu sou Zé Pequeno! Dadinho era aquele que tu uma vez tomou a pipa lá na 

Macedo e depois enfiou a porrada! Chega aí – disse, já de arma engatilhada. – Tu me tomou a 

pipa, agora vou te tomar teu dinheiro” (CD, p. 274). O episódio segue com Zé Pequeno 

demonstrando todo o seu poder de agora através da violência, como se quisesse cobrar muito 

mais que a pipa, mas a humilhação que sofrera; a pipa é um símbolo da infância tomada. 

Como ele, são vários os jovens, ávidos por possuir, que recorrem à violência como 

possibilidade de ter ao seu dispor o mundo de possibilidades que a sociedade capitalista 

oferece aos jovens brancos, de classe média e alta. Contudo, não se trata apenas de 

possibilidades materiais, mas, principalmente, dos elementos emocionais, pois esses sujeitos 

são destituídos nessa corrida pelo poder, nos nossos tempos. Segundo Birman, 

 
A violência é a única forma de esses grupos sociais poderem afrontar a 
arrogância, a impunidade, o saqueamento corsário do Estado realizado pelas 
elites políticas industriais e financeiras do país, que estão mal acostumadas a 
serem protegidas pelo Estado, à custa da predação daqueles grupos. (2007, p. 
285). 

 

Como nos diz Bauman, “a possibilidade de povoar o mundo com gente mais afetuosa e 

induzir as pessoas a terem mais afeto não figura nos panoramas pintados pela utopia 

consumista” (2008, p. 68). As relações afetuosas não são uma preocupação da sociedade 

capitalista e isso se acirra em tempos de globalização, com a rapidez e a agressividade das 

relações comerciais – que acabam por contaminar e volatilizar as demais relações. 

 

Afeto também é um ponto ausente na memória do Zé Pequeno construída pelo narrador. A 

única relação de carinho, amor e amizade que nutria, era pelo amigo Bené, que morre: “Bené 



73 
 

caiu estrebuchando” (p. 383). Estigmatizado e sem afeto, após a morte do amigo-amor Bené, 

Pequeno – no limite – leva a sua violência ao extremo. As marcas depreciativas que a 

sociedade atribui aos seus, os coloca em uma lógica de disputa interna para se deixar de ser 

quem se é, afinal, a vida, para quem é estigmatizado passa a ser uma negação diária da própria 

identidade. Erwing Goffman (2004), em seus estudos de psicologia, analisa que a relação de 

depreciação que o indivíduo estigmatizado faz de si se organiza na relação de identidade 

virtual que o outro atribui a ele, ou seja, é no devir das interações dialógicas que os 

estereótipos se solidificam e as características distintivas do outro são (des)valorizadas! 

Goffman nos alerta: 

 
[...] acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente 
humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações. [...] 
Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua 
inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando 
algumas vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as 
de classe social. Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, 
bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e 
representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado 
original. (GOFFMAN, 2004, p.08).  

 

O narrador, em Cidade de Deus, apresenta-nos à humanidade e à desumanidade de Pequeno. 

É, nessa tensão, a meu ver que se situa a potência narrativa que posiciona o personagem na 

fronteira do humano. Faz isso mostrando um sujeito estigmatizado, no limite da exclusão 

social, que, simultaneamente e no outro extremo, é imponente e constrói caminhos de chegada 

ao poder, mediante o uso da violência. Quem não é visto, quer ser – nos afirma a narrativa por 

meio das ações dos personagens na trama. O estigma é uma violência implícita que motiva 

internamente outras ações violentas. O estupro não era um crime recorrente de Pequeno 

(“Pequeno só estuprara uma vez” (CD, p. 464), afirma o narrador pela voz de um dos 

personagens. O mesmo narrador, em outra passagem apresenta ao leitor um Zé Pequeno doído 

com as impossibilidades que os estigmas já traziam para a sua vida. Então, após começar a 

namorar uma garota “que vivia rindo para ele. Era bonita, não era vadia, estudava, não vivia 

solta pela rua” (CD. p. 380), o ele se apaixonou, afinal “nunca teve uma mulher com esses 

predicados” (Idem). Mas, o namoro não durou muito, uma vez que Zé Pequeno, dentro do 

arcabouço das relações sociais que mantemos, estava longe também de ser o homem 

“adequado” para uma mulher com esses “predicados”. Assim, 
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Depois de muita briga, xingamentos e ameaças, Pequeno perdeu a namorada. 
Os pais da moça acabaram vencendo. Arrumaram um jeito de alugar uma 
casa em um bairro distante para salvaguardar o destino daquela por quem 
Pequeno desenrolara a maior paixão de sua vida. Fora a única mulher 
honesta que se aproximara dele por vontade própria, as outras eram aquelas 
vadias da noite que só namoravam bandidos. Andava olhando as mulheres, 
ficou por muito tempo sem ter nenhum relacionamento com vadias.  
As mulheres de família, que não andavam na noite, não roubavam, não 
passavam o final de semana encafuadas numa birosca, trabalhavam e 
estudavam o atraíam. Mas, além de ser bandido, era feio: baixinho, gordinho, 
pescoço socado e cabeçudo. O carro novo que comprara, as roupas da moda, 
nada disso chamava a atenção dessas. Não falava a ninguém do seu 
sofrimento. No entanto, descontava nos bandidinhos e dera para estuprar as 
mulheres que o interessavam. (CD, p. 397) 

 

Zé Pequeno era “baixinho, gordinho, pescoço socado e cabeçudo”, marcas que o retiram dos 

padrões de beleza e produzem nele o sofrimento. Além do mais, mesmo gostando da garota, 

não poderia tê-la: era muito marcado para ter uma relação estável. Com exceção desse 

episódio, a sua necessidade de amor apenas se realiza na relação com o amigo Bené, “amigo 

do peito, amigo de combinar ser compadre antes mesmo de terem filhos” (CD, p. 214). Os 

dois “eram assim desde os tempos de criança” (idem) e possuíam um sentimento, um pelo 

outro, muito forte e leal, afinal, consideravam-se “amigo[s] de nunca abandonar em fuga, 

amigo[s] de matar qualquer um que se metesse a besta com o outro” (idem).  

 

As coisas pioram, então, após a morte do amigo, por quem nutre um amor sincero, a ponto de 

criar um cachorro que acha parecido com ele. Sem afeto algum, a partir de então, Pequeno 

aguça as contradições que o acompanham, atormentado pela sede de poder e de consumo. 

Estes serão dois companheiros antigos e motivadores de traumas, ao longo da trajetória do 

bandido. A célebre frase “Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno” (CD, p. 274) 

é usada para o personagem se mostrar poderoso frente a um morador da favela Macedo 

Sobrinho, que o humilhou na infância. Como já mencionado, Pequeno mata o agente do 

trauma, mas antes o tortura, humilha e faz reconhecê-lo como senhor da vida e da morte, 

aquele que tudo pode. Agora era o dono de Cidade de Deus, seu maior sonho: “isso mesmo, 

era o dono da rua, o rei da rua, ali, vivo no baralho daquele jogo, o jogo de armas, de risco, de 

raiva” (Idem). Para ele, mas do que contravenção, armas, risco e raiva compunham o jogo da 

vida, do estar no mundo e relacionar-se. Era a trama mesma do seu cotidiano. Ele se torna, 

através dessas ações, uma metáfora subjetiva da potência-presença do poder sobre a vida do 

outro, parodiando o ideário das sociedades modernas, cujas instituições se organizam de 
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modo a disciplinar o sujeito, seu tempo, suas ações, por meio da subjugação, do medo e da 

ideologia punitiva (FOUCAULT, 1987; BATISTA, 2003). 

 

No jugo e no jogo dessas espadas em punho, na atualidade, acentua-se um elemento capaz de 

movimentar os sujeitos material e espiritualmente: a necessidade cada vez mais corrente de 

consumir os produtos apresentados aos olhos dos transeuntes. E não se tratam apenas de 

produtos, mas de status e estruturas simbólicas de poder, uma pauta da vida contemporânea, 

pois “a maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada primeiro e acima de 

tudo pelo dever de desempenhar o papel de consumidor” (BAUMAN: 1999, p. 78). Nesse 

contexto, consumir tornou-se sinônimo de cidadania, dentro de uma orquestra de apelos 

consumistas e de transações comerciais, em que: 

 
Para aumentar sua capacidade de consumo, os consumidores não devem 
nunca ter descanso. Precisam ser mantidos acordados e em alerta sempre, 
continuamente expostos a novas tentações, num estado de excitação 
incessante — e também, com efeito, em estado de perpétua suspeita e pronta 
insatisfação (Op. Cit., p. 81) 

 

Assim, cabe perguntar: como ficam aquelas pessoas acordadas, alertadas, em permanente 

estado de excitação ao consumo, mas que não possuem capital para tal? Como sujeitos 

diferentes constroem seus desejos internos, expostos a esse bombardeio diário? Segundo 

Bauman (2007), nesta sociedade, espera-se dos sujeitos uma participação ativa nessa vitrine 

diária; quando isso não ocorre a sociedade capitalista tem um problema. Pequeno é um deles: 

 
Talvez sua boca fosse a mais bem localizada de toda a cidade, por atender 
não só a Zona Sul, mas também a Zona Oeste, a Zona Norte e os subúrbios 
da Central. Tinha certeza que ficaria rico em pouco tempo e essa certeza era 
sem dúvida a melhor que já tivera. Compraria logo um carro, uma porrada de 
casas, tênis da onda, roupa invocada, uma lancha, televisão colorida, 
telefone, ar-condicionado e ouro, muito ouro, para garantir seu bem-estar 
pelo resto da vida. (CD, p. 243) 

 

Que possibilidade tem Pequeno de adquirir esses bens materiais? Ele e a maioria dos seus, ao 

redor, não podem consumir além das necessidades básicas, o que os torna, na acepção de 

Bauman (2007), “consumidores falhos”, pessoas que, mesmo quando empregadas, são não-

consumidores dos produtos sempre em expansão. Estes, se não são capazes de movimentar a 

lógica do mercado não servem ao sistema, o que os faz descartáveis. Como livrar-se então de 
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tais sujeitos? Criminalizá-los tem sido a estratégia de manutenção da ordem consumista em 

voga e, para isso, retomam-se os princípios de individualização das ações e da análise do 

indivíduo através de uma potencial delinquência, a fim de justificar a sua eliminação. Não 

coincidentemente, esses “supérfluos”, que vão parar nas prisões ou viram vítimas de 

homicídio pelos grupos de extermínio são representantes dos segmentos mais pobres da 

sociedade, possuem cor demarcada e endereço. E isso tudo acontece com o aval das classes 

médias, que suspiram aliviadas o descarte daqueles que podem incomodar o seu consumo. 

 

Essa é uma problemática que vem preocupando movimentos sociais, grupos de arte, 

militantes e artistas da palavra na periferia. A arte marginal/periférica/divergente aparece 

como sintoma de uma sociedade violenta, mas também como precursora de outras estratégias 

de dizibilidade. O tema é elemento de criação em saraus, filmes, músicas, literatura, artes 

plásticas, desde o fim do século XX e, a partir de então, fartamente recriado para nos provocar 

esteticamente para um problema ainda tão latente em nossos dias. Nada como um dia após o 

outro dia, dos Racionais MC's é um álbum que se filia a esse espírito artístico; lançado no 

mesmo ano que o filme Cidade de Deus, foi bastante ouvido e entoado pelos jovens, 

marcando uma geração residente das “quebrada” e que desejava discutir as mazelas da 

periferia. Desse lugar de fala, o consumo, a opressão do sistema e violência simbólica já eram 

matéria de alguns versos: 

 
(…) Dinheiro,segredo,palavra-chave; 
Manipula o mundo e articula a verdade; 
Compra o silêncio,monta a milícia; 
Paga o sossego,compra a política; 
Aos olhos da sociedade é mais um bandido; 
E a bandidagem paga o preço pela vida; 
Vida entre o ódio,a traição e o respeito; 
Entre a bala na agulha e a faca cravada no peito; 
Daquele jeito; 
Ninguém ali brinca com fogo; 
Perdedor não entra nesse jogo; 
É como num tabuleiro de xadrez; 
Xeque-mate,vida ou morte; 
1,2,3,vê direito; 
Para,pensa,nada a perder; 
O réu acusado já foi programado pra morrer; 
Quem se habilita a debate (pode crer); 
Quem cai na rede é peixe, não tem pra onde correr (...)48 

                                                        
48 Canção intitulada Crime vai e vem, do álbum Nada como um dia após o outro dia, de 2002. 
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Essa trama narrada na canção é o reconhecimento de um lugar-limite, afinal, “o réu acusado já 

foi programado para morrer”, ou seja, o “consumidor supérfluo”, “refugo humano” de que nos 

fala Bauman (op. cit). É esse sujeito fragmentado que não tem nada a perder, “não tem para 

onde correr” e para o qual a sociedade já ofereceu xeque mate: 

 
São pessoas nesse desespero absoluto que a polícia procura, espanca com 
seus cassetetes possíveis e sua razão impossível, fazendo com que elas, com 
seus olhares carcomidos pela fome, achem plausíveis os feitos e os passos 
de Pequeno e de sua quadrilha pelos becos que, por terem só uma entrada, se 
tornam becos sem saídas, e achem, também, corriqueira essa visão de meia 
cara na quina do último barraco de cada beco de crianças negras ou filhas de 
nordestinos, de peito até para o próprio amigo, que, por sua vez, se tornava 
inimigo na disputa de um pedaço de sebo de boi achado que aumentaria o 
volume da sopa, de um sanduíche quase perfeito nas imediações de uma 
lanchonete, de uma pipa voada, ou de um ganso dado numa partida de bola 
de gude. 
Lá ia Pequeno, senhor de seu desejo, tratando bem a quem o tratava bem, 
tratando mal a quem o tratava mal... (CD, p. 314) 

 

O narrador nos apresenta o limite do humano nos passos de Zé Pequeno. A passagem é forte e 

demonstra com beleza as fronteiras dos sentimentos de ausência. Pequeno se equilibrava em 

extremos, na roda desse mundo marcado pelo poder, que exige do sujeito sempre mais do que 

ele pode ofertar. Nessa dissidência constante, ser não é tarefa simples, pois as subjetividades 

se formam e se transformam nessa tensão. Nesse diálogo, a vontade é um sentimento marcado 

por disputas internas e externas, ou seja, um lugar onde a razão perde a conotação iluminista 

demarcada, de viés naturalista, e adquire uma acepção que reúne o material e o simbólico. 

Dostoievski, em Crime e castigo, já preconizava a discussão em torno do criminoso, quando, 

encenando as distensões de si do personagem Raskólnikof, elaborou o jogo discursivo-

narrativo sobre o crime e seu lugar social, a partir, entre outras, da tese do “eclipse da razão”: 

 
De início – aliás, já há muito tempo antes – uma questão o ocupava: por que 
se descobrem e se denunciam tão facilmente quase todos os crimes e se 
indicam com tanta evidência as pistas de quase todos os criminosos? Pouco 
a pouco ele chegou a conclusões diversas e curiosas e, segundo opinião sua, 
a causa principal não está tanto na impossibilidade material de ocultar um 
crime, quanto no próprio crime; já o próprio criminoso. E quase todo o 
indivíduo no momento do crime passa por um certo abatimento da vontade e 
da razão, que, ao contrário disso, são substituídas por uma fenomenal 
imprudência infantil, e justo no momento em que a razão e a preocupação 
são indispensáveis. (2001, p. 85). 
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As indagações do narrador de Crime e Castigo põem para o leitor estilhaços reflexivos sobre 

as ambivalências de uma ação considerada criminosa. Polifonicamente, o leitor é conduzido a 

perguntar: qual crime, qual criminoso? Afinal, “o abatimento da vontade e da razão” é uma 

tensão que pode acometer qualquer humano. Zé Pequeno, símbolo de criminoso na cultura 

contemporânea, é também sintoma da crise afetiva das relações nesse mesmo espaço. Não é 

apenas uma questão de bem ou mal, bandido ou herói (essas dicotomias se dissipam e 

dissidem na narrativa de Cidade de Deus e na construção de seus personagens). Assim, 

“desmontando o sujeito hediondo” (CARRASCOSA, op. cit.), enfraquece-se a teoria de 

delinquência associada a fatores biológicos e entra em cena um sujeito emocionalmente 

marcado pela montanha russa da vida moderna. O problema não é mais tão somente 

criminológico, ele passa a ser psicológico e cultural. Afinal, estudos da psicologia moderna 

em torno do cidadão que é condenado pela prática de um delito têm revelado que muitas das 

predisposições ao crime vêm associadas à crise das ilusões e ao desamparo infantil, que se 

transforma em desespero na juventude (ALMEIDA, 2010; ARRUDA, 2011; MATTOS & 

OLIVEIRA, 2009). Zé Pequeno é plurívoco e, por isso mesmo, congrega múltiplas 

características culturais, sociais, políticas e psicológicas da nossa sociedade, ou seja, ele é 

marcado pela contradição, essencialmente. É capaz de ir ao extremo da insensibilidade: 

 
Acreditava que todos ali tinham medo dele, porque sempre fora ruim e a 
ruindade é a melhor coisa que pode se estabelecer num bandido para ser 
respeitado. Para ele, não existia paz, arrependimento, não fazia nada de que 
não pudesse colher frutos depois, tudo que fazia de bem, jogava na cara do 
beneficiado, pois sofria quando não era retribuído, destruindo assim tudo 
que não passasse pela sua cruel compreensão de mundo, de vida, de 
relacionamento. Tinha o poder de trazer à tona a violência do fundo dos 
homens e multiplicá-la ao seu bel-prazer. Falava sozinho pelos cantos da 
sala, do quarto, da cadeia e da liberdade, qualquer coisa que ele entendesse 
como agressão a sua pessoa era devolvida em forma de morte. Era ele 
senhor de seu desengano, dono da ruindade de nunca perdoar, de 
aniquilar o que não coubesse nos liames de sua compreensão bandida, 
de inventar coisas que o outro não tinha feito para ter motivos para exercer 
sua crueldade. Era um verme sob o signo de leão. (CD, p. 546) [Grifos 
meus] 

 

O narrador anuncia que o bandido se tratava de um “verme, sob o signo de leão”, tamanha a 

sua maldade, mas, no outro extremo, o mostra capaz também de ser tomado de assalto pela 

sensibilidade. Esse mesmo homem, prestes a matar um menino do grupo rival, movido pelo 

imenso amor que sentia pelo amigo Bené, desistiu: 



79 
 

 
 – Sabe cantar? 
 – Sei. 
– Então, canta aí “Maluco Beleza”! 
O menino começou pelo refrão, balbuciava no início, depois entrou no tom. 
Pequeno olhou para a Lua, sentiu a leve força do vento no seu semblante, a 
voz do garoto era como a voz de Bené cantando a mesma canção, só que 
Bené cantava sorrindo e com o braço sobre seu pescoço, saltitando no 
mesmo lugar feito criança. Num segundo a recordação percorreu vários 
pontos: não era só de um Bené que se lembrava, eram vários, em diversos 
lugares e nas mais diferentes situações, sempre rindo ou cantando. Se Bené 
estivesse vivo, talvez não tivesse estuprado a mulher de Galinha e nada 
daquilo estaria acontecendo; na certa, estaria com muito mais dinheiro e sem 
inimigos. 
O garoto parou. Pequeno mandou que cantasse outra vez. De novo, olhando 
para o céu, procurava a imagem de Bené recostado em alguma estrela, pois 
sua voz havia lhe soado aos ouvidos na hora em que ia apertar o gatilho da 
arma apontada para a cabeça do inimigo. Nada. Bené não estava em 
nenhuma estrela, somente sua alma ali, do seu lado, lhe mostrando que 
aquele não era um inimigo de verdade. Olhou para o vazio, piscou o olho, 
acreditava que Bené veria. 
 – Sai dessa vida rapá... Vai embora! Alguém te fez alguma coisa pra entrar 
na guerra? Vai procurar uma escola! (CD, p. 483) 

 

Ele toma essa atitude, mas não na frente dos outros “bandidos”, pois, antes, havia ordenado 

que saíssem, para que não o vissem naquele arroubo de emotividade/generosidade. Mais do 

que isso, a cena mostra um Zé Pequeno sensível, a ponto de sentir a presença espiritual do 

amigo, manifestar-lhe a saudade desmedida e desistir daquilo que sempre denunciou seu cerne 

criminoso: matar. O narrador, através de uma passagem que emociona pela ênfase no amor de 

Pequeno pelo amigo Bené nos mostra um outro sujeito: o contrário do que foi descrito no 

trecho anterior. Percebemos, então, que o narrador não consegue ser uniforme ao caracterizar 

o criminoso e é nessa contradição que ele conduz o leitor a um personagem que caminha, 

humanamente, em direção a si, desvendando ele também os labirintos de ser no mundo. 

 

Nesses percursos de si, o criminoso questiona essa mesma condição frente aos dispositivos 

legais, confrontando-os com os legítimos, recolocando-se em um lugar a ser problematizado 

por seus atos. Raskólnikof já os punha em dúvida, contestando a natureza das ações 

criminosas e esquadrinhando os reais sentidos da palavra crime e de suas representações. Ele 

se afirmava de consciência tranquila. (Dostoievski, op. cit.). Zé Pequeno também reflete sobre 

suas escolhas – e a condição infracional das mesmas:  
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Dadinho gostava de levar armas até perto do local a ser assaltado e entregá-la 
aos bandidos. Entretanto, a sua mentalidade de menino de seis anos não 
discernia o que estava fazendo. Sabia que era errado, mas ter sempre um 
trocado no bolso para as guloseimas, as figurinhas dos álbuns dos times de 
futebol, as pipas, a linha, as bolas de gudes e o pião valia a pena. (CD, p. 
184) 

 

O narrador conduz os passeios do personagem por um labirinto de sensações – êxtases, 

arrependimentos e maldades – do mundo do crime – esse, o grande cenário para as reflexões 

profundas propostas pela obra. Nesse fragmento, é pela poesia das brincadeiras que o leitor vê 

o “bandido”. Essa é a proposta da narrativa, que se inicia com uma descrição quase idílica da 

paisagem, quando, há um corte e o narrador anuncia: “mas o assunto aqui é o crime, eu vim 

aqui por isso” (CD, p. 22). O trânsito entre ideias e ações é a espinha da história, movimento 

este que aparece também na voz narrativa já nas primeiras linhas do romance: “Massacrada 

no estômago com arroz e feijão a quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala. 

Fala a bala” (CD, p. 23). A linguagem forte e entrecortada produz o nosso movimento de 

leitura e pensamentos sobre o tema. Cidade de Deus chega até nós com uma linguagem-

câmera, dissuadindo conceitos cristalizados; e essa é uma das formulações literárias do 

romance contemporâneo, em que mocinho e bandido já não podem ser mais tão demarcados. 

Não por acaso, Zé Pequeno nos suscita novas – e multifacetadas – visões da criminalidade. 

Não podemos absolvê-lo, nem sentenciá-lo completamente, eis o anúncio do narrador da 

história, noticiando a angústia de nossa sociedade, em seu devir humano. 

 

A morte emblemática de Zé Pequeno, na virada no ano-novo representa o fim prenunciado da 

imponência de uma representação, pois, como afirma Roberto Schwarz em ensaio sobre o 

romance: "“Morto no chão, o senhor violento e astuto da vida e da morte dos outros é um 

menino desdentado, desnutrido e analfabeto, muitas vezes descalço e de bermuda, de cor 

sempre escura, o ponto de acumulação de todas as injustiças de nossa sociedade”, (1999, p. 

167). Zé Pequeno não nos traz respostas, o personagem é, principalmente, uma indigesta 

pergunta. 
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2.2 "Sem amor eu nada seria"? Um amor de Rael pelos vãos da 

criminalidade! 
 

 

Pôr em diálogo dois criminosos da literatura de um mesmo tempo de símbolos que 

desembocam no nosso cotidiano nos remodela o pensamento sobre o estágio atual da 

violência e das nuances dos discursos sobre a criminalidade no século XXI. Mesmo partindo 

de lugar de fala semelhante – uma favela como metáfora de espaço-sujeito-discurso – ao de 

Zé Pequeno,  Rael, personagem do livro Capão Pecado, de Ferréz, trilha caminhos bem 

diferentes até que o crime exploda nele como sintoma de uma situação-limite. 

 

O romance de Ferréz também possui a voz da coletividade dando sustentação à obra,  

orquestrando uma polifonia presente no cotidiano da população em questão. Porém, a voz do 

autor aqui possui um lugar diferenciado: o da militância poético-cultural na comunidade de 

onde nunca saiu. Rael nasce desse jogo cotidiano entre a palavra de alerta e a sedução literária 

das “quebradas”. Trata-se de um criminoso que foi impelido ao revólver e ao homicídio, 

embora seus planos fossem outros. 

 

Capão Pecado também nos apresenta um sujeito potenciamente coletivo: o Capão Redondo, 

uma das maiores favelas da cidade de São Paulo. Seus sujeitos emergem na polifonia do 

cotidiano das ruas, e são suas ações, crivadas de ambiguidades, necessidades e tensões que 

constituem a matéria subjetiva de Rael, indivíduo, mas também coletividade nas decisões que 

toma – inclusive as que o situam na condição de criminoso. 

 

A obra foi recepcionada pela crítica de modo controverso, ou seja, versões favoráveis e 

contrárias emergiram refletindo sobre a diferença literária que se interpunha no cenário 

cultural brasileiro (NASCIMENTO, 2006; FUX & SANTOS, 2013; CRUZ, 2009; 

PELLEGRINI, 2004; CORONEL, 2013; LIMA & SEIDEL, 2013). Retomou-se, com o 

sucesso do romance, discussões sobre o fazer literário, sua natureza, os contornos panfletários 

e neorrealistas da narrativa, ao lado de análises sobre seu caráter identitário e sua capacidade 

de "dizi-visibilidade" (ALBUQUERQUE JR, 2001), bem como de seu exercício de buscar o 

"direito à narrativa" (BHABHA, 2003), para adaptar aqui os conceitos cunhados por estes 
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dois autores referindo-se a outras obras. 
 

Não é nosso intuito aqui valorar aspectos de literariedade do romance. Partimos do 

pressuposto de que o mesmo existe como tal, provocando leitores e suscitando análises,  

recompondo, assim, o diálogo entre as pessoas e o mundo, no contato direto com aquilo que 

lhes provoca a estesia49. Entendamos a sua estrutura diferenciada, que nos remonta a uma 

letra de rap, com sua narrativa rápida, que conglomera histórias curtas e, por vezes, 

separáveis. 

 

Lançado, pela primeira vez, em 2000, Capão Pecado foi editado pela Labortexto, com uma 

tiragem de 3000 exemplares. Foram todos vendidos. A repercussão, ainda que tímida, lançou 

olhares sobre a obra, reeditada em 2005, pela Objetiva, com nova capa e sem as fotos do 

Capão Redondo, presentes na primeira versão. A edição de 2000 traz uma capa mais agressiva 

e que, sem ressalvas, expõe a temática da criminalidade. A fotografia de uma criança com 

olhos vendados já anuncia o temor da temática: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Edição de 2000; Labortexto editorial 
 
Edição de 2005. Editora Objetiva. 

 

 

                                                        
49 Refiro-me aqui ao conceito do verbete no dicionário: sf. 1. Percepção de sensações; SENSIBILIDADE. 2. 

Est. Capacidade de perceber, de experimentar o sentimento da beleza  
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Já a posterior, de 2005, publicada por uma editora maior, portanto, com maiores 

possibilidades de visibilidade comercial, enxuga as dimensões da imagem do lugar narrado e 

enfatiza o nome do autor. Mais do que a obra, é quem a escreveu o grande chamariz da capa. 

Ou seja, dentro da estratégia publicitária da editora, a nova capa nos aponta que Ferréz é o 

rapper ativista que faz com que ouçam sua voz e, assim, isso torna interessante o seu 

romance. Isso não desmerece a obra, mas é válido lembrar que parte da crítica pontua que "a 

história, classificada como romance, a exemplo de outros livros representantes da periferia, 

(...), embora calcada em elementos ficcionais e personagens inventadas, apresenta contornos 

documentais e de cunho (auto)biográfico" (SANTOS & FUX, 2013, p. 89).  

 

Capão Pecado é um romance que integra, declaradamente, um projeto artístico-literário 

diferenciado e, por isso mesmo, causa estranheza ao leitor e à crítica, pelo modo narrativo e 

de uso da linguagem. Trata-se de um texto híbrido, que transita entre a ficção e o documento, 

apresentando elementos musicais, bem como depoimentos de outros artistas na abertura de 

quatro das cinco partes. O romance anuncia um enredo fictício, mas também declara estar 

colado aos fatos da vida de seu autor. Dessa bricolagem, depreendemos ser apropriado ao 

livro o conceito de "mescla cultural" (SARLO apud SANTOS & FUX, 2013), "... pela 

variedade de vozes que pululam em suas páginas; pelo enredo dúbio, misto de realidade e 

ficção, literatura e documentário; pelas menções à cultura pop em várias de suas ramificações, 

preponderantemente a música" (p. 93). Nomes como Tim Maia, Tupacc, Bob Marley, 

Racionais MC's, Thaíde e Gog são evocados durante a narrativa, tanto nos manifestos 

introdutórios como nas vozes dos personagens. 

 

Deparamo-nos com um texto característico da contemporaneidade, em que ficção e realidade 

se intermeiam e interagem na construção artística, sem definir as fronteiras limítrofes de uma, 

nem de outra. Assim, longe de querer determinar as sensações e provocações que emergem do 

contato da obra com o leitor, do ponto de vista cultural, podemos afirmar ser ela um romance 

impactante no cenário brasileiro, no final do século XX, que não aparece isoladamente; ao 

contrário, integra um projeto coletivo, do qual seu autor é personagem importante, até porque 

 
O conceito de testemunho tornou-se uma peça central na teoria literária das 
últimas décadas devido à sua capacidade de responder às novas questões 
(postas também pelos estudos pós-coloniais) de se pensar um espaço para a 
escuta (e leitura) da voz (e escritura) daqueles que antes não tinham direito a 
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ela. Daí também este conceito ter um papel central no estudo de literatura 
das minorias (Seligmann-Silva, 2009). 

 

Capão Pecado traz narrada, como sucessão de fatos quase fotográfica, a história de Rael – e 

também de Paula, seu amor. Mas, não só deles, um mosaico de personagens compõe a tela 

maior que é a história de sofrimento e resistência da comunidade do Capão Redondo. Não nos 

traz o enredo de um indivíduo, mas de vários, pois são múltiplos agentes do emaranhado 

político e social que é o bairro, com seus sorrisos e choros. Encontramos tipos diversos, do 

policial (Capachão) ao bandido impiedoso (Burgos), mas, embora os nomes sejam bastante 

sugestivos, o narrador não adentra densamente em seus dilemas, afinal, todo o movimento 

narrativo perfaz uma trajetória coletiva, não individual. Assim, Rael e sua tragédia são 

metáforas da possibilidade mesma de rasteira da vida a que estão expostos os humanos, mas, 

no caso da periferia e dos excluídos, essas possibilidades tornam-se piores, dadas as 

circunstâncias sociais que os acompanham. 

 

Reiteramos que, no Brasil, historicamente, um grupo específico (que possui cor, etnia, classe 

social e geração) sofre a ação do direito penal e do aparato jurídico e policial do Estado, 

enchendo as prisões de tipos adequados ao estereótipo de criminoso construído no interior da 

cultura brasileira. Há, primordialmente, uma seleção de quem será penalizado pelo sistema; 

logo, a amostra presidiária não corresponde ao conjunto total das infrações, o que nos leva a 

depreender que pobreza e criminalidade não estão associados, mas pobreza e criminalização, 

sim. (BARBOSA & BICALHO, 2013; CALDEIRA, 2003). 

 

Assim, para que o sistema penal-judiciário possua elementos para contruir e exibir o perfil do 

tal “sujeito-criminoso”, são construídas narrativas que embasam os personagens que estão 

sentenciados ao presídio: 

 
A ordem simbólica engendrada na fala do crime não apenas discrimina 
alguns grupos, promove sua criminalização e os transforma em vítimas da 
violência, mas também faz o medo circular através de histórias e ajuda a 
deslegitimar as instituições da ordem e legitimar a privatização da justiça e 
uso de meios violentos e ilegais. (CALDEIRA, 2003, p. 43) 

 

Dentro dessa ordem simbólica, o criminoso é observado, representado, apontado e exibido 

socialmente seguindo uma lógica socioantropológica de valoração e enquadramento penal, ou 
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seja, matar o amante da mulher (o crime de Rael) terá implicações diferentes quando se é 

morador da favela, criado no ambiente do crime, operário, pobre e, ao contrário, o assassinado 

é rico e seu ex-patrão. Temos um homicídio qualificado, dois homens diferentes e motivos a 

serem compreendidos tanto no plano individual quanto social, afinal, homens e mulheres são 

repletos de subjetividades e são capazes de ações bem distintas, mesmo quando submetidos a 

condições idênticas. Nossa intenção aqui não é julgar erros e acertos, mas, no que tange a 

Rael, cuja trajetória nos surpreende, entender como a personagem desvia dos aparentes 

propósitos do narrador, contrapondo o que parecia ser a sua tarefa moral enquanto construção 

metafórica. 

 

Rael é um rapaz simpático, trabalhador e bom filho que se mudou para o Capão Redondo 

ainda na infância, que, mesmo pobre e com dificuldades, era cercada de carinho: 

 
O impacto da mudança para o novo terreno da prefeitura foi amenizado pelo 
carinho dos novos amigos, afinal até as brincadeiras eram as mesmas; e se 
num dia ele os conhecia, no outro já estava passando por suas casas, sendo 
bem-vindo, por causa do seu jeitinho educado e calmo. Seu aspecto sempre 
agradava às mães dos colegas: gordinho, cabelo todo encaracolado, e óculos 
grandes e pretos que ele já usava havia muito tempo. Tudo isso lhe conferia 
a aparência de um pequeno cdf. (Capão Pecado, 2005, p. 16) 
 
Rael acordava sempre às cinco da manhã, horário que presenciava seu pai já 
arrumado e sentado na cadeira, tomando café, esperando alguns minutos 
para ir trabalhar. Sua mãe sempre lhe trazia café com leite na cama, e ele não 
sabia que essa era a época mais feliz da sua vida. (Idem, p. 17) 

 

Apesar das adversidades do espaço geográfico, Rael possuía o amor da mãe, do pai e dos 

amigos. Era filho único (fato incomum nas famílias mais pobres) e podia se divertir jogando 

viodeogame e lendo quadrinhos. Mesmo assim, já no primeiro capítulo aparecem as 

adversidades da vida do personagem e sua família, quando, "Rael foi conferir e estava certo, 

dona Maria dormia, enrolada na única coberta da casa" (CP50, p. 19, grifos meus). Ou seja, 

mesmo seu pai trabalhando em uma metalúrgica e tendo acabado de receber um cartão de 

natal da empresa, fica claro que o trabalho assalariado, no sistema capitalista, não é suficiente 

para sustentar uma família de três na metrópole. Nesse episódio, o narrador, ironicamente, já 

apresenta ao leitor o caráter contestador de Rael frente ao sistema e seu espírito de manifestar-

                                                        
50 A partir daqui, neste capítulo, utilizarei as iniciais CP, para referir-me ao romance Capão Pecado, em virtude 

da necessidade de utilizá-lo múltiplas vezes. 
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se contra o mesmo:  

 
Era Rael sábio e entendeu aquilo 
Era Zé Pedro humilde e dormia tranquilo 
Era mais uma família comum 
Em um natal de paz. (CP, p. 18) 

 

Rael foi crescendo e acostumando-se a perder amigos para a violência – seja do tráfico ou da 

polícia. Acostumava-se também às bebedeiras do pai e aos vexames sucessivos em casa. As 

pretensões de consumo se apresentavam ao agora jovem e lhe solicitavam outras atitudes: "A 

necessidade de roupas e de um material melhor para a escola o fez começar a trabalhar numa 

padaria. Nos fins de semana, ele fazia curso de datilografia no mutirão cultural" (CP, p. 18). 

Ele destacava-se pela capacidade de fazer amigos e era “do conceito” da rapaziada. Era um 

rapaz simpático: "Rael dormiu tranquilamente e no dia seguinte trabalhou como sempre, 

atendendo aos clientes com muito carinho e atenção". (CP, p. 44). Além disso, nosso 

personagem era conhecido nas rodas de amigos por ser um rapaz estudioso e dedicado aos 

livros, a ponto de os amigos perguntarem: "Mas, chega aí. Você continua lendo que nem um 

louco ainda?" (CP, p. 31). E ele responde enfaticamente: "É, eu continuo estudando, né, 

mano"! (Idem). 

 

Suas relações e rituais familiares também eram marcados pelo afeto materno, a despeito das 

bebedeiras do pai, fator do qual se envergonhava, mas com o qual parecia já ter se 

acostumado. 

 
Chegando em casa, pegou o pacote com alguns pães, retirou um, passou 
manteiga, esquentou na frigideira e comeu rapidamente, tomando café. Em 
seguida, foi se deitar, lembrou de pedir bênção à sua mãe, foi ao seu quarto, 
mas ela estava dormindo, deu-lhe um beijo e se retirou. Sentou em sua cama, 
juntou as mãos, rezou a Ave-maria e o Pai-nosso, desejou paz aos seus 
amigos e se deitou. Ajeitou o travesseiro e fingiu estar dormindo, quando 
escutou o barulho da porta se abrindo. Sabia que era seu pai e que estava 
completamente embriagado, estava completamente entregue, viajando no 
mundo da lua. (CP, 2005, p. 26) 

 

Reclamava sempre da situação de entreguismo e desmoronamento humano pela qual passava 

seu Zé Pedro, por causa do álcool. São frequentes as cenas em que ele chega em casa e o pai 

encontra-se caído, dormindo no chão e, em algumas dessas vezes, sujo de vômito e outras 
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coisas. O narrador suscita a dor do personagem, mas não evidencia um possível trauma; Rael 

já lidava com esses episódios com alguma tranquilidade: "quase pisou em seu pai que estava 

caído na cozinha, todo sujo de lama e babando, sua cabeça estava do fogão e seus pés 

embaixo do armário. Rael ignorou a imagem, pois estava acostumado com ela..." (CP, p. 46). 

 

O personagem de Ferréz é ainda politizado, envolvido socialmente em projetos comunitários, 

ligado ao rap e ao movimento hip hop; e é assim que sai do trabalho na padaria para buscar 

um salário melhor na metalúrgica. Rael compreende os problemas sociais e promete não se 

conformar. Por isso, olha para Halim (patrão de sua mãe e símbolo da exploração capitalista) 

como se não estivesse disposto ao conformismo: "... talvez por um momento Halim tenha 

visto nos olhos daquele simples menino periférico um sentimento de ódio puro e tenha sentido 

por algum momento que um dia o jogo iria virar." (CP, p. 24). Nos olhos de Rael, a metáfora 

da dor e do ódio que embala a luta de classes ao longo de séculos de opressão capitalista. O 

patrão da mãe era a mão da exploração sobre homens e mulheres que, historicamente, 

sustentavam seus luxos. Esse era o pensamento de Rael, evidenciado nas falas, nas vestes e no 

seu olhar diante do mundo. 

 

Rael questionava as formas de alienação do povo de sua comunidade, como a ação de igrejas 

evangélicas (p. 53-54), o tratamento destinado a diaristas e empregadas domésticas como a 

sua mãe, a corrupção e a violência policial e a exploração do trabalho, que nunca rendia 

dignidade para criar os filhos:  

 
Rael começou a comer e, pensativo, chegou à conclusão de que, no serviço 
de sua mãe, ela não deveria passar de uma dona maria qualquer; aquela que 
cozinha bem, que trata dos filhos dos outros bem, mas que dificilmente teria 
seu nome lembrado pela família que tanto explora seus serviços. E, num 
futuro certo e premeditado, aqueles garotinhos que ela ajudava a criar e a 
alimentar seriam grandes empresários como o pai, e com certeza os netos 
daquela simples dona Maria seriam seus empregados mal assalariados e 
condenados a uma vida medíocre. (CP, p. 74). 

 

Além dessa reflexão/contestação política permanente das condições de trabalho na periferia, 

Rael sofria ainda com a violência constante sobre os seus: amigos, vizinhos, etc. Mesmo 

assim, apesar dos episódios de dor, como a morte de dois amigos de infância e da mãe destes, 

vítimas do tráfico, Rael é capaz de amar e está disposto a receber amor. O problema é que, na 

vida, dor e amor confluem. A relação de Rael com a mãe era tanto de afeto intenso, como de 
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renúncia, de ambas as partes. Era ele um bom filho e ela uma mãe capaz de senti-lo e abrir 

mão do próprio conforto por ele: 

 
Chegou em casa, entrou, e lá dentro estava pior do que lá fora, um frio 
miserável. Sua mãe já estava dormindo. ele notou que ela estava embrulhada 
com uma só coberta, e foi conferir o que já tinha como certeza. Teve vontade 
de chorar: sua cama estava arrumada, com uma coberta servindo de lençol e 
duas para ele se embulhar. Desde pequeno sua mãe fazia isso, era um jeito de 
esquentar seu querido filho. (CP, p. 78). 

 

Rael cobriu sua mãe com mais uma coberta, mas ela acordou durante a noite e se desfez dela 

para cobri-lo novamente. Chorou alto aquela demonstração de amor demasiada. Ironicamente, 

o amor também levaria, no outro extremo, nosso personagem ao crime.  

 

Apaixonou-se por Paula, a namorada de seu melhor amigo e, entre cenas de sedução e sexo, 

da conquista à culpa pelo que estava sentindo, ele não suportou: "Rael não aguentava mais 

aprisionar tanto amor, ele queria Paula todas as noites de sua vida" (CP, p. 127). Sua primeira 

infração no código de honra da favela já começa com a traição ao amigo, afinal é preciso 

saber: "Primeira lei da favela, parágrafo único: nunca cante a mina de um aliado, se não vai 

subir" (CP, p. 66). Não foi perdoado pelo amigo que lhe jogou na cara que "da trairagem nem 

Jesus escapou" (CP, p. 138). 

 

Mas a mãe pressentiu e a estrada da vida traçou novos caminhos. Rael, após construir com 

Paula uma família nos moldes tradicionais, com um filho e uma rotina feliz, seria traído por 

ela com seu patrão. A partir daí, viriam a demissão e o álcool, frutos da dor de ter sido 

deixado e perdido aquilo que considerava o motivo de sua felicidade. Corte na narrativa e o 

personagem, construído como libelo manifesto do que seria a luta da juventude na favela, 

desloca-se da perspectiva original do seu narrador e sucumbe à humanidade do sentimento e à 

incerteza do devir emocional que nos assola em nossa existência. Rael ganha vida própria na 

ficção e se desloca, pois, "se quisermos saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos 

de encarar frente a frente a construção do texto, a maneira que o autor encontrou para dar 

forma às suas criaturas, e aí pinçar a independência, a autonomia e a “vida” desses seres de 

ficção". (BRAIT, 2006, p.11) 

 

Rael, colocado sob violenta pulsão emocional, age contrariando todo o discurso por ele 
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pregado ao longo da narrativa. O abandono é demais para ele: 

 
Chegou em casa cedo naquela noite. Alguma coisa estava errada. Aquele dia 
o marcaria como o mais desgraçado de sua vida. Ele nem conseguiu ler o 
bilhete por inteiro, caiu no chão chorando. Tinha sido abandonado repentina 
e inexplicavelmente. Um bilhete, uma troca cruel, ele chorava e queria sua 
mulher e seu filho de volta, mas nada restava na casa, nenhum móvel, 
nenhum utensílio, nada. (CP, p. 137) 
 
Os rumores eram gerais, mas o que mais chateou Rael foi saber que tinham 
avistado Paula perto do jardim Santo Eduardo. Ela tinha um menininho no 
colo e estava muito bonita, abraçada com um senhor mais velho, 
reconhecido posteriormente como o seu Oscar, seu ex-patrão. (CP, p. 138) 

 

Estudos de psicologia consideram que "a emoção é um movimento psíquico de forte e 

repentina comoção ou excitação, que pode acontecer numa pessoa, à vista de alguém ou pela 

percepção de algo bom ou ruim" (DELMANTO apud SOSA, 2012, p. 23). As emoções são 

gestadas no interior da vida social e explodem na sua relação dialógica com a mesma. 

Psicoses, psicopatias, transtornos, obsessões e a própria loucura estão longe de serem eventos 

individuais isolados. Na sua condição de homem traído e abandonado, aparecem não só o 

sentimento de fracasso, motivado pelo amor a Paula e sua família, mas também o ódio 

advindo do desmonte de sua virilidade. Rael une-se a Burgos (bandido narrado como 

insensível e frio) para assassinar o ex-patrão com um tiro na cabeça: "Rael esqueceu de Deus, 

de sua mãe e das coisas boas da vida, apertou o gatilho e fez um buraco de oito centímetros na 

cabeça de seu Oscar". (CP, p. 139).  

 

Bourdieu (2007), na sua discussão sobre A dominação masculina, nos chama à atenção para a 

relação existente entre virilidade e violência , que se organiza na raiz da sociedade ocidental e 

conduz a criação dos homens, dentro de uma égide machista e patriarcal. Esse seria um 

destino do "ser masculino", mas que, a despeito dos privilégios do mandonismo, não devem 

ser considerados apenas por esse viés, uma vez que traz um peso elevado à construção do 

"homem", como mortes prematuras por violência, agressividade e envolvimento em situações 

de risco. O autor alerta: 

 
O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua contrapartida na 
tensão e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a 
todo o homem o dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua 
virilidade […]. A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente  
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relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e 
contra a feminilidade, por  uma espécie de medo do feminino, e construída, 
primeiramente, dentro de si mesmo. (BOURDIEU, p. 64 e 67). 
 

Partimos do pressuposto de que um homem, enquanto ser independente e autônomo, em 

contato com as demandas e exigências sociais, responde às mesmas por meio de suas 

experiências e repertório emocional, ou seja, por meio de sua subjetividade – forma que cada 

um tem de dialogar, de modo diferenciado, com um mesmo estímulo-situação. Assim, Rael, 

com toda a sua trajetória de politização e serenidade, na condição de homem, interage com 

visões machistas e falocênctricas de sua criação familiar e de suas relações sociais. Havia 

construtos simbólicos capazes de levar Rael ao extremo: violou o código penal e cometeu um 

homicídio qualificado (sem chance de defesa para a vítima), mas, ao mesmo tempo, acalmava 

sua alma de homem traído e enganado: "Rael ia fazer pela vingança, pela honra. Burgos ia 

fazer pela grana" (CP, p. 138). Soma-se a isto o olhar cobrador de Rael, desferido contra o 

patrão da mãe que, nesse momento, transforma-se em vingança. Aqui, também a luta de 

classes, experimentada na dor de ter sido trocado por um homem mais rico e, além disso, seu 

patrão, desponta como um dos motivadores do ódio que impeliu Rael a apertar o gatilho. 
 

A voz do narrador nos parece minimizar a motivação de Burgos em detrimento da de Rael. 

Historicamente, a sociedade machista, cultivada em território brasileiro, e seus discursos 

fundadores têm caracterizado os crimes “passionais” de forma diferenciada. Durante a 

colônia, quando o Brasil estava sujeito às Ordenações Filipinas, entendia-se que "achando o 

homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar a ela como o adúltero, 

salvo se o marido for peão e o adulto fidalgo, ou nosso Desembargador, ou pessoa de maior 

qualidade" (apud SOSA, 2012, p. 15). Mesmo que o termo "legítima defesa da honra" não 

componha mais o código penal desde 194051 e que o adultério não seja mais crime (desde 

200552), a sociedade não criminaliza totalmente ainda o criminoso que sucumbe por causa da 

emoção da traição, principalmente quando se trata do adultério feminino, que, 

simbolicamente, deve ser punido com a violência masculina, contra ela ou ele. E isto é o que 

ocorre com o nosso personagem. 

 

                                                        
51 O Código Penal de 1940 não versava nem explicava a “legítima defesa da honra”, abria brechas jurídicas e 

fomentava ambiguidades que permitiam discursivamente que ela fosse utilizada. 
52 Lei 11.106 de 2005. Posteriormente, já no século XXI, tivemos sancionada a Lei 11.340/2006, que trata dos 

crimes fomentados em virtude da violência de gênero. 
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Porém, desde a colônia, a criminalização também se dá observando fatores distintos, já 

mencionados amplamente nesse estudo. Rael foi imediatamente preso e assassinado na cadeia 

a mando do seu cúmplice. No universo povoado por Rael, matar e morrer são processos 

coadunantes, que convivem com seus moradores, independentemente da culpabilidade legal, 

ou do caráter do sujeito envolvido. Aliado a isso, observamos também o silenciamento do 

corpo de Paula no romance, que, popularmente, em sua condição feminina, é sempre acusada 

como a causadora da desgraça: "Todos sentiam saudades, perguntavam a dona Maria sobre o 

filho, e dona Maria sempre dizia que ele estava bem, mas a realidade era que sentia algo 

estranho em relação a Paula, coisa de mãe" (CP, p. 137).  

 

Observamos na literatura que o crime das paixões sempre foi uma forma de regulação das 

ações femininas. Não chegamos a ouvir dela o que aconteceu, apenas temos algumas notas 

sobre as sensações dele. Assim, de forma rápida e entrecortada, temos um crime, e após este 

vários outros: morte de Rael, de Burgos, de Celião, de Mixaria... sucessivas mortes anunciam 

que esse é o cotidiano dos jovens daquela favela. 

 

Cada criminoso, enquanto indivíduo, possui razões que emergem de sua subjetividade, mas 

esta é tecida no bojo das relações sociais objetivas. Rael é a metáfora dessa tensão contínua e, 

mesmo equilibrado, perde a cabeça e a narrativa se desintegra, dando ao leitor a impressão de 

que tudo se pode fazer no Capão Redondo; de que qualquer pecado é possível. O personagem 

que emerge, longe de ser um herói infalível, é um sujeito suscetível que, apesar de ter, em um 

primeiro momento, a tarefa política de convencimento do outro e de tornar-se um modelo na 

comunidade, falha, humanamente. Para nós leitores, emerge a pergunta: como julgar o que a 

nós parece tão próximo? 

 

 

2.3 "O livro sou eu"53! Ou todo homem quer ter voz...  
 

 

A sobrevivência de Zé Pequeno e Rael até a segunda década do século XXI nos traz notícias 

de uma sociedade cujo direito de "deixar viver e deixar morrer", sustentado pela políticas de 

                                                        
53 Frase da canção “O livro”, do rapper Sabotage. 
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biopoder54 ainda vigorantes (FOUCAULT, 1987, 2002), aparece como mediador da vida 

cotidiana, tanto nos textos dos aparatos jurídico-legais, como no discurso popular. Ainda , nos 

dias atuais, vige o que Foucault chamou de "panoptismo", ou seja, um sistema de vigilância 

permanente, em que aqueles considerados perniciosos devem ser aprisionadas em estruturas 

presidiárias, nas quais a ótica de quem vigia é sempre privilegiada sobre os sujeitos 

considerados “delinquentes” e perigosos. 

 

Dentro da perspectiva do encarceramento e da criminalização sumária que vigora na 

sociedade ocidental, tornou-se imperativo prender os indesejados, daí a lógica que instituiu 

"manicômios, prisões e conventos" (GOFFMAN, 2013): extirpar do convívio social aqueles 

que “perturbavam” a ordem e as normatizações da sociedade sistemática e punitiva. Ademais, 

este princípio atravessa os séculos e chega à contemporaneidade reelaborando políticas de 

"grande encarceramento" (ABRAMOVAY & BATISTA, 2010), nas quais para punir é 

necessário costuras simbólicas e discursivas que sustentem extermínios em massa das 

minorias. 

 

Para isso, percebemos sucessivas tentativas de enclausuramento, inclusive das subjetividades, 

através das quais se embasa/fomenta/fortalece a gestão e a tutela sobre as vidas. Afinal, no 

outro âmbito, se defendemos a ideia de uma subjetividade extremamente individualizada, 

incorreremos fatalmente na possibilidade de narrarmos o sujeito de forma médico-científica. 

Temos dois movimentos: o da ordem do sujeito sobre os discursos e o da ordem do discurso 

sobre os sujeitos, conforme já analisado por FOUCAULT (1999) e reiterado por GUATTARI 

(1986, p. 33): 

 
O sujeito, segundo toda uma tradição da filosofia e das ciências humanas é 
algo que encontramos como um “être-lá”, algo do domínio de uma suposta 
natureza humana. Proponho, ao contrário, uma ideia de subjetividade de 
natureza industrial, maquínica, ou seja, essencialmente fabricada, modelada, 
recebida, consumida. 

 

Por causa desse repertório elaborado, através dos jogos simbólicos, no imaginário cultural, 

temos e retemos – a priori – imagens, sentidos e teorias sobre o criminoso que ultrapassam a 

                                                        
54 Conceito elaborado por Michel Foucalt. Refere-se à prática dos Estados Modernos de regular os sujeitos 

através do controle de seu corpo e do seu direito à vida 
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sua própria existência enquanto sujeito. Uma vez criminoso – e principalmente etiquetado 

dentro das visões premoldadas do estereótipo de bandido –, a sociedade se encarrega de 

estabelecer-lhe o caráter, a conduta e o destino, individualizando-o e reduzindo-o a 

explicações biológicas/psiquiátricas/ambientais, remontando (mesmo que não admita) às 

teorias do criminoso atávico, para o qual a sociedade se inflama a pedir punições mais duras. 

 

Formulam-se, então, práticas e discursos biopolíticos indicativos de medo e promotores de 

controle dos corpos e do espaço. Nesse contexto, fertilizam-se novos processos de 

subjetivação e modos de existir, que coexistem com as antigas prisões-prédios e com novas 

técnicas de monitoramento mais modernas, capazes de, por meio da tecnologia, vigiar, punir e 

isolar determinados grupos, reforçando um paradigma "médico-cientificista-penal em que 

outras faces do higienismo do século XX se presentificam: a limpeza dos que se tornam 

indesejáveis" (COIMBRA, 2009, p. 87).  

 

Como força motriz que emerge do limite, ao mesmo tempo, "... a vontade de potência faz com 

que as forças ativas afirmem a sua própria diferença" (DELEUZE apud COIMBRA, op. Cit, 

p. 190). Assim, as minorias gestam, a partir e dentro das bases simbólicas e materiais que as 

oprimem, estratégias de resistência e ressignificação de si para criar, produzir rupturas, 

afirmar outras lógicas, outras realidades. Desse movimento circular, composto de verso e 

reverso, afirmação e negação, campo e contra-campo, emergem textos em que esses sujeitos 

fazem-se ver/dizer a partir da afirmação de suas identidades, como o hip hop, o rap, os saraus, 

a literatura marginal-periférica, a música diaspórica, o grafite, entre outros veiculadores de 

discursos rasurantes. (BUZO, 2010; CARRASCOSA, 2008; HALL, 2009; HOLLANDA, 

2006; NASCIMENTO, 2006; REYES, 2013; ROCHA, 2012). 
 

Paulo Lins, entrevistado para falar do novo romance55 e, na ocasião, falando mais uma vez de 

Cidade de Deus, declara: 

 
Eu era poeta e não queria fazer um romance. [Minha intenção era 
mostrar] como eram as pessoas, como se formavam, como se davam na 
infância, o que pensavam. Porque o bandido não tinha fala. Na televisão, 
você não vê o bandido dando entrevista, é sempre o repórter falando. Ele 
não tem voz. Ninguém conhece, só fala “bandido, bandido”, mas não sabe 

                                                        
55 LINS, Paulo. Desde que o samba é samba. São Paulo: Planeta, 2012. 
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como são essas pessoas, o que elas pensam, o que elas dizem, qual é a sua 
motivação.56 
 

O desejo por voz, a pretensão de uma dizi-visibilidade de si e dos seus encontram também o 

escritor Ferréz – "Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos 

a nossa foto. A própria linguagem margeando...” – 57, além de tantos outros autores, cineastas, 

entre demais artistas que integram um novo movimento político-cultural na trilha do direito a 

contar de si a própria história, afinal "... parece que aí está posta, sintomaticamente, uma atual 

questão ética e de relações de poder simbólico que tem a ver com o espaço intersticial que 

vincula a ideia de intelectual ao sujeito socialmente silenciado". (CARRASCOSA, op. cit., p. 

44). A ordem se inverte e quem nunca pode narrar/escrever, agora, "é o livro", como afirma 

Sabotage, referindo-se ao potencial histórico-narrativo das comunidades periféricas e à 

tomada do poder de fala. 

 

Sabotage é um rapper paulista, da periferia zona sul de São Paulo, onde foi, entre outras 

coisas, assaltante e gerente de tráfico. Descobriu no rap uma outra força motriz e fez do 

talento  para 'beats' e rimas sua arma contra as condições de exclusão que o levaram aos 

delitos. Longe do crime há mais de dez anos, tendo participado de dois filmes e lançado o CD 

Rap é compromisso, Sabotage foi assassinado em janeiro de 2003. É lembrado, ao lado dos 

Racionais MC's, pelos estudiosos desse fenômeno e – melhor – pelos sujeitos que se veem 

representados nesses discursos em busca de outras pluraridades de sentidos, como um dos 

pioneiros na tentativa de reinventar a fala daqueles silenciados ao longo da história e, entre 

estes, o criminoso. No caso do músico, dos autores, dos cineastas imbuídos dessa proposta, 

esse sujeito, muitas vezes, é um dos amigos mortos pela polícia, ou pela lógica do tráfico, e 

figura nas estatísticas (como o próprio Sabotage):  

 
Eu insisto, persisto, não mando recado 

Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado, 
Fatos tumultuados, nunca me convenceu 

Mais vale a vida, bem vindo às vilas do meu bairro, Deus! 
Corre escape tem quinze no pente chantagem 

Gambezinho faz acerto depois mata na crocodilagem 
Absurdo, não me iludo no subúrbio 

Dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro 
Falsos amigos e aliados pensando em ganhar 

                                                        
56 LINS, Paulo. Entrevista disponível em: http://rascunho.gazetadopovo.com.br/paulo-lins/. Acesso em 

12.09.2014 
57 Terrorismo Literário. Prefácio de Literatura Marginal: talentos da escrita periférica. Rio Agir, 2005.  

http://rascunho.gazetadopovo.com.br/paulo-lins/.
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Não adianta passa pano, o pano rasga 
Mundo cão, decepção constrói, transforma (...)58  

 

A narrativa sobre o crime e seus agentes não é tao nova, conforme já mencionamos, mas, ao 

elegerem o bandido-criminoso-infrator como sujeito narrado e com o qual convivem, na 

contemporaneidade, os autores aqui tratados buscam desmontar – através do texto literário e 

da construção imagética múltipla que este possibilita – os demais discursos hegemônicos 

sobre estes sujeitos. Assim, tenta-se cortar a continuidade simbólica erguida no imaginário 

cultural brasileiro: a de que o par crime/criminalidade é uma patologia que assola a sociedade 

e demanda punições severas. Na música, onde dissonar significa emitir um som diferente (e 

há algum tempo atrás isso representava desafinação), os novos processos composicionais já 

veem na dissonância possibilidades variadas que apontam para outras origens musicais, 

diferentes da 'harmonia ocidental'. A literatura – parodiando a música - vem cortanto o som 

hegemônico – e resistindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
58 Fragmento da Canção Na Zona Sul. 
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3 “LADRÃO FAMOSO É FÁBULA”59 - O CINEMA (DES)CRIANDO 
CRIMINOSOS NO NASCER DO SÉCULO XXI 
 

Caminhando em vão 
Triste sem direção 
Pensamentos voam 
Tiro os pés do chão 
 
Ninguém vai me notar 
Sou um homem invisível 
(…) 
Não pode conforme imposições 
Fazer com que o homem ignore as emoções 
Nem sempre as ações são condenações 
Melhor entender os corações confusos. 
 
(Homem invisível, Edi Rock) 

 

Circula nas narrativas populares um dito – provérbio amplamente repetido – que afirma: “o 

que os olhos não veem, o coração não sente”. Esse texto que percorre os ensinamentos dos 

povos há tempos, a princípio, pode parecer simplista, mas, se bem observado, encerra uma 

reflexão deveras interessante: o que é retido pelo olhar, reverbera emocionalmente, ou seja, a 

imagem é poderosa o suficiente para enredar o(s) sujeito(s), criando e recriando aspectos 

psicoemocionais do mesmo. Partimos disto, para, propositalmente, anunciar os contornos do 

nosso percurso analítico: as imagens produzidas em sociedade são o resultado de movimentos 

sensitivos, políticos e ideológicos; elas partem de sujeitos imersos em um dado contexto e a 

eles retornam, (re)criando-lhes a história e os repertórios. Os sujeitos, em suas vivências 

individuais-sociais e nas negociações necessárias, nesse trajeto, são fortemente mobilizados 

pelo olhar, mesmo sendo este passível de “atropelos” (LIMA, 2004). 

 

A relação entre as pessoas e a experiência real, desde a antiguidade é mediada pela 

linguagem, em suas variadas formas de fazer significar o mundo. Da palavra ao gesto, do som 

à cor, dos contornos do corpo à encenação da fala, do desenho ao movimento da imagem, a 

arte tem encontrado o humano em sua incompletude. Porém, o advento do registro da imagem 

em movimento e as técnicas de cinema – uma arte recente – mobilizaram a narrativa e, 

consequentemente, o imaginário das sociedades, uma vez que possibilitaram a propagação das 

histórias em larga escala. Isso já havia sido modificado pela chegada da palavra impressa, 

anos antes, porém, a tecnologia da câmera e sua mobilidade vêm transformando os modos de 
                                                        
59 Trecho da canção Homem invisível, de Edi Rock. Álbum Contra noiz ninguém será. São Paulo: Bagua 

records, 2013. 
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existir desde o início do século XX, afinal, “ao contrário da imprensa que, na maioria das 

partes do mundo interessava apenas a uma pequena elite, o cinema foi quase desde o início 

um veículo de massa internacional”. (HOBSBAWM, 2008, 193). 

 

A vontade crescente de nos “mostrar” acompanha a antiga – sempre reatualizada – 

necessidade de nos narrar. Somos seres eminentemente narrativos e a matéria base do ato de 

contar histórias – ficcionais ou não – é a própria vivência. Segundo BENJAMIN (1986), 

narrar é trocar modos de viver, pois, humanos, somos contadores de nossas histórias e 

dilemas, além de ávidos por compartilhá-los com outros grupos e comunidades. Há nos 

homens e mulheres um sempre crescente desejo de cambiar experiências, crônicas diárias, 

acontecimentos cotidianos, eventos mágicos, enredos imaginados, etc.  
 

Uma lenda africana, de origem incerta (atribui-se ao povo ashanti), chamada Anasi ou Ananse 

conta que, na antiguidade, no mundo, não havia histórias para contar e, por isso, viver nele era 

muito triste. As histórias pertenciam a Nyame, o deus do céu, que as guardava para si. Aqui 

na terra, Kwaku Ananse, o homem aranha, ou homem da teia, quis comprar as histórias do 

deus do céu para contá-las na terra e foi até lá, através de uma imensa teia de prata que ia do 

chão até o céu. Propôs, então, a Nyame, comprar as suas histórias, mas este riu muito e 

contrapropôs a Ananse um desafio bastante difícil de realizar como pagamento. Exigiu-lhe 

que trouxesse quatro seres quase encantados. Ele aceitou. Depois de traçar uma estratégia, 

Ananse consegue o feito e os leva a Nyame, que ficou maravilhado, chamando todos para ver 

que o que Anase foi capaz de fazer para ter as histórias, que passaram a ser suas: “Ananse, 

maravilhado, desceu por sua teia de prata levando consigo o baú de histórias até o povo da 

aldeia e quando ele abriu o baú, as histórias se espalharam pelos quatro cantos do mundo”60. 

Esta lenda possui variadas versões entre diferentes povos africanos, mas um aspecto é 

recorrente na caracterização de Ananse: ele é o dono da teia, ou seja, a aranha capaz de 

emaranhar e tecer diferentes pontos de convergência entre os textos e ideias a compor as 

histórias que seguirão adiante, remontando-se em novas formas, em novos meios, em 

diferentes tessituras, afinal, como diz Benjamin (op. cit), a narrativa “não está interessada em 

transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 
                                                        
60 Esta lenda possui versões diferenciadas. A que é aqui apresentada foi sintetizada a partir dos relatos 

disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40446 e http://portal-dos-
mitos.blogspot.com.br/2013/01/anansi.html. Acesso em 14.08.2013. 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40446
http://portal-dos-
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mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele”. (p. 205). 

 

A lenda de Ananse nos fornece uma metáfora acerca da necessidade não só de se criar as 

histórias, de poder contá-las e repeti-las, mas também de multiplicar, difundir e espalhá-las 

pelo mundo, pelos circuitos imaginários e pelos percursos de existência comunitária. É uma 

confissão de que a vida real não nos basta, é preciso inventá-la. A empreitada de trazer para o 

mundo um narrador (como buscou Ananse), revela a centralidade desse agente para nós, que é 

uma espécie de “aranha”, que “figura entre os mestres e os sábios”. Ele sabe dar conselhos: 

não para alguns casos, mas para muitos, como o sábio. Benjamin, poeticamente, sinaliza, ao 

refletir sobre o desejo insistente de narrar(mos), que o narrador pode recorrer ao acervo de 

toda uma vida “uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a 

experiência alheia...”. (Op. cit. p. 221). 

 

Para o teórico marxista, contar histórias é “sempre a arte de contá-las de novo”; então, os 

povos, de modo geral, empenharam um sincero esforço para retê-las. Nesse movimento, os 

grupos dominantes, no Ocidente, sobrepuseram-nas às do outro, fazendo com que o processo 

de dominação eurocêntrico fosse também o projeto de silenciamento das narrativas dos povos 

latinos e africanos. Por outro lado, a luta constante para não deixar apagar suas narrativas foi 

um ponto de força motriz na resistência desses povos. Temos observado, então, nesse ringue 

de disputas materiais e simbólicas, um trânsito constante pela imposição da narrativa e, no 

outro extremo, pelo direito de narrar. 

 

A lentidão com que as histórias chegavam a outras comunidades no mundo antigo cedeu 

lugar, no mundo moderno, à velocidade de difusão das narrativas, com a tríade imprensa-

rádio-câmera. Na contemporaneidade, esse processo se intensifica e (des)controla os modos 

de viver, com a chegada da internet e o avanço da nanotecnologia. Narrativas, crônicas, 

memórias, contos pessoais e eventos diários são registrados e socializados para milhares de 

pessoas em tempo real. A vida passa, então, a ser, a cada dia, ainda mais monitorada pela 

dependência que se adquire da imagem, com seus intercâmbios. Fortalece-se uma 

encruzilhada de sentidos, em que o poder dos sujeitos sobre a imagem e o poder da imagem 

sobre as pessoas coexistem e convivem harmônica e, ao mesmo tempo, conflituosamente. 
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Mas, mesmo diante de um repertório vasto de figuras e arquétipos circulantes, a interpretação  

é sempre uma negociação que nasce do contato entre o símbolo e o olhos de quem vê. 

Partimos do princípio de que os sentidos são construídos historicamente, a partir de discursos 

disponíveis e marcados por disputas de poder. Desses deslocamentos, afloram símbolos que 

vão se constituindo como hegemônicos nas narrativas fundadoras e nos diálogos sociais. 

Absorver ou se contrapor a tais “códigos hegemônicos”, recriando-os, rasurando-os, 

afirmando-os ou contestando-os requer com o leitor contratos interpretativos que têm a ver 

com suas histórias de vida, repertórios de experiência e diferentes modos de ler/ver. 

(BOURDIEU, 2007a; SODRÉ, 2005; HALL, 2009; BAKTHIN, 2009) 

 

Os símbolos são, portanto, pedra e areia na teia que se chama imaginário cultural. Assim, os 

conceitos construídos e aparentemente sólidos são, em última instância, unidades 

significativas móveis, que podem ser solidificadas, desconstruídas e/ou reatualizadas, a partir 

das leituras presentes nos jogos de poder, que se organizam no palco da produção social de 

sentidos. Sabendo disto, e não por acaso, as minorias e os movimentos sociais têm 

reivindicado um lugar de fala e de (re)produção de textos, com múltiplas unidades 

interpretativas. Buscam-se, então, referenciais alternativos e criação de novos repertórios, 

pois, “se as comunidades excluídas podem decodificar a programação dominante através de 

uma perspectiva de resistência, eles só podem fazê-lo na medida em que sua vida coletiva e 

sua memória histórica lhes ofereçam uma abordagem alternativa de entendimento” (STAM & 

SHOHAT, 2006, p.465). 

 

Nesse vaivém constante de leitura, as imagens aparecem para modificar o jogo, pois trazem 

consigo o poder da repetição, em larga escala e para muitas pessoas. Adornada, a imagem 

cinematográfica aparece com grande potencial simbólico, com uma estrutura multifacetada 

que reúne plurilinguagens: palavra e som; literatura e música somam sensações a serem 

captadas pelo olho, ou seja, modelam-se novos modos de perceber e receber informações. 

Segundo os psicólogos da percepção, “a maioria das informações que o homem moderno 

recebe vem das imagens” (Cf. BOSI, 1988, p. 65) 

 

Assim, a câmera se encheu de narrativas e deu movimento às mesmas, além de aumentar-lhes 

as possibilidades de repetição e propagação. Não é novidade, na cultura popular, a afirmação 
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de que uma sentença repetida muitas vezes corre o risco de tornar-se verdade, e essa verdade 

geralmente se filia ao grupo detentor do poder, com recursos para repeti-la/propagá-la, ou 

seja, quem, historicamente, esteve de posse dos meios de comunicação pôde escolher não só 

as informações, mas os modos de dizê-las. É nesse pêndulo narrativo, entre as páginas da 

literatura e as salas de cinema e aparelhos de TV, que cristalizamos algumas formas de 

narratividade denominadas clássicas, seja compondo figuras dicotômicas como o vilão e o 

mocinho, tecendo enredos a serem finalizados com a vitória do bem sobre o mal ou reificando 

o amor-casamento como prêmio. Nessa tradição, a construção dos personagens aparece de 

modo a atender esses enlaces e desenlaces das formas de contar, a saber, configurando “uma 

estrutura simples, mas, sem dúvida clássica, já que remonta às origem das fábulas”, no dizer 

de Jorge Furtado (2005, p.100).  

 

Apesar de ainda convivermos com os tipos performáticos das histórias consideradas clássicas, 

a narrativa contemporânea atropelou esses personagens maniqueístas, arquétipos do 

imaginário judaico-cristão, fragmentando-os em múltiplas e polifônicas unidades 

representacionais. Aparecem, então, atualmente, personagens plurais e complexos, que 

parodiam e exibem uma humanidade sibilante e assustadora, por nos colocar diante de um 

espelho e apresentarmo-nos aos nossos vãos existenciais. Mas, como um imaginário é móvel, 

fluido e plurívoco, logo, vive em constante conflito de opiniões, posições ideológicas e 

maneiras de ser, apesar das transformações nos modos de narrar, eles corresidem com os 

antigos, em permanente disputa e negociação.  

 

Nesse cenário, o criminoso se desloca entre possibilidades representacionais, que, por vezes, o 

aproxima do vilão das histórias clássicas, e, por outras, devolve-lhe a humanidade. Essas 

representações coexistem nas diversas narrativas: literárias, cinematográficas e jornalísticas, 

contribuindo tanto para rasurar estereótipos, como para sustentá-los. Na sua forma clássica, 

tem emoldurado e sustentado práticas políticas baseadas em um postulado: o extermínio do 

vilão, afinal “ladrão famoso é fábula”, e, portanto, signatário de um padrão narrativo em que 

um protagonista (mocinho) é chamado à aventura de enfrentar – e muitas vezes destruir um 

antagonista (bandido). Mesmo que essa representação maniqueísta hoje já soe desajustada na 

literatura, no cinema, “a divisão mocinho X bandido é atraente e proporciona momentos 

catárticos” (NASCIMENTO, 2010, p. 11). No que tange ao criminoso/bandido, a plateia, 
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mesmo esperando a catarse do clássico tem convivido com personagens mais 

plurissignificativos na contemporaneidade, já que a “busca por um sentido de realidade advém 

da consideração do ser humano como um ser complexo e da vida como uma existência que 

vai além do ponto de vista que atribui status de bom mocismo ou não”. (NASCIMENTO, op. 

cit., p. 14). 

 

Mas, sabendo que “até os textos hegemônicos têm que negociar com os desejos de 

comunidades diversas” (STAM & SHOHAT, 2006, p.461), as personagens criminosas 

construídas pelo cinema brasileiro aparecerão matizadas com diversos tons, que ora buscam 

um espectador, ora encontram um autor, mas que necessariamente se deslindam entre 

diferentes crivos interpretativos, na dinâmica relacional da leitura: 
 

O espectador entra num processo de empatia, de identificação com aquele 
universo imaginário que é o mundo ficcional, e se relaciona com o 
personagem. Com toda a complexidade que possa haver nesse trajeto, a 
imagem não trava essa relação subjetiva e o mundo da ficção não poderia se 
constituir se não fosse por isso. (XAVIER, 2005, p. 114) 

 

Há personagens acolhidos e outros repelidos, nesse processo, pois “com aparências visuais 

podemos constituir uma espécie de escrita que se molda ao pensamento, segue os movimentos 

do raciocínio, mesmo o mais abstrato” (XAVIER, 1983, p. 175). Entre as interpretações 

possíveis, uma converge para a aceitação de um bandido malandro, enquanto outra repulsa um 

outro tipo, indigesto e incômodo, mais parecido com o descrito nas páginas de jornais. 

(CANUTO, 2006; LABAKI & MOURÂO, 2005; NASCIMENTO, 2006; STAM e SHOHAT, 

2006; XAVIER, 2001). 

 

Não defendemos conquanto uma passividade e/ou alienação do espectador. Ele e suas 

expectativas também são avaliados, pelo autor, no trânsito da construção do personagem, 

dado que em um processo criativo, as subjetividades de ambos é matéria produtiva para a 

leitura final de um personagem, donde afloram novos processos de subjetivação: 
 

Os fortes “efeitos de subjetividade” produzidos pela narrativa 
cinematográfica não são automáticos ou irresistíveis, nem podem ser 
separados do desejo, experiência e conhecimento de espectadores situados 
historicamente, constituídos fora do texto por estruturas de poder como 
nação, raça, classe, gênero e sexualidade. Textos, leitores e comunidades 
estabelecem assim relações discursivas e sociais claras entre eles. Trata-se, 
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portanto, de uma questão de negociação, interação e luta, detectável, por 
exemplo, na possibilidade de leituras resistentes ou “aberrantes”, quando o 
conhecimento ou a experiência de um público em particular gera uma 
pressão contrária às representações dominantes. (STAM & SHOHAT, 2006, 
p. 453)  

 

Assim, percebemos que “em teledramaturgias, fatos cotidianos, letras de músicas e filmes 

nacionais a figura do bandido ou um simples malandro nem sempre é recepcionada pelo 

público como um agente do mal e pode até ganhar a simpatia do público” (NASCIMENTO, 

op. cit., p. 12). Podemos inferir que a recepção do banditismo e da criminalidade no Brasil é 

um movimento interpretativo que vem se apresentando marcado pela ambiguidade. Isso 

depende da forma que autor e leitor dialogam na representação do 'criminoso' e na leitura do 

personagem. Há sempre mais de um olhar possível. Há sempre deslocamentos de visão a 

serem alcançados, afinal, “a vida, em sua materialidade, compõe o esboço visível de um 

tempo e, sem esgotar o sentido de uma civilização, abre-se ao nosso trabalho interpretativo” 

(GONÇALVES FILHO, 1988, p. 107).  

 

Vale lembrar aqui o episódio do criminoso “Cara de cavalo”, um bandido carioca, 

considerado romântico pela boemia, que, em 1964, matou o detetive Milton de Oliveira Le 

Coca, irritando profundamente a polícia. A caça ao bandido foi intensificada e era 

acompanhada diariamente pela imprensa carioca. Foi, finalmente, morto, aos 23 anos, em um 

esconderijo perto de Cabo Frio. Um dos policiais que presenciaram a ação, Sivuca, foi eleito, 

posteriormente, deputado, com o lema bastante conhecido das assertivas populares: bandido 

bom é bandido morto. A foto do bandido morto foi amplamente divulgada pelas narrativas 

jornalísticas, com a anuência da sociedade, de modo geral, sobre o que seria o destino mais 

adequado aquele criminoso. 

 

No outro extremo, o criminoso foi representado – por outro olhar, em forma de homenagem –  

pelo artista plástico Hélio Oiticica. A criação de uma caixa bólide e de uma bandeira 

estandarte com a inscrição: Seja Marginal, seja herói, utilizou as fotos de Cara de cavalo para 

ressignificar os sentidos daquele sujeito. A imagem foi, então, mobilizada do lugar comum 

para alçar novos e destoantes sentidos: 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos, portanto, a mesma situação em duas possibilidades interpretativas – tanto da narrativa, 

quanto da imagem – completamente diferentes. O artista considerava o bandido seu amigo, 

mas, não se tratava apenas disso. No texto O herói anti-herói e o anti-herói anônimo (1968)61, 

Oiticica argumenta que Cara de cavalo era um símbolo da opressão social, na condição de 

tudo aquilo que a sociedade marginaliza. Afirma que setores como imprensa, política e polícia  

fizeram do criminoso seu bode expiatório, ainda que, como ele mesmo diz no texto, não se 

trate de isentar o “bandido”, mas de considerar a sua condição de vítima no limite dos 
                                                        
61  Disponível em: http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/heroioiticica.html. Acesso em 01.12. 
2013. 

http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/heroioiticica.html.
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processos sociais, ressaltando ainda que os discursos e narrativas dominantes existentes na 

sociedade colaboram para eleger os símbolos – entre eles Cara de Cavalo – daqueles “que 

devem morrer e morrer violentamente” (idem). 

 

A cena trazida aqui nos põe um tanto a par do poder que tem tido a imagem e as narrativas 

correlacionadas, na construção das visões sobre o criminoso, presentes no imaginário cultural 

do país, nos últimos anos. Na narrativa cinematográfica brasileira, de meados do século XX 

ao cinema novo, o dilema sobre como representar e construir o personagem criminoso tem 

cercado a arte. Segundo Ismail Xavier (2001), no cinema brasileiro, as obras dedicadas ao 

bandido e ao fenômeno da marginalidade se organizam, inicialmente, em torno do debate 

bandido rural X bandido urbano. O primeiro, representado por Corisco, de Deus e o Diabo na 

terra do sol, de Glauber Rocha, funciona como um profeta do terceiro mundo, uma espécie de 

justiceiro social. Já o segundo aparece com a figura do malandro, amado e questionado, mas 

nunca odiado, deslizando dentro de uma “dialética da malandragem”62. Essa estética construiu 

célebres personagens que são 'agentes do delito' no cinema brasileiro, nos trilhos da segunda 

metade do século XX. O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, por 

exemplo, retratou o célebre “bandido” João Acácio Pereira da Costa; inovou na montagem e 

na estrutura fílmica para acompanhar a desorganização existencial de um sujeito complexo; 

despertou o interesse da crítica e chamou a atenção representacional para uma figura 

marginal. Em 1977, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (Hector Babenco) narrou aspectos 

de Lúcio Flávio, famoso “bandido” na década de 1970 pelos assaltos a bancos e fugas 

memoráveis. A crítica popular acusou o filme de não fidelidade aos fatos reais. Outra película 

importante nesse garimpo por personagens criminosos que fujam ao arquétipo clássico é 

Pixote, a lei do mais fraco (1981), também de Hector Babenco, que ganhou prêmios e 

destaque na crítica, ao dialogar com o livro homônimo (1977), do jornalista José Louzeiro e 

retratar o cotidiano e a crueldade das ruas de São Paulo, através dos olhares múltiplos de um 

sujeito no ambiente da criminalidade. Entre a constituição romanceada e as tentativas de 

composição fragmentária, as narrativas imagéticas que têm como centro o crime e seus 

agentes, no Brasil, têm marcado e tensionado o imaginário popular, ainda sem livrar-se 

completamente da bipartição mocinho (bom) versus bandido (mau). 

                                                        
62 Célebre artigo de Antônio Cândido publicado em 1970 e hoje disponível em diversas páginas da web, a 

exemplo de; http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/580001/8384666/Artigo%20-
%20Dial%C3%A9tica%20da%20malandragem%20(Antonio%20Candido).pdf 

http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/580001/8384666/Artigo%20-
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Seguindo esses rastros, organizou-se por aqui, desde o fim dos anos 1990, o que João Cézar 

de Castro Rocha (2007) – parodiando Néstor Canclini – chama de “guerra de relatos”, 

contexto em que algumas produções culturais, dentro do arcabouço dos discursos sobre crime 

e criminalidade, se incumbirão de buscar converter “a violência cotidiana em força simbólica, 

por intermédio de uma produção cultural vista como modelo de organização comunitária” (p. 

58), ao passo que outras estimulam “as correntes mais reacionárias da sociedade civil, 

perfeitamente representadas por programas de televisão, como o já referido Cidade Alerta, 

sempre prontos a exigir a pena de morte e o aumento do aparato repressivo” (ibidem). 

Coexistem, então, inúmeros textos e personagens compondo os discursos sobre o criminoso e, 

nessa engrenagem simbólica, o leitor é peça fundamental, uma vez que “nem o texto nem o 

espectador são entidades estáticas pré-constituídas: os espectadores formam e são formados 

pela experiência cinematográfica de um processo dialógico infinito. O desejo cinematográfico 

não é apenas intrapsíquico, mas também social e psicológico” (STAM & SHOHAT, 2006, p. 

457). 

 

O cinema da retomada63 foi povoado de títulos que traziam criminosos e o ambiente da 

criminalidade como matéria fílmica e argumento principal, entre os quais, O Invasor (2001, 

Beto Brant), Uma onda no ar (2002, Helvécio Hatton), Seja o que Deus quiser (2003, Murilo 

Salles), Carandiru (2003, Hector Babenco), O prisioneiro da grade de ferro (2003, Paulo 

Sacramento), De Passagem (2003, Ricardo Elias), Notícias de uma guerra particular (1999, 

João Moreira Salles) e Ônibus 174 (2002, José Padilha). Sem deixar de rememorar, o sucesso 

de público, Cidade de Deus (2002, Fernando Meirelles), que analisamos neste trabalho. Esse 

contexto de filmes considerados violentos e que tematizavam a violência urbana gerou 

polêmicas na crítica e abriu trilhas para a reflexão sobre os personagens que surgiam e 

começavam a tomar corpo e a conviver nos becos da cultura nacional. 

 

Qual representação esperam os espectadores, ávidos por entender o fenômeno e atormentados 

pelo medo dessas figuras indigestas? Qual criminoso a população quer encontrar nas telas: 

aquele que beira o determinismo patológico ou um sujeito crivado de humanidade? Qual voz 

dá-se, nas películas, a esse criminoso indigesto, quando a ele é permitido falar? Qual 
                                                        
63 Termo utilizado para designar os filmes brasileiros realizados após o processo de recuperação da produção 

cinematográfica no país, a partir da década de 90 do século XX. 
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personagem afaga e qual maltrata o imaginário nacional? Seria justo pensar as motivações do 

criminoso? As respostas se tornam sinceramente difíceis, quando avaliamos o quão 

complexas são as pessoas e o quão mais ainda são complicados os processos políticos que as 

circundam. 

 

Os efeitos da imagem no cotidiano deixam marcas profundas na cultura e, assim, nas práticas 

políticas, num navegar contínuo pelo direito à representação, em um mundo mediado pela 

comunicação e seus meios. O cinema – assim como a literatura – cria tipos a serem lidos e 

eles ganham vida própria: 
 

Entendemos que a linha narrativa de um filme baseia-se na construção do 
olhar de alguém sobre algo, e que o repertório cultural, imagético e 
cinematográfico do realizador é um fator determinante no caminho em que 
uma obra irá seguir. Que, além de uma construção narrativa baseada na 
montagem de um enredo em que o tema é definido, um filme se constrói de 
detalhes, com a escolha de um enquadramento, de um movimento de câmera 
ou das qualidades da iluminação, que servirá a um propósito claro e que terá 
por finalidade engrandecer a imagem de acordo com o efeito desejado. 
(ZANI, 2009, p. 148) 

 

A arte vai acompanhando a transição das mentalidades, ao passo que também é povoada por 

ela. O personagem relacionado ao crime não é mais o mesmo na contemporaneidade. Ele 

difere – e muito – do malandro que apenas “sobrevivia” aos desajustes do mundo64, como nos 

mostra a canção de Zé Keti: 

 
Malvadeza Durão65 

 
Mais um malandro fechou o paletó 

Eu tive dó, eu tive dó 
Quatro velas acesas em cima de uma mesa 

E uma subscrição para ser enterrado 
Morreu Malvadeza Durão 

Valente, mas muito considerado 
Céu estrelado, lua prateada 

Muitos sambas, grandes batucadas 
O morro estava em festa quando alguém caiu 

Com a mão no coração, sorriu 
Morreu Malvadeza Durão 

E o criminoso ninguém viu. 

                                                        
64 Sobre isto ver MATTA, Roberto da. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 6ª ed. 
65 ZÉ KETI. Malvadeza Durão. In: ZÉ RENATO. Natural do Rio de Janeiro: sobre os sambas de Zé Kéti. 

[S.l.]: MP,B, 1996. A canção foi tema do filme Rio Zona Norte (1955), de Nelson Pereira dos Santos. 
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Até a década de 1980, o “bandido” se deslocava entre pequenos delitos e assaltos mais 

pomposos. As narrativas sobre os homicídios eram ainda retraídas. Nessa época, o malandro 

gente boa descrito na letra musical era o grande alvo da representação sobre o crime. Os anos 

de 1990 chegam à caça do “bandido” considerado cruel. As mudanças na sociedade se 

evidenciam nas narrativas. Novas histórias serão contadas. O “bom malandro” dos morros 

cariocas foi atropelado na contemporaneidade66. Não coincidentemente, o lema “bandido bom 

é bandido morto” tem sido amplamente repetido. Para isso, vez por outra, Zé Pequeno e o 

episódio do sequestro ao ônibus 174 são lembrados. Bastante contados e recontados (o filme 

de Fernando Meirelles foi sucesso de Bilheteria e o crime de Sandro foi transmitido ao vivo 

em rede nacional), esses personagens ganharam forma e sobrevivem nas “estampas do 

imaginário”67. 
 

 

3.1 Zé Pequeno: “o feioso do mal”!  
 

 

(…) quem tá de luto aqui nem chega a respirar 
tem que pensar mais rápido e puxar o gatilho 
se não for ligeiro parceiro, toma tiro 
tá no limite tá, a flor da pele tá 
quem é ferido com o mesmo ferro sempre fere 
a arma de fogo impõe respeito 
no submundo da metrópole é desse jeito 
não pense, não pisque não dê um passo 
quem se habilita, falô, é um abraço 
a paz é dichavada e fumada na seda 
tranquilidade enquanto a brasa tá acesa 
a cortina de fumaça sobre o holofote 
onde a aliada maior, é a sorte (...)  
 
(Trecho da canção Expreso da meia-noite, 
Racionais MC's)68 

 

 

“Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!”. A frase da obra literária é 

transposta para o filme e se torna marca. Todos a conhecemos! Disseminada no imaginário, 

ainda hoje, circula nas redes sociais como metáfora de “Me respeite!”. Cidade de Deus é, 
                                                        
66 Sobre isso ver MISSE (1999), ROCHA (2007) e SILVA (2007). 
67 Alusão ao título do livro de Eneida Leal Cunha, publicado pela Ed. UFMG. 
68 A canção integra o álbum “Nada como um dia após o outro dia” (2002). O disco foi lançado no mesmo ano 

dos filmes aqui analisados e o título é um diálogo direto com o célebre filme O expresso da meia-noite (Alan 
Parker, 1978), que discute problemas como crime, culpa e subjetividade.  
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segundo a crítica, o filme mais aclamado do cinema da retomada. Na cultura pop, poucos se 

lembram de filmes como O Quatrilho ou Central do Brasil (também indicados ao Oscar) com 

a mesma força com que rememoram o filme de Fernando Meirelles. Zé Pequeno nos é 

apresentado na narrativa fílmica, desde o início, pelo grotesco das feições, pela agressividade 

das ações e pela maldade indiferente dos olhos. A descrição fílmica do personagem é nada 

agradável ao telespectador, ao mesmo tempo em que fascina pela qualidade técnica. As 

imagens e sons nos transmitem, com força, marcas de um assassino cruel, que desconhece o 

certo e o errado e é incapaz de demonstrar remorso ou juízo moral sobre os seus atos.  

Algumas cenas repercutiram de forma demasiadamente forte nas salas de exibição e fora 

delas. O filme chocou pela força das imagens que, ao mesmo tempo em que retiraram a 

população de seu lugar cômodo, reiteraram estereótipos sobre os sujeitos criminosos das 

favelas. Na narrativa, ao contrário de Mané Galinha, “bandido” bonitão e gente fina, Zé 

Pequeno é cruel, feio, partícipe de rituais assustadores de quimbanda69, perverso e seus traços 

se integrariam à maldade de suas ações: “A parada aqui é entre o bonitão do bem e o feioso do 

mal”, afirma Buscapé, o narrador. No filme, a maioria das imagens apresentadas sobre o 

“bandido” vai encontrar um certo arquétipo de criminoso que alivia a sociedade brasileira: o 

monstro hediondo sem sentimentos, cuja única solução é o cárcere – ou a morte. As imagens 

de Zé Pequeno não deixam – para o telespectador – dúvidas sobre a sua personalidade 

criminosa, quase psicopática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
69 Não atribuímos, aqui, juízo de valor à religião, nos referimos à forma como o ritual é apresentado no filme, 
entremeados a risadas altas, já consagradas no cinema por simbolizar o 'terror'. 
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O personagem nos é apresentado, através dos elementos visuais, na condição de criminoso 

irreversível, cheio de gosto pelo crime enquanto fim e pela morte enquanto prazer. Nas cenas 

apresentadas, a câmera baixa, trazendo a arma e o baseado em primeiro plano, associados ao 

sorriso de olhos fechados do personagem, traz ao telespectador uma figura amedrontadora, 

uma criança que não seria nada infantil. A infância de Dadinho, na película, é projetada 

somente com cenas que envolvem delito, reforçando a sua natureza criminosa e homicida.  

 

Outra característica a ser destacada nas cenas é a iluminação, capaz de produzir um efeito 

pictórico que beira uma tela em tons pastéis e cinzas. Essa escolha suscita duas sensações: a 

ausência de cor remonta tanto à ideia de imagem de um passado (filmagem de 1970), quanto 
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ao medo – a ser ilustrado em cores escuras. Necessário pensar este recurso porque: 

 
Em certas obras, a luz e a cor se unem para efeito de composição e 
simbologia dramática. É a associação da iluminação com determinadas 
tonalidades de cores ou filtros expressando uma ideia ou sentido acentuado, 
metafórico, com uma grande carga dramática que não precisa ser realista, 
mas atribuir valores psicológicos a determinadas cenas ou personagens. 
(ZANI, 2009, p.139-140) 

 

Outro momento em que a escuridão da cena pressupõe o medo do sujeito projetado nela é no 

episódio do motel, afinal, como diz o narrador, “Naquela noite, Dadinho matou sua vontade 

de matar, mesmo sabendo que o Cabeleira não ia perdoar”. Um desejo que já havia sido 

anunciado na sequência anterior como diversão, na fala do garoto: “Aê... eles se divertem e eu 

vou ficar aqui, ôô”. Dadinho desobedece Cabeleira e adentra o motel para se divertir/matar. 
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A cena escura, com sobressalência do riso do garoto após matar um casal não deixa dúvidas 

de que a criança estava feliz pelo que acabava de fazer. O enquadramento do personagem 

Dadinho/Zé Pequeno, ao longo do filme, destaca seu rosto, sua arma em punho, ou sua ação 

criminosa, na maioria das cenas do longa.  

 

Junto a isso, o narrador anuncia que essa predisposição já acompanhava as emoções do 

personagem, afinal, “para ser bandido mesmo, não basta ter uma arma na mão, tem que ter 
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alguma ideia na cabeça. E isso Dadinho tinha.”70 

 

Além da luz, a narrativa fílmica de Cidade de Deus investe, principalmente no corte e nos 

movimentos. O movimento é responsável por apresentar o crescimento de Dadinho no crime. 

Rapidamente, uma sequência de sucessivos cortes e imagens nos leva da criança de arma em 

punho ao criminoso adulto, apresentando uma sincronicidade e uma montagem encadeada que 

acompanha o desenvolver-se do bandido e de sua personalidade criminosa: “entre um tiro e 

outro, Dadinho cresceu”. A sequência movimentada é embalada pelo ritmo dos tiros, que 

levam o telespectador a ver o menino crescer com o revólver na mão, através de um déjà vu 

operado pelos enquadramentos em plano fechado (close-up), que conduzem o espectador a 

visualizar a memória/o passado – criminoso – do personagem. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 Aqui, temos um diálogo direto com o célebre lema do cinema novo: “uma câmera na mão e uma ideia na 

cabeça” 
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O enredo do personagem, através da pedagogia explanativa do narrador Buscapé, anuncia que 

“Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus, desde os tempos de moleque, 

quando ele ainda se chamava Dadinho”. As ações se desenvolvem com muita rapidez, 

acompanhada de efeitos sonoros, sambas e letras que também produzem os movimentos da 

narrativa e seus “efeitos de real”. O cineasta Fernando Meirelles conta que a produção das 

filmagens acompanhou o desenrolar natural da atuação dos personagens. Segundo ele, havia 

uma “câmera na mão, tentando interferir o mínimo na realidade diante de mim correndo atrás 

dela, deixando-a sugerir o enquadramento e até a luz (ou será a não-luz?) e as referências que 

me vinham à cabeça eram o neorrealismo italiano, e seu sobrinho, o Cinema novo...” 

(MEIRELLES apud GATTI, 2013, p. 34)  

 

O diálogo com a realidade enquanto efeito bipartido do filme já havia sido observado pela 

crítica, que o compara ao gênero documentário, afirmando que a narrativa fílmica da obra 

aproxima-se da jornalística; ou mostrando que as sequências narrativas afiliam-se à linguagem 

dos videoclipes e da publicidade: 

 
O prólogo de Cidade de Deus se estende entre flashs visuais de uma faca, 
sendo amolada na pedra, como na publicidade: um tempo cortante, elíptico, 
pontual. Vultos dessa cena inicial sobressaltam-se como um pulsar (piscante) 
ao arrebatar um diálogo com a linguagem videográfica. Os cortes rápidos da 
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cena promovem fragmentos curtos e imediatos que se traduzem entre o 
videoclipe e a publicidade. (GARCIA, 2003, p. 47) 
 

O que pontuamos é que, desde a passagem inicial do galo, com a faca sendo amolada, 

embalada por um típico samba do morro, Cidade de Deus deixa o telespectador curioso sobre 

o alcance real de suas cenas e, por isso, é capaz de trazer Zé Pequeno para a convivência com 

outros textos – considerados “reais” – imediatamente. Isso atende às intenções de um 

espectador que, se vendo diante do sofrimento humano capturado pelas câmeras, solicita as 

marcas do testemunho documental, pois este portaria uma certa autenticidade, desejada pelas 

pessoas, numa busca por certos elementos de “verdade”. Trata-se de uma garantia quase 

documental, uma vez que “a fotografia que dá testemunho do calamitoso e do condenável é 

muito criticada se parece 'estética', ou seja, demasiadamente semelhante à arte” (SONTAG, 

2003, p. 66). 

 

No caso de Cidade de Deus, Fernando Meirelles consegue estetizar o universo do crime e do 

tráfico de drogas em uma favela carioca, conferindo a ele marcas de realidade com recursos 

artísticos. O cineasta diz em várias entrevistas que prefere ser direto e claro, sem perder a 

qualidade poética e que, para alcançar o público, desfaz-se de uma montagem repleta de 

“metáforas e alegorias”71. A estética produzida pelo filme congrega a narrativa sob forma de 

testemunho e anuncia ao leitor que Zé Pequeno – de fato – existe dentro e fora da tela. Para 

isso, recorre-se à comparação, ao final, com trechos jornalísticos e fotos dos personagens 

“ditos reais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
71 Entrevista disponível em: http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1605,1.shl. Acesso em 14. 07. 2011. 

http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1605,1.shl.
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Se o espectador sabe que Zé Pequeno existiu, sabe também que pessoas/personagens como ele 

são factuais e começa a procurá-lo nos arredores de suas vivências materiais e simbólicas. 

Assim, se ele está entre nós, como conviver e se defender de um personagem tão violento? 

 

A cena em que Zé Pequeno obriga duas crianças a escolherem onde querem levar o tiro (na 

mão ou no pé) figura em sites especializados entre as mais violentas72 do cinema mundial, 

cena essa que credencia Zé Pequeno ao posto de criminoso hediondo, segundo o código penal 

e o código moral da sociedade brasileira (o crime contra crianças).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
72 Indicado em votação realizada no site americano Pop Crunch, especializado em cultura pop e celebridades.   
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A arma em primeiro plano, contrastando com a expressão de ordem de Zé Pequeno, e a dor de 

Filé ao som do choro estridente de um dos meninos que esperam quem será morto trazem para 

Zé Pequeno fortes traços de irreversibilidade de conduta. Em suas narrativas, os moradores 

contestam essa forma de agir do bandido e afirmam que não havia criança na criminalidade no 

bando de Zé Pequeno. Cláudia (nome fictício), moradora de Cidade de Deus e sua enteada, 

não gostou da cena, alegando que esta não corresponde à realidade. Ela diz: “Isso não 

aconteceu. Até porque o bando da 'Caixa Baixa' (formado só por crianças, no longa) surge 

bem depois” (LARA: 2013). Correspondências feitas, cada narrativa emerge criando seus 

sujeitos. Através do filme, o leitor, então, toma Zé Pequeno como um “pau que nasceu torto”, 

o que atende a um certo olhar mediano lançado sobre as periferias, tidas como lugares 

violentos de onde emergem criminosos vorazes, predispostos ao tráfico, a homicídios e 

latrocínios das pessoas de classe média. Para este personagem, qualquer ação pretensamente 

revestida de justiça torna-se necessária, adornando o imaginário de um contexto onde “a 

obsessão por segurança muda a democracia”73. A narrativa de Cidade de Deus constrói um Zé 

Pequeno que parece insculpir-se como uma justificativa para as narrativas sobre segurança. O 

autor do romance não gostou e viu na polaridade do personagem os contornos dicotômicos da 

narrativa “clássica”: 

 
Não gosto da formação do personagem Dadinho, não gosto do jeito que o 
autor forma aquele personagem. Essa questão de se botar no cinema o 
Batman e o Coringa, essa coisa de ter no cinema um cara bom e um cara 
ruim, isso é muito americano, e isso foi feito em Cidade de Deus.74 

 

O narrador Buscapé nos põe diante de um feioso sempre pronto para matar e incapaz de sentir 

afeto, cujo destino inscrito seria o extermínio. Por causa disso, não estaríamos propensos a 

conhecer aspectos de sua subjetividade, tampouco de suas emoções. Mas, as histórias, 

representadas pela arte, trazem pedaços da vida dos personagens que nos fazem percebê-los 

de modos múltiplos. Assim, o filme, mesmo eivado de rótulos na construção desse tipo 

nacional, ainda nos apresenta pontos que requerem um outro olhar.  

 

Durante a narrativa fílmica, observamos duas passagens em que aparece um Zé Pequeno 

                                                        
73 Título de artigo de Giorgio Agambem, publicado e disponível em: 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1568. Acesso em 29. 01. 2014. 
74  LINS, Paulo. Entrevista. http://rascunho.gazetadopovo.com.br/paulo-lins/. Acesso em 13. 10. 2013. 
 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1568.
http://rascunho.gazetadopovo.com.br/paulo-lins/.
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humano e sentimental: a amizade com Bené e o sentimento de rejeição. O afeto que o bandido 

sente pelo amigo Bené nos aparece retratado no filme de maneira forte e nos provoca a 

perguntar: será natural tamanha maldade em um sujeito capaz de amar de forma tão forte e 

bela um amigo? Onde se assentam as afirmações de uma predisposição genética ao crime? 

Quem, afinal, é Zé Pequeno? Temos, nas cenas com o amigo, um sujeito que, com ou sem 

armas em punho, trazia sempre um sorriso largo e leve no rosto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obra, a única cena de briga entre os dois está imbricada na saudade e na angústia pela 
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perda do amigo que está prestes a partir. Aquela partida encerra fraturas na construção do 

personagem Zé Pequeno, apresentado, a todo instante, como um sujeito seguro e sem dores na 

alma. Ele era o oposto radical de Bené, embora ambos fossem traficantes. Cordialmente, Bené 

reúne em sua festa de despedida todos os grupos, dos religiosos aos de dança. Nesses, havia 

de sambistas a funkeiros “e o Zé Pequeno, que nunca tinha dançado na vida”; o narrador é 

enfático. Trata-se de alguém incapaz de dançar e, logo, de ações que demandem alguma 

sensibilidade. No interior da metáfora, é possível vislumbrar um sujeito que possui 

fragilidades. 

 

Na outra cena/episódio, a festa de despedida de Bené, a turma está toda alegre e interagindo, 

com exceção de Zé Pequeno, que fica deslocado. Tomado pela emoção da despedida do 

amigo, Zé pressente a solidão e esboça um sentimento. Atende ao conselho de Bené e sente 

vontade de convidar – em meio ao medo e ao receio – uma garota para dançar. Ao ver a 

mulher, não esconde o nervosismo e chega a suspirar para abordá-la: 

 

 

Toma coragem e se aproxima da garota. Pergunta se ela quer dançar. Ela diz que não. 

Pequeno repete, com a voz vacilante e de maneira constrangida o pedido (o som do baile está 

alto) e ouve um sonoro e expressivo não como resposta. Na sequência, ela justifica que está 

acompanhada. No caso dela, o noivo é Mané Galinha, homem forte, negro, com beleza e 
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conduta já aclamadas na comunidade: “o bonitão do bem”. O “fora” atinge a estima do rapaz, 

em uma sociedade cujas relações sociais são regidas por padrões estéticos aos quais ele não se 

adequa. O sentimento aparece: 

 

 

Neste momento, a câmera baixa foca os olhos de Zé Pequeno, para captar a sua sensação de 

rejeição. Provavelmente, os telespectadores, já imersos na leitura pré-determinada de 

criminoso e, por isso mesmo, imbuídos em desumanizá-lo, não se atentem a este detalhe tão 

sutil: Zé Pequeno também sofre. A rejeição ao seu aspecto físico – também evidenciada no 

romance e já pontuada no capítulo anterior – irá aparecer ainda em depoimentos dos 

moradores de Cidade de Deus, os quais apontarão que ele “era um cara maneiro” e que, 

mesmo feio, tinha as mulheres que queria, principalmente devido ao poder e ao dinheiro. 

Morador da Cidade de Deus desde que nasceu, Gilmar Vicente Sobreira, 36 anos, diz que essa 

imagem de assassino implacável de Zé Pequeno simplesmente não existia: “Ele era um cara 

maneiro. Não cheirava, não usava cocaína”, (LARA, 2013). 

 

A ferida na autoimagem e, portanto, na autoestima, faz com que Zé Pequeno quisesse cobrar a 

beleza de Mané Galinha, o que ele faz humilhando o cobrador de ônibus na frente da noiva e, 

posteriormente, estuprando-a. A possibilidade então de ficar sem Bené – único ponto de 
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afeição daquele sujeito – desestabiliza Zé Pequeno a tal ponto que ele comete diversos “erros” 

durante a festa, inclusive o de brigar com o amigo. A morte de Bené anula as possibilidades 

de conciliação e, então, corta-se o equilíbrio e põe-se em relevo a maldade de Zé, que perde o 

controle. Sem o amigo e a amizade com palavras apaziguadoras do malandro, a guerra 

começa. Sai de cena o malandro “do conceito”. Ganha espaço o criminoso implacável. 

 

Mas, a aparente soberania do bandido dissimula fragilidades identitárias e de autoaceitação, 

bem como oculta a invisibilidade. Zé Pequeno precisa aparecer para sentir-se poderoso, 

temido e, logo, provocador de reações na comunidade e na população. Irrita-se quando Mané 

Galinha aparece no jornal e dispara: “filha da puta. Eu que mando nessa porra... a foto do 

arrombado é que sai no jornal”. Resolve virar o jogo para ser visto e se organiza para tirar 

uma foto de seu bando que possa aparecer nas manchetes. Buscapé tira a fotografia do grupo 

que, acidentalmente, vai parar na primeira página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganhar visibilidade e ser reconhecido pelo que sabia fazer de melhor – o crime – deixa 

Pequeno extremamente feliz. A sequência de cenas captura um espasmo de felicidade do 

bandido, no qual ele ri como criança (o que não fazia desde a morte de Bené). Zé Pequeno 

sente-se reconhecido: “olha aqui branquelo. Até que enfim os cara se tocaram que eu sou 

indigesto, meu irmão!” 
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Comemorando, ele vai mostrar ao grupo o que considera um atestado do seu poder. Mas, o 

filme e as estatísticas mostram que poder de bandido dura pouco. Para eles – como para 

qualquer vilão – o único destino possível é a morte. A película repete o enredo folhetinesco, 

ao dar ao narrador Buscapé a voz que explica a sua escolha e por isso a recompensa por trilhar 

o caminho do bem, depois, inclusive, de ter sido discriminado por ser de Cidade de Deus e ter 

tentado ganhar dinheiro com assaltos. A resiliência de Buscapé dá a ele como prêmio uma 

matéria sobre a morte de Zé Pequeno e um emprego no jornal, além de tornar esse 

personagem símbolo do jovem pobre que resiste à criminalidade, em oposição ao delinquente 

que merece o extermínio. Não é Zé Pequeno que está no foco da história contada, mas o crime 

e o modo como o narrador conduz o olhar do espectador sobre ele. Afirma Meirelles: 

 
No filme quem conta a história é o Buscapé, um garoto que narra como os 
bandidos foram chegando à Cidade de Deus, começando a trabalhar com 
tráfico e finalmente tomando o controle do lugar. Fui criticado por não 
mostrar as razões desta violência ou os fatores externos desta história. Mas o 
fato é que a premissa do meu filme era a narração desse menino75. 

 

O autor escolhe um personagem com certa neutralidade no romance para poder atribuir a ele 

contornos capazes de obstar a força do símbolo Zé Pequeno, que é foto de capa nas páginas 

policiais. A este sujeito, a morte. Assim, Pequeno morre assassinado pelos meninos da Caixa 

                                                        
75 Entrevista disponível em: http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1605.1.shl. Acesso em 12.06.2013. 

http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1605.1.shl.
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Baixa, reiterando a máxima dos filmes faroestes de que “o crime não compensa”. A cena final 

do “bandido” mostra seu corpo crivado de balas, perfazendo um movimento em que a câmera, 

inicialmente distante, vai aproximando a imagem até focar no seu rosto sem vida.  

 

Toda a sequência é embalada pelo refrão – homônimo ao título – da canção de Tim Maia “O 

caminho do bem”. Não se trata, evidentemente, de o crime compensar ou não, mas de mostrar 

que há tipos construídos no interior das narrativas que ganham força no diálogo com os 

discursos sociais vigentes e dominantes. Trata-se ainda de assinalar que um sujeito é muito 

mais complexo do que é apresentado nessa narrativa. Na teia dos textos, há sempre nós e 

pontos a serem retecidos. 

 

A qualidade técnica do longa de Meirelles proporciona ao leitor uma invenção narrativa 

estetizada do crime, seus personagens e ambientes, ou seja, trata-se de uma obra potente. 

Dotada de uma exímia montagem, exibe destreza com a operação de som, fotografia e edição, 

além de direção e roteiro também catalisadores de sucesso. Essa reunião de atributos fizeram 

do filme um sucesso de público no cinema brasileiro, chegando a ser caracterizado, por alguns 

setores da crítica, como um “blockbuster brasileiro”76. (GATTI, 2013). Além disso, o filme 

                                                        
76 Nome dado a filmes com um custo alto de produção, mas que também agregam grandes bilheterias e sucesso 

de público. Nem sempre estes três fatores estão associados. No caso de Cidade de Deus, no Brasil, podemos 
dizer que ocorreu o efeito. O mesmo se deu com Tropa de Elite e Tropa de Elite 2, de José Padilha. 
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aparece em compêndios canônicos especializados, como a reunião 1001 filmes para ver antes 

de morrer77.  

 

A narrativa é refratária e oscilante, pois, ao mesmo tempo em que reforça violências, rebate-

as. Exemplos deste tipo ocorrem quando a história discute a corrupção policial como um dos 

estruturantes da criminalidade (a sequência de cenas em que Pequeno dá dinheiro aos policiais 

e Buscapé fotografa deixa o leitor em choque); ou quando reflete – através das cenas de dor e 

disposição para o crime dos “Caixa Baixa” – a rede de crimes que se mostra cíclica e 

crescente, enquanto o Estado for ausente com a infância e a garantia de seus direitos. Tornou-

se um leitmotiv da discussão sobre a violência urbana, para alguns estudiosos. 

 

Em outra valência, o sucesso do filme espargiu (termo poético que significa “espalhar ou 

derramar um fluido em gotas ou borrifos”) um certo Zé Pequeno que ganhou corpo na 

publicidade cotidiana e seus construtos alegóricos. A metáfora do “sujeito hediondo” 

ornamenta os repertórios discursivos que se organizam a partir da cultura do medo e dos 

referendos à morte dos sujeitos criminosos. Na cena em que Mané Galinha mata um dos 

bandidos do bando de Pequeno, a população apoia, com falas conhecidas do grande público: 

“Já foi tarde! Já foi tarde!” e “Legal você. Matou bem. Matou bem!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77 SCHNEIDER, Steven Jay. 1001 filmes para ver antes de morrer. Rio de Janeiro: Sextante, 2013. Trad. 

Carlos Irineu da Costa. 
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Os cantos da cena estão escurecidos, assim como o centro, onde está o “bandido” morto. A 

luminosidade recai diretamente sobre os moradores-observadores, alguns dos juízes sobre 

quem vive/quem morre. O sujeito no chão não é ninguém que reivindique pertencimento ou 

identidade. Pode ser um morto sem rosto. O mesmo ocorre com Zé Pequeno, nosso bandido 

mais procurado, na cena em que é morto sem que o vejamos. Ele é assassinado, mas a câmera 

não mostra. Ouvimos apenas os tiros, enquanto vemos os garotos da “Caixa-Baixa”. Na 

sucessão, aparecem apenas os pés no centro da imagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enfoque nos pés se um sujeito caído nos reporta à simbologia “já passou da hora”, 

“demorou” ou “até quem enfim”, circulante na cultura brasileira. Morto no chão, é apenas 

mais um. A imagem reforça a indigência do “bandido” morto e quando a câmera se aproxima, 

de modo fotográfico, é para mostrar seu rosto crivado de balas, reforçando-se o juízo social de 

que “ele merece”. 

 

Entre tantas histórias, valem as indagações: Que criminoso as narrativas nos apontam? Como 

imaginá-lo em nossa sociedade? Qual a simbologia do crime para nós? As repostas a estas 

questões são construídas no interior da cultura, no diálogo com os seus mais variados textos. 

Quando tratamos do criminoso, os discursos que aparecem sobre ele, tendem a explicar ou 

repelir, mas de um modo ou de outro eis um sujeito que angustia a sociedade brasileira, pois, 

é o seu incômodo reverso, mas é também parte e resultado de suas práticas e escolhas 

históricas. As representações do eu e do outro, nesse contexto, constroem, entre nós, tipos a 

serem lidos, que tendem a, confortavelmente, serem convenientes a um certo lugar 
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interpretativo, afinal “a conveniência da cultura sustenta a performatividade como lógica 

fundamental da vida social de hoje” (YÚDICE, 2004, p.50). 

 

No caso da representação construída em torno de Zé Pequeno – e do tipo discursivo que ele 

encerra –, mais de uma década depois, ela continua forte e indicativa de um certo tipo de 

“bandido”, cruel e irremediável. Recentemente, alguns setores da sociedade brasileira 

começaram a organizar um movimento via redes sociais, pela redução da maioridade penal e 

buscaram em Zé Pequeno o símbolo do criminoso que merece ser exterminado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagem, retirada do filme Cidade de Deus, foi disseminada na internet, via redes sociais, 

a partir de Abril de 2013. Escolhida para ilustrar a campanha contra as leis vigentes para 

menores que cometem ato infracional, no Brasil, a fotografia do ator que faz o personagem no 

filme de Meirelles busca aquele sujeito acolhido no ditado: “pau que nasce torto, nunca se 

endireita”. 

 

O personagem circula ainda no imaginário cultural como símbolo de vilão e bandido para o 

qual a única solução é o cárcere extremamente austero ou a morte física. Conversando com 

alguns leitores sobre este símbolo ou observando alguns espaços discursivos da internet, 

encontramos opiniões que afirmam: “Concluindo, um vilão memorável, do qual pudemos ter 

uma visão bastante aprofundada. Ele consegue, porém, aniquilar qualquer sentimento de 

compaixão que pudéssemos ter devido a suas origens humildes. Tudo tem limite”78. Um outro 

                                                        
78  Fonte: http://viloesanalisados.spaceblog.com.br/1905711/ZE-PEQUENO/. Acesso em 12.09.2013. 

http://viloesanalisados.spaceblog.com.br/1905711/ZE-PEQUENO/.
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blogue traz uma crônica sobre redução da maioridade penal, com título “Punição e crime. 

Tem idade?79”. No texto, o autor defende a temática e para tal usa o regimento da Fundação 

Casa, contrapondo a flexibilidade e as regalias que esta daria aos internos. Ao final, traz uma 

montagem com fotos de Zé Pequeno e uma legenda para ilustrar a sua tese: 

 

 
Cenas do filme Cidade de Deus. À direita, o Dadinho (menor infrator), e à esquerda, o mesmo, adulto 

denominado por ele mesmo por Zé Pequeno, influenciando outro menor a cometer um crime. 
Cenas de ficção que retratam a realidade 

 

Zé Pequeno ganhou fama e atravessou o tempo, vindo encontrar uma outra figura do cinema 

contemporâneo: o “herói” Capitão Nascimento, do longa Tropa de Elite, de José Padilha. Há 

na rede um vídeo em que o “herói” entrevista o “vilão”80: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Há ainda charges, grafites, caricaturas e matérias sobre um personagem que se transformou 

                                                        
79  Disponível em: http://segurasepuder.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html. Acesso em 12. 
09.2013. 
80 Vídeo disponível em: http://www.videosdahora.com.br/videos/download_video.asp?cod=5462.Acesso em 

12.09.2013. Transcrição da entrevista em anexo. 

http://segurasepuder.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html.
http://www.videosdahora.com.br/videos/download_video.asp?cod=5462.Acesso
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em emblema de “criminoso hediondo”. Como símbolo, Zé Pequeno transforma-se em matéria 

textual a ser lida no interior da cultura, nos pactos estabelecidos entre falante e ouvinte; 

escritor e leitor, ou seja, nos diálogos que tecem as representações cotidianas. Nesse diálogo, 

o personagem do longa de Meirelles acalma um leitor mediano, que prefere vê-lo à luz do 

criminoso lombrosiano. 

 

Assim sendo, teríamos, enquanto sociedade, apenas que garantir os mecanismos punitivos 

com rigor, mesmo a despeito, por exemplo, dos violentos dados que demonstram o racismo e 

o extermínio da população negra no Brasil e na América, de modo geral. O pacto social 

estabelecido prefere ignorá-los e pedir redução da maioridade penal, criminalizando crianças 

e adolescentes, sem, ao menos, refletir sobre a realidade adversa que se abate sobre seus 

corpos: 

 
Atualmente, continuam morrendo como moscas, de fome ou de doenças 
curáveis, as crianças indígenas da Guatemala, da Bolívia e do Peru, e são 
negros oito de cada dez meninos de rua assassinados pelos esquadrões da 
morte nas cidades do Brasil. A última lei Virgínia em 1972, mas, nos Estados 
Unidos, a mortalidade dos bebês negros é duas vezes maior do que a dos 
brancos, e são negros quatro de cada dez adultos executados na cadeira 
elétrica, ou por injeção, comprimidos, fuzilamento ou forca. (GALEANO: 
2011, p.65) 

 

É necessário compreender ainda a seletividade do sistema penal, no Brasil, onde as leis e todo 

o aparato militar se organizam para punir indivíduos, às vezes mesmo sem práticas delituosas, 

indivíduos estes que possuem cor, lugar de moradia, modo de vestir, gosto musical e origem. 

Assim, desde a colonização, vamos observar nos países da América Latina, a instituição de 

sistemas penais genocidas, pautados pelo racismo como princípio estruturante. (FLAUZINA, 

2008). Além disso, temos outros fatores sociais a chamar à baila de reflexão, como 

escolaridade, origem, sexualidade, poder de consumo, etc. Paralelamente, temos aspectos 

emocionais a serem pensados, uma prática que não é comum em nossos dias: refletir sobre as 

subjetividades, muito menos as daqueles sujeitos invisíveis ou indigestos. Afinal, bandido não 

tem sentimentos. A sentença já foi dada. Podemos então dizer que continuamos a ler os “Zé 

Pequenos” sob os aparatos teóricos que elaboram, para nossa sociedade, a imagem de 

criminoso, sem ao menos restituir-lhes o direito de contar suas histórias/memórias e sem 

tentar entendê-las.  



128 
 

3.2 Sandro através das lentes: ângulos e leituras 

 

 
Os olhos da favela 

 
O retrato da favela tem só uma imagem, mas cada olho tem uma interpretação pra 
essa imagem. 
Meus olhos veem quando eu olho pra favela almas tristes sonhos frustrados, 
esperanças destruídas, crianças sem futuro, vejo apenas vítimas de dor. 
Os olhos do gambé veem traficantes com AR-15, lançador de granada, vagabundas 
drogadas, mães solteiras, desempregados embriagados no balcão do bar, 
adolescentes viciados, pivete com pipa, com rojão avisando que os homi tão 
chegando, veem em cada barraca um esconderijo, uma boca, em cada senhora de 
cabelo branco uma dona Maria mãe de bandido. 
Os olhos do político veem presos ignorantes, ingênuos, marionetes de manuseio 
simples, a faca e o queijo, o passaporte pra Genebra, o talão de cheque especial, o 
tapete vermelho pra loja da Mercedes, o tamanco, a bolsa, o vestido, o modes e o 
vibrador da sua puta, um mar de peixes cegos que sempre mordem o mesmo anzol. 
Os olhos do boy, esses não veem nada, nenhum problema, não veem fome, as 
rebeliões, os aviões com droga, o tráfico de arma, as escolas sem telhado, lousa, 
professor, segurança, o jovem sem acesso a livro, quadra esportiva, centro cultural, 
os ossos no cemitério clandestino, as vítimas da brutalidade da polícia, o povo 
esquecido e desassistido, os olhos do boy só são capazes de enxergar na imagem da 
favela o medo, o medo em forma de HK na ponta do seu nariz. 
E você, truta? O que seus olhos veem quando olham pra favela? 

(Eduardo Dum-dum)81 
 

O olho é a primeira câmera na mão do fotógrafo, do cineasta ou do documentarista. Mas, 

como olhar não é apenas ver, a câmera na mão do artista não é apenas registro, ela é a lança a 

desafiar sentidos, na nossa ciranda contínua do ver, ser visto e fazer-se ver, que ronda os 

nossos modos de viver e existir. Assim sendo, a percepção das coisas não é fixa, embora 

eivada de formulações prepostas, advindas dos caminhos semânticos já percorridos pelo 

sujeito. A epígrafe ilustra esse deslocamento do olhar nas malhas discursivas do cotidiano de 

uma sociedade marcada pelo racismo, pela disputa das classes sociais, pelo universo do poder 

e pela leitura pré-concebida de um espaço geográfico, como a favela. São inúmeras visões 

para um mesmo fenômeno, diferentes interpretações para o mesmo sujeito. Essa angústia – de 

um autor marginal – encontra acolhimento nas reflexões de uma jovem sobrevivente do 

“massacre da Candelária”82: “A gente pede que a sociedade enxergue a gente com outro rosto, 

porque se eles enxergar a gente com o rosto que ele mesmo bota a imagem na gente... a gente 

num vai a lugar nenhum”. 

 
                                                        
81 In: FERREZ. Literatura Marginal. Talentos da escrita periférica. São Paulo: São Paulo: Agir, 2005, p.29. 
82 Trecho de depoimento colhido no documentário aqui em análise. 
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A jovem reafirma a concepção aqui colocada de que um mesmo fenômeno não se aquieta em 

uma única leitura, ou seja, o “ver o outro” possui muitas faces. Nas relações de troca e 

significância, o real e suas possíveis leituras/narrativas/percepções só poderão ser apreendidas 

através de “projeções”. Essas nos levariam à “cintilação do real”, dado que “nenhum código, 

qualquer que seja, será capaz de domá-la, porque ela a todos eles resiste. É só através dessa 

cintilação que a alteridade pode ser vivida em sua inteireza”. (LIMA, 2004, p. 127). A 

alternativa, então, é buscar a experiência do outro para vê-lo, através do diálogo constante 

com os nossos repertórios. 

 

Assim, nesses trajetos contemporâneos de “disputa pelo controle das representações” 

(HAMBURGER, 2005, p. 209), o cinema se interpõe, propondo caminhos – documentais e 

ficcionais, poéticos e reais – no mínimo contraditórios, no ir e vir entre o estigma e a ruptura, 

isso porque a arte permite ver e rever, transitar no tempo, atribuir vozes. Se estendermos isso 

ao jogo cinematográfico, podemos dizer que o real se apresenta móvel e, então, “o sentido de 

uma imagem depende, portanto, daquelas que a precedem no filme e a sua sucessão cria uma 

nova realidade que não é a simples soma dos elementos empregues”. (MERLEAU-PONTY 

apud VIEGAS, 2008, p. 33). O mesmo acontece com a percepção dos fenômenos e da 

história, eles pressupõem uma interação com quem vê/percebe/compreende/analisa. Eis o jogo 

infindo da leitura. 

 

Há, portanto, nesse âmago, um trilhar de autores e leitores que se afinam e se rejeitam na 

construção do que é lido e do que se dá a ler. Afirmamos isso por partir do princípio de que 

toda leitura é dialógica, interativa e plussignificativa, pois depende da escolha do autor, dos 

dispositivos técnico-linguísticos que este utiliza e ainda do repertório que marca a 

subjetividade de ambos, tão logo, nenhuma criação artística e nenhuma percepção da mesma é 

neutra ou inocente. Ela é o resultado das interações sócio-histórico-culturais entre os 

polileitores.  

 

Já que os sentidos são construídos, em uma sociedade marcada por batalhas de poder (classe, 

gênero, raça, geração, sexualidade, etc), a busca por atribuir significação é também um busca 

por ser visto. Na nossa sociedade silenciar é invisibilizar. Desse modo, historicamente, pôde 

fazer-se ouvir e ver quem deteve o poder, nos tendo sido mostradas, preponderantemente, as 
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narrativas dominantes, que ganharam visibilidade e foram reproduzidas. Nesse entremeio, as 

narrativas subalternas iam sendo elaboradas e, ao mesmo tempo, perseguidas e controladas, 

como forma mesmo de manutenção da ordem e do poder instituído pelas classes mais 

favorecidas. Do que podemos depreender, com um passeio na história das “histórias”, que é 

longa, árdua e sangrenta a luta por voz, vez e representação nos países colonizados. Assim, 

como afirma Esther Hamburguer, 

 
A disputa pelo controle das representações que existe no mundo inteiro, no 
Brasil assume significados específicos, uma vez que o controle sobre o que 
será representado, como e onde, está imbricado com os mecanismos de 
reprodução da desigualdade social. A hipótese é a de que diferentes filmes e 
programas de televisão no registro da ficção e do documentário, expressam 
diferentes formas de “apropriação dos mecanismos de produção da 
representação”. (2005, p. 197) 

 

A arte, nesse contexto, aparece gerando identidades e possibilidades de pertencimento. A 

câmera e sua capacidade de reprodutibilidade aparecem, então, como instrumento potente do 

ver/perceber/transformar a contemporaneidade. E, nesse palco, o cinema acompanha as 

contendas simbólicas entre a apreensão do real e as elaborações ficcionais, em um momento 

em que se observa um imbricamento de gêneros textuais, explosão dos gêneros bio e 

autobiográficos, textos fronteiriços e uma presença forte da produção de documentários. 

Segundo Seligmann-Silva, 

 
A bem da verdade, olhando historicamente, este entrecruzamento do registro 
ficcional com outros derivado da “prosa da vida” é uma constante na história 
da arte e da literatura. Com o Romantismo, a arte se institui como crise e 
impossibilidade de estabelecer seus limites. Portanto, desde o final do século 
XVIII não apenas não sabemos mais dizer onde acaba a arte e onde inicia a 
“vida”, como esta fronteira deslizante passou a ser um tema central das artes. 
O cinema ficcional que se torna documental e o documentário moderno que 
se assume como ficção são manifestações desse fato. (2008, p.97) 

 
 

Nessa fronteira, José Padilha produz e lança, em 2002, o documentário Ônibus 174, cuja 

linguagem o anuncia como uma obra que irá se por entre um pretenso “fato” e a construção 

que o discurso jornalístico fez dele. Dessa maneira, o filme, dialogando com a narrativa 

jornalística, através de um procedimento amplamente investigativo, instaura (ou busca) uma 

nova possibilidade interpretativa sobre o acontecimento, sua representação e os personagens 

tal como construídos. Havia um criminoso formado pela narrativa jornalística e o 
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documentário apresenta ao telespectador um outro sujeito, que se anima discursivamente, ora 

na posição de algoz, ora de vítima, mas sempre humano. 

 

Sabendo que a bipartição vilão-vítima é uma posição enunciativa, o diretor instaura um corte, 

para rever e (re)inventar o sujeito-personagem Sandro Rosa do Nascimento. Padilha não se 

acanha ao afirmar o seguinte:  

 
Meu ponto de partida foi o de um documentarista. Antes de fazer um filme, 
já sei que um documentarista tem uma visão diferente da mídia normal. Não 
porque um seja melhor ou pior do que um repórter de jornal ou televisão, 
apenas porque tem tempo. Meu filme tem dois eixos de história. Poderia 
apenas contar ao longo do tempo o acontecimento policial. Mas, optei por 
fazer o filme com outro eixo, o da vida do sequestrador83. 

 

Ao escolher o foco de sua narrativa, o documentarista escolhe também seu percurso 

discursivo para costurar as pontas da história que almeja contar. Nessa esteira, elege também 

um ponto de vista subjetivo que organiza o processo de criação artística; no documentário não 

é diferente:  

 
Quanto tempo deve se olhar para determinado objeto? O que comentar 
acerca de determinada imagem, que detalhes são importantes nela? Nesse 
ponto, entra a subjetividade do autor e também do personagem, no caso da 
ficção, porque é através da subjetividade do autor que se constrói o 
personagem. (FURTADO, 2005, p. 141)  

 

Conhecemos a história do sequestro do ônibus 174 pelos jornais, e essa narrativa ganhou 

visibilidade mundial. Sabíamos, até o momento, que no dia 12 de Junho de 2000, no jardim 

Botânico – RJ, um assaltante de nome Sandro havia sequestrado e mantido reféns os 

passageiros da linha 174. O episódio terminou com a morte de uma jovem chamada Geísa e a 

do próprio Sandro, que quase foi linchado por populares. De passagem, soubemos também 

que aquele assaltante tinha sobrevivido à chacina da Candelária e ameaçou vorazmente 

“matar geral”, aterrorizando os passageiros detidos. Da história, tínhamos ainda notícia em 

2002 (ano de lançamento do documentário) de que havia sido transmitida ao vivo para o 

mundo inteiro, com ampla repercussão internacional. A movimentação jornalística 

                                                        
83 PADILHA, José. Entrevista publicada na Gazeta Mercantil, em 06.12.2002. Disponível em: 

http://www.renatodelmanto.com.br/casper/Onibus_174_entrevista_Padilha.pdf. Acesso em 13.10.2012. 
 

http://www.renatodelmanto.com.br/casper/Onibus_174_entrevista_Padilha.pdf.
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demonstrou a potência representativa do que se criava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era de conhecimento maior, naquela monta, a versão dos jornais, da polícia, das vítimas e do 

governo. De Sandro, apenas fragmentos do personagem criado por narrativas potentes – 

jornalística, jurídica – e pelo medo que ainda sondava a população. Mas, uma versão não nos 

basta. Como dissemos no início deste tópico, o olhar é múltiplo e, com ele, tornam-se 

múltiplas também as possibilidades de ver. Assim justifica Padilha a escolha da história de 

Sandro: 

 
Todas as pessoas têm um grande valor, todas as histórias são muito 
importantes. Por que, então, só peguei a história dele? Porque ela é capaz de 
gerar lições sobre o Estado brasileiro, coisa que a história da minha vida, da 
vida da Geísa, de outras pessoas não faz. Sandro é um menino de rua no 
limite da miséria, e a história de uma pessoa na condição dele fala sobre 
como o Estado lida com o problema. Por outro lado, ele descambou para a 
criminalidade, foi um delinquente juvenil. A história dele também mostra 
como o Estado lida com os delinquentes juvenis. Ao documentar uma 
pessoa, documento um processo. (PADILHA. op. cit.) 

 

Na busca por documentar essa pessoa-processo, a narrativa de Ônibus 174 se inicia com uma 

tomada panorâmica da câmera sobre a cidade do Rio de Janeiro, acompanhada de trilha 
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sonora forte e de contornos fúnebres, entrecortada de depoimentos de jovens sobre o dilema e 

a dor de morar na rua. O anúncio é de morte e uma voz em off – ainda sem a presença do rosto 

– vai mostrando o problema da rua e seus menores ao telespectador. Logo de início, a câmera 

mostra as belezas da cidade e seus pontos destoantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A narrativa traz à baila outras vozes, que se mostram dissonantes em relação à posição 

jornalística evidenciada até então. Para isso, o cineasta vai montando uma espécie de colcha 
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narrativa, em que se apresentam entrevistados de estampas bem diferenciadas (vítimas, 

amigos, familiares, policiais, educadores, funcionários de presídios). O documentário reúne as 

vozes, mas costura também arquivos, fotos, processos, pareceres que vão levando o 

espectador-leitor não só a visualizar um outro Sandro – diferente daquele dos jornais – mas 

também a analisá-lo e a percebê-lo de outro modo. Nessa tessitura, se oferece uma memória 

ao sujeito mostrado pelo jornal, uma memória que perpassa por seu histórico de morador de 

rua, pelo assassinato de sua mãe, as passagens pela detenção, o cotidiano de furtos no centro 

do Rio de Janeiro e pelas relações afetivas que Sandro construiu. O filme vai mostrando, 

gradativamente, a oposição amor-desamor na valência de um sujeito, pois, como é afirmado 

em um dos depoimentos, o Sandro “veio pra rua criança, cara. Então, ele não teve tempo pra 

ter o amor de ninguém entendeu? Então, o que ele aprendeu na rua foi sobrevivendo”84. 

 

Os depoimentos vão se sucedendo, interpostos a fotos, imagens, tomadas panorâmicas e 

imagens do sequestro cedidas pela televisão. Os depoentes aparecem sempre em um fundo 

escuro, que denota um tom de seriedade, de gravidade até. Durante a fala, não aparecem 

legendas identificatórias. Pelo texto, vamos depreendendo a sua posição enunciativa (se 

vítima, policial, amigo...). Ao longo do filme, os depoimentos continuam se intercalando e se 

sobrepondo, aparecendo, às vezes, no vídeo, a voz por trás de outra imagem. Nesse tecer, cabe 

ao telespectador reconhecer essas vozes pelo tom ou pelo conteúdo e costurá-las às 

informações que já possui. Esses depoimentos não são lineares e, ao mesmo tempo que nos 

trazem o “bandido” e sua memória, nos apresentam à polícia e a seus dilemas, como 

formação, preparo e insatisfação com a profissão. Um deles diz: “Quem quer ser policial? 

Hoje no RJ a pessoa que quer ser policial militar é uma pessoa que não teve inserção no 

mercado de trabalho...”. A artista plástica que trabalhou com Sandro em um projeto social 

rebate: “Eles mataram porque estão acostumados a matar... e sabem que não vai dar em nada, 

porque, quem é que vai defender um Sandro? Quem vai... defender um Sandro? Ninguém!”. É 

desse cruzamento constante que emergem as perguntas a serem associadas ao fato e aos textos 

que nasceram a partir dele. 

 

O que imaginamos de um “bandido”? Como vemos o Sandro? Quais as leituras possíveis? As 

respostas começam a ser dadas pelo próprio criminoso e essa é uma estratégia narrativa do 

                                                        
84 Trecho de depoimento, colhido no documentário. 
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autor. Conforme a análise de Esther Hamburguer, é possível observar que: 
 

Embora nem sempre na mesma ordem, em larga medida o filme segue o 
roteiro  proposto nas intervenções do próprio protagonista, cuja performance 
serve de fio condutor que move a narrativa. O discurso de Sandro, proferido 
em jorros pela janela do ônibus, reconstitui sua trajetória, não como a do 
algoz, jovem bandido negro e violento, que teria ocupado a cena na época, 
mas como vítima da sociedade injusta e desigual em que vivemos. (2005, p. 
203) 

 

A primeira parada do itinerário é na infância daquele sujeito, por meio do retorno a aspectos 

do passado que serão, pela primeira vez, lembrados. Nesse processo de refeitura das 

interpretações, a memória é um elemento chave para a reativação das condições de produção 

do discurso e deslocamento de sentidos. O documentário traz à tona fatos, falas e fotos para 

configurar os movimentos do recoser pedaços de experiências de Sandro. Assim, o 

telespectador fica sabendo que ele viu a mãe ser assassinada brutalmente aos cinco anos, que 

ele nunca conheceu o pai, que fugiu da casa da tia e não foi mais visto por algum tempo, que a 

rua o criou. Um das vítimas narra uma de suas falas repetitivas durante o sequestro: “Ele 

falava que não tinha família, que tinha morrido todo mundo e que não tinha nada a perder”. 

Vamos descobrindo também que o criminoso em voga é um sobrevivente da Chacina da 

Candelária. Assim, a câmera foca na imagem e apresenta a voz de Sandro, corta e discute, 

sequencialmente, a situação dos meninos de rua. As imagens se dispõem emolduradas por 

vozes de fundo que apresentam os dilemas. 
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Ele brada, em jatos de frases e ameaças que anunciam: “Isso aqui não é filme de ação não, 

aqui o bagulho é sério. Vocês não mataram um monte em Vigário Geral e na Candelária? Eu 

tava lá. Pode me filmar legal. Eu tava na Candelária. O bagulho é sério!”. Ou seja, Sandro 

anuncia que ele não tem nada a perder e representa o resto dos processos violentos 

perpretados pelo Estado quando afirma que ele é sobrevivente do massacre que exterminou 

muitos de seus companheiros de rua. O corte nas cenas do sequestro e a posição de se 

dizer/narrar em que se apresenta o criminoso trazem a história desse mesmo homem, contada 

por outras pessoas que, na atualidade, reafirmam que Sandro não tinha coragem de matar. No 

trapézio de imagens, vai saindo o adulto e aparecendo a criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aí, temos dois sujeitos construídos nas fraturas e vácuos das interações narrativas. Afinal, 

como nos lembra Orlandi (2000, p. 33), “todo discurso, na realidade, se encontra na 

confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). É 

desse jogo que tiram seus sentidos”. E essa é a estratégia estruturadora do documentário –  

comparar passado e presente, memória e fato, no sentido de extrair dessa fronteira novos 

sentidos. O espectador é conduzido pelo contador da história a um movimento de escuta e 

análise de depoimentos e imagens que propõem (re)ver aquele protagonista. Trazer elementos 

escondidos do enredo é possibilitar novas maneiras de narrar. 
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Temos Sandro construído agora não pelos signatários de um imaginário formado por uma 

representação do criminoso negro e favelado, mas por outras pessoas que o conheciam e 

possuíam com ele um convívio e, assim, outras impressões e experiências, que vão do 

cotidiano na rua até os duros dias nas detenções, seja enquanto “menor infrator” ou “maior 

presidiário”. As denúncias das condições precárias e toda sorte de privações pelas quais 

passou Sandro são mostradas ao espectador e, segundo Hamburger, “o filme como que 

responsabiliza a todos por, de alguma forma, mesmo que pela omissão pura e simples, 

compactuar com o estereótipo que, em última instância, vitimou Sandro”. (op. cit, p. 203). 

 

Esse arsenal de violências legou a Sandro a invisibilidade pela qual passam meninos de rua, 

criminosos, presidiários, órfãos, entre outros sujeitos. Essa invisibilidade possui consequência 

direta nas ações e percepções que desenvolvemos em sociedade. Assim, o que inicialmente 

era um jovem acuado querendo fingir transformou-se em um grande palco a céu aberto, onde 

este mesmo jovem pôde projetar-se diante das câmeras e encenar o seu último espetáculo. 
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Entre pedir às vítimas que escrevessem no ônibus com batom, alertar que não era um filme de 

ação e solicitar a elas que gritassem e fingissem, Sandro montou, naquela tarde, a peça teatral 

com a qual ficaria famoso:  

 
No último segundo assim, ele falou, com a arma na minha cabeça, ele falou: 
eu não vou atirar pra matar, mas eu vou atirar... e eu quero que todo mundo 
grite... e foi até na hora que deu pra ouvir, acho que abriu uma janela... acho 
que foi a Geísa que abriu, deu pra ver todo mundo gritando... inclusive eu 
estava gritando muito. Ali foi uma encenação. Não deixou de ser uma 
encenação85. 

 

Essa fala da depoente nos mostra o jogo articulado por Sandro para se tornar visível diante 

das câmeras. Ele dizia, entre uma ameaça e outra: “Aê parceiro, pode filmar. Legal. Brasil, se 

liga só, eu tava na candelária”, em tentativas de chamar a atenção para si e se livrar da morte: 

“Se der mole, quando acabar isso daqui, vocês vão me matar. Eu vou morrer de qualquer jeito 

mesmo. Não tenho nada a perder.”. O antropólogo Luís Eduardo Soares chama à atenção 

durante seu depoimento para a situação de invisibilidade por que passam essas 

crianças/meninos/jovens, famintos não só de comida, mas também de serem vistos:  

                                                        
85 Depoimento colhido no documentário em análise. 
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Ali, o Sandro nos despertou a todos nós em todas as salas de visita. Ele 
impôs a sua visibilidade. Ele era personagem de uma outra narrativa. Ele 
redefiniu de alguma maneira o relato social. O relato que dava a ele sempre a 
posição subalterna, de repente é convertido numa narrativa na qual ele é o 
protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandro queria e precisava ser visto, pois “pessoas discriminadas usualmente buscam a 

inclusão plena no universo do que é socialmente visível”. (HAMBURGER, op. Cit., p. 214). 

As câmeras da televisão traziam para ele o olhar. E isso ele não poderia dispensar, é o que 

afirma uma das vozes do documentário: 

 
O prolongamento daquela situação também servia como um espaço de... 
significar alguma coisa pra alguém... como um espaço de mostrar que ele 
tinha poder... de mostrar que ele existia, enfim... e isso era uma coisa tão 
fundamental quanto resolver a situação e sair dali vivo... então, nesse sentido 
as câmeras de televisão importavam pra ele86. 

 

Sandro é uma espécie de Macabéa na transição do século XX-XXI. Como a personagem de 

Clarice Lispector, ele também possuía a “história de uma inocência pisada e anônima”87, 

                                                        
86 Trecho de depoimento do documentário Ônibus 174. 
87 Entrevista de Clarice Lispector ao programa de Júlio Lerner. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=aIflu42J_U0 

http://www.youtube.com/watch?v=aIflu42J_U0
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marcada pela invisibilidade e pelo desejo de aparecer, o que só acontece na hora mesma da 

morte, a única “hora de estrela” de ambos. O narrador Rodrigo S. M., de A hora da estrela 

(LISPECTOR, 1998), nos informa sobre Macabéa: “A pessoa de quem eu vou falar é tão tola 

que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao 

menos a olham (p. 16); “Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior 

nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando (…) o seu viver é ralo” (p. 23); “Para 

as pessoas, ela não existia” (p. 63). Como Macabéa, Sandro também é um sujeito socialmente 

invisível e só é visto no momento da morte, mas, no caso desse personagem, ele se antecipa e 

monta um espetáculo diante das câmeras antes que o fim se dê. A narrativa de Ônibus 174 nos 

coloca de frente para os mesmos dilemas que são sociais, mas interferem no pessoal, no 

íntimo, nos sonhos, nos dispositivos emocionais de Sandro, que também desejava uma “hora 

da estrela”. A narrativa contestadora proposta na película nos convida a colocarmo-nos no 

lugar desse famoso criminoso das páginas da crônica jornalística e policial, mas, dessa vez, o 

espectador se coloca na mesma posição do narrador Rodrigo S. M., de A hora da estrela, que 

afirma: “Vejo a nordestina se olhando ao espelho e – um rufar de tambor – no espelho aparece 

meu rosto cansado e barbudo. Tanto nos intertrocamos” (op. cit., p. 22). A proposta do 

documentário é essa intertroca entre o telespectador e o criminoso Sandro Rosa do 

Nascimento. 

 

A morte de Sandro – como a da personagem clariceana – é um sintoma social de um conjunto 

de problemas, que se expressam na biopolítica contemporânea do direito de fazer morrer-

deixar viver. Se fosse ele um jovem branco e de classe média teria tido igual fim? Sandro foi 

asfixiado no camburão da polícia, ou seja, tão assassinado como Geísa, mas a morte do 

criminoso será pouco lamentada em uma sociedade, cujas narrativas constroem o vilão pelo 

ódio. As falas do filme revelam: “Fosse o que fosse. As chances de as outras pessoas saírem 

bem daquilo tudo ali eram maiores do que as dele. Morto ou preso, ele ia levar a pior”; “Eles 

queriam vingança; eles queriam levar pra casa um pedacinho do Sandro, de repente”; “Eles 

foram pra cima do cara pra pegar mesmo... tanto que ali chegou a ter empurra-empurra com a 

PM. A população gritando: mata, mata, mata!” (grifos meus). O filme nos mostra essa 

dicotomia ao apresentar as imagens dos enterros de Geísa e Sandro. 
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Não que o ódio não exista no momento do acontecimento, do assassinato da jovem Geísa. 

Porém, lembremos que tivemos dois homicídios naquela tarde, mas, um deles não foi sequer 

lamentado, porque, para Sandro, a morte antecede a esse episódio, uma vez que representa um 

incômodo a menos em um mundo onde “viver é luxo” (LISPECTOR, op. cit., p. 86). O estado 

de biopolítica atual obnubila as necessárias perguntas: afinal quem é Sandro e o que ele 

representa em nossa sociedade? O que esse criminoso, em especial, diz sobre o nosso país? 
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Nesse turbilhão, as narrativas que alimentam o ódio e seus personagens nos impelem à 

“desmemoriação” das subjetividades, pois é mais cômodo culpar sempre o outro. Para isso, 

tais narrativas lançam mão do dispositivo trágico, pois, nele, 

 
na medida em que ocorre a catarse, dá-se também um traçamento de 
fronteiras identitárias: os bons são separados dos maus, os honestos dos 
falsos, as boas nações das más nações, e assim por diante. No cinema, um 
meio popular e nascido com total compatibilidade para a indústria cultural 
que lhe é coetânea, este dispositivo não tem deixado de se desdobrar e 
frutificar. O cinema funciona como uma espécie de multiplicador da 
capacidade do dispositivo trágico. (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 96) 

 

A população busca esse dispositivo, como pontua a voz de um policial no documentário: “O 

pessoal que tava ali... eles queriam ver um espetáculo... e o espetáculo diz o seguinte: o final é 

a morte do bandido! Isso é coisa comum na nossa sociedade” (grifos meus). Essa sociedade 

ainda busca a relação herói-bandido construída pelo gênero western, no qual o herói possui 

todos os atributos para lidar com o mal. Para o personagem violento, o fora-da-lei, existe 

sempre um castigo,  

 
...não importando se este castigo para ser executado exigiu também a 
violência extrema e mais uma dúzia de mortes. Este modelo utiliza do 
dispositivo trágico a ideia de uma justiça sistêmica, ou seja, quem fez o mal 
tem de pagar. O sistema corretivo é baseado no modelo pré-institucional da 
justiça de sangue: o olho por olho”. (SELIGMANN-SILVA, op. cit., p. 103) 

 

Assim, sendo Sandro um fora-da-lei, teve o merecido final, para os leitores ansiosos. Quanto a 

Sandro, a rasura de fazer-se ver no momento último fez com que ele se transformasse em um 

personagem até hoje lembrado. É certo que essa rasura se faz presente também por se ancorar 

na cultura do medo que se instaura em nossos tempos, crescentemente, mas, nesse jogo de 

violências incessantes, o medo torna-se a arma nas mãos de quem “nada tem a perder”. O 

depoimento do antropólogo Luís Eduardo Soares, presente no documentário, é direto: 

 
Esse menino com essa arma pode produzir em nós, no outro qualquer, um 
sentimento, que é o sentimento do medo, um sentimento negativo, mas um 
sentimento, através do qual ele recupera a visibilidade, reconquista presença, 
reafirma a sua existência social e a sua existência humana. Há um processo 
aí de autoconstituição, uma estética da autoinvenção que se dá pela 
mediação da violência, da arma, de modo perverso, como se tivesse um 
pacto fáustico, em que o menino troca o seu futuro, a sua vida, a sua alma, 
por assim dizer, por esse momento efêmero e fugaz, de... de glória, a 
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pequena glória de ser reconhecido... 
 

Através do medo nos olhos dos que o observavam, Sandro demarca-se enquanto personagem, 

como ocorre com a “mulher negra, descendente de escravos”, cujo poema aparece transcrito 

no livro de Homi Bhabha (2007, p. 78), O local da Cultura: 

 
(...) 
Um dia aprendi 
uma arte secreta, 
Invisibili-Dade, era seu nome. 
Acho que funcionou 
pois agora vocês olham 
mas nunca me veem. 
Só meus olhos ficarão para vigiar e assombrar 
e transformar seus sonhos  
em caos. 

 

Do mesmo modo, a história que Sandro cria, apesar de perversa, é a potência rasurante de seu 

dilema da visi-invisibilidade, num contexto em que “a presença das câmeras imobilizou a 

polícia e mobilizou o sequestrador. (HAMBURGER, op. cit, p. 205). Personagens criados, as 

histórias se propagaram e ganham as ruas na forma de tipos e mitos a circular entre leitores, 

afinal, nunca é demais lembrar que tais tipos e mitos ganham vida própria e passam a 

conviver e serem (re)citados em novos acontecimentos. Na era da mídia e da propagação de 

informações, esse trânsito pode se tornar tão potente quanto, no outro gume, perigoso. Sandro 

não foi esquecido. Foi atualizado pelo filme de Bruno Barreto Última Parada 174 e é 

constantemente relembrado por jornais e revistas, como aconteceu no aniversário de uma 

década do episódio. As manchetes de jornais, o relembraram: 
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Observamos, no mundo contemporâneo, uma certa hipnose pelo real, instituindo-se uma 

trama em que, como anota Jacques Lacan (1985)88 o real aparece como suporte da fantasia, 

enquanto essa protegeria o real. Nesse contexto, não há imagem sem mise en scène, através de 

um jogo de câmeras que ora direciona o olhar, ora é direcionado por ele. E é nesse ínterim, 

que os sujeitos subalternos se insurgem na luta por políticas de representação e por condições 

de produção da própria visibilidade. É nesse entremeio que as rasuras narrativas impõem 

novas presenças. 
 

Zé Pequeno e Sandro apareceram para o Brasil no mesmo ano, 2002. Nesse período, o debate 

sobre a violência e seus produtos estava intenso. Algumas narrativas dispersavam heróis e 

vilões pelo imaginário cultural. Outras, davam conta de coser novas e diferentes linhas de 

histórias ainda não contadas. Mais de uma década depois, o país ainda os guarda, associando 

metáforas e símbolos que vinculam esses personagens a dilemas atuais. Frequentemente, são 

usados em torno da discussão sempre premente do extermínio do homo sacer89 do nosso 

convívio, para garantir a tão sonhada integridade dos nossos corpos. 

 

                                                        
88 Reflexão presente na obra: O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, de 1964 
89 Utilizamos o termo aqui na acepção cunhada por Giorgio Agamben. Símbolo utilizado pelo autor, para 

discutir o sujeito contemporâneo, a partir de uma figura do direito romano que, tendo cometido um crime 
hediondo, fica excluído de todos os direitos civis e torna-se matável, mas não pode mais ser sacrificada 
segundo os ritos de punição. 
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Nos dois filmes, um criminoso e um dilema. Em Cidade de Deus, o personagem choca pela 

violência, mas o filme apresenta uma tese confortável para o leitor: a responsabilidade do 

criminoso recai sobre si mesmo, o que se estrutura na oposição do foco narrativo Buscapé 

versus Zé Pequeno. Em Ônibus 174, o autor fez uma escolha, partindo da premissa de que, se 

já havia quem condenasse Sandro à pena capital, faltava buscar elementos para a sua 

absolvição. Instaurou-se o contraditório e, com ele, a condição de análise. 

 

O dispositivo trágico é utilizado ainda – e amplamente – hoje pela polícia e pelos grupos de 

extermínio, que vitimam, sobretudo jovens negros, índígenas e periféricos. Nesses tempos, 

rasurar discursos dominantes mantidos pelo poder simbólico é pauta diuturna. Logo, numa 

sociedade marcada pela forte divisão de classes, pelo racismo e pela violência aos grupos 

subalternos, a arte, e especialmente, a arte da imagem, pela sua capacidade de propagação 

junto ao público, aparecem como ponto-chave para a construção de novas subjetividades.  
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SAINDO DE CENA... 
 

Nos movimentos do mundo 
Requerer perdas e danos 
É abrigar desenganos 
Sem amor e sem perdão 
Nos horizontes do mundo 
Não haverá movimento 
Se o botão do sentimento 
Não abrir no coração  
 
Paulinho da Viola. Canção 

Nos horizontes do mundo 

 

Vivemos tempos difíceis. Assim, a frase do profeta José Datrino, “gentileza gera gentileza” 

nunca foi tão necessária; afinal, só haverá movimento “se o botão do sentimento”, como diz a 

epígrafe, possibilitar o exercício do afeto, do respeito ao outro e a suas práticas, por mais 

diferentes que elas pareçam. Esse é um exercício que requer, inicialmente, vasculhar os vãos 

dos discursos e formular novas interpretações para as práticas histórico-culturais. De acordo 

com Gayatri C. Spivak (2010), “...aquilo que é pensado, mesmo em branco, ainda está no 

texto e deve ser confiado ao Outro da história” (p. 83), afinal, “tornar o pensamento ou o 

sujeito pensante transparente ou invisível parece, por contraste, ocultar o reconhecimento 

implacável do Outro por assimilação” (idem). 

 

Desse modo, chamamos a atenção para os perigos sociais de silenciamento dos sujeitos, na 

condição de outro abjeto, inatingível. As experiências de alteridade não têm sido, assim, 

possíveis no exercício da cidadania brasileira, desde a colônia. Observamos, desde então, 

estratégias autoritárias de enfraquecimento daqueles que representam um obstáculo ao 

regozijo do poder dominante, como mulheres, negros, indígenas, pobres, homossexuais; e 

daqueles que merecem o extermínio, segundo uma leitura bastante particularizada, a exemplo 

de loucos, criminosos, deficientes, ou os que uma certa casta científica julgou/julga anômalos 

e/ou delinquentes. Enquanto sociedade, a experiência dominante brasileira se especializou em 

excluir, produzindo, para tanto, discursos, aparelhos institucionais e mecanismos ideológicos 

que legitimassem os processos de exclusão. Ao mesmo tempo, as investidas subalternas se 

especializaram em resistir, produzindo um jogo simbólico-prático de opor sua voz frente ao 

silêncio imposto. 
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As narrativas simulam, desse modo, a produção de símbolos necessários à 

manutenção/contestação do status quo dentro do arcabouço de disputas que eclodem, desde 

então, por aqui: disputas raciais, de classe, de gênero, de geração, etc. Mas há entre os 

subalternos tipos que, de tão alijados, são excluídos mesmo dentro da subalternidade. Por 

isso, transformam-se em álibis do extermínio, ao longo do processo histórico. Dentre estes, 

estão os loucos, os criminosos, moradores de rua, mendigos, portadores de algumas doenças e 

também os portadores do que a medicina considerou por muito tempo “deficiência”. Eles 

deveriam ser encarcerados e retirados do convívio social para proteger quem está “livre”, 

configurando uma espécie de “mortificação ou mutilação do eu” (GOFFMAN, 2013) 

 

Nesse contexto ocidental, narrar a história de um criminoso pressupõe um dilema ético, 

principalmente na atualidade, pois, conclamar a subjetividade dessa figura pode sugerir a 

defesa de um sujeito que “não mereceria viver”, segundo um certo imaginário popular. Não 

por acaso, temos quatro personagens mortos ao final, e nesse sentido as narrativas aqui 

analisadas reiteram a máxima do mundo “real” e confortam um leitor acostumado com os 

desfechos clássicos, nos quais, o vilão precisa morrer. Mesmo entendendo que estas narrativas 

avançam no que tange às experiências de subjetividade que retiram os personagens do lugar 

naturalista, elas também o fazem quando os mantêm no lugar final da morte. Essa 

contradição, ao determinar o fim necessário para estes personagens, parodiando o real, 

mostra-nos também a dicotomia da ficção no trânsito entre a descrição e a reelaboração dos 

“fatos”. Os quatro sujeitos assassinados dizem muito do que pensamos deles enquanto 

metáforas de um mundo marcado pela violência sobre o outro, seja deles, seja dos demais 

sujeitos sociais, para os quais estas mortes se justificam. 
 

Ora, as outras três histórias, embora fictícias encontram a de  Sandro (Ônibus 174), porém 

esta é a única que começa a ser narrada após o sujeito estar morto e é a que publicamente 

pode assumir um compromisso com a realidade. Uma tarefa que oferece armadilhas ao 

documentarista, pois até a narrativa mais próxima dos fatos pressupõe escolhas do narrador. 

Afinal, “registrar uma vida real é uma grande responsabilidade, compreende uma enorme 

quantidade de dilemas morais, éticos em cada etapa da filmagem: no enquadramento, na 

iluminação, na edição de som e, principalmente, na montagem” (FURTADO, 2005, p. 109). 

Isso ocorre porque as escolhas narrativas irão propor um certo arquétipo de personagem. Do 

outro lado, o três personagens, embora oriundos da ficção, convivem nas nossas relações 
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ideológicas cotidianas, uma vez que os enredos literários e cinematográficos emergem dos 

fragmentos do nosso estar no mundo. Não quero aqui ser advogada de defesa em suas 

condenações, mas é necessário pontuar que os crimes desses símbolos-personagens-alegorias 

e as formas de narrá-lo/tratá-lo dizem muito de nós.  

 

O medo tornou-se, na sociedade brasileira, uma espécie de motor que alicerça acordos de 

sobrevivência entre os grupos. Nesse contexto, os mais fortes tentam exterminar os que 

consideram um incômodo ao seu livre trânsito. E isso ocorre sem que se avalie as reais causas 

e consequências de tais atos. Estabeleceu-se, assim, uma espécie de guerra pelo direito de 

viver – e de matar quem oferece obstáculo ao bem viver. Nessas batalhas, têm tombado, no 

Brasil, jovens negros, mulheres, indígenas, mendigos, homossexuais, etc. Os mapas de 

violência envolvendo tais minorias são assustadores90.  

 

Na ocasião da escrita da conclusão desta tese, duas imagens circulantes nas redes sociais e na 

web chocaram, fascinaram e dividiram a opinião pública. A primeira mostra um homem 

negro, com problemas mentais, que foi amarrado a um poste por duas horas para ser 

“contido”. O fato ocorreu em Crato-CE e, durante o período, virou atração de passantes e 

curiosos91.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
90 Ver dados disponíveis em: http://www.mapadaviolencia.org.br/, para o ano base 2013. 
91 Imagem e reortagem disponíveis em: http://revistaforum.com.br/blog/2014/02/preto-pobre-e-com-

problemas-mentais-e-amarrado-a-um-poste-por-duas-horas/. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/,
http://revistaforum.com.br/blog/2014/02/preto-pobre-e-com-
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A segunda imagem mostra a foto de um adolescente de 15 anos, também negro, que, acusado 

de furtos no Rio de Janeiro, foi espancado e teve uma orelha decepada por um grupo de 

motoqueiros, “brancos e bem vestidos” segundo ele, e depois amarrado nu a um poste92. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografia causou ainda mais polêmica, ao vir acompanhada das seguintes declarações de 

uma jornalista do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), Rachel Sherazade, um dia após o 

ocorrido e o consequente pronunciamento das organizações ligadas aos Direitos Humanos: 
 

O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que ao invés de prestar queixa 
contra os seus agressores, ele preferiu fugir, antes que ele mesmo acabasse preso. É 
que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta 
incríveis 26 assassinatos a cada 100.000 habitantes, que arquiva mais de 80% de 
inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até 
compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha... o que 
é que resta ao cidadão de bem, que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é 
claro! O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de 
uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E aos 
defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, 
eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil: adote um bandido!93 

 

Essa imagem e a declaração da jornalista formam um núcleo simbiótico daquilo que 
                                                        
92 Imagem e reportagem disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/jovem-que-foi-amarrado-nu-

a-poste-no-rio-teme-sair-de-abrigo,278ceebdd0614410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html.  
93 O comentário e detalhes sobre o caso pode ser lido, entre outros sites, no seguinte endereço eletrônico: 

http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sbt-comentario-polemico-de-rachel-sheherazade-de-
responsabilidade-dela-11524549.  

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/jovem-que-foi-amarrado-nu-
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sbt-comentario-polemico-de-rachel-sheherazade-de-
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discutimos até aqui. Quando vi e ouvi, saltaram à mente, explicações teóricas, análises 

acadêmicas, mas, com maior força e trepidar me ecoaram perguntas que evocaram uma 

memória silenciada: Quem é esse garoto? Tem mãe, tem pai, irmãos, amigos? Foi à escola, 

teve caderno, brincou de esconde-esconde, ou teve um brinquedo tecnológico? Se ele fosse 

um jovem branco teriam-no colocado nessa condição? Se fosse um filho da classe média que 

tivesse acabado de cometer um crime considerado hediondo, estaria preso ao poste e 

estampado nessa foto? Quem está amarrado é um jovem carioca ou o personagem construído 

que merece ser sacrificado em nome da justiça, como declarou a jornalista? 

 

Nunca o biopoder e seus desdobramentos biopolíticos sobre o qual teoriza Foucault foram tão 

necessários na análise do processo histórico brasileiro. Vivemos um estado que gerencia o 

direito do deixar viver-fazer morrer. A morte se torna sentença possível para quem anda pelas 

ruas à mercê da explosão dos estilhaços do apelo ao consumo, com suas consequências. Logo, 

institui-se uma cultura do medo, na qual, como afirma Giorgio Aganbem, o jargão “por razões 

de segurança, funciona como argumento de autoridade”94. Tudo é válido em nome da 

segurança, inclusive o extermínio respaldado pelo Estado. Todos estamos vulneráveis a esse 

estado de alerta permanente. A violência em nossa sociedade possui raízes profundas, pois 

somos o resultado de um processo autoritário que se inicia no modelo de família pautado pelo 

patriarcalismo, que vigora nas sociedades ocidentais, conforme nos alerta o movimento 

feminista. A tirinha de Quino95 nos propõe pensar: 

 

 

                                                        
94 Artigo “Como a obsessão por segurança muda a democracia”, publicado pelo “Le Monde Diplomatique” e 

disponível em: http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1568. 
95 QUINO. Toda mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 307. 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1568.
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Assim como a tira, o refrão da canção entoada por MV Bill e Charlie Brown Jr, Respeito é 

pra quem tem, referenciando os versos do rapper Sabotage, nos leva a refletir que a situação 

atual é resultante de nossas próprias práticas e escolhas históricas. 

 

Quando o ódio dominar não vai sobrar ninguém 
O mau que você faz reflete em mim também 
Respeito é pra quem tem... Pra quem tem!  

 
O crime e a criminalidade, na sociedade brasileira, apresentam características peculiares que 

advêm do processo colonizador. Os quatro personagens mortos metaforizam o silêncio a que 

são relegados nas negociações simbólicas. O que eles têm a dizer sobre si? Somos capazes de 

perguntar? A autora desta tese, para não incorrer no risco de usar uma voz não autorizada para 

responder, deixa a resposta com o sujeito, no caso Fernandinho Beira-mar: “Eu sou o monstro 

que vocês criaram!”96. 

 

Aliado a esta fala, podem aparecer como respostas as alegorias que foram aqui mostradas e 

analisadas nesse estudo. Qual voz emerge desses criminosos? A forma que vislumbramos os 

Zé Pequenos, Raels e Sandros são olhares construídos também por eles ou por estilhaços de 

discursos que povoaram a sua representação? Ouvi-los deve fazer parte do nosso cotidiano?  

Como os processos de subjetivação que os formaram dão notícias de nossos dilemas 

coletivos? Ou seja, se eles emergem de símbolos e personagens construídos, em que momento 

permitiremos a eles serem personagens autobiográficos? Mais do que respostas, esses 

emblemas contemporâneos da cultura brasileira nos trazem perguntas sobre o nosso fazer 

social e humano. 

 

Comumente, ao abrir essa discussão, deparo-me com questões como: e se fosse alguém da sua 

família? Prontamente respondo: “isso estaria no âmbito do emocional e do subjetivo; só no 

calor do acontecimento para saber”! O crime não é um problema individual, é um dilema 

social e, desse modo, a representação de quem os comete e as punições ofertadas a cada um, 

com suas injustiças e especificidades, dão notícias da sociedade que temos.  

 

Não podemos esquecer que “o desafio, portanto, é desenvolver uma prática e pedagogia dos 
                                                        
96 Apud HAMBURGER, Ester (op. cit). “Sabemos que ao menos um deles, Fernandinho Beira-mar, que de 

alguma maneira participou da produção de Notícias, é autor da frase antológica, proferida para um repórter, 
antecipando nosso tema: “Eu sou o monstro que vocês criaram”. (p. 201-202) 
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meios de comunicação, através das quais as subjetividades possam ser vividas e analisadas 

como parte de uma prática transformadora de emancipação” (STAM & SHOHAT, 2006, p. 

470). As consequências dos silenciamentos respingam nos nossos modos de ser/existir, o que 

nos leva a afirmar que, em tempos tão difíceis, nunca foi tão necessário tomar – nem que seja 

de assalto – as condições de produção da representação para, assim, inebriar os nossos 

processos educativos, artísticos e políticos de novos olhares, voltados ao Outro. 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTA DE CAPITÃO NASCIMENTO A ZÉ PEQUENO 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Ele é um traficantezinho de merda, que vende maconha pros 
playboyzinhos que financiam a porra da violência, pra depois eu ter que subir no morro pra 
limar as cagadas. 
 
ZÉ PEQUENO: Espera aí, armaram pra mim, me convidaram pro programa do Tobber... 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Cala a boca rapaz... aquele aspiro encontra-se hospitalizado, 
porque infelizmente a merda da pistola que me pra trabalhar tava avariada. Enquanto a 
corregedoria não me afastar, eu comando entendido? 
 
ZÉ PEQUENO: Entendido senhor! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Entendido? 
 
ZÉ PEQUENO: Entendido senhor! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Interrogo hoje, Dadinho. 
 
ZÉ PEQUENO: Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Dadinho, seu nome é Dadinho. Seu nome é Dadinho, seu merda! 
Seu merda. 
 
ZÉ PEQUENO: Ah, qual é compadre, Tu não pode me bater não e os direitos humanos? 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Direitos, claro... se preferir eu te meto uma bala na testa e a 
gente chama um médium pra tu reivindicar teus direitos. 
 
ZÉ PEQUENO: Mas, num era um lance de entrevista... como é que eu vou falar se tu só fica 
me batendo, saco. 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: É pra já! Zero oito traz o saco. 
 
ZÉ PEQUENO: Eu falo, eu falo, eu falo! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Cadê o baiano? 
 
ZÉ PEQUENO: Que baiano? 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: O baiano caralho. O baiano que manda nessa porra toda. Cadê 
ele? 
 
ZÉ PEQUENO: O ACM? Mas, mas... ele morreu. Num tem...  
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CAPITÃO NASCIMENTO: Seu balinha de amendoim desgraçado. O senhor é um fanfarrão. 
Tá zoando comigo? Cadê o baiano, seu filho da puta? 
 
ZÉ PEQUENO: O Gil tá no Ministério da Cultura. O Caetano tu pergunta pra Luana... eu 
quero ir embora desse programa. 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Claro! 005, leva o meliante pro outro programa de TV 
 
ZÉ PEQUENO: Qual? 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Dança no gelo, Domingão do Fautão. 
 
ZÉ PEQUENO: Não! Não! Não me machuca mais não. Dá só tapa. Só tapa! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Cansei de você seu merda! Bate na bola, soco na cara. Seu maior 
ódio? 
 
ZÉ PEQUENO: Bróder, eu odeio PM... debista, Pmdebista. 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Tu tá de sacanagem comigo. 
 
ZÉ PEQUENO: Não senhor! Não senhor! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Um sonho? 
 
ZÉ PEQUENO: Cara, conseguir acabar com a poli... ahn, política corrupta. Boa noite! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Pro pessoal de casa. Pra você a noite mal começou. Onde é que 
tá o baiano? 
 
ZÉ PEQUENO: Num sei! 
 
CAPITÃO NASCIMENTO: Onde é que tá o baiano? Onde é que tá o baiano? 
 


