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RESUMO 

 

Neste trabalho, aproximo os campos do cinema e da história verificando de que maneiras o 

cinema documentário brasileiro contemporâneo aborda as questões da escala de abordagem e 

da construção das personagens em sua narrativa fílmica. Ao fazer isso, inspiro-me em 

conceitos e reflexões da micro-história italiana e apoio-me em alguns conceitos e reflexões do 

cinema e da história e das ciências humanas, de maneira geral, para analisar o filme O rap do 

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

desse filme em específico, busco compará-lo com demais produções brasileiras do gênero 

documentário – principalmente da segunda metade do século XX e do século XXI. Dedico, 

assim, especial atenção ao Cinema Novo, passando por algumas obras referenciais dos anos 

1970 e 1980, para me deter com nova atenção ao período contemporâneo (pós-Retomada). No 

que diz respeito ao referencial teórico, trabalho principalmente com as discussões em torno da 

microanálise e da variação de escalas de abordagem, além dos conceitos de personagens 

como: “tipos sociológicos”, “locutores auxiliares” e personagens individualizadas. 

Palavras-chave: história, cinema, documentário, escala, personagens. 
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

In this research, I approach the concepts of cinema and history in order to figure out the ways 

Brazilian contemporary documentary cinema deals with scale of approach and character’s 

construction in films narratives. Beginning with the movie O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas (Paulo Caldas and Marcelo Luna, 2000), I compare it with other Brazilian 

productions of the documentary genre – especially the second half of the twentieth and 

twenty-first century. Thus, I give special attention to the Cinema Novo (New Cinema), going 

through some reference works of the 1970s and 1980s, to, finally, stop me with new attention 

to the contemporary period (post-Retomada) [post-Resume]. About the theoretical references, 

I work mainly with the discussions about the micro-analysis and range variations, in addition 

to the concepts of characters such as: "sociological types," "auxiliary speakers" and 

individualized characters. 

Keywords: history, cinema, documentary, scale, characters. 
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Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é partir do filme documentário longa-metragem brasileiro O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) para 

realizar uma reflexão que aproxime os estudos no campo da história com o cinema, 

propriamente. A hipótese inicial aqui levantada é de que o cinema documentário brasileiro 

contemporâneo (visto aqui como pós-Retomada, ou seja, a partir de 1995) vive um período 

em que se pode perceber em parcela significativa e relevante de suas obras uma predileção 

pelo individual, pelo particular e, muitas vezes, pelo único. Em outras palavras observo certa 

tendência do documentarismo nacional em abandonar o olhar globalizante, totalizante, macro, 

em favor de uma escala de abordagem reduzida, da microanálise. 

Contudo, antes de adentrar com mais profundidade nessa discussão, creio que seja 

relevante evidenciar aqui os fios (ou seriam os rastros?) que me conduziram à delimitação 

final em um único objeto de análise, ou seja, em uma única obra cinematográfica: O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Evidentemente, isso não significa que outros 

filmes não vão ser discutidos e/ou levados em consideração neste debate. Todavia, ao 

observar uma proposta de pesquisa que inicialmente mostrou-se pretensiosa e, de certa forma, 

até mesmo megalomaníaca – como acontece em muitos projetos em fase preliminar até 

mesmo entre os mais experientes, certas vezes – acredito que seja salutar descrever os 

caminhos percorridos até a delimitação desse recorte final. 

Inicialmente, vale salientar que, apesar de ser um mestrando em história, minha 

formação originária (graduação) é em jornalismo, pela Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT), em Cuiabá. Aliás, foi na vivência dessa graduação que me despertei para o cinema, 

passando a enxergar essa manifestação artístico-cultural como arte, como detentora de um 

rico potencial para pesquisas teóricas e, ainda, como possibilidade de atividade profissional. 

Assim, posso dizer que desde 2005 (ano de início da minha graduação) venho aprimorando 

meu olhar para com o cinema – e, mais especificamente, o cinema documentário –, buscando 

leituras, reflexões e, esporadicamente, realizar minhas próprias experiências produtivas 

enquanto documentarista (entre outros). Dessa forma, ainda que apenas como “curioso”, 

inicialmente, sempre busquei manter, desde então, algumas leituras relativas a essa temática. 

Em 2011, iniciei um curso de pós-graduação lato sensu em História Cultural: 

Imaginário, Identidades e Narrativas, pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em 
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Goiânia. Ao final do curso, deveria defender em seminário um artigo, como trabalho de 

conclusão. Assim, chegando à situação de precisar de um tema para minha pesquisa, deparei-

me então com a possibilidade de realizar uma reflexão mais aprofundada sobre o cinema 

documentário brasileiro (ao menos, com mais profundidade a que havia me proposto, até 

então). Dessa forma, voltei a leituras antigas e passei a realizar outras novas, em busca de uma 

temática mais específica e que pudesse ser aplicada aos estudos em história. Ou seja, eu 

buscava um objeto. 

Enfim, o despertar para esta pesquisa surgiu quase que acidentalmente na leitura do 

livro Filmar o real: Sobre o documentário brasileiro contemporâneo, de Consuelo Lins e 

Cláudia Mesquita (2008). Numa passagem dessa obra, do meio para o final do livro, as 

autoras afirmam: 

 

Em termos de abordagem, o que podemos identificar na maioria dos filmes 

citados até este ponto do livro é, primeiramente, uma tendência à 

particularização do enfoque: ao invés de almejarem grandes sínteses, 

análises ou interpretações de situações sociais mais amplas, os 

documentários buscam seus temas através do recorte mínimo, abordando 

experiências e expressões estritamente individuais. As composições são 

variadas, mas há, de todo modo, uma valorização da subjetividade do 

homem comum. Muitos filmes se relacionam com experiências socialmente 

demarcadas (moradores de uma localidade, por exemplo), evitando o ensaio 

que poderia, a partir de características transversais ou generalizações, 

relacionar tais experiências àquelas de outros indivíduos ou grupos, pela via 

da interpretação ou do diagnóstico. 

As experiências são, de um modo geral, tratadas como irredutíveis. Nem 

típicas, nem exemplares, tampouco extraordinárias. Ao contrário: únicas, 

singulares. O valor, aparentemente, está no “registro” e no trato respeitoso 

com elas, expondo suas particularidades – e não no olho que vê mais longe, 

relacionando-as à conjuntura e a outras experiências, ou à estrutura social, 

com suas potencialidades e problemas. São raros tanto os trabalhos que 

buscam explicações previamente estabelecidas, como era freqüente nos 

documentários dos anos 60, quanto os filmes investigativos que constroem e 

expõem interpretações a partir do desenrolar de um processo ou percurso 

[...]. (LINS e MESQUITA, 2008, pp.49-50). 

 

Esse trecho por si só chamara a minha atenção, todavia, ele vinha acompanhado da 

seguinte nota de rodapé: 
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Karla Holanda indica uma tendência à particularização do enfoque no 

documentário contemporâneo brasileiro em seu artigo “Documentário 

brasileiro contemporâneo e a micro-história” (2004) – tendência que ela 

compara à metodologia da micro-história, em oposição às macroanálises, no 

campo de estudo da história. Evitando estruturar seu discurso na forma do 

diagnóstico, a micro-história buscaria seus temas a partir da abordagem de 

situações singulares, indivíduos ou pequenos grupos. (LINS E MESQUITA, 

2008, pp.49-50). 

 

A associação à micro-história não foi explorada pelas autoras, sendo apenas uma breve 

citação. Todavia, como eu havia realizado uma disciplina sobre micro-história durante o 

curso, essa referência despertou-me para a possibilidade de fazer um trabalho dialogando o 

cinema documentário brasileiro contemporâneo com a micro-história italiana e os debates em 

torno da mesma, a partir dos anos 1970. Partindo daí, fui ao artigo Documentário brasileiro 

contemporâneo e a micro-história, de Ana Karla Holanda, então mestra em Multimeios pela 

Unicamp (na época da publicação do artigo, e não de minha pesquisa) 1 , publicado 

originalmente em formato impresso na Revista Devires – Cinema e Humanidade, em 2004.  

A análise de Holanda é uma comparação entre obras do cinema brasileiro 

contemporâneo e do Cinema Novo. O trabalho deixa bem claro que existe a possibilidade de 

um estreitamento entre as duas áreas (cinema e história) por meio de um trabalho 

transdisciplinar apoiando-se na micro-história e no cinema documentário. Contudo, o trabalho 

de Holanda, apesar de ter sido originalmente publicado em 2004 (ou seja, há mais de dez 

anos), parece ser um caso isolado no que diz respeito às pesquisas acadêmicas que buscam 

trabalhar com o cinema documentário brasileiro contemporâneo e a micro-história italiana 

(ou, pelo menos, eu não tive acesso a outros trabalhos com essa temática, com essa relação 

interdisciplinar específica). 

Portanto, ainda em 2011, pareceu-me uma possibilidade muito convidativa a de 

aventurar por dois temas que me despertavam bastante interesse particularmente e, ainda, com 

um potencial riquíssimo até então pouco explorado no que se refere às reflexões teórico-

acadêmicas. E foi assim, portanto, que escrevi o artigo intitulado Tendência micro-histórica 

do cinema documentário brasileiro contemporâneo. Seguindo os passos de Holanda, eu 

                                                           
1Atualmente, Karla Holanda é professora do Bacharelado em Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós-

graduação em Artes, Cultura e Linguagens, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); doutora em 

Comunicação, pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde estudou a produção documentária 

independente, centrando-se no Programa DocTV; mestra em Multimeios pela Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), onde desenvolveu pesquisa que resultou no livro Documentário nordestino: mapeamento, 

história e análise (ANNABLUME, 2008). (http://lattes.cnpq.br/2822736880722647). 

http://lattes.cnpq.br/2822736880722647
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relacionava o cinema documentário brasileiro pós-Retomada com as obras desse gênero 

produzidas pelo Cinema Novo, apontando uma tendência do documentarismo nacional em 

optar por escalas reduzidas ao invés de uma busca pela compreensão macro, global, 

totalizante do fenômeno ou do objeto. 

Partindo de uma lista de 117 filmes documentários brasileiros no formato longa-

metragem lançados no cinema entre os anos de 1996 e 2007 (lista contida no livro de Lins e 

Mesquita e feita a partir do site Filme B 2 ), escolhi algumas obras que considerava 

representativas para essa discussão. São elas: O Velho: a história de Luiz Carlos Prestes 

(Toni Venturi, 1997); Fé (Ricardo Dias, 1999); Notícias de uma guerra particular (João 

Moreira Salles e Kátia Lund, 1999); Babilônia 2000 (Eduardo Coutinho, 2000); Barra 68: 

sem perder a ternura (Vladimir Carvalho, 2001); Ônibus 174 (José Padilha, 2002); Um 

passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2003); 33 (Kiko Goifman, 2004); Glauber, o filme: 

labirinto do Brasil (Silvio Tendler, 2004); Estamira (Marcos Prado, 2006); Cartola: música 

para os olhos (Lírio Ferreira e Hílton Lacerda, 2007); e Santiago (João Moreira Salles, 2007). 

A proposta do trabalho foi abordar essa possível tendência micro-histórica do cinema 

documentário brasileiro contemporâneo analisando principalmente questões referentes à 

escala de abordagem. No entanto, como dito anteriormente, para fazer essa análise, foi 

necessário estabelecer uma relação com obras de um período anterior da cinematografia 

nacional. Portanto, escolhi o Cinema Novo e alguns clássicos do gênero documentário 

produzidos nesse período, ou seja, principalmente nos anos 1960. São eles: Arraial do Cabo 

(Paulo César Saraceni, 1959); Aruanda (Linduarte Noronha, 1960); Garrincha: alegria do 

povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1963); Maioria absoluta (Leon Hirzman, 1964); 

Viramundo (Geraldo Sarno, 1965); Opinião pública (Arnaldo Jabor, 1967); e O país de São 

Saruê (Vladimir Carvalho, 1971). 

Além desses, utilizei ainda o filme Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 

1984), por tratar-se de uma obra referencial e paradigmática da cinematografia brasileira (e 

até mesmo mundial) no gênero documentário. Todavia, vale ressaltar que, ainda que eu tenha 

escolhido como corpus desse trabalho obras clássicas (no caso do Cinema Novo e de Cabra 

marcado para morrer) e relevantes para a análise buscada, a delimitação desse recorte foi de 

sistemática muito frágil, de certa forma. A composição do corpus foi estabelecida 

                                                           
2 O site Filme B é um dos mais importantes portais do mercado cinematográfico brasileiro (www.filmeb.com.br).  

http://www.filmeb.com.br/
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principalmente a partir de exemplificações, análises e reflexões contidas na bibliografia 

utilizada para minha pesquisa e, ainda, por gosto pessoal meu.   

Assim, após a apresentação do trabalho, me deu uma espécie de peso na consciência 

por não haver buscado uma delimitação do corpus da pesquisa por meio de um critério mais 

“imparcial” e “objetivo”, como recortes temporais, por exemplo. Em outras palavras, era 

como se eu tivesse simplesmente me apropriado de filmes que me servissem à análise – seja 

para comprovar minha hipótese, seja para exemplificar casos que contradiziam minha 

hipótese ou apresentavam-se como exceção. Além disso, naturalmente eu ignorei uma vasta 

quantidade de filmes que, obviamente, eu não assistiria e muito menos analisaria com mais 

profundidade – tanto por falta de tempo, quanto por dificuldade ou mesmo impossibilidade de 

ter acesso a essa mais de centena de filmes documentários longa-metragem brasileiros 

produzidos a partir da Retomada. Isso sem falar de outras produções do Cinema Novo 

ignoradas, ou mesmo de outras produções do século XX que não fossem automaticamente 

ligadas a esse movimento. 

No entanto, apesar dessas fragilidades constatadas a posteriori, o trabalho realizado 

fomentou um diálogo possível entre o cinema documentário e a micro-história italiana e abriu 

as portas para uma possibilidade de pesquisa mais aprofundada, podendo ser aplicada a um 

projeto para mestrado. Logo, para atender às necessidades e expectativas de um projeto de 

pós-graduação stricto sensu, foi necessário realizar alguns avanços. Dessa forma, embora não 

descartando a micro-história como referência, pareceu-me mais apropriado analisar algumas 

mudanças paradigmáticas no documentário brasileiro contemporâneo em relação ao Cinema 

Novo como um fenômeno “maior”, ligado à crise da subjetividade das ciências humanas a 

partir da segunda metade do século XX– em que os modelos explicativos e as pretensões de 

teorias gerais entram em crise –, e das mudanças paradigmáticas das próprias artes e do 

cinema, especificamente. Até mesmo porque arrisco dizer que a maioria dos documentaristas 

brasileiros sequer ouviu falar em micro-história italiana3. 

Enfim, realizei o projeto de mestrado A micro-história italiana e o cinema 

documentário brasileiro contemporâneo (1996 – 2007): escala de abordagem e narrativa e 

com o mesmo fui aprovado no Programa de Pós-Graduação em História da UFG. Mas, para 

levar esta pesquisa adiante, era necessário (e urgente) resolver esse problema de recorte, de 

                                                           
3 No caso de Marcelo Luna e Paulo Caldas (os diretores de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas), em conversa com os dois, perguntei a eles se os mesmos haviam ouvido falar em micro-história. 

Caldas desconhecia e Luna afirmou ter ouvido falar, embora não soubesse muita coisa a respeito. 
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delimitação de corpus de pesquisa – ainda não muito bem delimitado. Portanto, como a ideia 

era criar um sistema de comparação entre o Cinema Novo – que considero o primeiro 

momento realmente significativo do cinema documentário brasileiro, como veremos neste 

trabalho – e o cinema contemporâneo, foi necessário estabelecer um critério sistemático para 

a delimitação de um recorte para ambos os períodos. Consciente de que toda delimitação de 

corpus para pesquisa é arbitrária e inerentemente excludente, busquei uma tentativa de recorte 

através de alguns critérios objetivos. Descrevo aqui o processo. 

Como dito anteriormente, minha lista inicial referente ao cinema brasileiro 

contemporâneo continha 117 documentários longas-metragens, lançados entre os anos de 

1996 e 2007 nos cinemas. Trabalhar com um corpus tão grande – ainda que tentador – 

evidentemente mostrou-se inviável (embora, confesso, eu tenha alimentado durante certo 

tempo essa pretensão). Inviável não apenas por tratar-se de uma quantidade muito grande de 

filmes para uma pesquisa de mestrado, mas, principalmente, por considerável parte dessa lista 

ser composta por obras de difícil acesso, não sendo muitas delas disponibilizadas no acervo da 

Cinemateca Brasileira4 e não sendo (a princípio) encontradas para compra ou locação em lojas 

especializadas e nem mesmo acessíveis para visualização ou download na internet (ainda que 

ilegalmente, por meio de pirataria virtual). 

Assim, para estabelecer um corpus que tornasse viável a pesquisa e que estabelecesse 

um recorte o mais possivelmente sistemático, busquei como referência o festival É Tudo 

Verdade5, o mais importante evento do Brasil e da América Latina destinado ao cinema 

documentário. O É Tudo Verdade iniciou-se em 1996 e vem sendo realizado anualmente 

desde então, exibindo e premiando documentários brasileiros e internacionais. A primeira 

edição não contou com mostra competitiva, mas, a partir da segunda edição, em 1997, o 

evento passou a contar com júri oficial de premiação, destinando prêmios aos melhores filmes 

nacionais e internacionais das mostras competitivas. Dessa forma, decidi escolher os dez 

filmes brasileiros médias e longas-metragens vencedores das dez primeiras edições 

competitivas do festival (ou seja, de 1997 a 2006). 

                                                           
4 A Cinemateca Brasileira surgiu a partir da criação do Clube de Cinema de São Paulo, em 1940. O Clube foi 

fechado pela polícia do Estado Novo. Após várias tentativas de se organizarem cineclubes, foi inaugurado, em 

1946, o segundo Clube de Cinema de São Paulo. Seu acervo de filmes constituiu a Filmoteca do Museu de Arte 

Moderna (MAM), que viria a se tornar uma das primeiras instituições de arquivos de filmes a se filiar à FIAF – 

Fédération Internationale des Archives du Film (www.fiafnet.org), em 1948. Em 1984, a Cinemateca foi 

incorporada ao governo federal como um órgão do então Ministério de Educação e Cultura (MEC) e hoje está 

ligada à Secretaria do Audiovisual. (www.cinemateca.gov.br). 
5Site do festival É Tudo Verdade:www.itsalltrue.com.br.  

http://www.fiafnet.org/
http://www.cinemateca.gov.br/
http://www.itsalltrue.com.br/
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Analisando a lista das obras brasileiras premiadas nesse período, percebe-se que em 

1999, como não havia ainda uma separação das mostras para melhor documentário brasileiro 

nos formatos média e longa-metragem e curta-metragem (o que aconteceria somente a partir 

de 2002), pela primeira e única vez um curta ganhou o principal prêmio nacional do evento: A 

pessoa é para o que nasce (Roberto Beliner, 1998). No entanto, como neste ano ainda era 

possível obras nacionais participarem tanto da competitiva brasileira quanto da internacional, 

o longa paulista Nós que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo Masagão, 1998) ganhou o 

prêmio de Melhor Documentário da Competição Internacional. 

Assim, para trabalhar apenas com obras nos formatos média ou longa-metragem (no 

recorte referente ao cinema brasileiro contemporâneo), escolhi as obras vencedoras da 

categoria Melhor Documentário da Competição Brasileira dos anos 1997, 1998, 2000 e 2001; 

o citado filme brasileiro vencedor da categoria Melhor Documentário da Competição 

Internacional em 1999; e os vencedores da categoria Melhor Documentário da Competição 

Brasileira: Longa ou Média-Metragem dos anos de 2002 a 2006 (dessa forma, excluindo o 

curta de Beliner do recorte final). Portanto, a lista das dez obras do cinema documentário 

brasileiro contemporâneo selecionadas como corpus de pesquisa deste trabalho seria 

composta por (em ordem de participação/premiação no festival É Tudo Verdade): O Velho: a 

história de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi, 1997); Geraldo filme (Carlos Cortez, 1998); 

Nós que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo Masagão, 1998); Notícias de uma guerra 

particular (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999); A negação do Brasil (Joel Zito Araújo, 

2000); Rocha que voa (Eryk Rocha, 2002); O prisioneiro da grade de ferro: auto retratos 

(Paulo Sacramento, 2003); A alma do osso (Cao Guimarães, 2004); Aboio (Marília Rocha, 

2005); e Caparaó (Flávio Frederico, 2006). 

Todavia, como esse trabalho desejava uma comparação do cinema documentário 

brasileiro contemporâneo com as obras desse gênero produzidas no Cinema Novo, foi 

necessário também estabelecer critérios e delimitar o corpus referente aos filmes desse 

período. Afinal, manter essa comparação tem certa relevância na compreensão do contexto do 

documentarismo nacional. Assim, para chegar a esse segundo recorte, inicialmente, eu 

estabeleci uma lista de diretores do Cinema Novo. A partir da bibliografia utilizada sobre esse 

movimento, especialmente do texto de Maria Socorro de Carvalho (2006), cheguei aos nomes 

dos seguintes cineastas: Nelson Pereira dos Santos e Ruy Guerra (considerados os principais 

precursores do movimento); Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César 

Saraceni, Leon Hirszman, Cacá Diegues, David Neves, Eduardo Coutinho, Walter Lima Jr., 
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Arnaldo Jabor, Roberto Santos, Luís Sérgio Person, Gustavo Dahl e Vladimir Carvalho. Além 

disso, levei em consideração dois dos principais cineastas do Cinema Marginal e que também 

realizaram documentários no mesmo período – e que chegam a ser citados por Carvalho como 

integrantes de uma última geração do Cinema Novo. São eles Rogério Sganzerla e Júlio 

Bressane. 

Listando as obras do gênero documentário desses cineastas, independente do formato 

(curta, média ou longa-metragem) e da época de lançamento, cheguei a um número de 76 

filmes (de acordo com pesquisa no portal de cinema IMDb6). Evidentemente, deve-se levar 

em conta que essa é uma listagem de filmes feita a partir de um site não acadêmico e, 

portanto, passível de erros – ainda que sirva como bom patamar de referência e conte (ao 

menos) com as principais obras de cada um desses cineastas listados. Além disso, deve-se 

considerar que muitos desses cineastas seguiram em atividade (mais ou menos intensa) após 

as épocas referentes ao Cinema Novo e ao Cinema Marginal, chegando, inclusive, a 

produzirem no período de Retomada. Todavia, apesar dessas fragilidades, é uma lista válida e 

serviu-me como ponto de partida. 

Enfim, a partir dessa lista documentários, selecionei apenas as obras realizadas no 

período de efervescência do Cinema Novo (independente do formato curta, média ou longa-

metragem ou de ter sido feito para cinema ou televisão). Dessa forma, são filmes produzidos 

principalmente nos anos 1960, com inclusão de alguns trabalhos do final dos anos 1950 e 

outros do início dos anos 1970. A lista foi reduzida então para 29 filmes. No entanto, alguns 

desses filmes não estão disponibilizados na Cinemateca Brasileira e não foram (a princípio) 

encontrados para compra ou locação em lojas especializadas ou mesmo visualização ou 

download na internet. Dessa forma, a lista final referente às obras do Cinema Novo fechou-se 

finalmente em 17 documentários (entre curtas, médias e longas-metragens) e incluía o 

trabalho de nove diretores: Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni, 

Leon Hirszman, David Neves, Arnaldo Jabor, Vladimir Carvalho, Rogério Sganzerla e Júlio 

Bressane. Contudo, é importante ressaltar que, ainda que essa delimitação fosse 

inevitavelmente excludente, ela abrangia alguns dos principais documentários do Cinema 

Novo citados na bibliografia a qual eu tive acesso. 

A lista “final” de documentários do Cinema Novo que comporiam o corpus desta 

pesquisa ficara, portanto, em: O poeta do castelo (Joaquim Pedro de Andrade, 1959); O 

                                                           
6 Site do IMDb: www.imdb.com.  

http://www.imdb.com/
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mestre de Apipucos (Joaquim Pedro de Andrade, 1959); Arraial do Cabo (Paulo César 

Saraceni, 1960); Garrincha: alegria do povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1963); Maioria 

absoluta (Leon Hirszman, 1964); Mauro, Humberto (David Neves, 1964); Amazonas, 

Amazonas (Glauber Rocha, 1965); O circo (Arnaldo Jabor, 1965); Maranhão 66 (Glauber 

Rocha, 1966); Documentário (Rogério Sganzerla, 1966); Bethânia bem de perto: a propósito 

de um show (Júlio Bressane, 1966); Opinião pública (Arnaldo Jabor, 1967); 1968 (Glauber 

Rocha, 1968); Brasília: contradições de uma cidade nova (Joaquim Pedro de Andrade, 1968); 

Nelson Cavaquinho (Leon Hirszman, 1969); HQ (Rogério Sganzerla, 1969); e O país de São 

Saruê (Vladimir Carvalho, 1971). 

Assim, esse corpus de pesquisa até então estabelecido – ainda que com suas 

fragilidades 7 , como todo recorte – me parecia levar em conta obras relevantes de dois 

períodos importantes da cinematografia nacional. Portanto, fazia-me acreditar ser uma escolha 

plausível e que possibilitava discussões importantes – o que não é um equívoco. Todavia, esse 

corpus era ainda um problema a ser resolvido, pois continuava vasto. Ainda que a proposta 

não fosse estabelecer uma análise “evolutiva” e linear da produção cinematográfica do gênero 

documentário no Brasil – o que significa mais de um século de produção –, essa delimitação 

mostrava-se inviável, pois se trata aqui de uma pesquisa de mestrado (e de um prazo de dois 

anos para execução), o que torna perigoso arriscar-se a analisar devidamente quase trinta 

filmes.  

Ademais, havia a consciência cada vez maior de que eu não poderia ignorar as 

fragilidades da delimitação do Cinema Novo como movimento cinematográfico. Delimitar 

escolas, movimentos, correntes ou qualquer tipo de unidade em ciclos de produção 

cinematográfica é um problema sempre presente na bibliografia/historiografia sobre o cinema 

(em qualquer parte do mundo). Portanto, foi preciso romper com a ideia de uma dicotomia 

entre o cinema documentário contemporâneo e o documentarismo no Cinema Novo, pois se 

tornou visível que não há uma unidade entre os filmes e cineastas desse “movimento”. Da 

mesma forma, nas obras do período pós-Retomada, principalmente, em que se percebe um 

volume muito maior de produções, realizadas por artistas sem a vinculação geográfica, de 

                                                           
7Uma constatação que aponta a fragilidade desse recorte e que percebi apenas posteriormente foi a exclusão do 

filme Aruanda (Linduarte Noronha, 1960) dessa lista, ou seja, de um documentário que, como veremos adiante,  

é primordial para o Cinema Novo. Além disso, a lista excluiu ainda o filme Viramundo (Geraldo Sarno, 1965), 

que é um filme importante na discussão a que me proponho a fazer e muito usado por Jean-Claude Bernardet 

para discutir os conceitos de personagens “tipos sociológicos” e “locutores auxiliares” (como veremos no 

capítulo 2). 
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grupo ou estética que existia durante o Cinema Novo, essa impossibilidade de agrupamento 

unitário mostrou-se muito mais evidente. 

Além disso, foi preciso romper definitivamente com a ideia de uma evolução linear do 

cinema documentário brasileiro e perceber certas transformações como fenômenos que são 

repletos de rupturas, contradições, particularidades, exceções, entre outras características. Em 

suma, para entender a “evolução” do documentarismo nacional, esse “fenômeno” teve que ser 

visto como algo muito mais complexo. Ainda, ao analisar os filmes, propriamente, pareceu-

me necessário refletir não apenas questões referentes à escala de abordagem, mas também à 

narrativa, uso das personagens, entre outros – como poderá ser observado posteriormente, 

neste trabalho –, o que exigiria uma atenção mais detalhada acerca das obras escolhidas.  

Da mesma forma, foi preciso romper com a ideia de um marco inaugural desse cinema 

mais apegado ao espaço da microanálise (do individual, do particular), como eu julgava ser a 

obra Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1984). Analisando, por exemplo, o 

curta-metragem Di-Glauber (Glauber Rocha, 1977), percebo uma obra impactante tanto por 

sua temática – a morte e os ritos funerários do artista plástico Di Cavalcanti – quanto por suas 

inovações e experimentações estéticas, mas que, além disso, opta pelo espaço do individual e 

rompe com a ideia da compreensão total, da elucidação aprofundada do contexto. Por outro 

lado, percebo que grande parte dos documentários contemporâneos mantém fortemente 

características da narrativa clássica e opção pela compreensão de um fenômeno macro, 

totalizante – o que não significa ser “melhor” ou “pior” do que os que buscam romper com 

essa visão. 

Portanto, quanto mais me debruçava sobre as obras cinematográficas e a bibliografia, 

mais eu era obrigado a incorporar um “olhar foucaultiano”, que enxerga a complexidade 

dessas “microrrelações”. Da mesma forma, era cada vez mais obrigado a realizar um “jogo de 

escalas” para atentar-me à complexa relação entre uma obra específica vista isoladamente e o 

seu contexto. E, assim, ia percebendo que embora supostamente exista uma tendência por 

parte do cinema documentário brasileiro de privilegiar o espaço da microanálise, isso não é 

algo isolado ou mesmo original dentro do percurso do cinema brasileiro nos séculos XX e 

XXI. Além do mais, essa característica não pode ser vista como um abandono de elementos 

mais comumente associados ao Cinema Novo ou mesmo ao cinema documentário clássico, 

como o olhar macro. 
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Aliás, é importante ressaltar que o Brasil vive hoje um período de intensa produção de 

obras cinematográficas do gênero documentário. Situação essa inserida em um fenômeno 

mundial de crescimento da produção audiovisual a partir da expansão do acesso às novas 

tecnologias digitais para produção e exibição de áudio e vídeo – o que vai muito além da 

simples explicação pelo barateamento dos custos. A partir da segunda metade dos anos 1990, 

o Brasil produziu centenas de filmes documentários longas-metragens para cinema e uma 

quantidade imensamente maior e de difícil – ou quase impossível – mapeamento de 

documentários curta-metragem e de obras para televisão, internet, etc. Portanto, buscar um 

estudo de viés quantitativo-qualitativo que comprovasse ou não a hipótese inicial de uma 

tendência micro-histórica do cinema documentário brasileiro contemporânea seria 

praticamente impossível. 

Com essas dúvidas na cabeça, mas seguindo com a realização do mestrado, cursando 

as disciplinas, lendo e pesquisando sobre o meu “objeto” (ainda não tão definido), 

conversando com meus orientadores e refletindo muito, deparei-me com um trecho do livro É 

tudo cinema: 15 anos de É Tudo Verdade – escrito por Amir Labaki, o idealizador e diretor 

do festival É Tudo Verdade – em que ele apontava uma lista dos dez “clássicos” do 

documentarismo brasileiro. Essa lista foi preparada na edição do evento de 2000, ou seja, na 

efervescência de um novo milênio que viria, encerrando o século do cinema. Na ocasião, 

foram convidados 39 especialistas em cinema documentário, entre críticos e realizadores, e 

chegou-se aos dez títulos mais importantes desse gênero cinematográfico produzidos no 

Brasil. 

Como afirma Labaki, nessa pesquisa “foram citadas obras realizadas entre 1929 e 

1999. Os dez títulos mais votados incluíram três produções dos anos 1960, duas da década de 

1970 e cinco realizadas nos anos 1980” (2010, p.68). E os filmes eleitos nesta pesquisa são 

(em ordem cronológica): Aruanda (Linduarte Noronha, 1960); Garrincha: alegria do povo 

(Joaquim Pedro de Andrade, 1963); Viramundo (Geraldo Sarno, 1965); O país de São Saruê 

(Vladimir Carvalho, 1971); Di-Glauber (Glauber Rocha, 1977); Mato eles? (Sérgio Bianchi, 

1983); Imagens do inconsciente [trilogia] (Leon Hirszman, 1983-1986); Cabra marcado para 

morrer (Eduardo Coutinho, 1984); Jango (Silvio Tendler, 1984); e Ilha das Flores (Jorge 

Furtado, 1989). Vale ressaltar que nenhuma dessas obras foi realizada a partir da Retomada. 

Pode-se perceber nessa eleição um dos precursores do Cinema Novo brasileiro 

(Linduarte Noronha), além de outros cinco diretores intimamente ligados à primeira geração 
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desse movimento (Joaquim Pedro de Andrade, Geraldo Sarno, Vladimir Carvalho, Glauber 

Rocha e Leon Hirszman) e de Eduardo Coutinho, também de carreira iniciada nesse contexto. 

Assim, nota-se a importância do Cinema Novo para o documentarismo brasileiro – ainda que, 

como aponta Labaki, alguns desses títulos listados transcendam esteticamente a vinculação 

automática ao movimento. Contudo, é um indício de que a opção pela comparação entre o 

cinema documentário brasileiro contemporâneo e o documentarismo do Cinema Novo é uma 

escolha plausível e condizente, apesar das fragilidades. 

Portanto, após deparar-me com esses dez títulos, decidi descartar a lista que havia 

fechado anteriormente referente ao Cinema Novo e adotar essa nova, com os dez clássicos, 

visto que a mesma continha obras de um período intermediário entre o Cinema Novo e a 

Retomada (final dos anos 1970 e os anos 1980). Dessa forma, meu novo recorte passou a ser 

composto pelos dez maiores clássicos do documentarismo nacional e os dez longas ou 

médias-metragens brasileiros premiados nas dez primeiras edições competitivas do É Tudo 

Verdade. Parecia-me, enfim, existir um recorte viável e sistemático para análise comparativa. 

Entretanto, buscando coletar as fontes cinematográficas que delimitariam o corpus de análise 

para a pesquisa, não tive acesso a uma dessas obras (a trilogia Imagens do inconsciente). 

Porém, riscar esse filme da lista não me parecia uma perda relevante em termos de 

possibilidade comparativa entre essas diferentes épocas. Assim, trabalhar com dezenove 

filmes parecia-me uma boa situação. 

No entanto, quando o tão procurado recorte “objetivo” parecia enfim ter sido 

delimitado, uma série de dúvidas que há tempos martelava no fundo de minha cabeça foi 

ganhando cada vez mais força. Será que é este mesmo o caminho? Não soa estranho um 

trabalho que nasce inspirado na micro-história trabalhar com um corpus de quase vinte filmes 

de diferentes épocas e diretores? Não estaria eu justamente buscando o contrário do que a 

micro-história se propõe a fazer, ou seja, não estaria eu buscando uma compreensão 

globalizante, tentando reconstruir um processo forçando uma linearidade? Não estaria eu 

privilegiando a compreensão de um contexto macro e ignorando as possibilidades de uma 

microanálise, de me debruçar mais exaustivamente sobre um caso individual? 

Enfim, com essas e tantas outras dúvidas e questionamentos em mente, optei, 

finalmente, por uma decisão mais radical: trabalhar com um único filme documentário. E, 

curiosamente, a escolha foi por O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, uma 

obra que em nenhum momento havia feito parte de qualquer lista ou recorte até então 
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delimitado. Tomei essa decisão depois de produzir o artigo ‘O rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas’: as personagens no cinema documentário brasileiro, feito como 

trabalho de conclusão da disciplina Ideologia das formas narrativas – que eu cursei no 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG). Portanto, 

contrariando qualquer ingenuidade da minha parte nesta busca por um recorte que fosse mais 

sistemático ou objetivo, acabei optando por um filme através de critérios talvez muito mais 

subjetivos e que, justamente, atendessem a minha necessidade e vontade de pesquisa. A 

escolha por esse filme deu-se, primeiramente, por tratar de uma obra que eu gosto bastante 

(por diversos motivos), mas, principalmente, por ser um documentário que dá abertura para 

diversas possibilidades de discussão dentro dos temas sobre os quais eu vinha me propondo 

debruçar. 

O filme de Paulo Caldas e Marcelo Luna é uma produção nordestina (como foi grande 

parte das produções do Cinema Novo) e que trabalha com uma temática social semelhante aos 

filmes desse movimento de meados do século XX do cinema brasileiro (desigualdade social, 

violência, criminalidade, etc). É portanto um filme que mantém algumas características do 

documentarismo do Cinema Novo, embora seja radicalmente diferente em tantas outras – 

como veremos nesta dissertação. Além disso, é um trabalho cinematográfico que, apesar de 

sua qualidade técnica e estética, pareceu-me nunca ter sido analisado com mais profundidade. 

Dessa forma, acreditei estar diante de uma possibilidade interessante de trabalhar com mais 

atenção um filme que eu gosto muito e, além disso, explorando uma obra ainda pouco 

analisada, trilhando caminhos novos e, de certa forma, originais. 

Curiosamente, uma das poucas referências ao O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas na bibliografia desta pesquisa (até determinado momento) havia sido uma 

breve citação justamente no livro que “deu origem” a este trabalho (Filmar o real: Sobre o 

documentário brasileiro contemporâneo, de Consuelo Lins e Cláudia Mesquita). No capítulo 

Tendências do documentário contemporâneo, há um trecho em que as autoras falam de obras 

(tanto documentários, quanto ficções) com temática sobre violência, como Notícias de uma 

guerra particular (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999); Como nascem os anjos (Murilo 

Salles, 1998); Orfeu (Cacá Diegues, 1999); Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia 

Lund, 2002); Quase dois irmãos (Lúcia Murat, 2004); Tropa de elite (José Padilha, 2007); e 

Ônibus 174 (José Padilha, 2002) – além da obra estudada nesta pesquisa. Sobre o filme de 

Caldas e Luna, dizem: 



21 
 

 

Na produção documental, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas (2000), de Paulo Caldas e Marcelo Luna, reencontra essa mesma 

temática [a violência] na periferia do Recife a partir da trajetória de um 

matador e de um músico, mas o excesso de fragmentação e uma câmera por 

vezes frenética demais bloqueiam a construção mais consistente dos 

personagens. (LINS e MESQUITA, 2008, p.17). 

 

Esse trecho é o único momento no livro em que as autoras falam sobre essa obra. Isso, 

naturalmente, é muito pouco. Não chega a ser um parágrafo completo. Todavia, a intenção do 

livro é buscar compreender algumas características desse diverso cenário que é o cinema 

documentário brasileiro contemporâneo, num olhar macro. Assim, muitos filmes são apenas 

citados ou brevemente analisados, o que, evidentemente, negligencia muitos aspectos dessas 

obras e chegam a empobrecê-la, como foi, no caso, com o filme que aqui analiso. A meu ver, 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é uma obra muito mais rica do que dá a 

entender essas autoras – inclusive pelo “excesso de fragmentação e uma câmera por vezes 

frenética demais”, como veremos adiante. 

Após a delimitação deste recorte em apenas um único filme, segui com minhas 

pesquisas bibliográficas e não encontrei nada de produção acadêmica especificamente sobre O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, com exceção de um artigo intitulado A 

música no documentário ‘O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas’, de Filipe 

Brito Gama (2012). Contudo, tive acesso a uma dissertação e outros três artigos sobre cinema 

documentário brasileiro que incluem o filme de Paulo Caldas e Marcelo Luna em seus 

recortes. Fora isso, o máximo a que consegui ter acesso foram breves resenhas ou sinopses 

sobre o filme e apenas uma crítica cinefílica um pouco mais elaborada. Portanto, percebo 

nisso um aspecto negativo: o de não poder ter acesso a outras reflexões mais aprofundadas 

sobre o filme. Mas, por outro lado, há um ponto positivo que é a possibilidade de desbravar 

esse caminho inexplorado (ou pouco explorado, ao menos), debruçando-me sobre um filme 

que carece de leitura mais complexa, sem riscos de muita “contaminação” por interpretações 

de terceiros. 

Um fato curioso é que tanto em Lins e Mesquita (2008) quanto nas demais produções 

acadêmicas que falam de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, essa obra é 

sempre citada como parte de uma “gaveta” da recente produção cinematográfica brasileira 

que trabalha com a temática da violência urbana – e, muitas vezes, da favela. Abordagem 
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semelhante é feita por Ramos (2008, pp.242-243), em que, ao falar dessa produção 

pernambucana, coloca-a no mesmo caldeirão de Fala tu (Guilherme Coelho, 2004), Favela 

rising (Jeff Zimbalist e Matt Mochary, 2005) e O prisioneiro da grade de ferro: auto retratos. 

Evidentemente, não estou cobrando de nenhum desses autores uma análise mais aprofundada 

do filme que escolhi como objeto de estudo. No caso dessas pesquisas a que tive acesso, o 

filme de Caldas e Luna faz parte de recortes coerentes e justificáveis. Entretanto, percebo que 

há não apenas uma superficialidade interpretativa, como equívocos que apenas um olhar mais 

atento e cuidadoso poderia impedir. 

Porém, pensando pelo campo da historiografia, é importante ressaltar que, apesar de 

eu estar analisando prioritariamente uma única obra cinematográfica, este é um trabalho sobre 

cinema documentário que nasce inspirado na micro-história italiana e suas reflexões e não 

uma pesquisa/narrativa micro-histórica, propriamente. Aliás, ainda que o projeto original aqui 

tenha sido A micro-história italiana e o cinema documentário brasileiro contemporâneo 

(1996 – 2007): escala de abordagem e narrativa, no decorrer do percurso desta pesquisa, a 

micro-história foi tornando-se cada vez mais mera inspiração, ao invés de propriamente base 

de referencial teórico, bibliográfico. Apesar disso, semelhantemente à micro-história (e não 

apenas a ela), este é um trabalho que não ignora o contexto em que a obra O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas se localiza, ou seja, levo em conta nesta pesquisa o 

processo macro da história do cinema brasileiro (e mundial), principalmente no que diz 

respeito ao gênero documentário. Dessa forma, grande parte dos filmes anteriormente citados 

aqui – e que em certos momentos da pesquisa chegaram a ser objeto da mesma, a compor o 

seu recorte – estão ainda presentes neste debate. 

Descrever o caminho percorrido nesta pesquisa até a delimitação do recorte final de 

seu objeto é uma maneira que encontrei de evidenciar o quanto estamos sujeitos às 

descontinuidades, às rupturas, aos abandonos, aos retornos, às releituras... Usando uma 

citação de Foucault, “a história será ‘efetiva’ na medida em que ela reintroduzir o descontínuo 

em nosso próprio ser” (2012, p.27). E, levando isso em conta, o que poderá ser observado 

neste trabalho é que faço uma apropriação de certos conceitos, mas buscando considerar suas 

fragilidades e flexibilidades. Afinal, levo em conta a premissa foucaultiana de que toda teoria 

é provisória e representa um estado de desenvolvimento da pesquisa e sua situação de fim 

impossível, ou seja, de eternamente inacabável. Assim, mais do que buscar criar conceitos 

teóricos ou aplicá-los com rigidez, este trabalho se propõe a refletir sobre o cinema 
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documentário brasileiro contemporâneo a partir do filme O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas, apropriando-se de determinados conceitos. 

Dessa forma, ainda que timidamente, espero que esta pesquisa contribua de alguma 

maneira para as discussões sobre o cinema documentário no Brasil e no mundo, auxiliando 

também no fortalecimento de um gênero cinematográfico muitas vezes ignorado por grande 

parte do público e do mercado distribuidor de cinema. Entretanto, tenho consciência de que as 

reflexões aqui são ao mesmo tempo minhas (originais, de certa forma) e uma continuidade 

fragmentada de reflexões que vem sendo realizadas por outros autores, ao longo dos anos. 

Portanto, espero que essa singela contribuição à história do cinema possa ser também o 

despertar para novas reflexões (minhas e/ou de terceiros) neste campo de pesquisa. 

No que diz respeito à estrutura deste trabalho, faço uma divisão em três capítulos. No 

primeiro capítulo, localizo O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas dentro do 

contexto da história do cinema brasileiro, a partir das carreiras de Paulo Caldas e Marcelo 

Luna. A partir disso, narro brevemente o surgimento e o desenvolvimento do projeto do filme. 

Este é o momento também onde exploro as duas entrevistas que fiz com os diretores – que me 

são úteis tanto para compreender a realização do projeto há mais de 15 anos, quanto para 

perceber de que maneiras os cineastas leem sua própria obra hoje. No segundo capítulo, busco 

localizar O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas no contexto da história do 

cinema documentário no Brasil a partir principalmente da questão da escala de abordagem. 

Embora comece o percurso pelo final do século XIX e siga até o início do século XXI, dou 

ênfase especial ao período do Cinema Novo (meados do século XX, principalmente anos 

1960) e ao cinema brasileiro contemporâneo (pós-Retomada). Contudo, ao fazer isso, tenho 

sempre como foco principal de análise a obra de Caldas e Luna. Finalmente, no terceiro 

capítulo, apoio-me mais numa discussão sobre a construção das personagens no cinema 

documentário e as formas como essas se relacionam com questões referentes à escala de 

abordagem, refletindo também sobre questões como narrativa e montagem – e, mais uma vez, 

apoiando-me principalmente em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. 

Portanto, resumidamente, pretendo fazer neste trabalho uma leitura do filme de Paulo Caldas 

e Marcelo Luna, buscando uma ponte entre cinema e história.  
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Capítulo 1 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas: início de uma aproximação entre 

cinema e história. 

 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é um filme documentário 

brasileiro longa-metragem realizado pelos cineastas Paulo Caldas e Marcelo Luna, em 

Pernambuco, e lançado em 2000 – ou seja, no último ano do século XX (o século do cinema), 

na virada para o atual século XXI. A produção do filme começou em 1998 e as locações de 

filmagem são principalmente a capital pernambucana, Recife, e o município de Camaragibe, 

de sua região metropolitana. A temática principal da obra é a violência urbana, mas, entre 

outras coisas, o filme fala de temas correlacionados como criminalidade, situação carcerária, 

atuação da imprensa em questões de violência e segurança pública, racismo, desigualdade 

social, (des)emprego, educação, cultura, arte, lazer e mais. O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas é uma obra cinematográfica que trabalha temas complexos e indissociáveis 

de maneira também complexa, ainda que partindo das trajetórias individuais de dois 

personagens principais: Helinho, o Pequeno Príncipe, um justiceiro preso e condenado por 

dezenas de homicídios, e Alexandre Garnizé, músico, professor e ativista social. 

Como busquei ressaltar na introdução, a escolha de O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas para uma análise mais aprofundada em minha dissertação deu-se tanto pelo 

meu apreço pessoal ao filme quanto pela possibilidade que enxergo nesse documentário de, a 

partir do mesmo, discutir temas que me interessam fundamentalmente nesta pesquisa, como 

as questões de escala de abordagem e a construção das personagens na narrativa fílmica. 

Porém, mais do que isso, acredito que essa obra é sintomática porque carrega em si 

características tanto do documentarismo clássico e do cinema moderno da segunda metade do 

século XX (especialmente do Cinema Novo), quanto características de um cinema 

documentário contemporâneo (no caso brasileiro, especialmente pós-Retomada). E, ainda, 

acredito que a trajetória de um dos diretores (Paulo Caldas) é fundamental para compreender 

a Retomada do cinema brasileiro e, consequentemente, atual momento do documentarismo 

nacional. 

Paulo Caldas nasceu em João Pessoa (Paraíba), em 1964, mas começou sua carreira no 

cinema em Recife (PE), na realização de curtas-metragens. No início dos anos 1980, período 
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em que o Brasil caminhava para a redemocratização (ainda em uma ditadura civil-militar), 

Caldas fez um curso de realização de curtas-metragens oferecido pela Associação Brasileira 

de Documentaristas e Curta-metragistas (ABD). Nessa época, ele escreveu e dirigiu seu 

primeiro filme, o curta-metragem Frustrações: isto é um super-8 (1981), realizado em super-

88. Posteriormente, ingressou no curso de graduação em jornalismo na Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), em Recife – que, na época, não contava com graduação em 

cinema/audiovisual, como existe desde 2008. Nesse período, fez amizade com diversas outras 

pessoas que também se interessavam por cinema e que desejavam realizar suas próprias 

produções, como Lírio Ferreira9, Cláudio Assis10 e outros. Nos anos 1980, Paulo Caldas 

realizou diversos outros curtas-metragens, como Morte no Capibaribe (1983); Nem tudo são 

flores (1985); O bandido da sétima luz (1987) e Chá (1987). Aliás, o seu filme Morte no 

Capibaribe – que também foi realizado em super-8 – marca o fim do ciclo11 desse formato de 

cinema em Pernambuco. As demais produções realizadas pelo diretor e seus amigos cineastas 

a partir desta época são nos formatos 16mm e 35mm. Muitas delas realizadas com verbas de 

editais públicos, como da estatal Embrafilme. 

Contudo, com o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e a extinção da 

Embrafilme12, o cinema brasileiro entra em crise. A empresa estatal havia sido criada em 

1969 (ou seja, durante a ditadura civil-militar) e atuava como produtora e distribuidora de 

filmes brasileiros, fomentando a produção cinematográfica nacional. Todavia, o órgão foi 

extinto em 16 de março de 1990, pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) do 

governo do então presidente – ironicamente, às vésperas de lançamento do filme Dias 

                                                           
8Super-8 (ou Super8mm) é um formato cinematográfico desenvolvido nos anos 1960 e lançado no mercado em 

1965 pela Kodak, como um aperfeiçoamento do antigo formato 8mm, mantendo a mesma bitola. Até a 

popularização do vídeo e do digital, foi o formato mais barato e viável para cineastas iniciantes – que 

normalmente não tinham acesso a recursos para produções em 16mm ou 35mm. 
9 Lírio Ferreira é um cineasta brasileiro de Recife (PE), nascido em 1965. Autor de filmes como os longas-

metragens de ficção Baile perfumado (1997) e Árido movie (2005) e os longas-metragens documentários 

Cartola: música para os olhos (2007) e O homem que engarrafava nuvens (2009), entre outras obras 

cinematográficas. 
10Cláudio Assis é um cineasta brasileiro nascido em Caruaru (PE), em 1959, mas radicado em Recife (PE). Autor 

dos longas-metragens de ficção Amarelo manga (2002), Baixio das bestas (2006) e Febre do rato (2011), entre 

outras obras de períodos anteriores de sua carreira. 
11Atualmente, existem muitos realizadores que trabalham no formato super-8. Todavia, são ações isoladas (ainda 

que em grupos, muitas vezes). Com o advento das novas tecnologias de vídeo e cinema digital, o super-8 foi 

sendo gradativamente abandonado. Hoje, a prática do filme em super-8 é de um caráter mais fetichista, 

saudosista e normalmente é realizada por cineastas em busca de experimentações e discussões estéticas – 

resumidamente falando. 
12Atualmente, as funções de regulação e fiscalização da extinta Embrafilme são feitas pela Ancine. A função de 

distribuidora foi deixada para a iniciativa privada. O incentivo estatal à produção de cinema brasileiro hoje em 

dia se dá pela renúncia fiscal via Lei Rouanet e por editais de órgãos públicos, promovidos pela própria Ancine, 

pela Petrobrás e pelo BNDES, entre outros (www.ancine.gov.br). 

http://www.ancine.gov.br/
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melhores virão (Cacá Diegues, 1990). Com a crise do cinema brasileiro, Paulo Caldas – assim 

como a maior parte dos cineastas da época – vai buscar “refúgio” no mercado da publicidade 

e da televisão. 

Nesse período, o diretor realiza diversos trabalhos publicitários e faz uma carreira 

intensa de produção audiovisual, atuando inclusive em campanhas político-partidárias em 

período eleitoral – atividade que mantém eventualmente até os dias de hoje13.É dessa época 

também o seu primeiro trabalho cinematográfico realizado em co-direção com Marcelo 

Luna14, então companheiro de serviço em sua produtora e também jornalista de formação. Os 

dois realizam em 1992 o documentário curta-metragem Ópera cólera, sobre um surto de 

cólera em Recife. Esse é o primeiro documentário da carreira de Paulo Caldas como cineasta 

e atualmente é praticamente inacessível. Caldas diz saber da existência de apenas uma cópia 

em VHS desse filme, em estado de conservação precário. 

Ainda nesse mesmo ano de 1992, mais especificamente no mês de dezembro – ou seja, 

após o impeachment de Collor e, consequentemente, durante o governo de Itamar Franco15–, o 

ministro da Cultura, Antonio Houaiss, cria a Secretaria para o Desenvolvimento do 

Audiovisual. Com a criação do órgão, o governo brasileiro libera recursos para a produção de 

filmes por meio do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro e passa a trabalhar na elaboração do 

que viria ser a Lei do Audiovisual, que entraria em vigor no primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-1998). A partir de 1995, começa-se a falar em “retomada” do 

cinema brasileiro – que tinha praticamente estagnado na produção de longas-metragens. O 

marco da retomada é o filme Carlota Joaquina: princesa do Brasil (Carla Camurati, 1995), 

realizado com financiamento parcial do Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro.  

Nesse período, Lírio Ferreira – que havia migrado para a Inglaterra após a extinção da 

Embrafilme – volta ao Brasil. Então, Caldas e Ferreira se juntam para realizarem o longa-

                                                           
13Em 2014, Paulo Caldas estava trabalhando com audiovisual na campanha do candidato à presidência da 

República Eduardo Campos (1965-2014), então presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), morto em um 

acidente de avião, em Santos, no dia 13 de agosto de 2014. Acidente, aliás, em que morreu também parte da 

equipe de Paulo Caldas. Com a morte de Campos, o cineasta seguiu trabalhando na campanha de sua vice, 

Marina Silva (Rede Sustentabilidade), que assumiu a candidatura – e para quem Caldas já havia trabalhado na 

campanha em 2010, quando ela então disputava à presidência da República pelo Partido Verde (PV). 
14 Marcelo Luna entrou no curso de jornalismo em 1990 e atuou (como estagiário) na imprensa televisiva durante 

sua graduação. Depois que se formou, abandonou o jornalismo diário e passou a trabalhar em produtoras 

(publicidade e propaganda, televisão, institucionais, etc), tanto como redator, como montador/editor. Em meados 

dos anos 1990, começou a se arriscar em projetos pessoais, como Ópera Cólera – o seu primeiro “grande” 

projeto independente, realizado com Paulo Caldas. Além dessa obra, outro destaque do começo da carreira de 

Luna é o seu trabalho de conclusão de curso da graduação em jornalismo: um documentário sobre as eleições de 

1989, mostrando as trajetórias de Lula e Collor. 
15Vice-presidente de Collor entre os anos 1990 e 1992, mas que assume após o impeachment do primeiro. 
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metragem de ficção Baile perfumado (Lírio Ferreira e Paulo Caldas, 1997), sobre a saga do 

libanês Benjamin Abrahão, mascate responsável pelas únicas imagens de Virgulino Ferreira, o 

Lampião, quando esse vivia no sertão brasileiro. Além de ser uma das obras mais importantes 

da retomada do cinema brasileiro, Baile perfumado marca também a retomada do cinema 

pernambucano – que é hoje um dos mais importantes do país, tanto em volume de produção, 

quanto em sucesso de público e crítica e participações em eventos e premiações nacionais e 

internacionais. 

Após a realização e o lançamento de Baile perfumado, Paulo Caldas 16  segue o 

percurso comum à boa parte dos artistas e demais profissionais brasileiros de regiões 

“periféricas” do país que conseguem êxito em suas carreiras: muda-se para o “eixo Rio-São 

Paulo”. Morando no Rio de Janeiro, vai atuar tanto no mercado cinematográfico quanto em 

realizações em produtoras audiovisuais (com publicidade, institucionais, campanhas políticas, 

etc). Todavia, isso não significa que Caldas perde contato com o cinema pernambucano17. Em 

1998, ele recebe uma ligação de Marcelo Luna, que comenta sobre uma notícia recém lida em 

um jornal impresso de Recife e a vontade de fazer um filme sobre o assunto ali estampado. 

A matéria18 – publicada em 24 de janeiro de 1998, no jornal Diário de Pernambuco – 

trata do caso de Hélio José Muniz Filho, Helinho, o Pequeno Príncipe, detido pela polícia por 

estar dirigindo um carro sem documento e que, após ser preso, confessa – inclusive à 

imprensa – dezenas de homicídios cometidos. Helinho é morador de Camaragibe (município 

pobre da periferia da região metropolitana de Recife), onde age como uma espécie de líder 

d’Os Vingadores. Os Vingadores é um grupo formado por jovens justiceiros, ou seja, pessoas 

que “fazem justiça com as próprias mãos”, assassinando “almas sebosas” (ladrões, traficantes, 

etc) das comunidades onde vivem. Na reportagem em questão, o título é uma famosa 

afirmação de Helinho: “matar é como beber água”. E, mais do que a enorme quantidade de 

homicídios praticados por Helinho, o que chama a atenção de Luna é a banalidade com que o 

assassino lida com as mortes por ele cometidas. “[A morte] virou um negócio banal demais, 

                                                           
16 Depois de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, Paulo Caldas foi co-roteirista de Cinema, 

aspirina e urubus (Marcelo Gomes, 2005), em parceria com o diretor e Karim Aïnouz. Posteriormente, dirige os 

longas-metragens de ficção Deserto feliz (2007) e País do desejo (2012), entre outros trabalhos. 
17 Depois de Baile Perfumado, Paulo Caldas estava com um projeto de um filme sobre o poeta Augusto dos 

Anjos e chegou a entrar em contato com Marcelo Luna para trabalharem juntos. Eles ficaram em conversa por 

um tempo, mas o projeto acabou não sendo executado. Um ano depois, surgiu a ideia e a decisão de fazerem O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas e eles passaram cerca de dois anos fazendo esse filme 

(começaram a filmar em 1998 e o lançaram em 2000). 
18Disponível na íntegra nos anexos deste trabalho (Anexo 2). 
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né? Embora beber água seja uma coisa muito importante, é muito simples, né?”, comenta19 o 

diretor quando lembra de sua reação ao ler a matéria. 

Logo na capa do jornal, a chamada à matéria vem com uma fala de Helinho como 

título: “só quando mato eu me sinto feliz”. A frase é acompanhada de uma foto do jovem 

rindo e, ainda, do complemento “Hélio Muniz confessa 65 assassinatos20”. Ainda, a capa vem 

com o seguinte texto: “Frio e cínico, o assassino Hélio Muniz, 20 anos, confessou a autoria de 

65 homicídios, nos últimos três anos. Com a preventiva decretada, será levado ao presídio 

Aníbal Bruno. Lá diz ter três alternativas: matar mais, ser morto ou cometer suicídio. Líder de 

um grupo de exterminadores que atua em Camaragibe, o criminoso praticou magia negra até 

entrar para a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois que deixou a seita religiosa, garante 

que passou a ser acompanhado por oito demônios. Aí passou a matar mais. ‘Eu só mato 

bandido safado’, revela na entrevista ao DIÁRIO. E fica feliz com isso. Magro e com 1,65m, 

o assassino não assusta ninguém pelo físico. Mas no presídio é recordista em crimes. Admite 

ter sido internado para tratamento psiquiátrico. Porém nega ter problemas mentais. O que 

sente mesmo é vontade de matar”. 

Na parte interna do jornal (na página 25 do caderno “vida urbana”), há uma foto de 

Helinho algemado e, abaixo da foto, o texto: “Hélio Muniz começou a traçar uma carreira de 

crimes aos 19 anos, depois que o cunhado dele, Manoel, foi assassinado na frente da família”. 

Ao lado esquerdo da foto, um texto de um parágrafo assinado pela jornalista Margarete 

Mariana, em que retoma informações apresentadas na capa do jornal e apresenta pouca coisa 

de novidade – como, por exemplo, uma afirmação da irmã de Helinho, que acredita que o 

mesmo confessou os crimes sob agressão física dos policiais. De resto, trata-se de uma 

entrevista com Helinho ocupando a página inteira do jornal. 

Nesta conversa com a jornalista, Helinho inicia contando como e porque começou a 

matar; fala do número aproximado de homicídios cometidos e finaliza dizendo que só dá 

valor a assaltante de banco – “que rouba de quem tem” – e que aqueles que tiram o sossego de 

pessoas pobres merecem morrer. Em seguida, o jovem diz que se sair da cadeia (ou seja, se 

sobreviver e for solto um dia) vai continuar matando. Conta que tem uma lista com mais de 

                                                           
19Realizei uma entrevista com Marcelo Luna por Skype no dia 8 de dezembro de 2014 (na ocasião, eu estava em 

Goiânia – GO e Marcelo Luna em Rio de Janeiro – RJ). 
20Em diversas entrevistas e/ou reportagens, Helinho fala em 65 ou 66 assassinatos cometidos por ele entre seus 

17 e 19 anos de idade. Contudo, em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas a informação existente 

é de que ele responde judicialmente por 44 homicídios. De acordo com o diretor Marcelo Luna, está é uma 

informação que ninguém sabe ao certo – incluindo o próprio Helinho. 



29 
 

20 nomes. “Não paro de matar enquanto tiver vivo”. Logo, fala da sensação de alegria que 

sente quando mata uma “alma sebosa” e, ainda, que nunca recebeu dinheiro para matar 

ninguém: “Mato porque gosto”. A repórter pergunta como ele consegue as armas para 

cometer seus crimes, visto que diz nunca ter roubado e não trabalhar. Ele responde que 

“sempre tinha uma arma e quando dava tempo, antes de fugir, tomava o revólver dos bandidos 

que matava”. Depois, justifica-se: “Eu não faço que de anormal [sic]. Tirar a vida de bandido 

não é nada demais. É mais fácil do que beber um copo d’água.” Hélio fala ainda que foi 

internado em um hospital psiquiátrico pela mãe porque “estava falando bobagem e rindo de 

qualquer coisa” e diz sentir receio de vingança contra sua família. Aliás, ficamos sabendo 

brevemente que ele tem dois filhos (embora não fique claro se apenas esses). 

O Pequeno Príncipe conta que agia com naturalidade após seus crimes e quando os 

boatos corriam, ele negava tudo – ainda que em momento anterior tenha afirmado que todo 

mundo sabe o que ele fez (“não adianta esconder”). “Como você matava suas vítimas? Em 

que parte do corpo atirava?”, pergunta a jornalista. “Prefiro atirar na cabeça, mas na maioria 

das vezes o tiro pegava nas costas porque, não por covardia, mas porque as vítimas corriam. 

Depois que elas caíam, eu acabava o serviço com disparos na cabeça”. Helinho conta também 

que sofreu ameaças de parceiros de suas vítimas. Sobre seu modo de agir, diz que às vezes 

comete seus crimes sozinho – o que aparentemente ele prefere – e que às vezes o faz 

acompanhado de outros colegas. Assim, lista o nome (apelido) de seus comparsas e, neste 

momento, ficamos sabendo que ele foi preso com um amigo justamente indo cometer um 

assassinato. 

Hélio Muniz fala da influência da televisão e diz sentir mais vontade de matar quando 

vê programas/filmes de pessoas matando. Em seguida, perguntado sobre sua expectativa em 

relação à vida no presídio, responde: “Tem três opções: vão me matar; eu vou matar gente; ou 

vou me suicidar. Penso no suicídio porque não vai adiantar ficar junto com meio mundo de 

bandidos, sozinho, sem nada para me defender. Se for para morrer pelas mãos dos outros, 

prefiro que seja com minhas próprias mãos”. Na sequência, conta que a vida dele acabou “por 

aqui” e que a família deve seguir a vida, pois “o homem da casa acabou” – embora afirme que 

“com relação a dinheiro, quem sustentava a casa era meu irmão”. Depois, nega que tenha 

sofrido violência física por parte da polícia (“não bateram, porque joguei limpo, [sic] apesar 

de nunca ter sido preso antes, a polícia já sabia da minha fama”); menospreza um bandido 

famoso, líder de uma quadrilha (“Nildo Piloto pra mim é uma comédia”); e explica porque 

nunca o matou. 



30 
 

“Quando eu era criança, eu tinha vontade de ser policial, para proteger quem matasse 

minha família”, diz o rapaz para, logo depois, falar de sua infância “normal”; contar que 

trabalhara como segurança e ajudante de mecânico; que nunca teve envolvimento com droga e 

bebia pouco. “Diversão para mim só existe quando eu mato. Faço uma caridade à população. 

Depois que eu assassinava alguém, dava vontade de beber, brincar, pular”. “Você se 

arrepende de algum dos seus crimes?”, pergunta a repórter. “Não sinto arrependimento. Se 

fosse preciso mataria todos novamente”. Em seguida, narra um episódio da morte de um 

traficante e, posteriormente, de um crime citado no filme O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas, em que mata um sujeito envolvido na morte de seu cunhado. “Eu disse a 

ele que pedisse perdão a Deus pelo crime. Quando ele começou a rezar, atirei na cabeça dele. 

Não dou tempo pra ninguém rezar”. 

Helinho fala ainda de seu envolvimento com religião (tanto com magia negra, quanto 

com a Igreja Universal do Reino de Deus). Depois, dando continuidade às respostas à 

jornalista, fala que não se considera um psicopata (“isto é uma vontade que dá e quando bate 

eu tenho que fazer”) e que não sentiu vontade de matar ninguém desde que está preso (“mas 

quero minha liberdade para matar de novo”). A repórter pergunta se ele “sentiu desejo de 

matar os policiais” que o prenderam, ao que ele responde que não. “Eles estão fazendo o 

trabalho deles. Mas acho que minha prisão é errada. Eu deveria estar solto para ajudar a 

polícia”. Finalizando a entrevista, a última pergunta: “Quando aconteceu seu último crime?”. 

“Foi no dia 28 de dezembro [ou seja, menos de um mês antes da entrevista – que fora feita 

pouco depois de sua prisão]. Matei cinco pessoas, em Apipucos, todas com passagem pela 

polícia. Este ano, ainda não matei ninguém, mas pretendo matar, se conseguir, né...”. 

Até onde pude apurar, Helinho não matou mais ninguém. Ele foi assassinado a facadas 

no dia 14 de janeiro de 2001, dentro do presídio Professor Aníbal Bruno, em Recife (PE), aos 

tinha 24 anos de idade – ou seja, cerca de três anos depois dessa entrevista e após o 

lançamento do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. 
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(Hélio José Muniz, Helinho, o Pequeno Príncipe, em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas) 

 

O caso específico de Helinho ganha força quando associado à situação de Recife e 

Pernambuco de então. Nessa época (1998), dados de pesquisas como a do Mapa da 

Violência21 – que faz um mapeamento dos homicídios no Brasil – colocavam Pernambuco 

como o estado brasileiro onde mais se cometia assassinatos (proporcionalmente ao número de 

sua população) e, ainda por cima, colocava Recife como a cidade com maior número de 

homicídios entre as capitais brasileiras (também proporcionalmente ao número de sua 

população). E esses dados não são desprezados por Marcelo Luna quando se depara com o 

caso de Helinho. 

Lembrando sobre a Recife desse período, Luna fala que a violência começava a sair 

cada vez mais da periferia da região metropolitana – onde essa se concentrava, até então – e 

passou a atingir de maneira mais intensa os bairros de classe média e alta. Inclusive, o diretor 

fala que pessoas do seu círculo social foram vítimas de assassinato nesse momento. Fala ainda 

que havia uma grande atuação de grupos de extermínio e o governo do Estado interveio com 

políticas públicas para combater essa situação – como, por exemplo, com a criação do 

Programa Pacto Pela Vida, em 2007. Além disso, Luna ressalta ainda que a temática da 

                                                           
21 As pesquisas do Mapa da Violência são realizadas e publicadas anualmente desde 1998, com base em dados 

do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. No entanto, os dados sempre são referentes a 

dois anos anteriores – ou seja, a atual pesquisa, publicada em 2014, é referente aos dados de homicídios 

registrados no Brasil em 2012, por exemplo. (www.mapadaviolencia.org.br). 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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violência urbana deixava de ficar restrita aos veículos de comunicação mais sensacionalistas e 

passava a dominar também a “grande mídia”, os veículos mais “tradicionais” da imprensa 

pernambucana. 

Marcelo Luna conta que era morador do bairro de Casa Amarela 22 , um bairro 

suburbano da região norte de Recife. Até o ano de 1988, era o bairro mais populoso da cidade, 

mas foi desmembrado a partir de uma reestruturação político-administrativa da Prefeitura do 

município. Com isso, perdeu as regiões dos hoje bairros do Morro da Conceição, Vasco da 

Gama, Nova Descoberta, Tamarineira, Macaxeira, Mangabeira e Alto José do Pinho – muitas 

delas cenário de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Aliás, Casa Amarela é 

um dos bairros que pode ser visto na cena da vista aérea em sobrevoo no filme, segundo o 

próprio Luna. E foi morando ali que o diretor teve seus primeiros contatos com a temática da 

violência, assunto esse muitas vezes presente em suas conversas com o amigo e também 

jornalista Fred Jordão – que assina o argumento e o roteiro do filme, junto com os diretores. E 

foi dessas conversas com Jordão e da matéria sobre Helinho que “nasceu” a ideia da obra 

cinematográfica aqui estudada. 

Após o contato entre Caldas e Luna e diante da decisão de fazer o filme (ou melhor, 

um filme – pois se tratava ainda de um projeto embrionário, cujos objetivos ainda não 

estavam fortemente estabelecidos), a primeira medida dos diretores foi tentar marcar uma 

entrevista com Helinho, então em situação de cárcere no presídio Professor Aníbal Bruno, em 

Recife. Feitos os contatos e obtidas as autorizações necessárias, os cineastas custeiam do 

próprio bolso os recursos financeiros para dar partida ao projeto. Foram ao presídio 

acompanhados de uma equipe reduzida e fizeram cerca de quarenta minutos de entrevista 

gravada com Helinho, num registro em película (16mm). A partir daí, constataram a 

viabilidade do projeto e, inclusive, perceberam que o Pequeno Príncipe estava muito 

interessado e aberto ao mesmo – pois, segundo Luna, havia um interesse muito grande por 

parte dele em tornar-se uma espécie de celebridade. “Ele queria ficar famoso”, conclui o 

diretor. 

Contudo, essa abertura e desejo de Helinho desperta nos diretores um sinal de alerta. 

Conforme explica Paulo Caldas23, eles (os cineastas) foram acometidos por um senso de dever 

                                                           
22 As informações sobre o bairro Casa Amarela aqui apresentadas foram coletadas no site Wikipédia 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Amarela_%28Recife%29). 
23Realizei uma entrevista com Paulo Caldas por Skype no dia 24 de novembro de 2014 (na ocasião, eu estava em 

Goiânia – GO e Paulo Caldas em São Paulo – SP). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Amarela_%28Recife%29
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ético e perceberam que não deveriam (ou não queriam) fazer um filme especificamente sobre 

o Pequeno Príncipe, pois tinham receio de transformá-lo numa espécie de herói – ou, ao 

menos, num herói maior do que ele já era, visto que ainda em 1998, antes da ideia de 

realização do filme, a população de Camaragibe fazia circular um abaixo-assinado 24 

amplamente divulgado na comunidade solicitando a soltura de Helinho. Assim, diante desse 

“perigo”, surgiu a “necessidade” de inserção de um novo protagonista na história que 

assumisse um papel antagônico ao de Hélio. 

 

 

(Alexandre Garnizé em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Dessa forma, os cineastas chegaram a Alexandre Garnizé, músico e professor de 

música, integrante do grupo de rap Faces do Subúrbio e também morador de Camaragibe. 

Contudo, os cineastas afirmam que apesar da ideia de colocar Garnizé como uma espécie de 

contraponto ao papel de Helinho no filme, houve uma preocupação desde o início em não 

                                                           
24 “Nós, moradores dessa comunidade do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, junto com os moradores de áreas 

adjacentes, vimos por meio deste abaixo-assinado solicitar das autoridades competentes a liberdade do jovem 

Hélio José Muniz, por ser o mesmo uma pessoa de nossa confiança, protetor de nossa comunidade. Comunidade 

essa que, antes da presença do jovem Hélio, vivíamos atormentados com assaltos, arrombamentos e etc. Depois 

que o jovem Hélio José Muniz veio morar em nossa comunidade, passamos a ter paz com os problemas de 

vandalismo, assalto, ou seja, a presença do referido rapaz na sua comunidade melhorou em cem por cento a 

marginalização em nosso bairro. Outrossim, pedimos com clemência às autoridades competentes para que o 

referido jovem seja liberto e continue a fazer parte desta comunidade que tanto o admira na sua atitude em livrar 

os pais, mães e jovens da marginalização e vandalismo. Na esperança de ver cumprir o nosso pedido, nós abaixo 

assinamos”. 
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estabelecer uma lógica dicotômica, maniqueísta. E, de fato, como observaremos com mais 

atenção no decorrer deste trabalho, isso é perceptível. Ambos os personagens fogem de 

qualquer tipo de rotulação simplista. Helinho é ao mesmo tempo uma espécie de herói e anti-

herói (ou principalmente um assassino frio, dependendo do ponto de vista). Enquanto isso, 

Garnizé é o cara “do bem”, mas que, apesar de seu desejo e luta para transformação da 

sociedade por meio da educação e da arte, cai em contradições – e, assim como Helinho, 

transita entre o herói e o anti-herói (ou o herói marginal). 

Porém, ainda que O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas fuja do 

maniqueísmo ou do binarismo simplista, Helinho e Garnizé assumem papéis de certa forma 

opostos e complementares na narrativa fílmica. Embora buscando fugir da relação entre o 

lado bom e o lado mau ou a legalidade e a ilegalidade, cada um tem um papel muito bem 

definido em termos de função dentro da narrativa da obra. Conforme observa Autran,  

 

Poderíamos dizer que Garnizé funciona como uma viga a sustentar a 

narrativa, ou seja, ela se articula sobre o catalisador; já Hélio Luz [sic] 

funciona como um ponto que ilumina retrospectivamente e/ou futuramente 

as questões colocadas, ou seja, a narrativa se articula em torno dele. 

(AUTRAN, 2003, p.148). 

 

E a partir do momento em que se optou pela entrada de Alexandre Garnizé como um 

dos personagens principais do filme, o rap passou a ser um elemento fundamental para a obra. 

Assim, naturalmente, o grupo de Garnizé (Faces do Subúrbio) e os próprios Racionais MC’s 

viraram personagens relevantes. Além disso, há uma importância muito grande das atuações 

de DJ Dolores (e outros, como Orquestra Santa Massa) na trilha sonora do filme, além das 

músicas de Helder, Faces do Subúrbio e dos Racionais MC’s, entre outros artistas. Marcelo 

Luna afirma que a proposta era usar o hip hop como um contraponto à violência, mas com 

uma “pegada política” e, ainda, com certa agressividade. Além disso, Caldas e Luna falam de 

uma proposta de dialogar principalmente e diretamente com jovens25 de periferia (em todo o 

Brasil). 

                                                           
25Marcelo Luna chama a atenção para o fato da maioria das personagens do filme ser jovem. As exceções são a 

mãe de Helinho (Dona Maria), o delegado (João Veiga Filho) e o radialista Cardinot e os participantes do 

programa de rádio. 
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Paulo Caldas fala ainda que o filme tem/teve uma disseminação muito grande pelas 

periferias brasileiras por meio de uma espécie de rede “invisível” articulada pelo público do 

rap nacional. Ao falar disso, ele lembra de uma vez que foi ao Capão Redondo (distrito da 

região metropolitana de São Paulo famoso por altos índices de violência) para fazer um 

trabalho de campanha política e, nas caminhadas pela comunidade, era apresentado aos 

moradores pelo “líder comunitário” que acompanhava a equipe como “o diretor de O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas” – mesmo mais de uma década depois do 

lançamento do filme. A importância do rap é tamanha nos dias de hoje que alguns estudiosos 

acreditam, inclusive, que esse gênero musical tenha assumido um lugar outrora ocupado pelo 

samba. 

 

O rap, como manifestação da cultura popular, cobre o papel tradicional que 

teve o samba na representação do popular nos anos 1960 e 1970. Abre 

espaço para a manifestação agressiva dos excluídos, em choque direto com a 

sociedade que os oprime e os condena a viver em guetos. Exprime uma 

resposta armada e desafiadora, que diz o que tem a dizer olhando na cara, 

postura que não parece caber nas estrofes do samba. O samba, bem como a 

canção mais melódica dentro da tradição da MPB que vem da primeira 

metade do século [XX], perde espaço na expressão da fala revoltada do 

jovem popular. O rap do pequeno príncipe [contra as almas sebosas] une o 

popular criminalizado à fala do rap, encarnada em dois personagens 

distintos. Cada um deles compõe, de modo exemplar, estruturas recorrentes 

na imagética do popular na virada do milênio. (RAMOS, 2008, p.242). 

 

É importante notar que em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas a 

trilha sonora é usada como elemento narrativo de grande importância. A música chega a ser 

tratada como uma espécie de personagem da obra. Presente desde o título do filme (no caso, 

representado pelo rap), o som é característica fundamental para a compreensão da proposta do 

trabalho. Como afirma Lapera, “todo o filme é pautado pela bateria de Garnizé, como se esta 

anunciasse o próximo ‘capítulo’ da história contada” (2009, p.237). Porém, mais do que 

pontuar seus “capítulos” por meio da bateria/percussão de Alexandre, o filme abusa das 

músicas e dos sons na condução narrativa como um todo, apoiando-se nesses recursos para 

marcar o “estado de espírito” de cada momento da obra (e não de maneira redundante) – o que 

ainda discutirei neste trabalho, no último capítulo. 

Dando continuidade ao projeto e diante desses dois personagens principais e o material 

até então filmado, o processo de realização de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 
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sebosas foi de certa forma comum à grande parte dos projetos de filmes documentários, ou 

seja, filmagens, pesquisa, redação de roteiros e busca por financiamento para execução do 

trabalho foram sendo elaborados conforme as necessidades do próprio projeto. Analisando os 

créditos do filme, percebe-se uma produção assinada por Raccord Produções, Rec Produtores 

Associados, Cinematográfica Superfilmes e Luni Produções. O projeto foi executado com 

verba federal de edital de lei de incentivo do Ministério da Cultura, com incentivo da BR 

Distribuidora e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além 

de verba estadual do Sistema de Incentivo à Cultura de Pernambuco, com incentivo da 

Companhia Hidro Elétrica de São Francisco (CHESF) e apoio cultural da Companhia 

Energética de Pernambuco (CELPE). Mas isso, claro, trata-se do filme finalizado e dos apoios 

e financiamentos obtidos no decorrer do projeto – que, como dito anteriormente, nasce por 

iniciativa dos próprios diretores e tem seus gastos iniciais por eles custeados. 

No caso específico de roteiro, Marcelo Luna conta que um primeiro esboço nasceu 

logo após a primeira entrevista gravada com Helinho. Depois, a parte textual foi ganhando 

corpo conforme as necessidades burocráticas do projeto (registro na Fundação Biblioteca 

Nacional, inscrições em editais públicos, busca de parcerias privadas, etc).“A proposta dos 

primeiros escritos do filme era muito mais como uma intenção do que a gente ia fazer, mas 

relacionado ao contexto [a temática abordada e sua relação com os personagens e com o 

espaço geográfico do filme]. A gente falava do contexto, a gente não se preocupava em falar 

da linguagem do documentário; não se preocupava com a estética do documentário. [...] O 

que a gente queria era explicar para as pessoas como aquela realidade era importante ser 

registrada – que era o princípio do documentário. E isso foi assim durante todo o percurso, na 

verdade”, comenta Marcelo Luna. 

Continuando, Luna diz que o roteiro final do filme foi feito apenas na montagem – 

mas, mesmo assim, não foi seguido à risca26. Ele fala ainda que o processo de produção do 

filme era bem organizado, com pesquisas prévias de locação, de personagens, etc. O ambiente 

e a situação eram sempre estudados com muita atenção. Tudo bem organizado, em termos de 

agenda de produção. E isso se deu por diversos motivos, como o fato de parte significativa da 

equipe não morar em Recife e, portanto, existir necessidade de conciliação de agendas e 

melhor aproveitamento dos tempos de gravação; os altos custos de produção em película 

(material caro e que, portanto, limita experimentações e desperdício de tempo de gravação; 

                                                           
26Na realidade, Marcelo Luna (em conversa informal, em rede social) me disse que o roteiro final na verdade 

nunca existiu no papel, pois foi feito “direto” na ilha de edição – o que, aliás, é uma prática bastante normal. 
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mas, sobretudo, uma preocupação muito forte em termos de qualidade estética, 

cinematográfica). “O filme é filmado com o cuidado que se tem na ficção”, diz Marcelo Luna. 

“A gente não podia experimentar o erro nesse filme”.27 

Paulo Caldas afirma que desde o início do projeto de O rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas ele teve como um dos objetivos transitar entre os campos da ficção e 

do documentário – como havia feito em seu longa-metragem anterior (Baile perfumado), em 

que mistura cenas reais realizadas por Benjamin Abrahão, por exemplo, com a cinebiografia 

ficcionalizada. Contudo, nesta obra a situação é inversa, pois se trata de um documentário – e 

não mais de uma ficção. Dessa forma, o que Caldas afirma fazer é usar elementos narrativos 

da ficção no cinema documentário. E isso pode ser percebido desde o início, na cena da 

“fuga” pelas vielas, até em outros momentos, como nas cenas em que Garnizé atravessa a 

ponte onde foi assaltado por um ladrão futuramente assassinado por Helinho. 

Comentando sobre isso, Marcelo Luna lembra ainda da cena do carro de som com o 

abaixo-assinado pela soltura do Pequeno Príncipe. De acordo com o cineasta, o documento 

mobilizado pelos moradores surgiu antes da realização do filme, mas foi divulgado 

principalmente em um programa radiofônico. Mas, para o filme, os diretores optaram por 

contratar o serviço de uma pessoa que fazia isso com um carro de som, filmando-o em passeio 

pela comunidade. “A gente queria mostrar realmente essa ‘mobilidade’, porque o cinema 

precisa dessa imagem. Era mais interessante, mais incrível, mostrar o carro de som circulando 

pela cidade do que a gente mostrar o cara falando [lendo] o abaixo-assinado num estúdio de 

rádio”. 

No entanto, ao discutir esse assunto, Marcelo Luna discorda do uso do termo “ficção”. 

“Acho que a palavra não é ficção. É representação”. Tal afirmação ganha importância quando 

se pensa em história – apesar do perigo que o termo “representação” pode significar ao ser 

usado de maneira vaga. Afinal, na história cultura (e não apenas nela), um dos pontos 

importantes quando se busca (re)construir uma trajetória por meio de uma narrativa é a ideia 

da verossimilhança – mais até do que da “verdade”, da “realidade”. Isso porque a 

apresentação da narrativa é vista como um ato do historiador que se dá no presente com base 

em interpretações de vestígios do passado (as fontes históricas). Mas, claro, isso não significa 

                                                           
27 Marcelo Luna comenta que O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas teve aproximadamente 40 

horas de material filmado (um dado impreciso; uma suposição vaga). Todavia, ele mesmo acredita que o 

material “bruto” do filme é pequeno. Aliás, considerando que Puccini (2009) afirma que um filme documentário 

costuma ter uma média de 50 horas de material gravado para cada uma hora de filme finalizado (montado, 

editado), o filme de Caldas e Luna está realmente abaixo da média de gravação de material bruto. 
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que o historiador simplesmente crie “cenas” a seu bel prazer, apoiando-se na verossimilhança. 

Afinal, o ofício do historiador pressupõe pretensão de verdade. 

 

 

(Carro de som divulgando por Camaragibe o abaixo-assinado pela soltura de Helinho, em cena do filme O rap 

do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas). 

 

Mas, se por um lado há pretensão de verdade, outra característica perceptível em 

algumas narrativas historiográficas da história cultural (especialmente na micro-história, por 

exemplo), é a afirmação da dúvida latente de maneira explícita no texto. Ao escrever sua 

narrativa historiográfica, é muitas vezes comum o historiador enfatizar suas dúvidas, suas 

incertezas. E isso é um ponto importante também em O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas, em que o filme assume as contradições de seus personagens e do próprio filme 

em si, isentando-se de qualquer pretensão de compreensão total do fenômeno abordado, da 

temática discutida. Além disso – como também veremos com mais profundidade no decorrer 

destetrabalho–, o filme exime-se de apresentar soluções para problemas tão complexos como 

os abordados na obra. 

Ao analisar isso, Marcelo Luna afirma que “está impresso no filme um pouco do que 

foi fazer o filme. Acho que filmes são muito isso. O documentário – quando é livre, como foi 

O rap [do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas] – traz muito isso. Ele imprime a 

liberdade e também o caos. As formas de a gente filmar, os atropelos de a gente filmar, as 
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dificuldades financeiras... [...] Acho que o filme imprime tudo isso. Imprime o que é a 

situação, o que é o caos que gera a violência urbana; ele imprime uma certa agressividade, 

que é o hip hop. Ao mesmo tempo, ele imprime também uma diversidade incrível de culturas, 

que é a periferia de Recife – e que é ao mesmo tempo a periferia das grandes cidades, porque 

são situações [em comum]. As coisas estão ali pulsando vida. Nada é muito estático. 

Naturalmente, as coisas são muito móveis, muito mutáveis. Então, o filme é isso: um pouco 

caótico. A edição é um pouco caótica. Não foi fácil finalizar o filme. Mas acho que é o que é, 

né? O filme é o que ele pode imprimir, o que ele pode trazer de força.”  

Ao refletir sobre isso, Paulo Caldas diz: “[...] O que me instiga a fazer filmes não é 

nenhuma certeza, é a dúvida; a falta de qualquer tipo de certeza sobre aquele assunto. Então, 

se eu não tenho nenhuma certeza e busco mergulhar na própria dúvida que aquilo me provoca 

[...]. Nada me leva a um final em que eu tente resolver esse problema para o espectador. Eu 

acho que o ideal é deixar em aberto para o espectador, porque, na verdade, cada espectador vê 

um filme diferente [...]. Acho que isso abre uma possibilidade maior de reflexão [...]. Não é o 

papel do cinema nenhum tipo de doutrinação; nenhum tipo de orientação para qualquer um 

dos lados da coisa [...]. Acho que é importante, inclusive, você plantar e fomentar essa dúvida; 

abrir a discussão; abrir o debate para mais possibilidades do que fechar [...]”. E Marcelo Luna 

diz ainda: “Ele [o filme] não é nem um pouco didático, mas retrata muito bem uma época e 

uma situação de vida das pessoas”. 

Essa fala de Luna é importante, pois, em outro momento, ele afirma que “n’O rap [do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas], os únicos que são tratados como personagens 

mesmo são Helinho, Garnizé e a mãe de Helinho. Não tem muitos personagens no filme. A 

gente tem depoimentos”. Em sequência, ele conclui que “O rap [do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas] não é um filme de personagens. É um filme de contextos. Acho que ele é 

um filme que retrata situações e pessoas que estão ali envolvidas com as coisas”. Essa é uma 

afirmação que particularmente me chama muito a atenção, pois logo a remeto à alguns 

reflexões e discussões da história. Será que (mais) um ponto de aproximação possível entre O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas e a história, no meu trabalho, está na 

questão da articulação dos contextos? Na articulação entre determinados indivíduos entre si e 

entre os diversos contextos por quais esses sujeitos se movimentam? 

De acordo com os cineastas, as demais personagens que participam do filme têm papel 

secundário e foram surgindo naturalmente, por terem algum tipo de ligação com os 
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personagens principais: Dona Maria é a mãe de Helinho; João Veiga Filho é o delegado que 

deu voz de prisão a Helinho; Faces do Subúrbio é o grupo de Garnizé; os Racionais MC’s são 

importantes no debate das temáticas do filme e foram a Recife fazer um show; os presidiários 

são (ou foram) do mesmo presídio onde Helinho estava preso, etc. Ao falar desses 

personagens secundários, Caldas afirma que os mesmos são “importantíssimos naquela 

estrutura narrativa [...], como o elo de fortalecimento para você compreender melhor e mais 

profundamente o contexto em que vivem os personagens e os próprios personagens”. Ou seja, 

mais uma vez, percebo em evidência a relação entre personagens e contextos. 

Marcelo Luna acredita que o filme tem uma preocupação de ser “abrangente”. Ele 

afirma enxergar as personagens da obra como “resumo” de uma situação, como 

“personificação do mundo”. Como exemplificação, o diretor comenta: “A mãe de Helinho é 

uma representação – independente de qualquer outra coisa – de todas as mães”, ou seja, 

partindo da fala de Marcelo, ela está no filme como a mãe do protagonista, mas é, ao mesmo 

tempo, a mãe de todos os criminosos, de todos os presidiários e, ainda, de todas as mães do 

mundo. Essa afirmação é importante porque me faz pensar sobre a complexidade das 

variações de escala que existem em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, ou 

seja, das diversas nuances que vão desde o micro (o individual, o particular, o único) até o 

macro (o contexto maior, a realidade geral, o fenômeno em sua pretensa totalidade). 

Ao puxar esse debate, Marcelo Luna cita a frase: “Seja universal, fale do seu quintal”. 

Contudo, ao refletir sobre isso, suas afirmações indicam muito mais uma ideia do individual 

como exemplificação de uma realidade maior. E isso se dá principalmente ao falar sobre os 

personagens de seu filme: “Helinho – na época – significava a personificação da violência em 

Recife, da banalização da violência. [...] Garziné – por outro lado – personificava a luta sem 

você se envolver com violência”. Ou, ainda: “quando a gente encontra o Helinho como 

personagem, [acreditamos, percebemos, rotulamos, etc que] ele incorporava, personificava, a 

violência urbana que era presente nas periferias do país e em Recife, particularmente”. 

Por outro lado, Paulo Caldas – ao comentar sobre as personagens do filme – afirma 

que enxerga cada uma delas como “a pessoa dentro do contexto e não a pessoa como exemplo 

do contexto”. Curiosamente, ele usa uma expressão que diz ser comum entre os cineastas 

pernambucanos que é “cortar pra dentro”, numa alusão ao recorte vertical, ao mergulho no 

universo do filme. “O pequeno universo tem uma possibilidade de aprofundamento talvez até 

maior, porque você vai na pele da história, você toca na pele da história. Você não está vendo 
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uma multidão. Você chega a olhar o ser humano nos olhos”, diz Caldas. Ele fala ainda: “[...] 

eu acho que a gente chega ali no ser humano como uma maneira não de mostrar aquele 

contexto, mas mostrar o quanto individualmente a história dele é rica, dentro desse contexto. 

A riqueza que aquilo ali tem e que às vezes é maior até [...] do que o contexto”. Mas o 

cineasta faz uma relação também entre esse universo microanalítico e a situação macro. Para 

ele, “de certa forma, a gente estava interessado nesse macro; nessa questão política, social; em 

provocar na sociedade a possibilidade de algum tipo de reflexão. [O filme] é ambicioso dessa 

forma, mas tem que ser ambicioso, se não você não consegue fazer o negócio, por menor até 

que ele seja. E nessa ambição, de certa forma, a gente tem algum sucesso”. 

Analisando o filme e refletindo sobre as conversas que tive com Paulo Caldas e com 

Marcelo Luna, percebo coerência no que é O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas enquanto obra cinematográfica e a maneira como os dois cineastas leem seu filme 

quase 15 anos depois de seu lançamento; como rememoram sobre o processo de realização do 

mesmo e os objetivos então almejados com a obra. Acredito existir desde o princípio a 

intenção de um filme que aborda histórias individuais, mas que busca inseri-las dentro de um 

contexto maior sem anular as particularidades das trajetórias de Helinho e Garnizé. Um 

compromisso que nasce de uma necessidade ética de não transformar Helinho num mito 

maior do que era até então – ainda que o filme contribua também para isso, como Helinho e 

os diretores sabiam que poderia ocorrer (e ocorreu) – mas também de uma espécie de 

compromisso por parte dos realizadores de dialogar com um fenômeno maior e até mesmo 

contribuir para a “melhoria” da sociedade – da qual os diretores e o filme inerentemente 

também fazem parte. 

Por outro lado, percebo pela fala dos diretores que eles estão por vezes muito presos à 

ideia de micro como exemplificação do macro. Paulo Caldas menos do que Marcelo Luna. 

Ainda que Caldas ressalte o papel do filme dentro de um contexto macro da discussão da 

violência urbana, ele parece perceber a obra como um “corte pra dentro” que vai na “pele” 

dos personagens e, dessa forma, os trata como seres únicos, individuais. Por outro lado, Luna 

parece mais adepto a uma ideia de “representação”, em que, por exemplo, Helinho é a 

“personificação” da violência em Recife naquele momento – como ele mesmo diz. É como se 

ele partisse de um caso excepcional para compreender um fenômeno que se encontra ali 

elevado à máxima potência. 
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Porém, eu não consigo ser favorável a essa ideia de Helinho como “personificação” de 

algo, pois sua trajetória (no mundo e no filme) é muito particular. Hélio Muniz é um jovem de 

pouco mais de vinte anos e que supostamente cometeu mais de sessenta assassinatos agindo 

como justiceiro. Esse é um caso notadamente excepcional e isso não pode ser desprezado. E, 

mais importante ainda, ao analisar O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, 

percebo que não é negado a Helinho o direito de ser tratado como um indivíduo único dentro 

do filme. Ainda que relacionando o assassino com contextos macro, o documentário valoriza 

a sua trajetória pessoal. Evidentemente, trata-se aqui de uma leitura minha a partir do que 

desejei estudar no filme, mas, apesar disso, não acredito estar forçando a barra para enxergar 

isso. Penso que o filme trabalha de maneira tão complexa com a variação de escalas que isso 

se dá muitas vezes até mesmo de forma inconsciente para os diretores.  

E considerando que o contexto macro é tão importante quanto o espaço do micro nesse 

filme, detenho-me por instantes numa breve pesquisa sobre a violência em Recife e no Brasil. 

Estatísticas mais recentes mostram sensível melhora na situação de Recife e Pernambuco no 

que diz respeito à quantidade de assassinatos cometidos. Dados do Mapa da Violência 2011 

tiram Pernambuco do topo do ranking de estado mais violento do Brasil – como era em 1998, 

ano de início das filmagens da obra. A pesquisa aponta uma queda no número de homicídios, 

mas o estado continua entre os locais onde mais se mata no Brasil. Registrando uma queda de 

13,9%, na taxa de homicídios, Pernambuco torna-se a terceira unidade federativa mais 

violenta do Brasil (perdendo apenas para o Alagoas e Espírito Santo). Logo, de acordo com 

essa pesquisa, a situação de Pernambuco continua crítica, apesar da melhora. O estado conta 

com 17 dos cem municípios mais violentos do país. Quando se leva em consideração apenas 

os registros de mortes de jovens entre 15 e 24 anos, o número sobe para 19 cidades. Mas o 

município de Recife perde a liderança entre as capitais e passa a ser a segunda capital onde 

mais se mata no Brasil, deixando a primeira colocação para Maceió (Alagoas). 

Uma pesquisa mais recente do Mapa da Violência – publicada em 2014 – aponta 

Recife como a 251ª cidade mais violenta do Brasil, com 809 homicídios em 2012 e uma taxa 

de homicídios de 52 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Atualmente, Recife é 

considerada a 39ª cidade mais violenta do mundo, de acordo com relatório das Organizações 

das Nações Unidas (ONU), publicado em 2014, a partir de dados do Escritório sobre Drogas e 

Crime das Nações Unidas com base em assassinatos ocorridos no ano de 2012. De acordo 

com essa pesquisa, o Brasil tem 11 das cidades mais violentas do planeta, sendo o país com 

mais cidades na lista da violência (seguindo pelo México, com seis). E a primeira colocada no 
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ranking nacional é mais uma vez Maceió (Alagoas), que ocupa a posição de quinta cidade 

mais violenta do mundo, com 9,76 homicídios por 100 mil habitantes. Ainda de acordo com 

essa pesquisa, o Brasil é hoje a sétima nação mais violenta do mundo, de acordo com o 

relatório. 

Logo, esses dados sobre Recife e Pernambuco, além da própria realidade do Brasil 

como um todo, mostram que o tema abordado em O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas segue muito atual – embora isso seja relevante apenas do ponto de vista 

“macro”, pois o filme não precisa disso para se justificar, para ser um “bom” filme. Aliás, é 

notória a vasta quantidade de filmes brasileiros a partir da Retomada que trabalham com o 

campo temático da violência urbana. Para ficar em apenas pouquíssimos exemplos, basta 

lembrar os documentários Notícias de uma guerra particular (João Moreira Salles e Kátia 

Lund, 1999) e Ônibus 174 (José Padilha, 2002) ou as ficções Cidade de Deus (Fernando 

Meirelles e Kátia Lund, 2002), Tropa de elite (José Padilha, 2007) e Tropa de elite 2: o 

inimigo agora é outro (José Padilha, 2010). 

Ao analisar tal fenômeno, Souza afirma que a retomada do cinema brasileiro nos anos 

1990 manteve um interesse pelo “local” sempre existente na história cinematográfica do país. 

Todavia, “o rural cedeu espaço para o contexto da exclusão urbana” (2006, p.60). Diante de 

um Brasil mais urbanizado, diversos filmes passam a enfocar as periferias das cidades, 

“tornando visíveis não apenas seus integrantes, como também os próprios filmes” (2006, 

p.60). Contudo, ao analisar tal característica, ele salienta que “as fronteiras que separam 

segmentos sociais não são geográficas, mas sim demarcações simbólicas” (2006, p.64). Dessa 

forma, torna-se importante analisar essa realidade social não apenas como um processo 

macro, mas, sobretudo, atentando-se as especificidades do individual dentro de um contexto 

mais “globalizado”. 

 

Estamos acostumados a perceber a globalização como um processo “macro”, 

articulador, por exemplo, de uma nova dinâmica econômica mundial ou 

como o responsável pela instabilidade das identidades nacionais e culturais. 

É importante considerar sua importância, mas sem perder de vista questões 

de “menor” porte que, mesmo surgidas a reboque da transnacionalização do 

capital, têm um papel decisivo na estruturação de referenciais localizados. 

Até porque as demarcações dos territórios considerados como “locais” e 

“globais” são bastante relativas. (SOUZA, 2006, p.61). 
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Portanto, o que me interessa em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é 

analisar principalmente como se dão as variações de escalas entre os espaços microanalíticos 

(as trajetórias individuais de Helinho e Alexandre Garnizé, entre outros personagens 

secundários) e realidades macros (a situação da violência urbana na região metropolitana de 

Recife e no Brasil) e as maneiras como esses personagens se articulam na narrativa fílmica. 

Ao considerar as variações entre o “macro” e o “micro”, busco abandonar uma “prisão” à 

micro-história italiana e tento perceber certas características mais como um sintoma “maior” 

de um momento das ciências humanas e das artes em que alguns paradigmas passam a ser 

reavaliados, redefinidos. E, mais do que deter-me especificamente na obra de Caldas e Luna, 

viso fazer uma relação com demais filmes documentários brasileiros de momentos diversos da 

história do cinema nacional.   
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Capítulo 2 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas: a escala de abordagem no cinema 

documentário brasileiro. 

Neste capítulo, pretendo primeiro fazer uma leitura mais aprofundada de O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, buscando analisar as variações de escala 

existentes dentro do filme. E, ao falar aqui de “variações de escala”, estou partindo 

principalmente das discussões de Rojas (2007) acerca da micro-história italiana – embora 

busque não ficar limitado a essa proposta historiográfica. Estabelecer os parâmetros de 

discussão entre essa inerente e complexa relação entre micro e macro significa, para Rojas, a 

possibilidade apresentada pela micro-história de realizar um movimento de volta à “história 

viva e vivida pelos homens” (2007, p.101) sem renunciar à necessidade e até mesmo ao papel 

fundamental do plano do geral. 

Diferentemente da abordagem sociológica ou econômica, segundo Rojas (2007, p.108-

109), a micro-história apoia-se na ideia de uma única realidade histórica. Porém, essa é vista 

como detentora de diversos níveis e, portanto, estando suscetível a diversas possibilidades de 

observação e de estudo. A realidade histórica contém diferentes manifestações que 

correspondem a inúmeras escalas em que as mesmas se desdobram. Mas devido a sua 

unicidade originária, os historiadores se veem obrigados a estabelecer – ou mesmo (re)criar – 

modos de conexões particulares entre esses dois ou mais níveis de escalas. 

 

[...] o macro está no micro e o micro inclui o macro, sem eliminar suas 

diferenças específicas, mas também sem esquecer que um nível ou escala só 

tem sentido e significação nessa mesma dialética que o inclui e determina 

como uma de suas partes componentes. (ROJAS, 2007, p.111). 

 

Consequentemente, conforme aponta Vainfas (2002, p.130), existe na micro-história 

uma recusa à generalização e uma espécie de descompromisso metodológico em relação à 

explicação geral – embora o contexto não deixe de ser importante e de ser suscitado. Isso faz 

com que a micro-história “talvez tenha conseguido alcançar esta combinação dificílima entre 

o tempo longo das estruturas e o tempo curto de acontecimento” (2002, p.133). Para esse 

autor, o “tempo” da micro-história é o tempo das estruturas, mas, simultaneamente, tem 

“propósito fundamental de resgatar personagens anônimos, imbróglios aparentemente banais 

ou situações-limite de determinada época” (2002, p.134) e é, assim, “o tempo do 
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acontecimento” (2002, p.134). Dessa forma, a micro-história seria capaz de operar em 

multiplicidade temporal, combinando fatos específicos e um sistema geral de códigos e 

normas.  

Avançando nessa análise, Vainfas aponta, inclusive, que o tempo do fato específico é 

o tempo contido na narrativa e o sistema geral está implícito na primeira. Por isso, “a 

microanálise se debruça sobre um universo onde as individualidades e motivações se 

multiplicam, por vezes de forma avassaladora, e com isso alarga-se a margem de 

imprevisibilidade e de possibilidades de interpretação” (VAINFAS, 2002, p.130). E Revel 

afirma que os acontecimentos são únicos, mas que, apesar disso, só podem ser apreendidos e 

compreendidos (inclusive em suas particularidades) quando são “restituídos aos diferentes 

níveis de uma dinâmica histórica” (2000, p.35). Para ele, a cada nível de leitura que o micro-

historiador faz dessa complexidade de relações e de camadas, a realidade aparece diferente. 

Portanto, o “jogo” do micro-historiador “consiste em conectar essas realidades em um sistema 

de interações múltiplo” (2000, p.35), ou seja, fazer um jogo de escalas.  

E é justamente a partir desse “jogo de escalas” que pretendo analisar aqui O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Assim, viso demonstrar neste capítulo como o 

filme faz esse jogo de escalas em três camadas principais: o espaço microanalítico que 

privilegia a trajetória de seus protagonistas; uma escala macro intermediária que insere esses 

personagens em sua comunidade e dá espaço para acompanhar a movimentação dos mesmos 

pelo tecido social no qual estão inseridos – o que, inclusive, os coloca em conexão; e, 

finalmente, uma terceira camada macro mais geral que insere Camaragibe e Recife numa 

realidade maior (a brasileira). Em seguida, busco traçar um breve panorama da história do 

cinema documentário no Brasil. No entanto, ciente dos perigos existentes na homogeneização 

de um processo tão complexo, o faço apenas para localizar historicamente a obra de Marcelo 

Luna e Paulo Caldas. Todavia, mais importante do que uma simples localização, o que 

pretendo é discutir de que forma as variações de escala foram se transformando no 

documentarismo brasileiro e refletir sobre as implicações disso. Dessa forma, para efeito 

comparativo, darei atenção especial a obras referenciais do Cinema Novo, algumas obras dos 

anos 1970 e 1980 e para o cinema documentário brasileiro contemporâneo. E, para fazer isso, 

resgato um “abandonado” recorte desta pesquisa que considera com especial atenção os dez 

maiores clássicos do documentarismo nacional e os dez médias e longas-metragens 

vencedores das primeiras edições do festival  É Tudo Verdade. 
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2.1 A escala de abordagem em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. 

Como dito anteriormente, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é um 

filme documentário brasileiro longa-metragem dirigido pelos cineastas Paulo Caldas e 

Marcelo Luna e lançado no ano de 2000 – ou seja, no final do século XX, quase século XXI. 

A obra foi gravada na região metropolitana de Recife, a capital de Pernambuco, e conta com 

dois cenários (locações) principais: a Capital do Estado e o município de Camaragibe, com 

uma área de cerca de 55 Km² e uma população de pouco mais de 150 mil habitantes28. 

Camaragibe é um município pobre, bastante povoado (2.751,97 hab./km²) e com um 

conglomerado urbano composto por diversas casas (e barracos, em alguns casos) numa região 

com morros – como pode ser observado em alguns momentos do filme. Porém, nenhum 

desses dados e informações é apresentada no filme (ao menos, não de maneira explícita). 

Aliás, é importante aqui ressaltar que o filme nunca apresenta caracteres (legendas) 

com contextualização temporal ou espacial acerca dos lugares filmados, assim como não o faz 

para identificação das personagens que aparecem no filme. Portanto, muitas das vezes, o que 

podemos fazer é supor ou deduzir os espaços pelos quais o filme se movimenta – o que é uma 

tarefa mais complicada para alguém que não é de Recife ou não conhece essa região 

metropolitana e que, portanto, não consegue fazer associações visuais imediatas para 

identificação dos espaços mostrados nas cenas do filme (como no meu caso). Contudo, na 

maioria das vezes, é relativamente fácil distinguir quando se trata de Camaragibe ou de Recife 

(e se há um terceiro município no filme, não o identifiquei). 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas parte do caso de Helinho 

(apelidado de Pequeno Príncipe), um justiceiro que está preso por matar diversas “almas 

sebosas”, ou seja, pessoas que, segundo critérios estabelecidos pelo próprio justiceiro, são 

classificadas como bandidos, marginais, pessoas negativas à sociedade (comunidade) na qual 

estão inseridas. E, além de Helinho, o filme apoia-se no personagem Alexandre Garnizé, 

baterista do grupo de rap Faces do Subúrbio, professor de música, ativista social e, assim 

como Helinho, morador da comunidade de Camaragibe – assim como Helinho, embora este 

esteja preso em Recife. Portanto, temos aí o rap (de Alexandre Garnizé e Faces do Subúrbio) 

do Pequeno Príncipe (Helinho) contra as “almas sebosas”. 

A obra inicia-se com a cena de um homem (negro, sem camisa, descalço, vestindo 

apenas calças brancas) se arrastando por uma rua não identificada, em meio a pessoas que 

                                                           
28 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2013. 
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caminham pelo local. Não há uma identificação de quem seja a pessoa ou de qual é o lugar 

por onde ele se arrasta. Da mesma forma, não há uma explicação do motivo da ação. Não fica 

claro se é um ator sendo filmado, se é uma performance artística ou se as imagens 

correspondem a uma cena filmada ao acaso, sem planejamento prévio exclusivo para o filme. 

A cena é apresentada em diversos planos e a trilha sonora que a acompanha é composta por 

batidas de percussão. 

 

 

(Homem se arrasta pelo chão em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas). 

 

Dessa cena, há um corte para um muro grafitado29 (visto durante a noite, com pouca 

iluminação) em que, ao som de uma música instrumental funk/soul, lemos (nos grafites) o 

nome do filme: O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. A forma como o nome 

da obra é apresentada dá ideia do tema que virá a ser discutido no documentário, ou seja, 

temas marginais e periféricos de uma sociedade urbana fortemente marcada pela violência; 

um espaço no qual o rap surge como manifestação artístico-cultural com desejo de 

transformação da realidade a partir da discussão de problemáticas como desigualdade social, 

(des)emprego, renda, cultura, educação, saúde, violência, racismo, etc. 

                                                           
29O grafite em questão é um trabalho dos artistas Os Gêmeos (www.osgemeos.com.br).  

http://www.osgemeos.com.br/
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Após essa apresentação do título, há um corte para cenas noturnas do que suponho ser 

a capital pernambucana. São cenas aparentemente filmadas de dentro de um ônibus e que 

mostram um deslocamento de uma região central (Recife, a metrópole) para a periferia, para o 

município de Camaragibe. Aliás, numa fala adiante, quando Alexandre contextualiza a 

realidade social de Camaragibe, ele a analisa como um local extremamente pobre, com baixas 

ofertas de trabalho e de renda (ao menos, de maneira formal e/ou legal) e que, portanto, 

funciona como o que a geografia denomina de “cidade-dormitório”, ou seja, cidades 

periféricas de uma região metropolitana em que seus moradores (em geral, de baixa renda) 

saem de casa cedo para trabalhar nos grandes centros (a Capital) e só retornam durante a 

noite, para dormir. Portanto, vemos aqui um filme que se movimenta do centro para a 

periferia; que marca o movimento de retorno de sua população para a cidade-dormitório, após 

um dia de trabalho. Ou, ainda, vemos aqui a evidência de um deslocamento dos cineastas e 

sua equipe de Recife para a periferia da qual não fazem parte – ou seja, a alteridade dos 

cineastas de classe média que vão falar do “outro” de classe, como era no Cinema Novo e 

ainda é muito comum hoje (tanto no documentário, quanto na ficção). 

Depois das cenas da noite de Recife, há um corte brusco – com corte da trilha sonora, 

inclusive – que leva o filme para becos, ruas e vielas (possivelmente) da cidade de 

Camaragibe, onde as personagens principais da obra vivem. Aqui, temos uma sequência de 

imagens em plano subjetivo de uma câmera que corre por ruas e becos, ao som de uma 

respiração ofegante, durante a noite e madrugada, numa espécie de labirinto formado pela 

própria geografia da comunidade. Ao som da forte respiração, somam-se outros, tais como 

sirene de polícia, cachorros latindo, criança chorando e demais. Importante notar que essa é 

uma sequência relativamente longa para o filme, visto que, no geral, O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas faz uso de cenas curtas e cortes rápidos, montagem 

dinâmica que muitas vezes sobrepõe imagens e sons de maneira justaposta, paralela – 

inclusive durante as entrevistas. 

Essa cena dos becos e vielas, numa interpretação possível, sinaliza um filme que vai 

percorrer um caminho sinuoso (a temática da violência) sem necessariamente encontrar uma 

saída (uma solução). Assim, anuncia – numa constatação que evidentemente só pode ser feita 

posteriormente – que o público está diante de uma obra que se joga em meio à complexidade 

do tema discutido, do debate que se estabelece, das vozes que discursam, das possíveis 

exemplificações, relações e conexões a serem estabelecidas. E, assim, o filme vive essa 

situação da agonia, do desespero, da exaustão no tentar se encontrar (ou fugir?). Todavia, isso 
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não significa que seja uma obra que simplesmente se perca nesse caos aparente, pois se trata 

de um filme que conscientemente vê-se diante de um labirinto cuja saída é difícil e talvez até 

mesmo inexistente, mas que busca compreender esse labirinto sem a pretensão ou sentimento 

de obrigação de apresentar conclusões fechadas ou soluções fáceis. 

 

 

(Cena de “fuga” por becos e vielas no filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas)  

 

Dessa forma, o filme apresenta logo de cara uma postura dos diretores que é 

significativa para compreender O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas dentro do 

contexto histórico da produção do cinema documentário brasileiro. Postura essa que é 

coerente na adoção de um recorte mais próximo ao da “microanálise”, ou seja, um filme que, 

ao falar de violência urbana, foca especificamente no caso de Helinho e que o usa não como 

exemplificação de uma realidade maior, da qual ele simplesmente faz parte, mas como um 

caso único e particular que, inerentemente, está inserido em um contexto social maior, macro. 

Somado a isso, há certa tendência que marca a produção recente do documentarismo nacional 

em abandonar a noção de compreensão globalizante – como será observado com mais atenção 

posteriormente. 

E é para Helinho que o filme corta depois dessa relativamente longa e angustiante 

sequência entre becos e vielas. O labirinto se fecha ainda mais e “vamos” direto à cela que 

Helinho ocupa (aparentemente sozinho) na penitenciária e o vemos sendo filmado detrás das 
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grades. Enquanto o personagem está sentado, calado, olhando fixamente para a câmera, em 

silêncio, o áudio que sobrepõe a imagem é sua apresentação. “Meu nome é Hélio José Muniz 

Filho, 21 anos. O nome de família da minha mãe é Maria José Muniz. O nome do meu pai é 

Hélio José Muniz. Meus irmãos, Wellington José Muniz, Juarez Messias Muniz, Edmar José 

de Santana e cinco homens e cinco mulheres. É dez irmãos.” 

 

 

(Helinho apresenta-se em cena de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

De Helinho, o corte vai para Alexandre Garnizé, tocando bateria em um estúdio para 

depois o mesmo se apresentar sendo filmado dentro de uma sala de aula. Assim como na 

apresentação de Helinho, temos uma imagem do personagem olhando fixamente para a 

câmera, em silêncio – embora se movimentando diante dela, e não imóvel, como Helinho. O 

áudio da apresentação é uma faixa sonora sobreposta, como na apresentação de Hélio. “Sou 

José Alexandre Santos de Oliveira, tenho 27 anos, sou filho de João Francisco de Oliveira, 

Maria José Santos de Oliveira. Sou casado com Fabíola Cristina de Oliveira. Sou pai de 

Vinicius... Luiz Vinicius Lima de Oliveira, Tiago Felipe de Oliveira. Meus irmãos são André 

Luiz de Oliveira, José Alexandro José de Oliveira, Ana Emanuele e Assis Aurélio. Eu sou 

baterista da banda Faces do Subúrbio. Nascido e criado em Camaragibe”. 

Além disso, essas duas falas anteriormente descritas são sintomáticas para 

compreender o filme dentro de um contexto macro da história do cinema documentário 
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brasileiro. Tratam-se das duas primeiras falas do filme e têm como objetivo justamente 

apresentar os personagens/protagonistas da obra. E ao serem apresentados identificando-se 

com nome completo, idade, filiação e demais vínculos familiares, as personagens revelam 

suas identidades. São pessoas únicas, indivíduos únicos, de trajetórias únicas, particulares, 

exclusivas. Dentro do filme, também são indivíduos únicos, de trajetória específica, e não 

mera exemplificação de uma realidade maior. Porém são pessoas inseridas numa sociedade, 

fazem parte de um contexto maior. São pessoas que trafegam por diversos contextos, 

assumindo diferentes papéis, diferentes relações de poder no tecido social. São influenciados 

por esses contextos, mas não são neutros – também reagem a ele, tomam suas próprias 

decisões e seus atos têm consequências que afetam a vida de outras pessoas; afetam o mundo. 

 

 

(Alexandre Garnizé apresenta-se em cena de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Importante notar ainda a questão do espaço geográfico ao se estabelecer uma possível 

relação de dicotomia entre esses dois personagens no desenvolver do filme – embora não 

numa lógica simplista e muito menos maniqueísta, como venho afirmando, pois o filme abre 

espaço para as contradições de seus personagens (e do próprio filme em si). Tem-se de um 

lado o personagem principal (Helinho, o Pequeno Príncipe) que está preso – portanto, que é 

filmado em uma única locação – e que cometeu diversos assassinatos, agindo como justiceiro, 

ou seja, como criminoso, mas que buscava fazer justiça com as próprias mãos em prol do que 
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acredita ser uma causa maior; para o benefício da sociedade, da sua comunidade. Por outro 

lado, temos Alexandre Garnizé, personagem dessa mesma comunidade, que busca melhorias 

para a mesma de maneira pacífica, atuando como educador, artista, etc. E, diferentemente de 

Helinho, Alexandre movimenta-se por diversos ambientes, é filmado em várias locações: sua 

própria casa, as ruas de Camaragibe, seu estúdio de ensaio, Recife e, inclusive, o presídio 

onde Helinho encontra-se preso, etc. Logo, temos um personagem praticamente estático 

dentro de um único ambiente isolado e outro personagem em diversos ambientes e muitas 

vezes filmado em movimento, em ação. 

A conexão entre Helinho e Alexandre é feita posteriormente à apresentação dos dois 

personagens, a partir da história em que o segundo relata um assalto do qual fora vítima 

dentro de sua própria comunidade. Garnizé descreve o crime, aponta os autores e lista as 

perdas (roupas, tênis, dinheiro, etc). De acordo com o músico, o assaltante era também um 

morador de Camaragibe e que havia cometido outros crimes. Dias após o roubo em questão, o 

mesmo viria a ser assassinado por Helinho, o justiceiro. Assim, Helinho e Alexandre – que se 

conheciam, mas não eram amigos (e, aparentemente, nunca vieram a ser)30 – passam a ter 

suas histórias de vida, de certa forma, vinculadas efetivamente por meio desses crimes (o 

assalto e o assassinato). Mas, vale notar, é o filme que efetivamente vincula suas vidas. 

Inclusive, uma das cenas finais da obra é o encontro dos dois no presídio (algo que nunca 

havia acontecido antes). 

A partir daí, Helinho e sua mãe – que “entra” na história, mas nunca tem seu rosto 

identificado e quase sempre é filmada em planos fechados, ou seja, sem mostrar-se 

inteiramente – contam como o protagonista começou a agir como justiceiro, como eliminador 

de almas sebosas. Após esse trecho, o filme faz um jogo de escala, apresentando cenas de 

diversas pessoas (não sei ao certo se apenas de Camaragibe ou da região metropolitana de 

Recife, de maneira geral) ouvindo o Programa do Cardinot na rádio. Trata-se de um programa 

radiofônico de viés sensacionalista e que aparentemente apoia-se principalmente (se não 

                                                           
30 Em entrevista para a jornalista Silvia Baisch, publicada no Diário de Pernambuco em 17 de janeiro de 2004, 

Alexandre Garnizé fala que ele e Helinho não eram amigos de infância, como muita gente falava – creio que 

principalmente devido a uma matéria da TV Globo de 2001 sobre Helinho e sobre O rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas, que tratava os dois como amigos de infância que seguiram caminhos “opostos” 

(https://www.youtube.com/watch?v=oVdUDrlFCqU#t=112). Nessa entrevista do Diário de Pernambuco, 

Garnizé diz: “Muita gente está dizendo que éramos amigos, que eu passei a minha infância com ele. Isso tudo é 

mentira. Em Camaragibe, a gente se falava de oi e só. Nunca fomos amigos de conversar, sair juntos. Meu único 

vínculo com Hélio foi durante as filmagens do filme. Aí, sim, a gente conversou, ele disse que era fã da banda 

[Faces do Subúrbio]. Durante as filmagens houve um respeito mútuo” 

(http://www.old.pernambuco.com/diario/2001/01/17/urbana5_1.html). 

https://www.youtube.com/watch?v=oVdUDrlFCqU#t=112
http://www.old.pernambuco.com/diario/2001/01/17/urbana5_1.html
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exclusivamente) em notícias policiais, de crime. Aqui, é possível perceber a primeira conexão 

do caso particular de Helinho com uma realidade maior, macro, da violência e da 

criminalidade de uma maneira geral. 

Depois dessa breve variação de escala, o filme volta-se novamente para o caso 

específico de Helinho. Entra em cena o delegado, que se apresenta para a câmera e fala do 

justiceiro. De acordo com o delegado, o Pequeno Príncipe está preso por ter executado 44 

homicídios, ou seja, ter assassinado mais de quatro dezenas de almas sebosas. Crimes que – 

segundo o delegado, no filme – foram abertamente declarados por Helinho para a imprensa 

local. Após esse primeiro trecho com o delegado, o filme volta-se novamente para Helinho, 

que finalmente explica porque tira a vida das pessoas. “Nesse mundo, a gente tem que tirar 

pra não morrer. [...] Se eu não tirasse a vida de muita gente safada, muita gente inocente ia 

morrer”. 

Em seguida, corta-se para a cena em que Alexandre Garnizé vai marcar mais 

fortemente sua situação de oposição em relação ao outro personagem, Helinho. Contudo, essa 

mesma cena mostra a complexidade e a contradição do personagem e, inclusive, aponta a 

fragilidade de buscar delimitar esses dois personagens como simples antagônicos no filme, na 

narrativa. Em entrevista direta à câmera, o músico fala: “Cara, eu acho que ninguém tem o 

direito de tirar a vida de ninguém. Só que, porra... [de Alexandre, a imagem é cortada para 

uma casa pobre – supostamente, a do entrevistado. O áudio continua]... só do cara pensar em 

sair de casa, bicho, de manhã cedo, ir trampar, passar o mês todinho ralando, para no final do 

mês ganhar cento e trinta conto31, chegar um filho da puta e meter um cano em cima de tu e 

tomar seu sapato, tomar tua grana, arrombar teu barraco, e...” 

A fala é inconclusiva e não fica claro se por inconclusão do próprio Alexandre ou se 

por opção de corte do diretor 32 . Assim, temos aqui uma situação interessante de um 

personagem que não tem certeza do que acreditar ou, ao menos, parece viver um conflito 

entre o que julga ser correto e o que realmente acredita efetivamente (pragmaticamente) 

desejável. Mais do que isso, aponta também ser um filme que não tendo como objetivo 

apontar soluções para o problema da violência urbana e da criminalidade, não exige de seus 

                                                           
31 O salário mínimo brasileiro era no valor de R$ 130,00 no período de maio de 1998 a maio de 1999, passando 

para R$ 136,00 de então até abril de 2000 – período de realização do filme. (Informações sobre a variação do 

salário mínimo brasileiro de 1995 a 2014 em: http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/). 
32Posteriormente, em conversa com Paulo Caldas, fiquei sabendo que neste trecho da entrevista Alexandre 

Garnizé fala que, depois de ter sido assaltado e ter seu salário de um mês levado, ele foi até sua casa, pegou uma 

arma (não sei se dele ou de terceiros) e pensou em ir atrás do ladrão – plano que aparentemente ele não levou 

adiante. Contudo, os diretores optaram por omitir esse trecho da fala na montagem do filme. 

http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/
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personagens que esses sejam conclusivos; que tenham a solução para esses problemas; que 

não caiam em contradição. Evidenciar a inconclusividade e até mesmo a contradição do 

personagem é um gesto dos diretores de escancarar também essa situação de dúvida latente do 

próprio filme, que conseguiu romper a crença na objetividade presente em obras importantes 

do Cinema Novo (assim como do cinema direto e do documentário clássico, como um todo), 

ou seja, filmes que criavam uma situação de compreensão totalizante do problema, indicando 

“claramente” as causas e as soluções, embora sempre de maneira muito genérica. 

Da inconclusividade da fala de Alexandre, entra o som de batidas de percussão e 

corta-se para o personagem tocando no estúdio. “Percussão, bicho, é... acho que desde os 

primórdios, né? A galera usava percussão pra se comunicar. E, aquela coisa... Geralmente, a 

gente liga uma coisa à outra, né? À África, Cuba, Nicarágua, Guatemala... Pessoal usa muita 

percussão [...]. E a percussão acho que, assim, é o forte, cara. É a base de tudo. É como 

educação”. Ou seja, aqui, depois da inconclusividade e da contradição de sua fala anterior, 

Alexandre aponta uma solução possível e firma sua crença maior – e que marca seu 

contraponto a Helinho. A educação é a base de tudo. É com a educação que os grandes 

problemas sociais brasileiros serão resolvidos. 

Logo depois, corta-se para Alexandre tocando bateria e, ainda ao som da bateria, 

corta-se para a cena de uma avenida (acredito que de Recife), com alguns carros e pessoas em 

trânsito, para, depois, cortar para a entrada dos três justiceiros anônimos33 e encapuzados que 

gravam entrevista lado a lado, num terreno baldio em cima de um morro (acredito que em 

Camaragibe) que parece ser um campo de futebol ou algo do tipo. Os três justiceiros têm dois 

papeis principais para a narrativa fílmica: eles explicam o que são os justiceiros; como agem; 

o que são almas sebosas; os critérios para escolha das vítimas, etc e, ao mesmo tempo, são 

exemplificações genéricas de justiceiros – diferentemente de Helinho, que é o protagonista e é 

individualizado, particularizado. 

“O que a gente faz? Rapaz, a gente faz é limpar a cidade. É tirar as almas sebosas. 

Ladrão, assaltante safado, traficante”, explica um dos justiceiros. Depois dessa breve 

explicação, a montagem intercala trechos do filme O vagabundo faixa-preta (Simião 

                                                           
33Os três justiceiros encapuzados fazem parte do grupo Os Vingadores, do qual Helinho fazia parte e era, 

inclusive, uma espécie de líder. 
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Martiniano34, 1992), com cenas de uma luta mostradas na televisão de uma sala de estar de 

uma casa pobre (mas não paupérrima). Aqui, mais uma vez, temos um jogo de escala que 

busca relacionar os indivíduos (micro) ao contexto (macro), ou seja, discutindo uma possível 

influência da mídia ou da indústria cultural na formação desses jovens enquanto justiceiros – 

o que, aliás, é visível desde a entrevista que Helinho dá ao Diário de Pernambuco logo após 

ser preso. No entanto, esse é um trecho breve e sem aprofundamento nessas questões que, 

como quase tudo no filme, ficam muito mais implícitas do que explícitas. 

 

 

(Televisão exibe trecho de O vagabundo faixa-preta em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas) 

 

Após essa sequência dos justiceiros, o filme é cortado para outra cena de Alexandre 

tocando bateria no estúdio para, finalmente, mostrar os integrantes do grupo Faces do 

Subúrbio (grupo de rap de Camaragibe e do qual Alexandre é membro) andando pela 

comunidade, passando por diversas crianças e demais moradores. Nessa sequência, mais uma 

vez há uma espécie de apresentação de Camaragibe e o vemos como um lugar com pouca 

infraestrutura (locais não asfaltados, esgoto a céu aberto, barracos de madeira, etc) e uma 

população formada majoritariamente por negros, pobres. Enquanto os integrantes do grupo 

                                                           
34Simião Martiniano trabalha com venda de filmes e discos de vinil antigos em uma banca de rua no centro do 

Recife. Além disso, escreve, produz e dirige seus próprios filmes (longas-metragens). Em 1998, foi personagem 

do documentário curta-metragem Simião Martiniano: o camelô de cinema, de Clara Angélica e Hilton Lacerda. 
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musical caminham pela comunidade, ouvimos o off dos mesmos – embora não seja possível 

identificar quem esteja falando, com exceção da já conhecida voz de Garnizé. 

 

 

(Integrantes do grupo Faces do Subúrbio caminham pela comunidade de Camaragibe em cena do filme O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

As falas aqui inseridas têm como função tanto contextualizar a comunidade e sua 

situação de pobreza, quanto identificar o papel que os integrantes do grupo de rap incorporam 

para si nessa comunidade – explicando, ainda, o que é o rap para eles, o que é o rap deles. 

“Pô, a gente procura relatar o cotidiano, entendeu? O dia-a-dia. Mostrar a realidade, 

entendeu? Tem que mostrar. Assim, se a gente está tendo oportunidade de chegar numa rádio, 

de falar o que a gente vive, a realidade, numa televisão, muita gente vai sair ganhando, muita 

gente vai se informar. Mostrar que a gente está aqui para conseguir um espaço que é de direito 

de cada um de nós”, fala um dos membros do grupo. “Pô, é som de periferia, cara. Som de 

resgate, de conscientização, que fala a verdade nua e crua da periferia, o que acontece, o 

cotidiano das pessoas dentro da periferia, dentro de uma comunidade pobre, dentro da favela, 

né? Uma coisa meio que poucas bandas fazem isso no Brasil, né? É contado a dedo as bandas 

que fazem isso hoje no Brasil. Mas acho que a onda pegou e acho que é por aí. É contar a 

realidade mesmo. Não adianta colocar um verniz em cima do que acontece na periferia, do 

que acontece no Brasil, no que acontece em muitos estados por  aí – inclusive aqui, em 

Pernambuco”, complementa Alexandre. Dessa forma, vemos não apenas a inserção de 
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Camaragibe/Pernambuco num contexto macro, mas também uma tentativa de enquadramento 

como exemplificação, de comparação, de semelhança com outros locais. 

Garnizé segue falando de rap e afirma que esse gênero musical é muito semelhante à 

embolada, um ritmo popular nordestino. Fala de Nelson Triunfo, um artista pernambucano 

radicado em São Paulo que teria sido o fundador do rap no Brasil, segundo ele. Em seguida, 

os integrantes do Faces do Subúrbio tocam um rap em ritmo de embolada (apenas com 

pandeiro e vocais) falando da realidade “nua e crua”, sem verniz. A música fala sobre almas 

sebosas e a montagem vai intercalando a música com novos trechos de depoimentos dos 

justiceiros mascarados, que seguem explicando o que são essas almas sebosas. “Alma sebosa 

é aquele cara que não serve pra nada; ele é um inútil; um indigente”, falam os encapuzados. 

O curioso aqui é que a música do grupo Faces do Subúrbio, ao falar de almas sebosas, 

as enxergam de modo semelhante à visão dos justiceiros. A alma sebosa é vista como alguém 

que é negativo para a comunidade, que comete crimes, prejudica as pessoas, cobiça a mulher 

alheia, fala mal pelas costas, etc. Portanto, fica perceptível um código de condutas éticas e 

morais estabelecidos e é impossível não fazer uma associação, por exemplo, aos dez 

mandamentos divinos da crença cristã. Regras de conduta essas que não seriam respeitadas 

pelas almas sebosas e que, portanto, as tornariam pessoas a serem eliminadas da sociedade. 

“Almas sebosas, não [as] aguentamos mais”, clamam os rappers, com gestos corporais e 

trechos da letra da música que indicam que a única saída é a eliminação dos mesmos por 

assassinato, por morte. A meu ver, uma situação de contradição – ao menos com o que 

Alexandre parece acreditar e defender por meio de suas falas no filme. 

Estariam os rappers defendendo a atuação dos justiceiros ou apenas cantando uma 

música que apresenta as almas sebosas a partir do ponto de vista dos assassinos encapuzados? 

A literatura e a filmografia sobre favelas e comunidades periféricas no Brasil, além das 

próprias letras de rap em grupos como Racionais MC’s, por exemplo, apontam essas 

comunidades como locais com forte e marcante código de conduta. Principalmente em regiões 

controladas pelo tráfico de drogas e/ou grupos criminosos organizados, os moradores devem 

obedecer a certas regras estabelecidas: não cometer qualquer tipo de roubo dentro da própria 

comunidade (seja a demais moradores ou a clientes do tráfico, entre outros); não delatar 

criminosos para a polícia ou para facções inimigas; não estuprar; não cobiçar (dar em cima da, 

se envolver com) mulher alheia, etc. 
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(Faces do Subúrbio toca o rap-embolada Alma sebosa em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas) 

 

Contudo, no caso de Camaragibe, o filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

sebosas não o apresenta como um local controlado por traficantes ou qualquer outro tipo de 

organização criminosa. A ação dos justiceiros é aparentemente uma ação deliberada pelos 

próprios, que se enxergam como heróis dessa comunidade que (como aponta a história de 

Alexandre, vítima de assalto dentro de Camaragibe) é um lugar onde criminosos e assaltantes 

roubam os próprios moradores. Será, então, que os integrantes do Faces do Subúrbio 

defendem a ação dos justiceiros? Será que eles acreditam que existem, de fato, pessoas que 

são almas sebosas e que, portanto, precisam ser eliminadas? 

Comumente, ao menos no senso comum, os discursos sobre violência e criminalidade 

tendem a enxergar os criminosos sob dois pontos de vista extremamente dicotômicos. De um 

lado, aqueles de visão maniqueísta que enxergam os criminosos como pessoas más, sem 

caráter, de índole negativa. Do outro, aqueles que enxergam as pessoas que cometem crime 

(quando se tratam de pobres) como vítimas de uma sociedade desigual e que infringem a lei 

por não terem acesso a emprego, à educação, à alimentação e demais necessidades humanas 

básicas – e que, portanto, cometeriam atos criminosos quase que por uma espécie de instinto 

de sobrevivência. No caso dos integrantes do grupo Faces do Subúrbio, sendo eles moradores 

de uma comunidade pobre e periférica, não conseguiria dizer se os mesmos se localizam num 
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extremo ou outro dessa visão ou se enxergam a situação de maneira mais complexa, numa 

escala variável e de difícil delimitação entre um e outro ponto de vista. 

Mas ao analisar a letra da música desse rap/embolada que cantam, parece que os 

mesmos acreditam na existência de almas sebosas e, mais do que isso, defendem sua 

eliminação. Às falas dos justiceiros e à canção do Faces do Subúrbio, soma-se ainda a fala de 

Dona Maria (mãe de Helinho), que apresenta tanto o ponto de vista de seu filho (ou seja, a 

favor da eliminação de almas sebosas), quanto o seu próprio ponto de vista: ser contra os 

assassinatos cometidos pelo filho, pois tratam-se de vidas e que, conforme vamos percebendo 

no decorrer do filme, ela acredita que o filho não teria o direito de tirar. Dona Maria é cristã e, 

portanto, acredita piamente no mandamento que diz: “não matarás” – ou, como se diz 

comumente entre os cristãos, apenas “Deus” tem o direito de tirar a vida de alguém, visto que 

é “Ele” que a dá às pessoas. Aliás, segundo Dona Maria, o problema da violência no mundo 

(entre outros problemas sociais) é que as pessoas “se esqueceram de ‘Deus’” – como ela 

afirma em momento posterior do filme. 

Contrapondo ao discurso religioso, entra em cena novamente o delegado, com o 

discurso da legalidade. Para ele, a expressão “alma sebosa” é “uma expressão de marginal 

para marginal” e, portanto, ele, como autoridade, não a usa. Segundo ele, o que existe são 

pessoas e uma lei que afirma que assassinato é crime. Portanto, não caberia aos 

autointitulados justiceiros o poder de decidir quem é e quem não é uma “alma sebosa” e, 

consequentemente, não caberia a eles o poder (ou direito) de assassiná-las. Para o delegado, 

que se baseia na lei, “justiceiros” são criminosos e, portanto, devem sofrer as consequências 

legais por seus crimes de assassinatos, ou seja, serem presos, julgados e cumprirem pena. 

A partir dessa discussão mais geral sobre o que são justiceiros e almas sebosas, o filme 

faz um novo jogo de escala e volta ao micro, ao individual – no caso, ao seu protagonista, ao 

seu personagem individualizado. Neste momento, Helinho vai contar, ainda que brevemente, 

um pouco de sua história de vida. Entre outras coisas, ele fala como ganhou o apelido de 

Pequeno Príncipe trabalhando como segurança em uma casa noturna onde todos gostavam 

dele (segundo ele mesmo diz). Dona Maria afirma gostar do apelido, pois se trata de uma 

coisa boa, de algo bom (e, claro, é impossível não fazer uma associação ao personagem do 

clássico livro de Antoine de Saint-Exupéry, uma obra repleta de lições de moral). 

Logo após esse trecho, a obra faz mais um jogo de escala. Desta vez, é a hora de 

contextualizar e apresentar definitivamente Camaragibe. E quem assume esse papel é 
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Alexandre Garnizé – que, ao menos em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, 

assume o papel de porta-voz de sua comunidade. No entanto, é válido ressaltar que quando 

afirmo que Garnizé é “porta-voz de sua comunidade” não estou dizendo que ele fala em nome 

de toda essa região ou que “representa” o pensamento coletivo das pessoas desse local, mas 

que é uma pessoa que fala sobre essa comunidade (naturalmente, a partir de sua opinião 

pessoal, de sua leitura de mundo). Dessa forma, enquanto cenas de Camaragibe são 

mostradas, o músico afirma que o município é um lugar de poucas ofertas de empregos, visto 

que há poucos postos de trabalho e todos encontram-se ocupados; fala que Camaragibe é uma 

cidade-dormitório para aqueles que trabalham em Recife, lugar onde a oferta de emprego é 

maior; e, ainda, diz que a comunidade é muito violenta. Essa contextualização de Camaragibe 

a apresenta ao mesmo tempo como uma comunidade única, mas, por outro lado, com um local 

de características semelhantes a inúmeras regiões pobres e violentas brasileiras e mundo 

afora. 

No entanto, se há aqui uma exemplificação que coloca Camaragibe dentro de um 

contexto macro da desigualdade social e do mapa da violência no Brasil, logo um novo jogo 

de escala “puxa” o filme de volta para o micro, para o individual. Entra em cena um carro de 

som que transita pelas ruas de Camaragibe propagando um abaixo-assinado mobilizado por 

moradores da comunidade que pedem a soltura de Helinho – que, como dito anteriormente, 

está preso. De acordo com o abaixo-assinado (ou seja, sob o ponto de vista de alguns 

moradores de Camaragibe), Helinho é uma pessoa boa e que traz melhorias para a sua 

comunidade ao eliminar as almas sebosas. Portanto, é uma pessoa que merece estar em 

liberdade para que continue protegendo Camaragibe, ou seja, para que continue inclusive 

assassinando almas sebosas. Para o delegado, a ação (o abaixo-assinado) é um “contrassenso”. 

“Você acha que um homem, um ser humano, que comete uma gama de homicídios nessa 

quantidade, ele é uma pessoa de bem? Nós não estamos vivendo na época de Lampião35, nem 

de Antônio Silvino36”, conclui a autoridade, numa referência ao cangaço. 

A partir dessa sequência, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas 

caminha para um longo momento de discussões em escala macro. Dona Maria vai usar 

argumentos religiosos (cristãos) para analisar a problemática da violência (embora fale 

também de seu filho). O delegado vai falar da criminalidade, de uma maneira geral. Entra em 

cena um carro forte de transporte de valores, sem nenhuma ligação aparente com a história de 

                                                           
35Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é o mais famoso cangaceiro brasileiro. 
36 Antônio Silvino também foi um famoso cangaceiro brasileiro. 
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Helinho, mas que, numa análise possível, representa um “mercado da violência” que 

movimenta fortunas no país (e no mundo). Uma repórter fotográfica de um jornal impresso de 

Recife que trabalha na editoria de polícia vai falar um pouco de sua experiência 

pessoal/profissional. E, dando sequência a esse momento “macro” do filme, entra em cena um 

advogado criminalista discutindo a desigualdade social e falando sobre a Constituição 

brasileira.  

Em seguida, depois de um relativamente longo período sem inserções de falas dos 

personagens principais do filme, Alexandre Garnizé volta à cena. E agora, neste momento do 

filme, é ele que toma as rédeas da condução narrativa (ou, melhor dizendo, os diretores o 

fazem, embora através das falas do músico). Importante ressaltar, como veremos com mais 

profundidade no capítulo seguinte, que Alexandre ocupa um papel de destaque em O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas que chega a ser superior ao do próprio Helinho, o 

protagonista, de fato. Isso porque Alexandre tem mais articulação do que Helinho (ou seja, 

fala “melhor” do que o segundo) e, principalmente, tem mais bagagem de leitura e de 

conhecimentos acerca da realidade social da comunidade na qual vivem – portando-se, como 

afirmado anteriormente, como uma espécie de porta-voz de Camaragibe, e até mesmo da 

região metropolitana de Recife, para o filme. 

 

 

(Alexandre Garnizé como “porta-voz” de Camaragibe em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 
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Alexandre fala agora da educação – que é a base de tudo, mas que é também uma 

deficiência no Brasil, ficando em “terceiro plano”. Com isso, são mostradas cenas de diversas 

crianças no que parece ser uma escola pública de Camaragibe. Alexandre fala de sua intenção 

de mudar sua comunidade por meio de atividades educativas, culturais e, nesse momento, 

emociona-se, chora – e os diretores cortam para uma cena de uma sala de aula da escola 

anteriormente mostrada, em que diversas crianças uniformizadas aplaudem, ou seja, louvam 

Alexandre, suas boas intenções, sua atuação na comunidade, na sociedade. Posteriormente, 

corta-se para uma cena em que Alexandre toca percussão no estúdio – e, importante lembrar, 

o personagem havia afirmado em momento anterior do filme que percussão era a base, ou 

seja, assim como a educação, que ele também considera a base. Portanto, numa interpretação 

possível, a percussão e a educação são as bases de uma sociedade idealizada por Alexandre. 

Após esse momento em que o filme se dedica a Alexandre, há um corte para o estúdio 

radiofônico de onde é transmitido (ao vivo) o Programa do Cardinot – que havia sido 

apresentado anteriormente no filme como um programa de viés sensacionalista, de notícias 

policiais, de discussões sobre criminalidade. Nesse trecho, o programa conta com a 

participação de um casal de convidados que vai relatar uma recente experiência em que foram 

vítimas de abuso de autoridade policial, com manifestações racistas e até mesmo de violência 

física por parte dos mesmos. Aqui, mais uma vez, ainda que se tratando de uma experiência 

única e particular, a mesma serve apenas como exemplificação que vai dar abertura para um 

debate posterior. Isso porque, paralelamente às cenas do estúdio de onde o programa de rádio 

é transmitido, o filme mostra os integrantes do Faces do Subúrbio e os paulistanos Racionais 

MC’s ouvindo a esse programa em um aparelho de rádio. 

Então, se inicia um momento do filme em que os integrantes dos dois grupos de rap 

vão discutir temas como desigualdade social, racismo, violência, etc. O debate aqui tem ao 

menos duas características interessantes: trata-se de uma conversa exclusivamente entre 

rappers – ou seja, pessoas de comunidades pobres e que falam de suas experiências pessoais, 

particulares, de uma realidade que conhecem “de dentro” – e, além disso, trata-se de uma 

comparação entre a realidade pernambucana e a paulistana, portanto, estabelecendo um olhar 

macro sobre a situação brasileira, de uma maneira geral. Aliás, a sequência é encerrada com 

uma cena de vista área (sobrevoo) pelo que acredito ser Camaragibe (ou, pelo menos, a região 

metropolitana de Recife), enquanto a trilha sonora executada é um trecho da faixa Salve (a 

última do disco Sobrevivendo no Inferno, de 1997), em que os Racionais mandam um “salve” 

para diversas comunidades (favelas e periferias) paulistanas e de outros lugares do Brasil. 
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(Vista área de Camaragibe/Recife ao som de Salve, dos Racionais MC’s, em cena do filme O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Depois do sobrevoo macro, que liga Camaragibe (inclusive visualmente) a um 

contexto nacional, o filme volta-se novamente para a situação específica desse município da 

região metropolitana de Recife. São mostradas cenas da cidade, da comunidade, e a atenção 

volta-se novamente para a leitura que Alexandre Garnizé faz da realidade local. Ele vai falar 

das poucas opções de lazer existentes (futebol, forró, etc), enquanto são mostradas cenas de 

uma partida de futebol entre crianças e, principalmente, pessoas em atividades nas portas de 

suas casas (partida de dominó, festas com churrasco e cerveja, etc). Mais uma vez, todas essas 

informações são apresentadas para reforçar a situação de Camaragibe como um local muito 

pobre e, portanto, evidenciar a situação precária à qual os moradores dessa comunidade estão 

submetidos. 

Contudo, ainda que Camaragibe tenha essa diversidade de problemas a serem 

enfrentados (e resolvidos), Alexandre indica que viver ali é melhor do que estar preso, 

situação em que encontra-se Helinho. “Lá [na cadeia] o cara não tem direito a ver amigo todo 

dia, de ver os familiares todo dia. Não tem o próprio direito de se expressar, o direito de falar, 

né? Eu, aqui fora, tenho direito de me expressar, de dizer o que eu quero, né? Tudo bem que 

lá o cara é um cidadão, né? Mas lá dentro as asinhas do cara é cortada”, afirma o  músico. E, 

portanto, aqui o jogo de escalas faz um mergulho que, novamente, se aprofunda no micro, ou 
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seja, na situação específica de Helinho. Durante a fala de Alexandre anteriormente descrita, 

inicia-se uma sequência que vai mostrar Dona Maria saindo de casa, pegando ônibus, 

locomovendo-se de ônibus, enfrentando fila e revista para entrar no presídio e, finalmente, 

poder passar o dia de visita com seu filho. 

Porém, depois do encontro entre Helinho e Dona Maria (e das falas em que cada um 

descreve como são os dias de visita), o filme corta para cenas de praia. Portanto, ao mostrar o 

litoral de Recife, é claramente perceptível a instauração de uma oposição entre o cárcere e a 

liberdade desfrutada por aqueles que estão na praia. Dessa situação de contraste e após esse 

momento microanalítico (em que Dona Maria e Helinho usufruem do dia de visita), o filme 

volta-se novamente para uma escala “macro” e, mais uma vez, Alexandre Garnizé assume o 

papel de porta-voz. Agora, não apenas porta-voz do filme e da comunidade de Camaragibe ou 

da região metropolitana de Recife, mas de uma juventude – e, pode-se dizer, de uma 

juventude brasileira (ou, ao menos, de uma juventude brasileira de periferia, pobre). 

Alexandre Garnizé fala agora de sua relação com o futebol, da sensação orgástica de 

ver seu time fazer um gol numa partida. Intercalada às falas do músico, vemos imagens de um 

estádio lotado numa partida entre os times do Sport e do Santa Cruz37 e uma torcida eufórica 

da qual ele faz parte, junto com seus companheiros do Faces do Subúrbio. Além disso, entram 

na montagem o som de uma música funk e cenas de jovens dançando break num salão, com 

sombras projetadas nas paredes. Disso, o filme corta para um show dos Racionais MC’s, em 

que Mano Brown fala do Brasil como um gueto gigante que vai demorar mais 500 anos para 

se tornar uma nação. Ainda, afirma que vai contar mais uma história do Brasil e, finalmente, o 

grupo começa a executar a música Diário de um detento, sobre a rotina do extinto presídio do 

Carandiru, em São Paulo. 

A partir daí, o filme volta-se novamente para o presídio onde Helinho encontra-se 

preso – embora em montagem paralela que vai intercalando cenas do show e do público. 

Contudo, ainda que se tratando da penitenciária onde o protagonista cumpre pena, trata-se de 

uma exemplificação que, somada a música dos Racionais MC’s em execução, fala da situação 

carcerária no Brasil de uma maneira geral. Vemos diversos presos em situações precárias: 

celas sujas, mal arejadas, feias, lotadas; reeducandos em fila para refeição; etc. Mas há um tiro 

e a trilha sonora é cortada. A partir daí, o filme “entra” definitivamente no espaço do presídio. 

A câmera subjetiva movimenta-se por uma passarela até deparar-se com um presidiário 

                                                           
37 Sport e Santa Cruz são os dois mais importantes clubes de futebol de Pernambuco, ou seja, grandes rivais. 
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aparentemente homossexual que está lavando roupa. Nesse momento, mais uma vez, é um 

indivíduo que está presente no filme pela lógica da exemplificação. Sua inserção na narrativa 

é curta e, portanto, não há espaço para exploração de sua individualidade. 

Aliás, esse personagem tem função de servir de gancho para a entrada do advogado 

criminalista, que vai citando algumas penas previstas no código penal, conforme o tipo de 

crime. A partir daí, um (ex-)detento não identificado começa a falar de algumas 

particularidades da vida na cadeia e sua fala vai sendo intercalada com a do advogado. O 

reeducando fala da diferença entre um bandido pobre e um bandido rico que vai preso, ou 

seja, das regalias e do conforto que o segundo supostamente tem dentro do presídio. Fala 

também do estuprador, que, quando vai preso, é denunciado enquanto tal para os demais 

detentos e sofre estupro por parte desses, pois se trata de um crime não aceitável nem mesmo 

pelos criminosos, de uma maneira geral.  

Então, finalmente, o filme volta a falar dos justiceiros que, segundo o preso não 

identificado, a polícia dá valor (visto que são eliminadores de almas sebosas) e, supostamente, 

os protege dentro do presídio. Por outro lado, os demais presos (de uma maneira geral) 

desejam matá-los, visto que são inimigos, ou seja, desejam vingança. Depois dessa fala, 

Helinho volta a entrar em cena e o filme – nesse constante jogo de escalas – volta para o 

espaço da microanálise. Agora, Helinho vai novamente falar dele mesmo e contar como tem 

conseguido manter-se vivo dentro do presídio, visto que está jurado de morte por muitos 

presos ali dentro. “Muita gente diz que o inferno é debaixo da terra, mas não, o inferno é 

aqui”, conclui o Pequeno Príncipe. 

Após as falas de Helinho, o filme faz um novo “passeio” pelo presídio e das grades 

deste corta para a grade de uma praça pública de Recife, onde jovens caminham com skates 

nas mãos. Logo, Alexandre Garnizé entra em cena novamente – desta vez, estando 

aparentemente em Recife, dentro de um ônibus de transporte público, ou seja, num 

deslocamento de Camaragibe para a Capital. E, mais uma vez, é possível perceber em sua fala 

suas contradições. “Porra, Recife é do caralho, bicho”, afirma ele. “Segundo estatísticas aí, 

dizem que é a quarta pior cidade do mundo para se viver, mas eu quero saber qual é a melhor 

cidade para se viver, né?”. E, apesar de todas as problemáticas discutidas durante todo o 

filme, é perceptível que Alexandre ama sua cidade, o lugar de onde veio e de onde é; o lugar 

que luta para transformar, para melhorar. Mesclando com as cenas de skatistas descendo uma 

ladeira, Garnizé vai falando das “coisas enrustidas” que estão se descobrindo em Recife e do 
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papel do rap para denunciar as mazelas dessa Capital e sua região metropolitana. “A gente 

fala pra quem quiser escutar”, a mensagem se destina a todos. Corta para o festival Abril Pro 

Rock, onde o grupo Faces do Subúrbio faz show, com sua música de protesto, com sua poesia 

marginal. 

Depois, numa câmera subjetiva de dentro de um veículo em movimento, o filme 

“desloca-se” novamente para Camaragibe, para a periferia da região metropolitana de Recife. 

Há um corte novamente para os três justiceiros no terreno baldio. Nesse trecho, eles falam um 

pouco de suas ações e das características identificáveis para se descobrir quando uma pessoa é 

alma sebosa. Nas falas dos três, percebe-se alguns preconceitos e contradições. Enquanto um 

acredita que um bandido pode ser identificado pela roupa, pelo boné, pela tatuagem, pelo 

brinco na orelha, outro acredita que isso não são características suficientes para identificar 

uma alma sebosa. Paralelamente, o filme mostra Alexandre Garnizé – que tem tatuagens e é 

filmado sendo tatuado, ou seja, fazendo novas tatuagens. Em suas costas, o músico ganha as 

imagens de Malcolm X, Martin Luther King e Che Guevara. 

Neste momento, Alexandre Garnizé usa Malcolm X para compará-lo a Helinho. 

Segundo o músico, Helinho é um cara que pode ser resgatado, pois se Malcolm X cometeu 

crimes e foi preso, conheceu o alcorão (“a bíblia sagrada dos muçulmanos”) na cadeia, 

converteu-se ao islamismo e virou símbolo da luta pelos direitos dos negros na sociedade 

estadunidense, o Pequeno Príncipe também pode ser “resgatado”. Mas essa fala de Garnizé é 

curiosa mais pelo que não fala do que pelo que diz, propriamente. Pergunto-me: e as almas 

sebosas, poderiam ser “resgatadas” também? Ou apenas justiceiros como Helinho, que 

cometeram crimes visando o “bem” podem ser resgatados?  

Alexandre mostrou-se em dúvida em momentos anteriores do filme, como, por 

exemplo, ao não saber como se posicionar definitivamente sobre o assassinato cometido por 

Helinho ao criminoso que o assaltara. Ainda, há a situação da própria música38 sobre almas 

sebosas cantada com os companheiros do Faces do Subúrbio, em que o posicionamento do 

grupo parece ser o de condenar esses criminosos à morte. Seria aqui então a fala que 

comprova que Alexandre Garnizé acredita nas boas intenções dos justiceiros e os vê como 

criminosos que podem ser “resgatados”, ao passo que as almas sebosas são pessoas 

                                                           
38A música Alma sebosa é uma composição do Faces de Subúrbio anterior à realização de O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas. 
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definitivamente perdidas? Ele não chega a falar isso explicitamente, mas é uma interpretação 

possível. 

“Por mais errado que seja, é um pai, é um filho, é um irmão”, fala Dona Maria sobre 

as almas sebosas eliminadas por seu filho. “Eu sinto por elas”. Ainda, a mãe de Helinho 

acredita que os familiares dessas pessoas mortas por seu filho provavelmente têm raiva dela 

também, que é a mãe do assassino. Contudo, ela entende isso e, ainda, perdoa quem a odeia, 

pois ela é mãe também (logo, entenderia essa raiva). “Por ele [Helinho] ser assim, eu não 

quero que ninguém mate ele. Mesma coisa são elas [as mães das “almas sebosas”]. “Mãe é 

mãe”, conclui Dona Maria para, logo depois, o filme cortar para diversas cenas de um 

cemitério (provavelmente o de Camaragibe).  

Em seguida, corta-se novamente para o presídio, onde Helinho está sendo escoltado 

por um policial para sua cela (ao que tudo indica, uma cela individual). Volta o áudio de Dona 

Maria: “Eu fico indecisa. Eu sou mãe. E também sou muito ligada a ‘Deus’. Eu tenho muita fé 

em ‘Deus’. Aí, pela lei de ‘Deus’, quem faz, tem que pagar, né? Ele [Helinho] não pagou nada 

ainda. Todo o sofrimento que ele está [passando] ali [na cadeia]... Mas, como ele é jovem, fez 

isso por influência do mundo que está assim, de destruir... O povo do mundo hoje em dia está 

de destruir... Aí ‘Deus’ pode ter misericórdia dele. Que ele seja um bom exemplo para os 

outros, [para] que [os outros] não caiam numa dessa. Porque ele se achou o herói, [quis] 

acertar o mundo, [quis] acertar o povo do mundo. Não é assim. Não é assim que vai se 

acertar, pois ‘Deus’ não acerta, ‘Deus’ não acertou, nem vai acertar, [pois] foi ‘Deus’ que 

criou o mundo da gente todo”. A cela de Helinho é trancada a cadeado. Helinho é filmado 

dentro da cela, olhando para a câmera em silêncio. A tela fica totalmente preta e sem áudio 

algum. 

Depois de breves segundos de tela preta e muda, volta a trilha sonora. “‘Deus’, 

abençoe meu povo. ‘Deus’, abençoe a todos”: um rap do Faces do Subúrbio que fala do 

sofrido povo pobre nordestino. Enquanto isso, as cenas vão mostrando o “povo nordestino” 

em uma procissão religiosa católica. Inclusive, o homem negro sem camisa que se arrastava 

no chão na abertura do filme agora é identificado dentro dessa multidão em procissão 

religiosa. Enfim, o ato tem seu objetivo relevado, pois, supostamente, trata-se de uma 

promessa religiosa sendo paga39. Mas qual será o objetivo dos diretores ao inserir essa cena? 

                                                           
39 Apenas em pesquisa posterior descobri que se trata um “personagem” bastante conhecido das procissões 

religiosas do Morro da Conceição, chamado de “nadador”. É um homem que cumpre uma promessa de fazer o 
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Será que apenas uma intervenção divina seria capaz de resolver as desigualdades sociais e o 

problema da violência e da criminalidade no Brasil? Ou será que se trata aqui de uma 

referência à alienação do povo brasileiro que, ainda que massacrado pela “elite”, deposita suas 

esperanças na fé divina e no misticismo religioso, como acontecia em parcela significativa do 

documentarismo do Cinema Novo? 

 

 

(Procissão religiosa em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

O filme caminha para seu desfecho – que é inconclusivo, de certa forma. Helinho e 

Alexandre Garnizé são filmados juntos, dentro do presídio onde o primeiro está cumprindo 

pena. Os três justiceiros encapuzados entram em cena para falar de um problema que nunca 

vai acabar. “Se a gente morrer, nasce outro. O problema é esse. Nunca se acaba”. E o mesmo 

são as almas sebosas. “Você mata uma alma sebosa, amanhã tem dois, três no mesmo lugar”. 

Em seguida, vem Helinho para reforçar o discurso dessa situação que não tem fim. “A 

malandragem sempre começa com um e sempre termina com dez. E se matar um, tem que 

matar todos”, pois, senão, cria-se um sistema cíclico e ininterrupto de vinganças entre 

justiceiros e almas sebosas. Tal como a expressão cabeça de porco que intitula a obra de Luiz 

Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde, a situação é sem saída – como indicava a 

                                                                                                                                                                                     
percurso da procissão “nadando” no chão, em virtude de um episódio relativo a um afogamento – cujos detalhes 

não descobri. 
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sequência do começo do filme, da câmera perdida entre becos e vielas, tentando em vão achar 

uma saída, tentando se encontrar. 

Em suma, percebe-se em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas um 

filme que trabalha principalmente com três focos analíticos; com três camadas principais 

dentro desse jogo de escalas. O primeiro é o espaço microanalítico em que Helinho é 

apresentado como um personagem único, individualizado, particularizado. Helinho é visto 

como um indivíduo complexo, que se movimenta por um tecido social e que exerce e sofre 

diversas relações de poder por esses contextos pelos quais transita. Dessa forma, a falar de 

Helinho, o filme o relaciona com o contexto da sociedade em que ele vive – que é a segunda 

camada. E, para isso, os diretores usam principalmente o personagem Alexandre Garnizé 

como uma espécie de porta-voz da comunidade de Camaragibe e do próprio filme em si, 

como anteriormente afirmado. Todavia, há ainda uma terceira camada que é essencialmente 

macro, que é a de uma situação brasileira, de um país que enfrenta diversos problemas 

discutidos no filme: desigualdade social, violência, criminalidade, racismo, defasagem do 

sistema carcerário, etc. E o filme trabalha com variações dentro desses contextos identificados 

– no que Revel vem a chamar de jogo de escalas. 

Contudo, ao afirmar isso, não estou aqui dizendo que este é um filme “micro-

histórico” – como eu cheguei a classificar algumas obras no começo desta pesquisa (embora 

tenha feito um movimento para me desprender desse tipo de rotulação, posteriormente). Aliás, 

é importante ressaltar que há outros filmes na produção documentária brasileira que se 

encaixariam muito melhor nessa possível rotulação de filme “microanalítico” – como o 

próprio Cabra marcado para morrer, por exemplo. E, como venho buscando enfatizar desde 

o início, a escolha de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas para análise nesta 

pesquisa é justamente porque ele é um filme que fica no meio do caminho entre uma 

tendência observada em alguns documentários brasileiros contemporâneos que fazem opção 

mais “radical” por esse espaço microanalítico, mas que, por outro lado, é um filme que visa 

também trabalhar dentro de um contexto mais macro; que busca uma tentativa de 

compreensão totalizante – como as produções do Cinema Novo, de maneira geral. 

Ademais, é importante lembrar que o filme de Paulo Caldas e Marcelo Luna é 

justamente uma produção do início da Retomada e lançada justamente no último ano do 

século XX. Evidentemente, trata-se de uma coincidência, mas, ao mesmo tempo, é uma 

informação que não pode ser desprezada. O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 
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sebosas traz características tanto do documentarismo clássico e do documentarismo brasileiro 

do Cinema Novo, quanto aponta os possíveis caminhos de parcela significativa do 

documentário brasileiro contemporâneo. No entanto, ainda que seja identificável na obra o 

espaço da macroanálise e a relação do individual com o contexto (e muitas vezes o micro 

como exemplificação do macro), o filme não cai no simplismo bem intencionado de parcela 

significativa dos documentários do Cinema Novo, que ousavam apontar as causas dos 

problemas sociais brasileiros e suas soluções. 

No Cinema Novo, de uma maneira geral, há um povo brasileiro pobre, miserável e 

ignorante que é vítima de um sistema opressor, de uma elite burguesa. Em O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas essa relação não é desprezada, mas a conexão é feita de 

maneira sutil, implícita. O que importa na obra não é apontar causas, efeitos, soluções, mas 

compreender de que maneira essas pessoas (o povo brasileiro ou os indivíduos 

especificamente escolhidos para comporem o filme) lidam com essa realidade: como a 

interpretam, como a enfrentam, que propostas apontam para a resolução, ou não, do problema. 

No filme, o espaço para o contraditório é não apenas aceitável, mas importante. A não solução 

não é um problema, é essencial para uma busca por compreensão das temáticas discutidas. 

E nessa montagem de camadas sobrepostas com variações de escalas entre macro e 

micro, os diretores constroem o discurso do filme – ainda que caótico, muitas vezes – pelas 

falas das personagens. Não há mais tolerância para a arrogância didática do cinema 

documentário clássico ou mesmo do documentarismo do Cinema Novo, que fazia o uso da 

locução em voz over do cineasta especialista e engajado que age como porta-voz da sociedade 

e fala do “povo” e para o “povo”. O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é a 

história vista de baixo, a história dos sujeitos anônimos, mas, se ainda é uma história/cinema 

feita por uma elite ou classe média letrada, intelectualizada, é, ao menos, um mergulho de 

cabeça nessas “profundezas” da sociedade brasileira e que busca romper com a proposta de 

um olhar paternalista, protetor, que vai tirar o “povo brasileiro” do seu estado de subjugação, 

que vai tentar/acreditar resolver os problemas do (para o) “povo brasileiro”. E isso, claro, não 

significa a não-intervenção nessa “realidade” retratada, explorada, intervinda, narrada, 

construída, debatida, etc. 

Por outro lado, não se pode dizer que há em O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas uma ingenuidade por parte dos cineastas, como havia muitas vezes em um bem 

intencionado Cinema Novo, de fazer um cinema que “dá voz ao povo” – tal como E. P. 



72 
 

Thompson afirmara ter feito com o operariado britânico na introdução de A formação da 

classe operária inglesa. Paulo Caldas e Marcelo Luna se apropriam das falas das personagens 

e montam o discurso do filme principalmente a partir disso. E, ao fazerem isso, o fazem sem 

“vergonha” de explicitar esse caráter de construção da narrativa cinematográfica que se 

apropria de terceiros para construção do próprio discurso através da montagem. Isso pode ser 

visto, por exemplo, numa cena muito marcante em que os diretores “colocam” as crianças de 

uma escola pública para aplaudirem um emocionado Alexandre Garnizé, que interrompe sua 

fala engajada em prol da importância e das necessidades de melhoria na educação para, 

engasgado, segurar o próprio choro. 

No terceiro capítulo desta dissertação, irei aprofundar-me mais numa reflexão sobre 

como as personagens de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas são importantes 

para a construção narrativa do filme e, inclusive, para a variação de escalas. Contudo, antes de 

seguir com uma análise “microanalítica” em cima dessa obra cinematográfica, proponho-me 

agora a uma variação de escala que puxa a lente para o macro, localizando o filme de Paulo 

Caldas e Marcelo Luna em um contexto maior da produção cinematográfica brasileira que vai 

desde o final do século XIX ao atual início do século XXI, dando ênfase principalmente ao 

período do Cinema Novo (em meados do século XX) e ao cinema documentário brasileiro 

contemporâneo (pós-Retomada) – período em que a realização d’O rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas se encontra.  

 

2.2A escala de abordagem no cinema documentário brasileiro. 

A questão da escala de abordagem é muito importante para entender o cinema 

documentário e, ao estudar-se a história do documentarismo no Brasil, uma leitura possível e 

importante é analisar o desenvolvimento e as transformações desse gênero cinematográfico 

buscando compreendê-lo através dessa perspectiva. Evidentemente, não pretendo fazer aqui 

um panorama completo do desenvolvimento do gênero documentário no cinema nacional. 

Aliás, esse seria um trabalho árduo e exaustivo ao qual algumas pessoas (muito mais 

capacitadas do que eu, inclusive) já se propuseram a fazer – e, em alguns casos, o fizeram. 

Logo, buscarei apenas uma breve contextualização que melhor embasará a análise e 

compreensão do filme estudado (O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas). E, ao 

traçar esse panorama, tenho consciência de que estou fazendo uma análise que elege certos 

aspectos e características necessários para construir determinada linearidade de trajetória, 
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ignorando particularidades, rupturas, descontinuidades e contradições de um processo que 

certamente não tem nada de linear e/ou de homogêneo. Além disso, tenho consciência de que 

os filmes escolhidos aqui representam uma parcela muito ínfima do que foi produzido na 

história do documentarismo nacional. 

A história do cinema brasileiro inicia-se ainda no final do século XIX. Porém, não 

acredito que seja válido aqui buscar estabelecer marcos de origem ou deter-me sobre 

produções desse período. No que diz respeito ao gênero cinematográfico tratado nesta 

dissertação, acredito que os períodos com produção relevante dão-se apenas na primeira 

metade do século XX. As primeiras produções que têm atenção significativa por parte dos 

historiadores do cinema brasileiro são obras realizadas pelas expedições da Comissão 

Rondon 40 , quando Candido Mariano da Silva Rondon (atualmente reconhecido como 

Marechal Rondon) criou a “Secção de Cinematographia e Photographia”. Sob 

responsabilidade do então tenente Luiz Thomaz Reis, foram realizados uma série de filmes 

não somente sobre a expedição, mas, sobretudo, de registros geográficos e etnográficos pelos 

locais atingidos pela equipe e as comunidades indígenas por onde passaram. 

Ainda na primeira metade do século XX, há importante reconhecimento também ao 

trabalho do cineasta Humberto Mauro que – embora nem sempre seja lembrado como um 

documentarista – produziu centenas de filmes que contribuem para a compreensão do cinema 

documental no Brasil. Inicialmente, ele realizou diversos curtas-metragens de ficção com 

influência do cinema documentário, nos anos 1920; depois, foi o responsável por produções 

de filmes educativos ligados ao Estado Novo, nos anos 1930, vinculados ao Ince (Instituto 

Nacional de Cinema Educativo); e, finalmente, chegou à consolidação do documentário como 

gênero cinematográfico no Brasil, a partir dos anos 1950. 

No entanto, é a partir da segunda metade do século XX que o cinema documentário 

brasileiro vai se consolidar, por meio de produções que vão se desvinculando (embora não no 

que diz respeito a financiamento, como veremos) de instituições estatais (ou mesmo privadas) 

e firmando-se cada vez mais como trabalho de cineastas autorais, com mais liberdade estética, 

de produção, etc. Dessa forma, as primeiras grandes obras do cinema documentário brasileiro 

                                                           
40 Nome designado ao trabalho das comissões de Candido Rondon, então chefe do Distrito Telegráfico de Mato 

Grosso e designado para a Comissão de Construção da linha telegráfica que ligaria Mato Grosso e Goiás, no 

final do século XIX e início do século XX. Rondon cumpriu essa missão abrindo caminhos, desbravando terras, 

lançando linhas telegráficas, fazendo mapeamentos do terreno e estabelecendo relações com os índios. Suas 

atividades abrangem áreas dos atuais estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, entre 

outros. 
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estão intimamente ligadas ao Cinema Novo, movimento cinematográfico brasileiro ao qual 

teremos de nos deter com um pouco de atenção, pois usarei alguns de seus principais filmes 

para efeito comparativo com o que aqui chamarei de cinema documentário brasileiro 

contemporâneo – período no qual O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas está 

inserido. 

Apesar das fragilidades classificatórias, o Cinema Novo é talvez o mais importante 

movimento estético da cinematografia brasileira. Em meados dos anos 1950 e a partir dos 

anos 1960, principalmente, cineastas ligados a esse grupo realizaram clássicos de ficção, 

como Rio, 40 graus (Nelson Pereira dos Santos, 1955) – considerada a obra precursora do 

Cinema Novo e que teria influenciado fortemente os jovens cineastas que viriam a compor e 

criar esse movimento, posteriormente – e Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 

1963), para ficar em apenas dois exemplos marcantes. Todavia, o Cinema Novo produziu 

também documentários, como Arraial do Cabo (Paulo César Saraceni, 1959); Aruanda 

(Linduarte Noronha, 1960); Garrincha: alegria do povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1963); 

Viramundo (Geraldo Sarno, 1965); Opinião pública (Arnaldo Jabor, 1967); Maioria absoluta 

(Leon Hirzman, 1964); O país de São Saruê (Vladimir Carvalho, 1971), entre outros. 

Aliás, ainda que Rio, 40 graus tenha sido uma obra determinante para os cineastas do 

Cinema Novo – por suas características modernas de recurso de narrativa não linear e forte 

influência do neorrealismo italiano, ou seja, uso de locações e iluminações reais, atores não 

profissionais, etc –, é justamente nos documentários Arraial do Cabo e Aruanda que esse 

movimento cinematográfico tem seu nascimento. Não que o Cinema Novo tenha sido um 

movimento de fato, ou seja, com publicação de manifesto, marco inaugural ou coisa do tipo. 

Na verdade, foi Glauber Rocha que escreveu críticas sobre os dois anteriormente citados 

documentários e apontou características de um cinema que parecia ser moderno e, ao mesmo 

tempo, essencialmente brasileiro. Assim, esses dois filmes, somados a uma trajetória que 

Nelson Pereira dos Santos vinha desenvolvendo e as discussões críticas/cinefílicas de então 

foram o pontapé para o surgimento do que viria a ser chamado de um novo cinema brasileiro. 

Ismail Xavier (2003, p.8) define o Cinema Novo como “um estilo moderno de cinema 

de autor”, o que aponta a importância para esses cineastas das discussões acerca do chamado 

“cinema de autor”, uma das bandeiras da nouvelle vague. Ao observar características estéticas 

desse moderno cinema brasileiro, o pesquisador observa “a câmera na mão, o despojamento, a 

luz ‘brasileira’ sem maquiagem no confronto com o real” e, somados a isso, “o baixo 
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orçamento compatível com os recursos e o compromisso de transformação social”. 

Evidentemente, essa é uma definição bem resumida, mas, aparentemente, foi isso que Glauber 

Rocha enxergou e exaltou em Arraial do Cabo e Aruanda, praticamente lançando, a partir 

desses filmes, quais seriam as diretrizes para um conjunto de filmes que viria a ser realizado 

por diversos cineastas vinculados esteticamente ao Cinema Novo. 

Os documentários Arraial do Cabo e Aruanda (produzidos e lançados na virada dos 

anos 1950 para a década seguinte) são produções que contam com diversas imperfeições 

técnicas, como problemas com ajuste de luz, erros de decupagem e, portanto, descontinuidade 

na montagem dos planos, entre outras características do que Glauber Rocha viria a chamar de 

primitivismo cinematográfico – e não sem ser repreendido ou contestado. Tratava-se de filmes 

realizados por cineastas então ainda desconhecidos no circuito nacional, mas que trouxeram 

para as telas brasileiras um novo frescor temático e de linguagem. São obras que pautaram 

boa parte da crítica e discussões entre cinéfilos e realizadores sedentos por um cinema mais 

“genuinamente” brasileiro. 

Aruanda surgiu de uma reportagem realizada por Linduarte Noronha nos anos 1950 

com as oleiras de Olho d’Água na Serra do Talhado, uma região quilombola da Paraíba. De 

acordo com Labaki (2010), Noronha teria ido a essa região do sertão paraibano para realizar 

uma reportagem sobre essa comunidade negra em 1958 e voltou dois anos depois, com o 

apoio do Instituto Nacional de Cinema Educativo (de Humberto Mauro) e do Instituto 

Joaquim Nabuco, de Recife 41  para realizar o documentário, acompanhado dos jovens 

assistentes de direção João Ramiro Mello e Vladimir Carvalho – que viria a ser um diretor de 

destaque do Cinema Novo – e do fotógrafo Rucker Vieira, estreando em trabalho com 

imagens em movimento. 

 

Aruanda foi uma revelação. O título quer dizer “terra de promissão”. O filme 

trata da fundação de um quilombo de escravos fugidos na Serra do Talhado e 

revisita a região, quase um século, flagrando uma família camponesa que 

subsiste de algodão, plantado pelos homens, e cerâmica, obra das mulheres. 

O jovem crítico e realizador baiano Glauber Rocha foi o primeiro a saudá-lo 

como desbravador de novos caminhos para o cinema brasileiro, 

comparando-o ao Rossellini da aurora do neo-realismo. Pouco depois, 

exibido em São Paulo, Aruanda seria louvado por Paulo Emílio Salles 

Gomes: “produz ecos profundos no espectador e cria expectativas”. Jean-

                                                           
41  Ramos (1987) aponta também a Associação de Críticos Cinematográficos da Paraíba como um dos 

financiadores do projeto. 
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Claude Bernardet o louvou como “simultaneamente documento e 

interpretação da realidade”. 

A revelação nas telas de um Brasil arcaico e miserável, sobrevivendo 

principalmente do trabalho artesanal de mulheres com cerâmica, e a luz crua 

e estourada do sertão, captada pelas lentes de Rucker Vieira, pautaram a 

essência da primeira fase do então nascente Cinema Novo.(LABAKI, 2010, 

pp.180-181). 

 

Na mesma época do lançamento de Aruanda, outro documentário chama a atenção e 

ganha destaque entre esse grupo de cineastas (ou futuros cineastas), cinéfilos, críticos, 

pesquisadores e demais intelectuais: Arraial do Cabo, produzido por Paulo César Saraceni e 

Mário Carneiro. Conforme conta Labaki (2010), Saraceni teria tomado conhecimento numa 

conversa de bar (com o cientista social Geraldo Markan) da existência de uma pesquisa sobre 

as consequências da industrialização sobre uma colônia de pescadores em Arraial do Cabo, no 

Rio de Janeiro. Assim, convencido de que havia encontrado um tema para seu filme, ele 

conseguiu o apoio de Helena Alberto Torres, então diretora do Museu Nacional, e levantou 

recursos para a produção. 

Mário Carneiro – que viria a fazer fotografia e montagem do filme – e Saraceni 

conviveram com os pescadores dessa pequena vila de Cabo Frio por cerca de três meses e 

permaneceram filmando por um mês. As imagens foram registradas em locações externas, 

retratando a vida dessa comunidade e a relação dos mesmos com as atividades de uma 

indústria instalada na região. Após as filmagens, de acordo com Labaki, Saraceni teria 

acompanhado a montagem ao lado de Carneiro, mas teria partido para estudar em Roma (com 

uma bolsa de estudos) antes que o filme estivesse finalizado. Assim, “uma primeira versão de 

Arraial do Cabo, de cerca de 20 minutos, foi recebida com apupos numa projeção pública no 

Rio. Carneiro voltou à moviola e reduziu o filme a 17 minutos, chegando à versão definitiva” 

(LABAKI, 2010, p.212). 

Assim como Aruanda, o filme de Saraceni despertara a atenção da crítica 

especializada e entusiasmara cinéfilos e/ou (futuros) diretores. Ao analisar Arraial do Cabo, 

Ramos observa que 

 

o estabelecimento industrial (Fábrica Nacional de Álcalis) é apresentado 

inicialmente por uma série de planos com angulações rebuscadas. Em 

seguida, a narrativa contrapõe a indústria ao universo natural da pesca, onde 
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os pescadores aparecem em idílio com a natureza. O hábitat é mostrado 

através de uma câmera quase em êxtase com a atividade detalhadas dos 

pescadores, desde a ida ao mar, o ato de lançar e retirar a rede, e a salgação 

dos peixes. A totalidade aí presente, assim como o sentido da vida que a 

atividade industrial fragmenta e nega. Os últimos planos mostram uma festa 

popular depois do trabalho da pesca. A alegria pura e verdadeira do povo 

enche os olhos da câmera e é transmitida com toda a intensidade ao 

espectador. 

A volúpia diante da representação do popular e a exaltação a partir de uma 

ótica particular, do universo que não é o dos cineastas surgem nesse filme 

pela primeira vez no cinema brasileiro (excetuando-se algumas passagens de 

filmes de Nelson Pereira dos Santos). (RAMOS, 1987, pp.317-318). 

 

Lendo a análise que Ramos faz desse filme, observamos algumas características do 

“nascimento” do Cinema Novo e que marcaria suas primeiras produções (inclusive 

posteriores aos citados filmes), ou seja, uma busca pelo Brasil pobre e “primitivo” que 

sobrevive – ainda que miseravelmente, muitas vezes – a uma nação que quer se desenvolver e 

progredir por meio da industrialização, dos investimentos em infraestrutura, etc. Assim, temos 

por parte desses diretores, muitas vezes, um olhar que busca o “povo brasileiro” numa visão 

romântica e, dessa forma, enaltece as tradições de uma cultura popular. 

 

Em Aruanda, de Linduarte Noronha e Rucker Vieira (1960), o homem já 

tem consistência e existência própria, não é mais a entidade abstrata dos 

momentos anteriores [da cinematografia brasileira]. É nele que se edificam 

os traços do homem popular como depositário da verdadeira tradição e dos 

valores brasileiros. A construção romântica se transfere do grande homem 

para o homem simples. Ainda que pobre, ele é a verdadeira nacionalidade – 

sua inconsciente salvaguarda. (SCHVARZMAN, 2007, p.32). 

 

Embora hoje essas características possam ser vistas com muitas ressalvas, na época 

elas soavam como extremamente positivas, pois representavam o rompimento com o homem 

abstrato vigente na produção documentária brasileira até então e, principalmente, significava 

deixar de enaltecer as “grandes personalidades” públicas para privilegiar o “homem comum”, 

o “povo brasileiro”. Afinal, isso tudo representava a conquista de um cinema que se buscava 

autoral e, ao mesmo tempo, rompia com as características de um cinema industrial e 

fortemente influenciado pelo melodrama do cinema hollywoodiano. Além disso, era a 

proposta de buscar um cinema “genuinamente” brasileiro e que se alinhava às propostas 

modernas do cinema autoral europeu (sobretudo o italiano e o francês), mas, principalmente, 
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ao cinema documentário moderno que advinha tanto das inovações tecnológicas de câmeras e 

gravadores de som mais leves e portáteis quanto das discussões de um nascente cinema 

direto/cinema verdade. E, inclusive, o documentarista francês Jean Rouch (assim como 

Glauber Rocha) teria papel importante na consagração desses documentários que marcariam o 

início do Cinema Novo. 

 

O crítico José Carlos Avellar lembrou no Rio como ninguém menos que 

Jean Rouch, um dos papas do documentário francês da época, foi dos 

primeiros no exterior a saudar Arraial do Cabo, garantindo-lhe o prêmio de 

melhor documentário no Festival Latino-Americano de Santa Margherita de 

1960. Por aqui, coube a Glauber Rocha sair na frente. 

Num texto de agosto de 1960 para o Suplemento Literário do Jornal do 

Brasil, Glauber saudou “Arraial do Cabo” e “Aruanda” (1960), de Linduarte 

Noronha, como “os primeiros sinais de vida do documentário brasileiro”. 

Salvava a contribuição prévia de Humberto Mauro – e só. 

Um ano mais tarde, Jean-Claude Bernardet organizava dentro da Bienal de 

São Paulo, com imensa repercussão, uma Homenagem ao Documentário 

Brasileiro, “Arraial do Cabo” e “Aruanda” à frente. Quase simultaneamente, 

Paulo César Saraceni voltava da Itália, com nada menos que sete prêmios 

internacionais para seu documentário de estreia. Eclodia o Cinema Novo. 

(LABAKI, 2010, p.212). 

 

Portanto, ao analisar esses dois documentários curta-metragem, vemos a importância 

que esse gênero cinematográfico representa na história do cinema brasileiro – e não 

simplesmente apenas do Cinema Novo. Uma série de novidades estava ali estampada nas telas 

nacionais e, inclusive, estrangeiras, visto que esses filmes foram bem recebidos, de certa 

forma, no exterior. E mesmo o que poderia ter sido visto como simples defeito (os 

anteriormente citados erros de decupagem, fotografia, etc) acabou transformando-se em parte 

da proposta engajada de um novo cinema que nascia no Brasil. Ainda no calor do momento, 

Glauber Rocha falaria sobre o nascimento desse novo cinema nas páginas do Suplemento 

Dominical do Jornal do Brasil, em artigo publicado no dia 7 de outubro de 1961. 

 

O princípio de produção do cinema novo universal é o filme anti-industrial: 

o filme que nasce com outra linguagem, porque nasce de uma crise 

econômica – rebelando-se contra o capitalismo cinematográfico, das formas 

mais violentas no extermínio das idéias. (ROCHA, 2003, p.49). 
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É importante lembrar que o Brasil tinha experimentado (e viria a experimentar) várias 

tentativas de implantação de uma indústria cinematográfica ao longo do século XX, nunca 

conseguindo estabelecê-la efetivamente. Além disso, sempre houve uma dificuldade de 

estabelecer de fato uma cultura de público cativo para o cinema nacional que garantisse um 

mercado em chances de concorrer com a indústria hollywoodiana (o que, de certa forma, 

acontece até hoje). Assim, o Cinema Novo nasceu não apenas como uma rebelião ao 

predominante cinema comercial estadunidense, mas também com a característica de ser uma 

oposição às chanchadas – filmes “comerciais” brasileiros e mais atrelados às propostas de um 

cinema melodramático. Porém, essa contraposição entre o Cinema Novo e as chanchadas 

ficou mais no plano da política e da estética, pois a maioria dos filmes desse moderno cinema 

brasileiro tiveram baixa bilheteria na época, enquanto as chanchadas costumavam ter boa 

renda e público. Portanto, para um cinema que queria ser moderno e politicamente engajado 

(no sentido amplo do termo), nada melhor do que uma bandeira que reverte os papéis nessa 

luta. 

 

Diante da função ideológica desse padrão internacional sonhado e nunca 

atingido, e inalcançável, foi da maior importância assumir a antítese, assumir 

o malfeito. Quando, em 1959, de um estado pobre, culturalmente denso e 

sem tradição cinematográfica, a Paraíba, surge um documentário de recursos 

técnicos mais do que precários, com grande instabilidade de luz a ponto de 

dois planos consecutivos dentro da mesma situação parecerem um de noite, 

outro de dia, e tratando de um quilombo que sobrevive até hoje num sistema 

de economia primitiva, Aruanda, foi uma revelação. Porque a precariedade 

técnica não era um obstáculo que levasse a dizer: Parabéns, apesar das 

dificuldades, fizeram um filme! Mas porque ela se harmonizava, expressava 

não só as condições de vida das pessoas que o filme focalizava; as limitações 

técnicas tinham sido investidas, de insuficiência passavam a expressão de 

uma situação cultural, passavam a linguagem, não em si, mas porque 

assumidas, não disfarçadas e não desculpadas. Isto não por assumir 

gloriosamente uma situação de inferioridade, o que consistiria em preservar 

o padrão internacional de qualidade como referência, mas por se adequar à 

realidade e transformá-la em forma expressiva. (BERNARDET, 1979, p.78). 

 

Conforme observa Ramos (1987, p.320), a primeira metade dos anos 1960 vai ser o 

período em que prevalece nesse novo cinema brasileiro o “remoto” e o “ensolarado”. A “terra 

distante e abrasadora” e seres humanos vivendo em condições precárias (mas possuidores de 

uma “cultura própria”) são a “matéria-prima” para essa nova geração de cineastas que surgia 

no Brasil, buscando uma “maneira primitiva” de filmar seu país, seu povo. Para esses 



80 
 

diretores, não bastava simplesmente uma “temática nacional”, mas, sobretudo, uma “forma 

brasileira” de fazer cinema (1987, p.321). 

Porém, ainda que estejamos aqui falando de Cinema Novo, é importante ressaltar que 

esse que é considerado o mais importante movimento cinematográfico brasileiro na verdade 

não corresponde a uma escola, uma corrente, propriamente. O próprio David Neves, ainda nos 

anos 1960, buscou compreender e analisar o Cinema Novo, então em voga. Ao se perguntar 

como teria nascido esse movimento, Neves observa um surgimento “de forma espontânea, 

natural e algo complexa” (1996, p.12). Ele enxerga um núcleo central de realizadores 

formados por jovens cineclubistas da Cinemateca do Museu da Arte Moderna que, “através de 

um sentimento misto de displicência e obstinação, resolveram trazer a chancela de arte para 

uma atividade artística que vinha sendo desviada de suas verdadeiras características” (1996, 

p.12). 

Dentre esses jovens, Neves aponta Nelson Pereira dos Santos, que havia realizado Rio, 

40 graus (1955) e Rio zona Norte (1957) e é hoje considerado o grande precursor do 

movimento; Joaquim Pedro de Andrade, que contava com obras como O mestre de apipucos 

(1959) e O poeta do castelo (1959) no currículo; Paulo César Saraceni (Arraial do Cabo, 

1959); e Glauber Rocha, “crítico ativíssimo” que tinha realizado o curta-metragem O pátio 

(1959). O autor falava ainda de Cinco vezes favela (1962), realização coletiva dirigida por 

Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman; 

de Ruy Guerra, que realizara Os cafajestes (1962); e de Anselmo Duarte, que havia dirigido O 

pagador de promessas (1962) e, com essa obra, ganhara a Palma de Ouro no Festival de 

Cannes, em 1962 – mas que posteriormente ficaria à margem do movimento. 

Durante o desenrolar desses acontecimentos (filmes, debates, premiações, etc), a 

expressão Cinema Novo foi ganhando mais peso a acabou virando uma espécie de rótulo ou 

“fórmula genérica” para o movimento, ou seja, para uma diversidade de filmes realizados por 

cineastas ligados a esse(s) grupo(s) e a esse(s) debate(s). Ainda no calor do momento, Neves 

elaborou uma lista com os cineastas que compunham o movimento. Além dos anteriormente 

citados, ele inclui Roberto Farias, Mário Carneiro, Luiz Carlos Barreto, Roberto Santos, 

Trigueirinho Neto, Alex Viany, Sérgio Ricardo, Walter Lima Jr., Eduardo Coutinho, Luiz S. 

Person, Paulo Gil Soares, Arnaldo Jabor, Maurice Capovilla, Walter Hugo Khouri e Roberto 

Pires. 

E, finalmente, Neves conclui: 
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Segundo alguns o cinema novo não existe. Outros não acreditam na sua 

existência, mas, insistentemente o invocam quando se trata de fazer uma 

localização no tempo e no espaço, ou, um julgamento crítico. Há ainda os 

que crêem firmemente no cinema novo e fazem do slogan condição sine qua 

non da salvação do cinema brasileiro. (1996, p.11). 

 

Assim, sendo o Cinema Novo um movimento cinematográfico que visava denunciar as 

mazelas sociais brasileiras e realizar produções cinematográficas que não apenas buscassem 

compreender essa realidade, mas também transformá-la, algumas características semelhantes 

podem ser percebidas em suas obras (ou, ao menos, em parte significativa das mesmas). No 

caso do cinema documentário, por exemplo, o que podemos perceber é uma tentativa de 

compreensão globalizante do problema abordado no filme, ou seja, uma espécie de recorte 

sociológico que busca uma compreensão macro (totalizante) do tema discutido – e que 

Bernardet (2003) chamaria de “modelo sociológico”, como veremos mais adiante. 

Portanto, uma das grandes inovações do Cinema Novo para a cinematografia brasileira 

está na alteridade, nesse olhar que busca compreender o outro de classe – usando aqui uma 

concepção marxista de classe que então marcava as discussões desse grupo de cineastas. Isso 

porque o Cinema Novo pode ser considerado um grupo formado por intelectuais de esquerda, 

logo, com discurso fortemente marcado por uma visão marxista de mundo que, muitas vezes, 

se prende a uma lógica dicotômica entre uma elite exploradora e um povo explorado. Assim, 

usando o cinema como um instrumento de militância para denúncia das desigualdades sociais, 

os filmes do Cinema Novo buscavam antes de tudo compreender essa realidade sobre a qual 

se debruçava, identificando essas estruturas de classe e, muitas vezes, apontando as causas e 

as soluções para esses problemas dos quais o povo brasileiro era vítima. 

Por isso, grande parte da produção do Cinema Novo deu-se em regiões do Nordeste e, 

sobretudo, em pequenas comunidades mais ou menos afastadas dos grandes centros urbanos. 

Nesses locais, era possível ao cineasta encontrar o povo brasileiro em seu “estado bruto”, 

vítima da opressão de um sistema que o mantinha na miséria. Mesmo em casos onde se 

mostrava presente a industrialização de um país que se modernizava, o povo brasileiro era 

visto como vítima desse processo – ou porque inevitavelmente transformava-se num operário 

de baixa qualificação e remuneração que muitas vezes nem teria condições financeiras de ter 

acesso aos produtos que ele mesmo produzia ou como grupos ligados à atividades primárias 
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(como pesca, agricultura, etc) ou produção artesanal e que tinha seu espaço invadido por essas 

indústrias e acabava engolido pelo sistema econômico predatório. 

Entretanto, apesar dessa busca de um cinema politicamente/esteticamente engajado, o 

documentário do Cinema Novo apresenta características formais de uma mistura tanto de 

influências do cinema moderno da época (cinema direto/cinema verdade), quanto de 

manutenção de particularidades do cinema clássico. Assim, é possível perceber nesses filmes 

características modernas de um cinema feito com equipamentos mais leves e portáteis. 

Trabalhos realizados por uma equipe que se afasta cada vez mais de um modelo de cinema 

feito em estúdios (ou feito com material de arquivo e/ou gravações detalhadamente 

planejadas, roteirizadas) e parte para um cinema de embate com o mundo, com as pessoas.  

Por outro lado, observa-se também a manutenção de modelos narrativos clássicos, como a 

presença de um narrador onisciente que contextualiza o espectador pela leitura de textos que 

interpretam essa realidade filmada, apresentando dados e estatísticas, chegando a apontar 

soluções, etc. 

Buscando analisar esse fenômeno, Bernardet (1978) afirma que o Cinema Novo está 

inserido num contexto de arte realizada por determinados setores da classe média que são 

marginais tanto em relação à “burguesia” quanto ao “proletariado e campesinato”. Para ele, 

 

[...] quem faz arte no Brasil são setores de uma classe média que não 

conseguiu elaborar para o país um projeto de evolução econômica e social. É 

uma classe marginal em relação à burguesia e ao proletariado e campesinato, 

e ela não tem força para questionar esse marginalismo. A vanguarda da 

classe média, por intermédio de seus artistas, vai tentar encontrar raízes, 

adotando perspectivas populares, e assimilando-se e reelaborando aspectos 

da cultura popular e folclórica. Era um terreno fértil para o desenvolvimento 

da tese conforme a qual são proletários não apenas aqueles, operários ou 

camponeses, que são assalariados, mas inclusive todos aqueles que adoram a 

perspectiva social da classe operária. Desde que não se precise em que 

consista essa adoção de perspectiva, o pequeno burguês está encaixado. A 

classe média vai ao povo. Paternalisticamente, artistas, estudantes, 

cepecistas42 vão fazer cultura para o povo. (BERNARDET, 1978,pp.36-37). 

 

Assim, para um tanto quanto irônico Bernardet (1978, p.37), esse sistema da cultura 

para o povo que o Cinema Novo pregava é excelente, pois possibilita tanto a elevação, “mais 

                                                           
42Em referência ao Centro Popular de Cultura (CPC), organização associada à União Nacional de Estudantes 

(UNE), criado em 1961 no Rio de Janeiro (RJ) e extinto em 1964 pela ditadura civil-militar. 
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teórica do que real”, do “nível cultural do povo” quanto “permite que se difunda apenas 

aquilo que interessa difundir, ou seja, o que interessa à pequena burguesia e à grande que 

controla integralmente a primeira”, visto que mesmo o Cinema Novo, com toda a sua 

independência almejada, estava intimamente ligada – ao menos no fomento financeiro às 

produções – a setores de elite, tais como bancos, indústrias, o próprio Estado, entre outros. 

Dessa forma, ainda segundo o autor, apontar soluções para os problemas colocados em 

discussão nas obras era, mais do que questão de dramaturgia, uma “manifestação de atitude 

paternalista” com finalidade de “controlar a massa”. 

 

E, paternalisticamente, o cinema brasileiro vai tratar dos problemas do povo. 

Proletários sem defeitos, camponeses esfomeados e injustiçados, hediondos 

latifundiários e devassos burgueses invadem a tela: a classe média foi ao 

povo. O fenômeno não é novo, é cíclico: ocorre sempre que a pequena 

burguesia, marginalizada, não pode mais confiar integralmente numa 

burguesia sem perspectiva. (BERNARDET, 1978, p.37).  

 

Parte da produção cinematográfica brasileira nos primeiros anos da década de 1960 

está vinculada às formulações desenvolvimentistas do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB)43, de acordo com Bernardet (2003, p.47). Assim, podemos perceber em 

parcela significativa dos documentários ligados ao Cinema Novo (ao menos num primeiro 

momento) um projeto ideológico voltado para a “evolução industrial e capitalista do país, cuja 

ação integraria à nação os que estão marginalizados da produção e do consumo” (2003, p.47). 

Portanto, essas obras vão trabalhar principalmente com temáticas ligadas às zonas rurais e aos 

latifúndios, vistos como “feudais”, atrasados, um “obstáculo à industrialização capitalista” 

(2003, p.47). 

 

Como parte da produção cinematográfica se apóia nesse projeto ideológico, 

certamente não se pode falar de um envolvimento programático e preciso 

como as teses do ISEB, mas de uma espécie de pacto ideológico implícito e 

tácito; ele não toca na burguesia, na indústria, na cidade, sede dessa 

burguesia, nem no proletariado urbano. Há como que um entendimento 

implícito que fez com que os temas que poderiam ser tidos como delicados 

por essa burguesia fossem afastados da temática cinematográfica. Essa é 

                                                           
43 O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) foi um órgão criado em 1955, vinculado ao Ministério de 

Educação e Cultura (MEC), dotado de autonomia administrativa, destinado ao estudo, ao ensino e à divulgação 

das ciências sociais. O Instituto tinha como objetivo principal a discussão em torno do desenvolvimentismo e, a 

princípio, a função de validar a ação do Estado durante o governo de Juscelino Kubitschek. 
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uma hipótese para compreender que as obras principais do Cinema Novo 

tiveram uma problemática rural, em detrimento da temática urbana; que as 

movimentações operárias (atuação da CGT, as 152 greve de 1962 etc.) não 

foram abordadas pelo cinema documentário nem de ficção, e também que a 

organização dos camponeses foi rejeitada. No campo, interessava 

basicamente a crítica do latifúndio e a denúncia da miséria, pois a luta 

camponesa – forma de luta autônoma e projeto popular – poderia assustar 

essa mesma burguesia, por mais desenvolvimentista que fosse. Essa talvez 

seja uma possibilidade de entender a ausência das Ligas Camponesas no 

cinema. (BERNARDET, 2003, pp.47-48). 

 

No entanto, ainda segundo Bernardet, o golpe militar de 1964 e a derrubada do 

governo de Jango dissolve esse “pacto com o desenvolvimentismo”, pois revela que a 

“burguesia” brasileira – que pode significar também estrangeiros ou pessoas atreladas ao 

capital estrangeiro – “não era tão nacionalista e anti-imperialista como se tinha ilusão” (2003, 

p.48). Assim, diante disso, o Cinema Novo começa a ampliar seu foco temático e são 

realizados filmes (tanto ficções quanto documentários) que abordam o cenário urbano e 

industrial, mostrando também os conflitos de classes entre “personagens burgueses e 

proletários”. 

Então, de acordo com Ramos, o Cinema Novo evolui a partir do começo dos anos 

1960 e, principalmente após o golpe militar de 1964, começa a apresentar “filmes com 

direção mais madura, embora dentro de um contexto ideológico parecido” (1987, p.345). Ele 

avalia que os realizadores começam a questionar o próprio discurso acerca da “compreensão 

da cultura popular como universo da alienação e sua oposição ao universo burguês 

representado de forma caricata” (RAMOS, 1987, p.345), fazendo reavaliações dos próprios 

filmes.  

 

O documentário brasileiro tenderá, no decorrer da década de 1960, a 

abandonar progressivamente a ilusão de “verdade” nutrida durante os 

primeiros passos do Cinema Novo para uma postura crítica diante da 

produção de imagens. Trata-se de assumir a atividade de filmar e a 

interferência do cineasta no processo e trazer esta mesma manipulação para 

o nível da própria narrativa cinematográfica. (RAMOS, 1987, p.365). 

 

Portanto, ainda no decorrer do chamado Cinema Novo, vemos certa perturbação na 

confiança do cineasta enquanto porta-voz do povo, enquanto educador do povo. Os cineastas 

(e a elite intelectual, de maneira geral) começam a perder um pouco a fé em si mesmos, 
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desacreditando aos poucos de sua capacidade de compreender e narrar as causas dos grandes 

problemas brasileiros e, principalmente, apontar as soluções. Aliás, é possível dizer que os 

cineastas do Cinema Novo passam a perder a fé até mesmo nas suas boas intenções. Diante da 

instauração de um regime ditatorial, das dificuldades de obtenção de financiamento para suas 

produções e até mesmo pela baixa rentabilidade de seus filmes em bilheteria – o que significa, 

inclusive, que o “povo brasileiro” a quem os filmes se dirigiam não via essas obras –, os 

cineastas vão aos poucos abrandando o discurso revolucionário. E isso significa também uma 

crise na relação particular/geral tão marcante nesses documentários. 

Contudo, ainda que seja perceptível uma mudança de temáticas e propostas estéticas e 

narrativas desde Aruanda e Arraial do Cabo, passando pelos filmes dos anos 1960, até a 

chegada dos anos 1970 – quando fica cada vez mais difícil enquadrar filmes e cineastas no 

chamado “Cinema Novo” –, pode-se perceber em parcela significativa e importante dos 

filmes documentários ligados a esse movimento a noção de compreensão globalizante. De 

maneira geral, o documentarismo do Cinema Novo é marcado por essa relação 

particular/geral, do espaço micro como comprovação do macro, do cinema como reflexo da 

sociedade – ou seja, prevalece a proposta de uma visão macro. E, importante ressaltar, essa 

relação entre macro e micro, particular e contexto, não é necessariamente um problema, 

conforme podemos perceber, por exemplo, em Nichols. 

 

[...] os documentários normalmente contêm uma tensão entre o específico e 

o geral, entre momentos únicos da história e generalizações. Sem a 

generalização, os documentários em potencial seriam pouco mais do que 

registros de acontecimentos e experiências específicas. E se não fossem nada 

além de generalizações, seriam pouco mais do que tratados abstratos. É a 

combinação das duas coisas, dos planos e cenas individuais que nos colocam 

num determinado tempo e lugar, e a organização desses elementos em um 

todo maior, que dão poder e fascínio ao vídeo e ao filme documentário. 

(2005, pp.98-99). 

 

Ainda que prevaleça nos documentários do Cinema Novo essa lógica da compreensão 

totalizante de um fenômeno macro e uma relação particular/geral, isso pode ser percebido 

principalmente de duas maneiras diferentes. Em um primeiro caso, o filme fala de uma 

temática macro – como, por exemplo, o analfabetismo, em Maioria Absoluta – e apoia-se em 

dados, estáticas, análises gerais e usa exemplificações dessa realidade mais global através de 

exemplos particulares (as personagens). Num segundo caso, filmes falam de uma temática 
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específica – como uma determinada comunidade, por exemplo – mas a lógica é usar essa 

especificidade como exemplificação de uma realidade macro, numa percepção de mera 

amostragem. E esses dois vieses não são necessariamente excludentes, ou seja, pode-se 

encontrar em um mesmo filme uma alteração dessa perspectiva direcional de olhar que ora 

parte do particular para entender o geral e ora parte do geral com exemplificação no 

particular. 

Em Aruanda (Linduarte Noronha, 1960), por exemplo – que, como vimos 

anteriormente, é um dos marcos iniciais do Cinema Novo brasileiro – esse olhar macro é 

muito claramente perceptível. O filme foi feito numa comunidade quilombola na Serra do 

Talhado, na Paraíba, abordando principalmente uma família que sobrevive da agricultura de 

subsistência e do artesanato de cerâmica. Todavia, o filme utiliza essa família como uma 

exemplificação de uma realidade maior, ou seja, essa família é tanto um modelo que 

representa a comunidade em sua totalidade, quanto essa comunidade é vista como uma 

exemplificação de uma realidade ainda mais geral, que é de um país pobre, atrasado, pouco 

desenvolvido, etc. 

Ao analisar esse filme, Ramos descreve: 

 

Aruanda aborda a vida rural numa comunidade de antigos negros escravos 

perdida no interior da Paraíba. O filme é estruturado em flashback e começa 

de forma ficcional, narrando a chegada do primeiro casal e o 

estabelecimento do clã que se desenvolveria no decorrer dos anos. Após esta 

introdução, é apresentada a vida da comunidade e o artesanato que garante 

sua sobrevivência: a fabricação do tacho de barro pelas mulheres, a ida à 

feira para a venda do produto, a dura luta contra a natureza, os ambientes 

semi-áridos com um sol inclemente. As imagens nuas e cruas do Nordeste, 

captadas por uma câmera sem filtros que revelam toda a intensidade solar do 

sertão, talvez sejam os principais aspectos do filme responsáveis pela grande 

repercussão que obteve na época do lançamento. 

Visto hoje, fora do contexto histórico que lhe deu relevo, Aruanda pode 

parecer um simples documentário feito por mãos pouco hábeis. No segundo 

semestre de 1960, o filme vinha, no entanto, ao encontro de certa sede de 

realidade brasileira dos ambientes cinematográficos do Rio de Janeiro e 

também de São Paulo. A precariedade de meios aparece como uma de suas 

principais qualidades: realizado por mãos quase amadoras, revela a imagem 

autêntica do Brasil – de um Brasil que vai especialmente caro à geração 

cinema-novista: o do sertão nordestino. 

A comunidade de negros da Serra do Talhado na Paraíba existia realmente, e 

sua luta pela sobrevivência em meio à natureza vai ao encontro do tom épico 

que assumem algumas das primeiras produções do Cinema Novo. As 
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mulheres trabalham duramente no artesanato de barro, e os homens tentam 

retirar alguma coisa do chão árido. Isolada pela serra e pela aridez do resto 

da civilização, Aruanda aparece como lugar ideal para a exaltação do 

homem e de seu trabalho ainda em estado ‘puro’, sem haver sido tingido 

pelo resto da sociedade brasileira e pelas exigências do capital industrial. [...] 

Em Aruanda, inclusive, salienta-se o fato de o povoado existir 

geograficamente mas inexistir no âmbito das instituições. (RAMOS, 1987, 

pp.319-320). 

 

Como aponta Bernardet (2003), o documentarismo do Cinema Novo, nessa lógica 

totalizante da sociedade ou grupo sobre o qual falavam, vai sobrepor à condição geral a 

história individual, particular, criando um “modelo sociológico” de cinema. Nesse modelo, 

personagens são escolhidos como representantes de uma realidade maior e suas 

individualidades são sufocadas em prol dessa exemplificação. E, portanto, podemos perceber 

em Aruanda que, ainda que partindo de personagens específicos e uma pequena comunidade 

específica, as personagens em foco não são individualizadas, suas trajetórias não são 

apontadas como únicas. O micro é apenas comprovação do macro. Essa característica de 

escala de abordagem em Aruanda pode ser percebida também em outros filmes 

representativos do Cinema Novo do gênero documentário.  

Em O país de São Saruê (Vladimir Carvalho, 1971), por exemplo, temos um 

documentário sobre as atividades econômicas da região nordestina do Rio do Peixe (região 

fronteiriça entre Paraíba, Pernambuco e Ceará). Nessa obra, mais uma vez, os personagens 

retratados são exemplificações de uma realidade maior. E mesmo a região específica parece 

ser apontada como uma exemplificação de uma realidade maior de desigualdade social no 

Brasil. E o mesmo acontece em Viramundo (Geraldo Sarno, 1965), por exemplo, que ao falar 

dos nordestinos que migram para São Paulo, os indivíduos são retratados como 

exemplificações de uma realidade maior. Ou seja, mesmo quando trata da história de um 

único indivíduo, sua história não é individualizada. O que existe no filme são “tipos 

sociológicos” – numa expressão também de Bernardet (2003) – que representam o nordestino 

que vira empresário bem sucedido, o nordestino analfabeto em subemprego, entre outros. 

Mas, por outro lado, ainda que Viramundo mantenha essa lógica da relação 

particular/geral, do olhar macro, é um filme que marca uma situação anteriormente descrita de 

filmes do Cinema Novo que, principalmente após o golpe de 1964, vão atentar-se também aos 

problemas das grandes cidades e metrópoles, dos problemas da urbanização, ou seja, mostrar 

que o desenvolvimentismo pregado para o Brasil também traz muitas consequências negativas 
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para o país e seus habitantes. No caso dessa obra, ao falar de um processo migratório 

desenfreado de nordestinos para São Paulo, o filme mostra tanto um Estado ineficiente quanto 

a quebra de um mito desenvolvimentista urbanista e industrial que propicia a transferência de 

pessoas de uma região para outra do país, mas que, nesse processo, transfere e cria novas 

formas de pobreza.  

Ao analisar esse filme dentro de um contexto de desenvolvimento do documentarismo 

brasileiro, Bernardet observa que 

 

o documentário [brasileiro] tem-se até agora consagrado principalmente a 

problemas rurais e, até este, não havia documentário sério sobre a sociedade 

industrial. Em Viramundo, Geraldo Sarno analisa a integração do imigrante 

nordestino na sociedade industrial. O tratamento dado ao assunto possibilita 

a análise de aspectos da sociedade industrial em termos de classe, 

apresentando operários e empresários dentro das relações trabalhistas, e 

vemos uns e outros em seus locais de trabalho. Pode parecer pueril valorizar 

um filme pelo simples fato de apresentar um problema de classe, mas, para o 

cinema brasileiro, que, condicionado pelo populismo, eliminou tais relações, 

o burguês de O Desafio44 ou o empresário de Viramundo representam uma 

evolução e uma compreensão mais realista da sociedade brasileira. (1978, 

pp.126-127). 

 

Mesmo alguns documentários do Cinema Novo que, a princípio, parecem romper com 

essa lógica do olhar macro, da relação particular/geral, mostram-se ainda “presos” a esse 

sistema do “modelo sociológico”. É o caso de Garrincha: alegria do povo (Joaquim Pedro de 

Andrade, 1963). O nome e a temática do filme dão a entender de que se trata de um 

documentário sobre o jogador de futebol Garrincha, ou seja, um filme mais próximo de uma 

cinebiografia e que vai retratar um ídolo como um indivíduo único e não como 

exemplificação, como modelo. Mas não é o que acontece. O filme usa o personagem como 

pano de fundo para questionar o uso do futebol como instrumento de manipulação política 

sobre as massas. Assim, mais uma vez, o personagem não é individualizado, não é trabalhado 

em suas múltiplas facetas. 

Embora, evidentemente, esse tom generalizante seja predominante na produção do 

cinema documentário brasileiro do período, não se pode dizer que seja absoluto. A exceção 

                                                           
44O desafio (Paulo César Saraceni, 1965). 
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aqui é Di-Glauber (Glauber Rocha, 1977), que é uma produção do final dos anos 1970 e 

talvez nem possa ser enquadrada como Cinema Novo – ainda que seu diretor seja 

praticamente sinônimo de Cinema Novo. O filme é uma homenagem do cineasta Glauber 

Rocha ao pintor Di Cavalcanti, feito logo após a sua morte. Glauber filmou o velório e o 

enterro do artista plástico e algumas de suas obras, casando isso à locução de um texto-

homenagem e uso de trilha sonora. Em Di-Glauber, não há tentativa de construção de uma 

biografia de Di Cavalcanti. Assim, ainda que se tratando de um filme sobre um indivíduo 

específico, único e que, portanto, não é retratado como exemplificação de um grupo maior do 

qual faria parte, o filme de Glauber Rocha não busca uma reconstrução do todo do 

personagem. O documentário não é uma biografia, não há uma tentativa de reconstrução da 

vida e da carreira de Di Cavalcanti. O curta de Rocha é um documentário repleto de 

experimentalismos e que tem como temática a morte de Di Cavalcanti e uma homenagem de 

um amigo cineasta ao artista plástico. Um filme representativo para compreender os caminhos 

de transformações que o documentarismo brasileiro viria percorrer nos anos 1980 e 1990 e, 

principalmente, após a Retomada. 

No início dos anos 1980, temos Mato eles? (Sérgio Bianchi, 1983) como um filme 

atípico dentro da até então história do cinema documentário brasileiro (ao menos, dentro deste 

recorte aqui estabelecido). Embora a obra aponte uma tendência de escala de abordagem em 

nível macro ao falar da questão indígena no Brasil, ela é construída com ironias 

metalinguísticas que podem ser interpretadas como um desmascaramento das pretensões de 

verdade e de compreensão do todo do cinema documentário. No filme, ainda que a discussão 

sobre a questão indígena seja real, mais forte ainda parece ser a discussão sobre a verdade ou 

realidade e a ficção no próprio cinema documentário. Além das ironias narrativas, não fica 

claro se as personagens e situações mostradas são fictícias ou não. 

Porém, o marco da virada de um cinema documentário brasileiro que começa 

definitivamente a abandonar o olhar macro, a visão totalizante, é Cabra marcado para morrer 

(Eduardo Coutinho, 1984). Esse filme traça mudanças paradigmáticas em nossa 

cinematografia a partir de uma obra de ficção não finalizada cuja produção deu-se nos anos 

1960, durante o Cinema Novo. Cabra marcado para morrer é um filme complexo que 

trabalha com diversas camadas temporais e de “realidades”. Uma obra que projetaria 

definitivamente aquele que é hoje considerado por muitos o mais importante documentarista 

brasileiro, Eduardo Coutinho. Aliás, essa produção é considerada o filme documentário mais 
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importante do cinema brasileiro, de acordo com eleição feita por cineastas, críticos e 

pesquisadores na edição do ano de 2000 do festival É Tudo Verdade (LABAKI, 2010). 

Inicialmente, em 1964, Coutinho havia ido ao município de Galiléia, em Pernambuco, 

para rodar um filme sobre o líder camponês João Pedro Teixeira, assassinado em 1962, em 

Sapé, na Paraíba. Nos passos do neorrealismo italiano45, seria uma ficção inspirada na vida de 

João Pedro, mas misturando atores não profissionais e pessoas reais interpretando a si mesmas 

– inclusive, a própria viúva do líder, Elisabeth Teixeira. No entanto, as filmagens foram 

interrompidas por uma ação do governo na região, em 1º de abril de 1964, nas primeiras horas 

do golpe militar no Brasil. Parte da equipe teve que fugir para as matas e grande parte dos 

equipamentos e do material filmado foi apreendido pelos militares, dando fim ao projeto. 

Quase duas décadas após o incidente, em 1981, Coutinho retomou as filmagens. Porém, dessa 

vez, com um projeto de documentário – que viria a ser lançado em 1984. Uma obra não 

apenas sobre João Pedro Teixeira, mas sobre o próprio filme de ficção – que nunca foi 

finalizado – e as demais personagens envolvidas na história. E, dessa maneira, a viúva 

Elisabeth Teixeira tornou-se uma das protagonistas da história (ao lado do próprio filme em 

si, que pode ser visto como um personagem). 

Cabra marcado para morrer é muito mais do que um filme sobre a ditadura militar no 

Brasil ou sobre as dificuldades de se fazer cinema durante o regime militar, embora trate 

também desses assuntos. A obra de Coutinho é principalmente sobre Elizabeth e a sua 

trajetória dentro dos filmes (no plural, por se tratar tanto da ficção nunca finalizada quanto do 

documentário em si). A personagem deixa de ser uma exemplificação e tem sua história 

individualizada. A sua vida é mostrada como única, embora o pano de fundo seja o mesmo 

para muitos dos seus semelhantes. Cabra marcado para morrer fala da história 

individualizada, mas inserida dentro de um contexto macro. Conforme aponta Lins, ao falar 

das obras de Coutinho, 

                                                           
45  O Cinema Novo foi influenciado esteticamente pelo neorrealismo italiano, entre outros. E uma das 

características comumente associadas ao neorrealismo italiano é o uso de atores não profissionais, ou seja, uma 

influência que pode ser percebida aqui, na primeira tentativa de Cabra marcado para morrer, nos anos 1960. 

Todavia, conforme explica Fabris (2006), o uso de atores não profissionais é um aspecto mítico do neorrealismo 

italiano, muito difundido fora da Itália. Afinal, essa foi uma prática “circunscrita, podendo ter sido ditada por 

motivos econômicos ou pela busca de determinados resultados expressivos [...]” (FABRIS, 2006, p.213). Porém, 

outras características do neorrealismo apontadas por Fabris podem ser percebidas em alguns filmes do Cinema 

Novo (e até mesmo nessa tentativa de Eduardo Coutinho), como a filmagem em cenários reais (o uso de locação 

“natural” em oposição ao estúdio); a opção por planos conjuntos e planos médios; a recusa aos efeitos visuais; 

uma montagem simples; flexibilidade na decupagem, permitindo a improvisação; diálogos simples e valorização 

dos dialetos; e, principalmente, orçamentos módicos. 



91 
 

 

é certo que os filmes de Coutinho não generalizam, mas também não caem 

na armadilha oposta, de permanecer na anedota ou no folclore, de retratar 

um caso completamente à parte, como produto de uma singularização 

excessiva de pessoas e situações. O excesso de singularidade implica uma 

impossibilidade de conexão. (LINS, 2004, p.69). 

 

No entanto, Elisabeth Teixeira não é simplesmente uma personagem individualizada 

que se move de maneira única e particular em um contexto macro. A ditadura não é vista aqui 

como um processo geral que incide de forma equânime na vida particular das pessoas, como 

muitos filmes sobre o regime militar podem equivocadamente dar a compreender. 

Relembrando as análises que Foucault faz sobre o poder, vejo em Cabra marcado para 

morrer também um filme que é sobre como a ditadura atravessa e promove uma 

(des)estruturação particular na vida cotidiana das pessoas, como, no caso, de Elisabeth 

Teixeira. Além disso, é um filme que aponta a operação de resistência da personagem, que – 

embora de maneira obviamente desproporcional – mostra a relação de poder de Elisabeth para 

com a ditadura, visto que ela muda de cidade e assume outra “identidade”. Mais ainda do que 

isso, Cabra marcado para morrer é um filme que mostra como a própria obra sobrevive a 

esse processo, apontando o limite do poder ditatorial. 

Ainda nos anos 1980, outro filme de destaque é Ilha das Flores (Jorge Furtado, 1989). 

Nessa obra, temos novamente uma tentativa de compreensão macro, com uso de personagens 

e trajetórias individuais como exemplificação de uma realidade maior. Nesse filme, as 

personagens (mesmo quando individualizadas e identificadas com nome, profissão, entre 

outros) são apenas pontos de ligação numa rede complexa que serve de exemplo em diversos 

níveis. Contudo, assim como em Mato eles?, essa construção macro formalizada através de 

um modelo clássico de narrativa documentária é feita de forma irônica, sarcástica. Partindo de 

um tomate como personagem principal, o filme é uma paródia metalinguística que busca 

desconstruir o modelo narrativo clássico através de sua reafirmação de forma cômica. 

Portanto, de uma maneira geral, ao analisar os filmes documentários do Cinema Novo 

e algumas das obras mais representativas do gênero realizadas no período pós-Cinema 

Novo/pré-Retomada, acredito deparar-me com uma tendência de escala de abordagem em 

nível macro (especialmente no Cinema Novo), que vai caminhando para uma desconstrução 
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desse “modelo sociológico” e apostando mais no individual, no único, no particular. 

Evidentemente, isso não significa afirmar que o “modelo sociológico” tenha sido abandonado 

pelo documentarismo brasileiro, mas que filmes que rompem com essa lógica passam a surgir 

cada vez mais e tem cada vez mais destaque.  

Como observa Sulzbach, 

 

os filmes modernos, também chamados de filmes de tese ou expositivos, são 

mais evidentes nas décadas de 1960 e 1970. Neles encontramos 

características como a presença de um narrador que tem o poder de “deus” 

como idéia de onisciência, em que a imagem está a serviço do argumento do 

realizador/narração, em que o “cineasta/intelectual se julga no papel de 

interpretar e resolver os problemas do povo” e no qual o realizador pretende 

dar conta de um tema com “T” maiúsculo. 

Já o cinema contemporâneo, que se consolida a partir da década de 1990, em 

vez de almejar grandes sínteses, análises ou interpretações de situações 

sociais, busca seus temas “através do recorte mínimo, abordando histórias de 

indivíduos e a verdade de cada um” (Mesquita, 2006). “Geralmente trabalha 

com fragmentos de uma realidade, buscando a reflexão e a compreensão 

aprofundada da questão abordada, deixando para o espectador o papel de 

relacioná-la com seu contexto histórico, econômico, político, social e 

cultural” (Alfatani, 1999). (SULZBACH, 2007, p.53). 

 

Portanto, analisando alguns dos documentários brasileiros contemporâneos 

(vencedores das dez primeiras edições competitivas do festival É Tudo Verdade) é possível 

perceber uma mudança paradigmática na escala de abordagem que dá preferência ao micro, às 

trajetórias individualizadas. Desses dez documentários, percebo o uso de uma escala de 

abordagem macro de maneira mais acentuada apenas em Notícias de uma guerra particular 

(João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999) e A negação do Brasil (Joel Zito Araújo, 2000). 

Evidentemente, isso não significa dizer que o documentário brasileiro passe a ter 

quantitativamente uma maior produção de filmes que optam pelo micro, pelo individual. 

Todavia, sendo o festival em questão o mais importante do gênero documentário da América 

Latina, essa análise mostra, ao menos, uma predileção da crítica, do júri, do público 

especializado e dos próprios cineastas para esse tipo de foco de abordagem. 

Partindo da análise desses filmes, é possível perceber a predileção pelo uso da escala 

de abordagem micro, mas, por outro lado, é visível também a preocupação de trajetórias 

individualizadas inseridas num contexto macro – ou seja, de um jogo de escalas, como diria 
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Revel. Na maior parte dessas obras, não há “tipos sociológicos” de representação ou 

exemplificação de uma realidade maior, mas indivíduos únicos em trajetórias únicas e em sua 

relação inerente e complexa com o contexto macro do qual fazem (ou fizeram) parte. Além 

disso, é possível perceber uma oscilação entre: filmes que buscam manter essa dimensão 

totalizante, do macro; filmes que, ainda que focando personagens individualizadas, buscam 

uma reconstrução “total” de uma trajetória; e, também, filmes que apostam nas 

particularidades do micro, do individual, mas abandonando de maneira mais radical uma 

compreensão “total” desse micro delimitado – que também não é exemplificação de uma 

realidade maior. 

O Velho: a história de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi, 1997), por exemplo, é 

(cronologicamente) o primeiro filme dessa lista e apresenta características importantes para 

essa discussão. O documentário é uma cinebiografia do militar e político comunista Luiz 

Carlos Prestes e, simplesmente por isso, marca uma opção de escala de abordagem que opta 

pelo micro, ou seja, pela trajetória desse indivíduo. Porém, o filme de Venturi apresenta 

algumas características do documentário clássico, como o uso de voz over – o narrador 

onipresente em tom didático. Além disso, é visível no filme uma tentativa de reconstrução da 

vida do personagem, de seu nascimento à sua morte. Essa característica comum em diversos 

documentários biográficos é muitas vezes abandonada em documentários do gênero, 

principalmente no século XXI.  Portanto, ainda que o filme de Venturi trate de um único 

indivíduo, há uma busca de uma compreensão “macro” dessa personalidade, uma tentativa de 

reconstrução total e linear da sua trajetória de vida.  

Uma contraposição a esse modelo de filme documentário biográfico que busca uma 

reconstrução total da personagem, do biografado, pode ser percebido em Rocha que voa (Eryk 

Rocha, 2002), por exemplo – filme que também foi premiado no É Tudo Verdade. O 

documentário foi feito pelo filho de Glauber Rocha, a partir de entrevistas gravadas com o 

cineasta cinema-novista em Cuba, durante seu exílio em 1971 e 1972. Eryk Rocha associa a 

essas entrevistas depoimentos de pessoas que conviveram com Glauber durante seu exílio 

cubano, imagens de diversos filmes do Cinema Novo brasileiro e outras obras latino-

americanas do período, imagens gravadas pela equipe de Eryk em Cuba, entre outras. Ainda 

que Rocha que voa possa ser classificado como um filme biográfico, vemos nessa obra um 

radicalismo da opção pela escala de abordagem micro. O documentário não busca uma 

reconstrução histórica e cronológica da vida e da obra de Glauber Rocha – como faz, por 

exemplo, Glauber, o filme: labirinto do Brasil (Silvio Tendler, 2003). Na obra de Eryk, o que 
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prevalece é o diálogo entre o cineasta (o filho) e as ideias que seu pai discutia nos anos 1970 

sobre a construção de uma identidade latino-americana por meio do cinema. Eryk “não fez um 

filme sobre Glauber, mas com ele”, conclui Labaki (2010, p.105-106). 

O prisioneiro da grade de ferro: auto retratos (Paulo Sacramento, 2003) também 

insere o cinema brasileiro contemporâneo nessa tendência do micro como escala de 

abordagem. O filme de Sacramento é fruto de oficinas de cinema realizadas com detentos do 

presídio Carandiru, em São Paulo. Na montagem, o cineasta usou tanto as imagens gravadas 

pelos próprios presidiários, quando imagens feitas por sua equipe. Nesse filme, não há 

tentativa de reconstrução histórica do presídio e muito menos debates que buscam 

compreender causas e soluções para problemas como violência urbana, situação carcerária, 

etc. Ainda, não podemos dizer que as personagens do documentário são apenas 

exemplificações da realidade das pessoas em situação carcerária no Brasil. Em O prisioneiro 

da grade de ferro: auto retratos, o que vemos são experiências únicas de personagens únicos. 

Se semelhanças com a situação nacional do sistema penitenciário podem ser percebidas no 

filme, é porque o micro está inserido no macro e com ele dialoga em diversos níveis de 

complexidade. 

A alma do osso (Cao Guimarães, 2004) dá sequência a essa tendência de escala de 

abordagem micro e aponta certo radicalismo. O filme apresenta o personagem Dominguinhos, 

então com 72 anos, um ermitão que vive há mais de quarenta anos aparentemente isolado 

numa caverna de uma montanha no interior de Minas Gerais. Todavia, essas informações não 

são expostas na abertura do filme, ou seja, não há na obra (para o espectador) 

contextualização temporal, espacial ou mesmo da biografia do personagem – como também 

acontece em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. A Alma do osso não é uma 

obra que busca abordar a questão de eremitas ou de pessoas que optam por viverem isoladas 

da sociedade. O filme é especificamente sobre Dominguinhos, mas não busca reconstruir sua 

trajetória (nem mesmo por meio de entrevista com o personagem). Durante os cerca de 50 

minutos iniciais do filme – que tem, no total, 75 minutos – praticamente não há fala alguma 

da personagem retratada. Apenas nos 25 minutos finais da obra é que Dominguinhos dirige-se 

à câmera. Nesse filme, mais do que compreensão, o que parece importar ao autor é o 

momento e a relação entre equipe e personagem por meio do aparato cinematográfico. 

Caparaó (Flávio Frederico, 2006) também compartilha dessa característica da escala 

de abordagem micro ao falar sobre a Guerrilha do Caparaó, a primeira tentativa de luta 
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armada organizada contra a ditadura militar brasileira após o golpe de 1964. A obra foca na 

história dessa guerrilha e os personagens envolvidos e não busca uma discussão e 

contextualização macro do golpe militar ou das guerrilhas contra o governo ditatorial 

brasileiro. Mas assim como nos demais documentários deste recorte que usam a escala do 

micro, o filme faz sempre um diálogo com o contexto macro (o jogo de escalas) – ou seja, o 

filme é especificamente sobre a guerrilha de Caparaó, mas essa existiu apenas em função de 

uma realidade maior, que foi a de um país em regime ditatorial com governo militar e contra o 

qual os guerrilheiros lutaram (ou lutariam46). 

As principais exceções dentro deste recorte aqui estabelecido (como anteriormente 

afirmado) estão em Notícias de uma guerra particular e A negação do Brasil. O filme de 

Salles e Lund, por exemplo, é um filme que busca compreender e analisar o fenômeno da 

violência urbana no Rio de Janeiro, fortemente marcado pelo tráfico de drogas e, portanto, 

pelos conflitos armados entre traficantes e policiais ou mesmo entre facções inimigas na luta 

pelo controle do tráfico. Em Notícias de uma guerra particular, os personagens são 

“utilizados” como representantes de certos grupos sociais (o policial, o traficante, o sociólogo, 

etc) para discutir a violência urbana no Rio de Janeiro. E ainda que o filme fale de uma 

realidade específica (o Rio de Janeiro) e não aponte saídas para a problemática discutida, há 

um olhar macro sobre o problema, sobre o fenômeno. Curiosamente, é um filme lançado na 

mesma época de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (embora, 

diferentemente da obra de Caldas e Luna, tenha sido produzido como documentário televisivo 

– e não para cinema). 

Olhar semelhante pode ser percebido na obra de Joel Zito Araújo, em que o diretor 

discute a representação dos negros nas telenovelas brasileiras. A negação do Brasil é fruto de 

uma pesquisa acadêmica do autor e que apenas posteriormente foi adaptada para filme, para 

cinema. Nesse documentário, Araújo busca uma reconstrução linear da trajetória dos negros 

(atores e personagens) nas telenovelas brasileiras e, partindo daí, discutir o racismo de uma 

maneira macro, ou seja, buscando uma compreensão totalizante da situação do negro e do 

racismo na sociedade brasileira. E, para travar essa discussão, utiliza-se principalmente de 

trechos de novelas e entrevistas com atores, diretores, entre outras pessoas envolvidas nesse 

                                                           
46A guerrilha de Caparaó foi desarticulada pela ditadura civil-militar brasileira antes do início de suas ações mais 

contundentes contra o regime. 
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universo da televisão brasileira. Evidentemente, dá especial atenção ao que os negros47 têm a 

dizer sobre o assunto. 

O filme Nós que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo Masagão, 1998) situa-se 

aqui como um exemplo atípico entre os premiados no É Tudo Verdade selecionados para 

análise nesta pesquisa. O documentário é uma coletânea de micronarrativas feitas a partir de 

um vasto material de arquivo e apresenta-se como uma espécie de resumo da história da 

humanidade no século XX. Contudo, essa afirmação é dúbia e irônica, não ficando claro se as 

personagens e narrativas apresentadas são ficcionais ou não. Nesse filme, o autor mostra-se 

muito mais interessado em discutir o conceito de real e ficcional e construir pequenas 

trajetórias individuais a partir de imagens filmadas por outras pessoas. A obra é muito mais 

uma coleção de fragmentos narrativos que remetem a diversos períodos do século XX do que 

uma tentativa de reconstrução da história da humanidade nesse século. Portanto, não se pode 

afirmar que o olhar aqui seja macro. É mais uma vasta coletânea de “micros” inseridos num 

contexto macro, que é o da forte presença da imagem-movimento no século passado (o século 

do cinema). E, mesmo quando visa o macro, o filme o faz de maneira questionadora, irônica, 

cômica, desconstrutiva. 

Outro filme que fica numa situação de difícil classificação é Aboio (Marília Rocha, 

2005). A proposta da obra é trabalhar com o tema do aboio, o nome dado ao canto que os 

vaqueiros usam para se comunicar com os bois. De maneira geral, é um filme muito mais 

poético e contemplativo do que uma obra que cai nos vícios de um documentário didático. 

Todavia, isso acontece de maneira sutil em alguns momentos, quando os cineastas se 

apropriam de falas de entrevistados para falar, por exemplo, de um possível surgimento dessa 

comunicação entre homens e animais de grande porte domesticados ainda na Antiguidade. O 

filme trabalha com diversos personagens e não se aprofunda individualmente na trajetória de 

nenhum deles. Assim, ainda que o filme de Marília Rocha não possa ser classificado tão 

facilmente como de “modelo sociológico” (tais como obras representativas do Cinema Novo e 

os anteriormente citados Notícias de uma guerra particular e A negação do Brasil, que se 

encaixam mais no modelo de documentário televisivo, talking heads48), os personagens de 

Aboio são exemplificações genéricas da figura do vaqueiro. E, embora de maneira poética, o 

                                                           
47O diretor Joel Zito Araújo é negro. 
48 Resumidamente, documentário talkingheads pode ser definido como filmes em que a linha narrativa é 

construída basicamente por depoimento de entrevistados em quadro (normalmente, olhando diretamente para a 

câmera e/ou para o diretor/entrevitador fora de quadro), como, por exemplo, em Notícias de uma guerra 

particular (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999). 
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filme traça um desenvolvimento histórico – ainda que privilegiando o espaço da memória, da 

rememoração, da nostalgia, do saudosismo – que vai desde os tempos em que não havia 

pastos e cercas, até o “surgimento” dos currais e, finalmente, chega aos tempos atuais de 

criação de gado em confinamento e de seu transporte em caminhões. Logo, situação que 

praticamente elimina a figura do vaqueiro e, principalmente, dá fim a um período “romântico” 

da atividade. 

Portanto, ao analisar esses filmes de um recorte representativo que usa como base o 

festival É Tudo Verdade, percebo que a maioria deles privilegia uso de escala de abordagem 

reduzida (micro) e, principalmente, buscam romper com os modelos narrativos do 

documentarismo clássico. Assim, creio ser possível afirmar que é um traço recorrente no 

cinema documentário nacional contemporâneo o abandono do didatismo e da busca por uma 

compreensão macro dos problemas apresentados, visando identificar/apresentar causas e 

soluções – tão comum no Cinema Novo e em grande parte das produções até os anos 1980. 

Evidentemente, esses filmes escolhidos representam uma parcela muito pequena da produção 

cinematográfica brasileira do gênero documentário. Consuelo Lins e Cláudia Mesquista 

(2008) apontam que mais de cem documentários brasileiros em formato longa-metragem 

foram lançados comercialmente em salas de cinemas, entre os anos de 1996 e 2007. Isso sem 

contar uma diversidade de curtas e médias-metragens, produções televisivas, produções 

lançadas diretamente na internet, entre outros. 

Dessa forma, é arriscado afirmar que prevalece (quantitativamente) no cinema 

documentário brasileiro contemporâneo uma preferência do uso da escala de abordagem em 

nível micro. O que posso afirmar é que existe uma preferência por essa perspectiva de 

abordagem “microanalítica” por parte significativa dos cineastas, críticos e demais 

especialistas. Talvez, muito mais um sintoma do que uma constatação passível de 

comprovação concreta. Por outro lado, há de se admitir a importância do É Tudo Verdade. 

Considero o festival como uma espécie de norteador das tendências do filme documentário no 

Brasil e no mundo (visto que conta com personalidades nacionais e internacionais 

especializadas em cinema documentário em seus júris de seleção, de premiação, etc). Logo, os 

filmes aqui analisados (premiados no festival) são um termômetro que não pode ser 

desconsiderado ao se falar sobre cinema documentário brasileiro contemporâneo. 

Portanto, ainda que esta pesquisa não tenha como objetivo fazer uma análise 

quantitativa e totalizante, consigo perceber de certa maneira uma comprovação da minha 
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hipótese inicial de que prevalece no cinema documentário brasileiro contemporâneo uma 

preferência por escala de abordagem micro, em contraposição à preferência pela escala de 

abordagem macro de períodos anteriores (especialmente do Cinema Novo). Talvez, não em 

quantidade, mas – pelo que tudo indica – entre as obras eleitas como significativas no atual 

momento de produção cinematográfica no Brasil. E, claro, isso não significa que obras que 

optem pela microanálise sejam necessariamente “melhores” do que obras que ainda buscam 

manter o olhar macro e/ou certas características do modelo clássico do documentarismo. 

Porém, mais importante do que buscar comprovar (ou não) essa hipótese ou enquadrar 

rigidamente filmes como “microanalíticos” ou “macroanalíticos” (duas categorias abrangentes 

e arbitrariamente por mim delimitadas), acredito que seja fundamental prosseguir com uma 

discussão sobre as variações de escala no filme documentário brasileiro. E, para seguir nesta 

reflexão, volto neste próximo capítulo para a análise de O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas. No entanto, agora o faço focando mais especificamente nas personagens e 

suas inserções na narrativa fílmica.  
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Capítulo 3 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas: o sujeito (personagem) e a narrativa 

no cinema documentário brasileiro. 

 

Uma análise das personagens no cinema documentário é essencial para compreender 

de que maneira se desenvolve o documentarismo, pois as escolhas que se dão nas relações 

estabelecidas entre cineasta e câmera com os atores sociais envolvidos na realização do filme 

(entrevistados, atores, pessoas cuja imagem é registrada, etc) implicam em decisões éticas, 

estéticas e ideológicas. Portanto, neste capítulo, concentrar-me-ei numa análise das 

personagens do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, mas relacionando 

o mesmo com filmes anteriores e posteriores do documentarismo nacional (como tem sido 

feito até então). Vale lembrar que esse é um filme situado nessa produção recente da 

cinematografia brasileira, ou seja, da Retomada – mas, mais especificamente, na virada do 

século XX para o século XXI. E a escolha das personagens e a função que elas têm na 

narrativa fílmica são alguns dos aspectos mais interessantes na obra.  

Nessa obra, é possível perceber o que julgo serem os três principais tipos de 

personagens do documentarismo nacional: a personagem “tipo sociológico”, a personagem 

“locutor auxiliar” (usando duas terminologias de Jean-Claude Bernardet, que serão discutidas 

adiante) e a personagem individualizada. Evidentemente, essas três classificações de 

personagens não são estanques, rígidas – e, muito menos, as únicas possíveis. Aliás, não 

tenho como objetivo apropriar-me de três categorias inflexíveis e buscar enquadrar as 

personagens aqui analisadas dentro dessas terminologias. Dessa forma, parto desses três 

referenciais conceituais e de reflexões de outros autores para ter uma direção de análise – seja 

no caso específico de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, seja no cinema 

documentário de uma forma geral – e, dessa maneira, buscar uma interpretação mais 

elaborada da obra cinematográfica propriamente dita e do contexto na qual ela se situa. Mais 

do que rotular personagens, pretendo apresentar e discutir essas classificações e refletir como 

essas personagens se encaixam – às vezes mais, às vezes menos – nesses perfis dentro da 

narrativa fílmica. Principalmente, pretendo compreender de que forma as personagens são 

construídas dentro do filme a partir dos papéis que desempenham para formulação da 

narrativa cinematográfica. 



100 
 

Relembrando, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas parte da história de 

Hélio José Muniz Filho, o Helinho (apelidado de Pequeno Príncipe) para discutir a 

problemática da violência urbana e, consequentemente, outros temas que envolvem essa 

complexa discussão, tais como acesso à educação, trabalho, cultura, lazer, moradia, racismo, 

mídia, entre outros. A obra foi gravada principalmente no município de Camaragibe, região 

metropolitana de Recife (Pernambuco), uma cidade que – segundo o filme – tem baixos 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), altos índices de violência (incluso homicídios) e 

funciona como cidade-dormitório para trabalhadores empregados na capital, Recife. 

Morador dessa comunidade, Helinho, 21 anos (na época das filmagens) é um 

autodeclarado justiceiro, um matador de “almas sebosas”, ou seja, um assassino que mata 

pessoas que, segundo seus próprios critérios, são negativas para a sociedade. Helinho 

encontra-se preso por seus crimes de homicídio. Porém, ainda que seja um infrator e esteja 

jurado de morte por alguns bandidos, o Pequeno Príncipe é visto como um herói em sua 

comunidade (ou, pelo menos, por considerável parte dela). Outro personagem com papel de 

protagonista dentro do filme é José Alexandre Santos de Oliveira, o Alexandre Garnizé, 

baterista e percussionista do grupo de rap Faces do Subúrbio. Morador dessa mesma região e 

com alguns vínculos com Helinho, o músico é uma espécie de líder ou porta-voz de 

Camaragibe (ao menos para o filme), seja como artista, como educador e ativista social ou 

como detentor de um saber sobre sua própria comunidade. Além de Helinho e Alexandre, há 

ainda a presença de Maria José Muniz (Dona Maria), a mãe do justiceiro, como uma 

personagem de destaque no documentário.  

O filme conta também com diversas outras personagens que não são centrais para a 

trama, mas que cumprem papel importante na lógica narrativa fílmica – como será discutido 

no decorrer deste capítulo. São elas: um radialista e os participantes de seu programa; os 

demais integrantes do grupo Faces do Subúrbio (do qual Alexandre Garnizé faz parte); o 

delegado de polícia responsável pelo caso de Helinho; um advogado criminalista; uma 

repórter fotográfica de um jornal impresso de Recife; três justiceiros (não identificados); os 

integrantes do grupo paulista de rap Racionais MC’s; um presidiário e um ex-presidiário; 

crianças de uma escola pública; e outras pessoas que não ganham fala no filme, como 

policiais, carcereiros, público do festival de música Abril Pro Rock, torcedores do Sport e do 

Santa Cruz, moradores de Camaragibe , população de Recife de uma forma geral, entre 

outros. 
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Assim, partindo dessas personagens e suas inserções no documentário, buscarei 

analisar – nesta ordem – o que são personagens “tipos sociológicos”, personagens “locutores 

auxiliares” e personagens individualizadas, compreendendo de que maneira cada uma delas se 

localiza dentro do filme e sua função na narrativa fílmica. Embora, como dito anteriormente, 

não pretenda desconsiderar as nuances de cada personagem na trajetória do filme e, ainda, 

tenha como um dos objetivos levar em consideração a impossibilidade de uma rigidez 

classificativa para com as mesmas (pelo menos em parte considerável dos casos). Aliás, 

mesmo ao considerar os personagens dos filmes do Cinema Novo, é válido notar que essa 

“rigidez” classificativa pode ser muito mais fruto de uma “análise sociológica” de Bernardet 

(e minha) do que de fato uma ausência de nuances dos personagens na narrativa fílmica. 

Logo, ao classificar um personagem segundo essas categorias, acredito que Bernardet leva em 

consideração muito mais uma “intenção” do cineasta de fazer determinado “uso” do 

personagem do que o personagem propriamente dito. 

Afinal, nesta pesquisa, considerar essa dita impossibilidade de rigidez classificativa é 

encarar, antes de tudo, as personagens como pessoas (indivíduos) que participam do filme. 

Ainda que exista a decisão do diretor no corte final da montagem, implicando boa parte de 

como e quanto cada personagem encontra-se inserido na narrativa fílmica, existe, antes de 

tudo isso, um indivíduo que se relaciona com o filme, com a câmera, com o cineasta e sua 

equipe. Logo, são indivíduos com certa autonomia nessa relação, pois – mais ou menos 

(in)conscientes – escolhem como vão agir diante da câmera, o que vão – ou não – dizer e que, 

inclusive, estão sujeitos a revelarem-se mais ao passo que tentam se esconder. Evidentemente, 

existe um papel de poder ocupado pelo cineasta (acompanhado de sua câmera e sua equipe) 

na lógica da produção do filme e, principalmente, na montagem do mesmo. Todavia, isso não 

anula o poder da personagem, pois, usando uma premissa foucaultiana49, o poder não é 

localizado ou localizável em nenhum ponto específico da estrutura (no caso, do filme; da 

produção do filme). Poder são redes de dispositivos e mecanismos a que (supostamente) nada 

ou ninguém escapa. Não é algo que se tenha ou não, é algo que se pratica. Não existe O poder, 

existem práticas ou relações de poder.  

Portanto, como veremos no decorrer deste capítulo, ainda que eu parta dos conceitos 

de personagens “tipos sociológicos”, personagens “locutores auxiliares” e personagens 

individualizadas, muitas vezes as personagens de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas 

                                                           
49 FOUCAULT (2009; 2012; 2013b). 
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sebosas se encaixam em mais de uma classificação. Isso porque, ainda que exista uma busca 

(mais ou menos consciente) da parte do diretor em gravar com determinado tipo de 

personagem pensando no papel que esse indivíduo deve desempenhar no sistema de 

informação do filme, a personagem pode se comportar de diversas maneiras nessa relação 

com a câmera e isso pode ser aproveitado de diversas formas dentro da narrativa fílmica. 

 

3.1 As personagens “tipos sociológicos”. 

 

Jean-Claude Bernardet, em Cineastas e imagens do povo (2003), usa o filme 

Viramundo (Geraldo Sarno, 1965) para exemplificar o que ele chama de personagem “tipo 

sociológico”. Viramundo é um documentário curta-metragem do Cinema Novo que fala da 

migração nordestina para São Paulo. Com características tanto do documentário clássico 

quanto do cinema direto, a obra usa em sua construção narrativa recursos como a locução de 

um narrador onisciente (voz over) e entrevistas. Assim como grande parte da produção 

documentária do Cinema Novo, é um filme que busca discutir a realidade social brasileira 

apresentando problemas, causas e, inclusive, soluções. 

Por isso, nesse modelo de documentário, a voz over tem papel muito importante na 

narrativa fílmica, atuando como a “voz do saber” (BERNARDET, 2003, p.17).  Nichols 

(2005) define a voz over como a “voz de Deus”, a voz da autoridade. A voz de alguém que 

ouvimos, mas não vemos. A voz que fala em nome do filme. A voz over é inserida num 

modelo narrativo muito comum em grande parte dos documentários e surgiu no começo do 

século XX, firmando-se como característico no modelo clássico do documentarismo mundial.  

 

O cineasta assume uma persona individual, diretamente ou usando um 

substituto. Um substituto típico é o narrador com voz de Deus, que ouvimos 

em voz-over, mas a quem não vemos. Essa voz anônima e substituta surgiu 

na década de 1930, como uma forma conveniente de descrever uma situação 

ou problema, apresentar um argumento, propor uma solução e, às vezes, 

evocar um tom ou estado de ânimo poético. (NICHOLS, 2005, p.40). 
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No caso de Viramundo, enquanto que os entrevistados falam de suas condições de vida 

e de trabalho e têm suas respostas (captadas em som direto) limitadas ao que lhes é 

perguntado, com frases incompletas, erros em relação às normas da gramática oficial, sotaque 

nordestino, entre outras características, 

 

a voz do locutor é diferente. É uma voz única, enquanto os entrevistados são 

muitos. Voz de estúdio, sua prosódia é regular e homogênea, não há ruídos 

ambientes, suas frases obedecem à gramática e enquadram-se na norma 

culta. Outra característica: o emissor dessa voz nunca é visto na imagem. Ele 

pertence a um outro universo sonoro e visual, mas um universo não 

especificado, uma voz off cujo dono não se identifica. Diferentemente dos 

entrevistados, nada lhe é perguntado, fala espontaneamente e nunca de si, 

mas dos outros, dos migrantes, não apenas dos entrevistados, mas dos 

migrantes em geral que vieram para São Paulo [...]. (BERNARDET, 2003, 

p.16). 

 

O uso da voz over é uma característica comum nos filmes documentários do Cinema 

Novo e presente desde Arraial do Cabo (Paulo César Saraceni, 1959) e Aruanda (Linduarte 

Noronha, 1960) – os filmes considerados marcos inaugurais do movimento. Esse modelo de 

enunciação pela voz over é uma característica que começa a ser abandonada pelo cinema 

documentário moderno que ganhava força mundialmente na época (ou seja, meados do século 

XX), no chamado cinema direto ou cinema verdade – em que câmeras mais leves e 

gravadores de som portáteis modificavam radicalmente a maneira de se fazer e pensar cinema 

documentário. Como aponta Ramos, 

 

para o novo documentário, a interferência do sujeito-da-câmera no mundo – 

com a câmera na mão e o gravador magnético no ouvido – ocorre através do 

procedimento estilístico de entrevistas/depoimentos, ou na ação ativa da 

tomada, envolvendo, inclusive, a própria representação das condições de 

filmagem. (RAMOS, 2008, p.270). 

 

Assim, uma das características do cinema moderno é apropriar-se dessas inovações 

tecnológicas (câmeras e gravadores de sons mais leves e portáteis) e fazer um cinema de 

maior embate com a “realidade”, com o mundo, com as pessoas. Ou seja, eliminar ao máximo 
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recursos de estúdio, como locução (voz over), uso de atores em dramatização, etc. Ao estúdio, 

destina-se a fase final da produção de um filme documentário, ou seja, especialmente a 

montagem. O cinema direto e o cinema verdade representam um cinema moderno feito no 

corpo a corpo entre cineasta, câmera, gravador e o mundo. 

Todavia, ainda que o Cinema Novo tenha sido fortemente influenciado por correntes 

modernas da cinematografia da época – especialmente do neorrealismo italiano e, 

posteriormente, da nouvelle vague francesa, além do próprio cinema independente brasileiro 

dos anos 1950 (CARVALHO, 2006, p.290) – os documentários desse movimento brasileiro 

são marcados por uma mistura do cinema documentário clássico (especialmente o britânico) 

com o cinema documentário moderno (cinema direto / cinema verdade). E uma das 

características mais marcantes do documentarismo clássico que permanece no documentário 

do Cinema Novo é a voz over. 

 

O direto no Brasil mistura traços do estilo do documentário clássico, na sua 

composição a partir de asserções predeterminadas, a traços do direto, em sua 

abertura para o embate sujeito-da-câmera e mundo. Em seu núcleo temático 

traz a preocupação do cinema brasileiro mais criativo nos últimos quarenta 

anos: a representação do popular enquanto alteridade. A particularidade do 

direto no Brasil pode ser caracterizada pela intensidade da presença da 

imagem do outro popular [...]. Junto à fissura da representação do outro, 

caminha o saber sobre o outro, dentro de um recorte que já foi denominado 

de “sociológico”. Trata-se de contradição que caracteriza o coração da 

estilística do direto no Brasil em que a possibilidade de expressar um saber 

analítico sobre o outro (o povo), age contraditoriamente num estilo 

historicamente ligado à negação da voz do saber. (RAMOS, 2008, p.330). 

 

No caso do documentarismo brasileiro do Cinema Novo, há essa busca por um cinema 

moderno, mas que vem acompanhada dos defeitos involuntários – provavelmente, em 

decorrência de inabilidades técnicas dos cineastas nos usos de equipamentos de fotografia e 

captação de som. Logo, são filmes que não raramente apresentam má qualidade de som direto, 

fotografia, etc. Além disso, muitas vezes, há certo amadorismo na execução de técnicas de 

direção, apresentando erros de continuidade, entre outros. E, somado a tudo isso, uma 

relutância (mais ou menos inconsciente) em abandonar estruturas formalistas do cinema 

clássico, como a narração em voz over. E o modelo narrativo do documentário clássico é 

bastante representativo para compreender o documentarismo do Cinema Novo porque, nesse 
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movimento cinematográfico brasileiro que buscava compreender e denunciar as problemáticas 

sociais do país, a voz over é muito importante para a construção da relação do particular com 

o geral.  

Dessa forma, tem-se, de um lado, um sujeito (cineasta), detentor do saber (geral) e, de 

outro, as personagens, que são meras exemplificações particulares desse geral: os “tipos 

sociológicos”. 

 

Eles [os entrevistados] emprestam suas pessoas, roupas, expressões faciais e 

verbais ao cineasta, que, com elas, molda o tipo, construção abstrata 

desvinculada das pessoas [...]. O tipo sociológico, uma abstração, é revestido 

pelas aparências concretas da matéria-prima tirada das pessoas, o que resulta 

num personagem dramático. Tais pessoas não têm responsabilidade no tipo 

sociológico e na personagem dramática que resulta da montagem. E, mais 

uma vez, para que funcione esse sistema, é necessário que da pessoa se 

retenham os elementos, e apenas eles, úteis para a construção do tipo. [...] O 

tipo com o qual se lida condiciona a matéria-prima individual a ser 

selecionada. Mas os caracteres singulares dessa pessoa (expressividade, 

gestualidade etc) revestem o tipo de uma capa de realidade que tende a nos 

fazer aceitar o personagem dramático que encarna o tipo sociológico como a 

própria expressão pessoal. Mas o que ocorreu foi que o tratamento dado à 

pessoa se mostrou determinado pelo tipo a construir, e nele se dissolve o 

indivíduo. Ficamos com a impressão de perfeita harmonia entre o tipo e a 

pessoa, quando o tipo – abstrato e geral – é todo-poderoso diante da pessoa 

singular que ele aniquila. (BERNARDET, 2003, p.24). 

 

Importante ressaltar que o Cinema Novo, conforme afirma Maria do Socorro Carvalho 

(2006), tinha como objetivo recuperar a história do Brasil e criar um movimento 

cinematográfico em resposta à “situação colonial” brasileira. Por isso, é possível perceber, 

nesse movimento cinematográfico, três grandes áreas temáticas: a escravidão, o misticismo 

religioso e a violência. Todas essas questões estavam intimamente ligadas a um país ainda 

fortemente rural e, portanto, o Nordeste era sempre tão recorrente como escolha temática para 

esses cineastas (seja no documentário ou na ficção).  

Dessa forma, nesse cinema que tinha como objetivo denunciar as desigualdades 

sociais brasileiras, compreendendo o problema e suas causas e apontando soluções, o 

personagem “tipo sociológico” é tão importante, pois 
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ele representa a massa homogeneizada na coletividade. A escala de 

observação é ampliada, a abordagem é geral. Quando o filme destaca algum 

personagem, ele não apresenta o indivíduo inteiro, nas suas múltiplas 

facetas. Ao invés disso, ele apresenta um homem que representa o tipo 

migrante bem sucedido, ou o tipo migrante fracassado, ou ainda o tipo 

empresário [no caso de Viramundo]. (HOLANDA, 2004, p.2). 

 

E, sendo um modelo de personagem que tem como função para o bom funcionamento 

do sistema de informações do filme exemplificar essa realidade, 

 

[...] nunca os diretores nos fazem penetrar no interior dessas personagens 

para dissecar suas dúvidas, sua consciência, suas alienações. Vemos sempre 

a ação dessas personagens no seio da coletividade. (BERNARDET, 1978, 

pp.153-154). 

 

O uso do “tipo sociológico” pode ser percebido não apenas em Viramundo, mas 

também em outros documentários clássicos do Cinema Novo – como em Maioria absoluta 

(Leon Hirszman, 1964), por exemplo. Ao falar de analfabetismo no Brasil, o filme de 

Hirszman usa em sua narrativa os mesmos recursos: a voz over como voz do saber 

(apresentando dados, contextualizando o espectador, apontando soluções, etc) e camponeses 

analfabetos como “tipos sociológicos”, ou seja, personagens não individualizados que 

cumprem o papel de exemplificação dessa realidade maior apresentada no documentário. O 

mesmo acontece em O país de São Saruê (Vladimir Carvalho, 1971), que fala das atividades 

econômicas da região nordestina do Rio do Peixe (região fronteiriça entre Paraíba, 

Pernambuco e Ceará), e até mesmo em Garrincha: alegria do povo (Joaquim Pedro de 

Andrade, 1963), que, apesar de partir do jogador de futebol Garrincha como personagem 

principal, é um documentário sobre o futebol como instrumento de alienação do povo 

brasileiro. Isso para ficar em apenas alguns exemplos dos documentários mais representativos 

do Cinema Novo. 

Buscando compreender melhor o contexto do surgimento e consolidação do Cinema 

Novo brasileiro, Bernardet afirma que o início dos anos 1960 é marcado por “diversas 

tendências ideológicas e estéticas que queriam que as artes não só expressassem a 

problemática social, mas ainda que contribuíssem à transformação da sociedade” (2003, 
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pp.11-12). Essa necessidade ou busca do cineasta para um cinema (não apenas no 

documentarismo) que compreenda, reflita e aponte caminhos para transformações da 

realidade social brasileira firmam esse “modelo sociológico” como gênero cinematográfico. 

Porém, 

 

nas décadas de 60 e 70, a maior parte da produção documentária evolui para 

o que se pode chamar de “registro” das tradições populares, da arquitetura, 

das artes plásticas, da música etc. Essa evolução foi bastante motivada pela 

política cultural que os sucessivos governos adotaram a partir do fim dos 

anos 60 e pelo apoio financeiro e institucional que várias entidades estatais 

deram à produção e à divulgação do curta-metragem. O que possibilitou a 

realização de alguns filmes interessantes. 

Mas é principalmente à margem dessa produção que encontramos 

documentários inquietos tanto com os problemas sociais como com os da 

linguagem. Sob a influência da evolução política posterior ao golpe militar 

de 1964, dos movimentos sociais que foram abafados ou conseguiram se 

expressar, do questionamento relativo ao papel dos intelectuais, das diversas 

revisões por que passaram as esquerdas, do aparecimento das “minorias” que 

colocaram a questão do outro, da evolução do Cinema Novo e da perda de 

sua hegemonia ideológica e estética, das preocupações quanto à linguagem 

cinematográfica, ao realismo e à metalinguagem, esse cinema documentário 

viveu uma crise intensa, profundamente criadora e vital. O “modelo 

sociológico”, cujo apogeu situa-se por volta de 1964 e 1965, foi questionado 

e destronado, e várias tendências ideológicas e estéticas despontaram. 

(BERNARDET, 2003, pp.11-12). 

 

Portanto, ainda que o “modelo sociológico” seja uma característica forte de grande 

parte da produção do Cinema Novo (seja no cinema de ficção, seja no cinema documentário), 

esse modo de pensar e estruturar o filme foi muito rapidamente questionado.  Assim, pode-se 

dizer que ainda no contexto do Cinema Novo o documentarismo brasileiro daria seus 

primeiros passos para uma situação de multiplicidade de estilos de se fazer e pensar cinema 

documentário – característica da produção cinematográfica nacional do gênero, como 

podemos perceber nas produções contemporâneas, ao analisar a diversidade temática e de 

estilos.  

Isso, no entanto, não significa o abandono total desse “modelo sociológico”, vide, por 

exemplo, grande parte da produção documentária televisiva ou mesmo das matérias 

jornalísticas de televisão – além do próprio cinema, evidentemente.  
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Se o documentário brasileiro se diversificou e inventou inúmeros caminhos 

desde então, aspectos centrais do documentário clássico permanecem 

dominantes nos programas jornalísticos da televisão. Qualquer reportagem 

televisiva repete a relação de subordinação da imagem à narração em off; os 

entrevistados tornam-se facilmente “tipos” e, na maior parte dos casos, são 

editados de modo a provar a veracidade do que o repórter está dizendo. Ou 

seja, a articulação entre o particular e o geral é também um mecanismo de 

funcionamento importante no jornalismo audiovisual. (LINS, 2004, p. 71). 

 

A personagem “tipo sociológico” não foi totalmente abandonada mesmo em filmes 

documentários que buscam fugir do modelo clássico do gênero, como é o caso do filme de 

Paulo Caldas e Marcelo Luna. Em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, a 

personagem “tipo sociológico” pode ser vista em vários momentos. O filme tem uma 

montagem dinâmica em que muitas das personagens ganham voz, desempenhando papel 

fundamental na narrativa fílmica e na enunciação do sistema de informações do filme.  São 

personagens cuja fala é captada em som direto (em depoimento direto à câmera ou não). 

Nessa obra, classifico como personagens “tipo sociológico”: o radialista e os participantes de 

seu programa de rádio; os demais integrantes do grupo Faces do Subúrbio (ou seja, com 

exceção de Alexandre Garnizé); os três justiceiros não identificados; a repórter fotográfica; e 

os presidiários, de uma forma geral. 

Um fato interessante e que deve ser lembrado é que esse documentário não usa 

legendas para identificações de suas personagens (assim como não usa para nenhum outro 

tipo de identificação ou contextualização, seja temática, geográfica ou temporal). Assim, as 

personagens “identificáveis” no filme ou se apresentam por meio de fala, dizendo, em geral, 

nome completo e ocupação profissional para a câmera (Helinho, Alexandre, o delegado, o 

advogado criminalista, a repórter fotográfica, etc), ou são identificadas indiretamente dentro 

do contexto do filme (a mãe de Helinho, o radialista, os demais integrantes do grupo Faces do 

Subúrbio, etc), ou por informações extra-filme, exigindo muitas vezes um conhecimento 

prévio do espectador da obra (como no caso dos integrantes dos Racionais MC’s, por 

exemplo). Apenas nos créditos finais do filme aparecem os nomes de todas as personagens 

entrevistadas (com exceção dos três justiceiros, evidentemente). 

No caso do programa de rádio, o jornalista que o apresenta (Josley Cardinot) não é 

entrevistado e não se dirige em momento algum para a câmera. Ficamos sabendo quem ele é 
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apenas porque o filme faz uso em sua trilha sonora da vinheta de seu programa radiofônico 

(Programa do Cardinot) e pelo seu papel desempenhado na cena, tendo seu nome enunciado. 

Além das gravações internas no estúdio de rádio durante a realização de um programa, há 

inserções de trechos com imagens de pessoas (supostamente) ouvindo seu programa em 

aparelhos de rádio (em casa, no bar, no transporte coletivo, etc). Nas cenas do programa de 

rádio, temos o radialista Cardinot e dois convidados que o próprio apresentador identifica 

como Paulo Roberto de Souza e Vera Lúcia Alves de Souza. São pessoas que estão no 

programa de Cardinot para relatarem e denunciarem um caso em que foram vítimas de abuso 

policial, chegando a serem agredidos fisicamente. A inserção desses personagens dentro do 

filme é relativamente curta e a história aqui relatada não é muito explorada. O trecho tem 

como função dentro da narrativa fílmica inserir a atuação da mídia (veículos de comunicação) 

dentro do contexto temático do documentário, ou seja, a violência. Ainda, tem como função 

exemplificar uma situação de violência policial sofrida por uma parcela pobre e negra da 

população brasileira, servindo de gancho para essa discussão dentro do próprio filme. 

 

 

(Cardinot e seus convidados em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Assim, classifico essas personagens como “tipos sociológicos”, visto que Cardinot – 

ainda que identificado no filme – não é uma personalidade representativa na mídia nacional e 
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o seu programa é apenas uma exemplificação do jornalismo policial de viés sensacionalista 

praticado em diversos lugares do Brasil, seja em rádios, televisões, jornais impressos ou 

internet. No caso dos entrevistados, a lógica prevalece. Ainda que tenham seus nomes 

completos citados (não apenas pelo radialista, mas também no final do filme, nos créditos), os 

mesmos são apenas exemplificações de uma situação de abuso policial em que foram vítimas, 

como milhares de outros negros e pobres país afora. Por isso, essa cena é inserida na narrativa 

fílmica em uma montagem paralela em que os integrantes dos grupos Racionais MC’s e Faces 

do Subúrbio escutam esse programa no rádio, antecipando uma sequência em que discutirão 

entre si esses temas (violência, criminalidade, desigualdade social, racismo, etc). Debate, 

aliás, que será aprofundado posteriormente por Alexandre Garnizé, individualmente. 

Ao falar de violência e do caso específico de Helinho, o filme apresenta uma vasta 

quantidade de cenas feitas dentro de presídio (supostamente, todas dentro da penitenciária 

onde Helinho está cumprindo pena). Assim, há imagens de muitas pessoas em situação 

carcerária, de trabalhadores da unidade prisional e familiares e amigos de reeducandos, entre 

outras. Essas cenas mostram várias situações que envolvem a rotina de um presídio, como as 

filas e revistas para entrada de amigos e familiares nos dias de visita; detentos recebendo 

visita, em cela, jogando futebol, alimentando-se; entre outras. Nesse cenário, além de 

Helinho, apenas duas personagens ganham destaque – ainda que com inserções muito curtas.  

Uma dessas personagens é um presidiário que ganha uma curta cena em que o mesmo 

não chega a ser identificado (não tem seu nome dito ou identificado por legenda e não é 

creditado no final do filme). Apesar de falar sobre si, ele não ganha espaço dentro da narrativa 

fílmica para que sua trajetória e sua individualidade sejam exploradas. Portanto, é uma 

personagem que se enquadra tipicamente como “tipo sociológico”, pois é mera 

exemplificação de possíveis “personagens” existentes no presídio (sobre o outro presidiário 

falarei mais adiante, pois acredito que o mesmo se encaixe no perfil do “locutor auxiliar”). 

Em sua única e curta aparição, esse presidiário que classifico como “tipo sociológico” 

encontra-se estendendo roupas recém-lavadas em um varal e ouve-se a voz de um homem da 

equipe de filmagem – talvez, um dos diretores, em único momento em que isso acontece em 

todo o filme. O rápido diálogo inicia com essa voz do sujeito fora de enquadramento 

perguntando ao presidiário quanto tempo ele está preso. “Eu tenho oito”, responde. “Tá aqui 

por quê?”, a voz pergunta novamente. “Artigo doze”. A voz pergunta o que é artigo 12. 

“Entorpecente. Maconha”. A voz pergunta o que ele estava fazendo. “Tava traficando, meu 
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bem. E agora faço é lavar calcinha. Que coisa...”. E encerra-se a cena – que, talvez, esteja no 

filme mais pelo aspecto da curiosidade (um presidiário aparentemente homossexual lavando 

as roupas íntimas) do que por suas falas que remetem a artigos do código penal. 

 

 

(Preso estende roupas lavadas dentro do presídio Professor Aníbal Bruno em cena do filme O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Uma outra personagem que surge como “tipo sociológico” em O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas é a repórter fotográfica de um jornal impresso, Annaclarice 

Almeida. Essa personagem tem uma única inserção dentro da narrativa fílmica e está inserida 

no contexto do programa de rádio de Cardinot, ou seja, uma exemplificação de como a mídia 

(e, portanto, a sociedade) explora de maneira sensacionalista e comercial a violência urbana. 

Annaclarice identifica-se, falando seu nome e profissão. Todavia, ainda que identificada, é 

uma personagem “tipo sociológico” de exemplificação do universo midiático, jornalístico. 

Uma amostragem de pessoas que convivem diariamente e diretamente com a violência urbana 

em seu estado mais sangrento e que “ganham a vida” com isso. 

Porém, essa é uma personagem que aponta essa impossibilidade de classificações 

muito rígidas das personagens de um filme documentário. Ela contraria a lógica apontada por 

Bernardet de que é um “tipo sociológico” buscado ou construído pelo cineasta para 
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exemplificar uma realidade macro, dissolvendo o indivíduo nessa exemplificação de um 

contexto maior. Nesse caso, ainda que seja uma personagem de inserção única e curta dentro 

da narrativa fílmica, rompe-se a ideia de perfeita harmonia entre tipo e pessoa, da relação 

particular/geral. Annaclarice é uma personagem cuja trajetória e individualidade não são 

exploradas e é inserida na narrativa fílmica com o propósito de exemplificação de uma 

realidade macro. Porém, mesmo em sua curta aparição, é uma personagem “tipo sociológico” 

que consegue imprimir uma marca de sua particularidade, de sua individualidade. E, mais 

curioso, isso acontece sem que tenhamos Annaclarice falando diretamente à câmera ou 

mesmo sendo filmada em sua rotina profissional, pois o filme usa apenas sua voz em off e 

cenas de fotografias (ou nas quais ela aparece, ou fotos feitas por ela). 

 

 

(Repórter fotográfica Annaclarice Almeida em fotografia mostrada em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas) 

 

Em seu pouco tempo de inserção dentro do filme, a personagem diz algo que chama a 

atenção e que não pode ser compreendido como uma mentalidade geral ou mesmo 

predominante dos jornalistas de páginas policiais. Depois de apresentar-se como repórter 

fotográfica da Folha de Pernambuco, o filme mostra algumas fotografias de pessoas 

assassinadas e, enquanto isso, ela fala: “Eu gosto muito... É meio esquisito, mas eu gosto da 

morte. Eu acho interessante o corpo [inaudível]. Eu acho muito interessante isso. É muito 
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esquisito estar dizendo isso, mas eu gosto. Não tem muita explicação. Não tem. Eu poderia 

gostar de fotografar flores, mas não é.” Em seguida, há cenas de diversas fotografias de 

familiares e amigos chorando em volta de corpos assassinados e trilha sonora com áudios 

(supostamente reais) de lamentações e choros. Ainda em off, segue o depoimento de 

Annaclarice. “As mães... Às vezes, eu vejo mãe debruçada em cima de filho: ‘acorde, acorde, 

acorde. Eu vou botar seu café’. E agarrada com o filho, chorando. O filho todo embalado de 

sangue, morto. Isso realmente é chocante. É muito chocante. Muito mais do que um tiro de 

doze na cabeça. Isso é bronca. Isso magoa. Isso é esquisito. Não a morte em si. É o 

sentimento, sabe? E de mãe, geralmente”. 

Fora a apresentação inicial, Annaclarice tem apenas essas duas falas na narrativa 

fílmica. Porém, nesse curto trecho, temos falas que apontam uma particularidade da 

personagem e que não podem ser entendidas como um pensamento totalizante ou 

predominante de todo jornalista ou repórter fotográfico que trabalha com esse tipo de 

cobertura jornalística. Assim, esse exemplo aponta que uma personagem “tipo sociológico” 

que atende a uma necessidade dos diretores de exemplificação numa relação particular/geral 

não exclui particularidades, individualidades, contradições, etc. Aliás, muitas vezes, há um 

traço muito mais forte de individualidade do que de exemplificação – ainda que isso contrarie 

um suposto papel do personagem na lógica do sistema da narrativa fílmica e que o filme não 

permita que a personagem se desenvolva. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que 

Annaclarice é uma personagem que, assim como Helinho, vê a violência de maneira 

banalizada (embora aqui “represente” a banalização da imprensa sensacionalista). 

As demais personagens que classifico aqui como “tipos sociológicos” em O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (os três justiceiros não identificados e os demais 

integrantes do grupo Faces do Subúrbio) são exemplos que também apontam a 

impossibilidade de uma classificação rígida, visto que há nuances em suas participações na 

narrativa fílmica ou mesmo impossibilidade de uma classificação estanque, que é muito 

arbitrária e passível de questionamento. Portanto, apresentarei aqui justificativas para essa 

classificação das mesmas como “tipos sociológicos” (embora volte a falar desses dois grupos 

de personagens mais adiante, neste mesmo capítulo). 

No caso dos justiceiros, a não identificação das personagens é feita por motivo de 

segurança dos mesmos. Por serem homicidas (e, portanto, criminosos), dão entrevistas de 

rostos encapuzados. Todavia, ainda que tivessem com rosto descoberto e fizessem 
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identificação de seus nomes, não deixariam de ser “tipos sociológicos”. Essas personagens 

estão presentes na narrativa como representantes de um grupo social e o que interessa na 

montagem é mais o que eles têm a dizer como exemplificação de sua condição enquanto 

justiceiros do que suas trajetórias individuais propriamente. Eles explicam o que são 

justiceiros e almas sebosas, como os justiceiros agem, os critérios para a escolha de suas 

vítimas, contribuições para a comunidade pela atividade que desempenham, falam de 

Helinho, entre outras coisas – e não sem contradições, claro. 

Os integrantes do grupo Faces do Subúrbio cumprem papel semelhante nesse 

documentário. Eles estão inseridos na narrativa fílmica como representantes de um grupo 

social, ou seja, no caso, dos rappers – que são, normalmente, membros de comunidades 

pobres e periféricas que usam a música como instrumento de denúncia e transformação social. 

Neste caso, especificamente, são rappers de Camaragibe, da região metropolitana de Recife. 

Assim como os justiceiros, são “tipos sociológicos” presentes no filme pelo que têm a dizer 

mais do que por suas trajetórias particulares. Falam das condições de vida nas comunidades 

de periferia, contextualizam o papel do rap nesse cenário, debatem temas como racismo e 

violência, entre outros. 

Interessante notar que Alexandre Garnizé é o único membro do Faces do Subúrbio que 

aparece individualmente e que é identificado (pois ele se apresenta à câmera, logo no início da 

obra). Nas vezes em que o grupo ganha espaço dentro do filme, isso acontece coletivamente, 

ou seja, a identificação dos mesmos (enquanto indivíduos) não acontece dentro da narrativa 

fílmica. Apenas nos créditos finais sabemos dos nomes de Zé Brown, Tiger, Massacre e Uni, 

que aparecem ao lado de Garnizé como integrantes do Faces do Subúrbio. E mesmo para 

espectadores minimamente familiarizados com as personalidades do rap nacional, o grupo 

Faces do Subúrbio não é um nome conhecido, de grande relevância (ao menos, para os que 

não vivem em Pernambuco), ou seja, não há como identificá-los individualmente apenas 

visualmente, por reconhecimento. 

Além dos integrantes desse grupo de rap não terem suas trajetórias individuais 

exploradas no filme, há pouco espaço de fala para os demais integrantes do grupo, fora 

Alexandre Garnizé. Inclusive, na maioria das raras vezes em que alguém do grupo – que não 

seja Alexandre – fala, não há como identificar o dono da voz, pois se usa a voz off sobrepondo 

imagens do grupo como um todo. Além das entrevistas e do momento de diálogo com os 

integrantes dos Racionais MC’s, eles aparecem caminhando pela comunidade da qual fazem 
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parte, apresentando um rap em ritmo de embolada diretamente para a câmera e apresentando-

se em um festival de música, em um show. Dessa forma, cabe a Alexandre assumir o papel de 

porta-voz do grupo (assim como assume o papel de porta-voz da comunidade de Camaragibe, 

de certa forma). 

Além dessas personagens aqui apresentadas, o filme conta com diversas cenas em que 

personagens sem fala servem como ilustração da comunidade em que o filme é produzido 

(tanto Camaragibe, quanto Recife) e/ou sobre o tema discutido. São crianças em sala de aula 

numa escola pública; pessoas em transporte público; sentadas na porta de casa, em bares, 

ouvindo rádio; andando pelas ruas, dançando forró, jogando futebol, brincando de dominó, 

andando de skate, dançando break; pessoas no estádio, na praia, em show de rap; presidiários; 

e outros. 

 

 

(Moradores de Camaragibe em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Uma curiosidade: há uma cena gravada dentro de uma escola pública de Educação 

Básica (supostamente em Camaragibe), inserida dentro do filme em um momento em que se 

fala (entre outras coisas) de educação – tendo Alexandre Garnizé como o principal condutor 

dessa discussão dentro da narrativa fílmica. Nessa cena, a câmera filma de frente, num lugar 
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que seria o do professor, uma sala de aula repleta de crianças. Algumas dessas crianças 

erguem a mão e dizem seu nome à câmera. Não mais do que isso. Ou seja, são “tipos 

sociológicos” com um papel quase ilustrativo dentro do filme, pois, ainda que tenham a 

oportunidade de dizerem seus nomes (uma marca da individualidade de cada um), não 

ganham o direito de falar sobre si, servindo ao filme apenas como mera ilustração em um 

discurso que é de Alexandre Garnizé e do próprio filme. 

 

3.2 As personagens “locutores auxiliares”. 

 

O segundo tipo de personagem que identifico neste trabalho são os “locutores 

auxiliares”. São personagens que, segundo Bernardet (2003), também são entrevistados (com 

fala também registrada em som direto), mas que não falam de si, pois estão fora da 

experiência direta. O locutor auxiliar “não é objeto de estudo do filme e colabora com o bom 

funcionamento do sistema particular/geral” (BERNARDET, 2003, p.25). Falando novamente 

de Viramundo, o autor explica que, ao “locutor auxiliar” é conferida “uma posição 

intermediária entre esse locutor [voz over] e os migrantes entrevistados [‘tipos sociológicos’]” 

(BERNARDET, 2003, p.25). Para Bernardet, a função do locutor auxiliar “é ajudar o locutor 

[voz over] a expor as ideias e os conceitos a serem transmitidos [...]. Ele alivia a locução off 

do filme, possibilitando que ela ocupe menos tempo, e aproxima as informações genéricas do 

‘real’” (BERNARDET, 2003, p.25). 

 

De modo geral, os locutores auxiliares estão numa posição de poder, quer 

pelo saber, quer pelo cargo que ocupam, bem como pela função que 

desempenham no sistema de informação dos filmes. Estão assim mais 

próximos dos locutores do que dos entrevistados. E tudo isso não ocorre sem 

contradições. (BERNARDET, 2003, p.26). 

 

Todavia, é importante ressaltar e relembrar aqui que o filme O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas não faz uso de locução, seja por voz over de um narrador 

onisciente, seja por locução off dos próprios diretores. Aliás, o não uso de locução é uma 

tendência do cinema documentário brasileiro contemporâneo, em contraposição ao cinema 

documentário clássico – estrutura narrativa a qual mais se aproxima os documentários do 
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Cinema Novo (como descrito anteriormente). Bernardet, ao analisar como o cinema 

documentário brasileiro foi abandonando a voz over e apoiando-se mais no uso do “locutor 

auxiliar”, ironicamente, ao invés de enxergar uma tendência natural do cinema documentário 

moderno, aponta para raízes mais pragmáticas para com a realidade brasileira, que viveu a 

consolidação (e o desaparecimento) do Cinema Novo paralelamente à consolidação da 

ditadura militar. Ao falar, especificamente, do telejornalismo, o autor afirma que: 

 

A quase total transferência da exposição do tema e a total transferência do 

direito de opinar aos entrevistados, aliada à ampla gama ideológica, 

constituem uma técnica jornalística que se desenvolve muito no Brasil 

durante a ditadura: o articulista fica isento de se manifestar diretamente, 

assume a tarefa aparentemente técnica de montar as entrevistas, de combinar 

entre si fragmentos de depoimentos. Ele, de fato, manifesta-se, mas é pela 

forma da montagem, de modo a se resguardar na medida do possível das 

investidas da censura, da polícia e dos próprios editores e donos de jornais e 

revistas. (BERNARDET, 2003, p.70). 

 

No entanto, fora esta particularidade apontada por Bernardet, o abandono da locução 

em parte representativa do cinema documentário contemporâneo (e não apenas brasileiro) 

pode ser visto como uma recusa dos cineastas em se portarem como sujeitos detentores do 

saber, da verdade. Mas vale ressaltar que essa postura adotada por parte significativa dos 

documentaristas não tira do cineasta seu papel de detentor do discurso. Afinal, é por meio da 

montagem, apropriando-se da fala e da imagem de terceiros, que o diretor constrói o discurso 

do filme e, portanto, o seu discurso. Daí a importância do “locutor auxiliar”, entre outros 

elementos. 

 

A voz do documentário fala através de todos os meios disponíveis para o 

criador. Esses meios podem ser resumidos como seleção e arranjo de som e 

imagem, isto é, a elaboração de uma lógica realizadora para o filme. Isso 

acarreta, no mínimo, essas decisões: 1) quando cortar, ou montar, o que 

sobrepor, como enquadrar ou compor um plano (primeiro plano ou plano 

geral, ângulo baixo ou alto, luz artificial ou natural, colorido ou preto-e-

branco, quando fazer uma panorâmica, aproximar-se ou distanciar-se do 

elemento filmado, usar travelling ou permanecer estacionário, e assim por 

diante); 2) gravar som direto, no momento da filmagem, ou acrescentar 

posteriormente som adicional, como traduções em voz-over, diálogos 

dublados, música, efeitos sonoros ou comentários; 3) aderir uma cronologia 

rígida ou rearrumar os acontecimentos com o objetivo de sustentar uma 

opinião; 4) usar fotografias e imagens de arquivo, ou feitas por outra 
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pessoas, ou usar apenas as imagens filmadas pelo cineasta no local; e 5) em 

que modo de representação se basear para organizar o filme (expositivo, 

poético, observativo, participativo, reflexivo ou performático). (NICHOLS, 

2005, p.76). 

 

O “locutor auxiliar” é um modelo de personagem facilmente encontrado no cinema 

documentário brasileiro contemporâneo. Pode ser visto no papel de diversos profissionais 

(tais como historiadores, jornalistas, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, filósofos, 

economistas, políticos, entre outros) que assumem a fala em diversos filmes e que estão mais 

ou menos diretamente envolvidos com os eventos narrados na obra, como O Velho: a história 

de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi, 1997); Notícias de uma guerra particular (João 

Moreira Salles e Kátia Lund, 1999); e Caparaó (Flávio Frederico, 2006), para ficar em apenas 

pouquíssimos exemplos. Ao analisar o uso de “especialistas” no cinema documentário, 

Rezende afirma que 

 

[...] é muito comum que os documentaristas, desejosos de se aproveitarem do 

respaldo da autoridade socialmente reconhecida dos historiadores ou dos 

cientistas, tentem se apropriar do discurso destes para conferirem veracidade 

a seus filmes e a seus próprios discursos. (REZENDE, 2013, p.58). 

 

E, imediatamente em seguida, o autor questiona: 

 

Não será, então, esse tipo de crítica a decorrência desejável de um acordo 

tácito entre aqueles que desejam ‘representar a realidade’, mas, como diz 

Nichols, sabem que toda representação é uma fabricação – e precisam, 

portanto, de legitimação –, e aqueles que detém a autoridade sobre um saber 

conhecido, mas sabem que o reconhecimento desta autoridade é sempre 

conflituoso e provisório – e precisam garanti-lo, ampliando seu controle e 

sua influência sobre quantas áreas da atividade humana for possível? 

(REZENDE, 2013, p.58). 

 

No entanto, discordo da afirmação de Bernardet de que o papel do “locutor auxiliar” é 

exercido na narrativa fílmica por pessoas externas aos acontecimentos abordados no 

documentário, que assumem o papel do especialista que contextualiza o espectador. Essa 

função é desempenhada também por personagens que tiveram papel ativo e participante nos 
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eventos abordados pelo filme, como no caso dos guerrilheiros entrevistados em Caparaó. 

Inclusive, esse aspecto mostra a complexidade dessas classificações aqui discutidas, visto que 

uma personagem pode, ao mesmo tempo, ser uma personagem individualizada que, em 

momentos da narrativa fílmica, assumem o papel de “locutor auxiliar” (ou mesmo “tipo 

sociológico”, arrisco dizer), por exemplo. 

 

 

(Delegado João Veiga Filho em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Considerando a recente produção de obras cinematográficas do gênero documentário 

no Brasil, ouso também dizer que filmes que usam o modelo narrativo da voz over são 

minoria (senão exceções). Dessa forma, filmes do gênero que buscam discutir temas 

históricos, biográficos, sociológicos, antropológicos, políticos e afins apropriam-se cada vez 

mais do papel do “locutor auxiliar” para substituir o locutor da voz over e assumir as rédeas da 

condução narrativa do filme e da enunciação do sistema de informação da obra. Portanto, os 

cineastas cada vez mais usam os “locutores auxiliares” como porta-voz do discurso do filme, 

do diretor. E isso pode acontecer tanto no uso de personagens entrevistadas no papel de 

“especialistas” (fora da experiência narrada no filme), quanto de personagens que têm ou 

tiveram envolvimento direto na experiência abordada. 

No caso de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, os “locutores 

auxiliares” têm praticamente a mesma importância dos “tipos sociológicos”, ou seja, são 
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personagens secundárias na narrativa. As personagens “locutores auxiliares” e as “tipo 

sociológicos” quase sempre ganham trechos muito curtos na montagem do filme e têm menos 

inserções do que as personagens principais, que são individualizadas (veremos isso a seguir). 

Nesse filme, os “locutores auxiliares” podem ser vistos principalmente nas figuras do 

delegado de polícia – que lida diretamente com o caso de Helinho – e do advogado 

criminalista, que surge para contextualizar informações relativas ao código penal brasileiro e 

apresentar um panorama geral da situação social brasileira, entre outras coisas.  

 

 

(Advogado Eduardo Trindade em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Aliás, curiosamente, essas duas personagens têm a mesma quantidade de inserções 

dentro da narrativa fílmica: quatro. Número de inserções que é maior do que a maioria dos 

“tipos sociológicos”, mas menor do que as dos três justiceiros e dos integrantes do grupo de 

rap Faces do Subúrbio. Porém, diferentemente desses dois últimos grupos de entrevistados e 

dos demais “tipos sociológicos”, o delegado e o advogado criminalista são introduzidos ao 

espectador por meio da fala. Falando diretamente para a câmera, eles se apresentam, dizendo 

nome e ocupação profissional (lembrando que o filme não faz uso de legendas para 

identificação de suas personagens). 
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Outra personagem de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas que pode 

ser classificada como “locutor auxiliar” é um ex-presidiário 50  não identificado. É uma 

personagem que ocupa o papel de detentor do saber (no caso, da realidade interna e cotidiana 

de um presídio) e que tem como função no sistema de informação do filme contextualizar o 

espectador dessa realidade. Entre outras coisas, ele fala da situação específica de um justiceiro 

na cadeia – que não é bem visto pelos demais presos, mas que conta com o respeito da própria 

polícia (ou, pelo menos, de parte dela), como é o caso de Helinho. Ou seja, ele funciona como 

um contraponto ao personagem do advogado. Enquanto um fala das “leis” dentro da cadeia, o 

outro fala das leis “do lado de fora”. 

 

 

(Ex-presidiário não identificado em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Porém, como dito anteriormente, essas classificações de personagens não são rígidas e 

os exemplos dos integrantes dos grupos Faces do Subúrbio e Racionais MC’s, além dos 

próprios três justiceiros, apontam essa complexidade. São exemplos que demonstram que uma 

personagem pode desempenhar mais de um papel dentro do filme (considerando essas três 

classificações aqui apresentadas), ora portando-se como um determinado tipo, ora como outro 

                                                           
50Descobri que se trata de um ex-presidiário (e não um presidiário, como eu supunha ser) apenas porque Marcelo 

Luna cita isso durante a entrevista realizada por Skype. 
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– ou, em alguns casos, num nível de complexidade em que criar uma classificação torna-se 

praticamente impossível. Não é o caso do delegado e do advogado criminalista. 

Um caso interessante é o rapper Mano Brown, dos Racionais MC’s, o mais importante 

grupo de rap brasileiro, com mais de vinte e cinco anos de carreira. Mano Brown aparece 

mais de uma vez no filme, ora em conversa com seus companheiros e com integrantes do 

grupo Faces do Subúrbio, ora dirigindo-se ao público durante show. Todavia, apesar de sua 

representatividade no universo do rap nacional e nos debates sobre violência urbana, racismo, 

periferia e outros assuntos comumente abordados no universo do hip hop, Mano Brown não 

ganha, dentro do filme, o espaço destinado aos demais “locutores auxiliares”, ou seja, nunca 

fala diretamente à câmera e, também, não se apresenta a ela (seu nome aparece apenas nos 

créditos finais do filme). 

 

 

(Mano Brown em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Para um público não familiarizado com o universo do rap brasileiro, a presença de 

Mano Brown passaria despercebida. Ele seria facilmente enquadrado como um “tipo 

sociológico”, assim como os demais rappers que aparecem no filme – que não são 

identificados e que eu optei enquadrá-los como tal modelo de personagem. Entretanto, Mano 

Brown é paulistano e, portanto, assim como os demais companheiros dos Racionais MC’s, 

não faz parte da comunidade de Camaragibe, ou mesmo da região metropolitana de Recife. 
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Ele e seus companheiros estiveram presentes nas gravações do filme por estarem na cidade 

em ocasião de show – que chega a ser mostrado no documentário.  

Dessa forma, não há como classificar Mano Brown como “tipo sociológico” dentro do 

filme, pois ele é um artista de relevância nacional e está presente dentro do documentário por 

ser uma personagem de expressão no debate central da temática da obra. Ou ainda, para usar 

palavras de Bernardet, Mano Brown está presente no filme pela sua posição de poder; por seu 

saber; pelo cargo que ocupa; e pela função que desempenha no sistema de informação do 

filme. Portanto, opto por classificá-lo como uma personagem “locutor auxiliar” dentro deste 

documentário, visto que, assim como Alexandre Garnizé, o outro integrante dos Racionais 

MC’s (identificado nos créditos finais como William) e o próprio advogado criminalista, 

Mano Brown é um dos condutores de uma discussão sobre a realidade social brasileira nessa 

narrativa fílmica. 

 

 

(Integrantes dos grupos Faces do Subúrbio e Racionais MC’s em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe 

contra as almas sebosas) 

 

Mas, levando isso em consideração, como fica a situação dos integrantes do grupo 

Faces do Subúrbio? Apesar de os mesmos (com exceção de Alexandre Garnizé) não serem 

identificados individualmente dentro do filme, não fico seguro em classificá-los como “tipos 

sociológicos”. Sendo Alexandre Garnizé um representante do grupo e que ganha papel de 
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destaque dentro do filme, e considerando-o como porta-voz desse grupo (assim como Mano 

Brown assume esse papel para com os Racionais MC’s), talvez seja o caso de classificá-los 

como “locutores auxiliares”. Ou será que dentro desses dois grupos apenas Mano Brown pode 

ser considerado “locutor auxiliar” e somente Alexandre Garnizé pode ser visto como 

“personagem individualizada”? Ou será que não são todos eles “tipos sociológicos” por serem 

tratados como exemplificação dos rappers, dos moradores da periferia? 

 

 

(Três justiceiros não identificados em cena de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Outro aspecto a ser considerado aqui é o papel dos três justiceiros não identificados na 

narrativa fílmica. Nas cenas em que essas personagens aparecem, os três são filmados juntos 

(lado a lado em quadro) e, por estarem com os rostos encapuzados ou por momentos em que 

suas falas são inseridas em off, sobrepondo outras imagens, nem sempre sabemos ao certo 

qual deles está falando. Portanto, como discutido anteriormente, são personagens de curta 

inserção dentro da obra e que são classificados como “tipos sociológicos” por representarem 

esse grupo social dos justiceiros. Assim, não há espaço para exploração de suas 

individualidades, de suas trajetórias particulares. No entanto, ainda que em curtas inserções 

dentro da narrativa fílmica, essas personagens têm também uma função muito importante que 

é a de explicar o que são “almas sebosas” e falar do papel dos justiceiros (desempenhando 

uma função para o filme que Helinho aparentemente não consegue exercer muito bem em 
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suas entrevistas, apesar de ser o grande protagonista da obra). Portanto, ainda que “tipos 

sociológicos”, os três justiceiros são personagens que assumem momentaneamente o papel de 

“locutores auxiliares”. E, mais uma vez, diferentemente do que afirma Bernardet, não são 

sujeitos externos ao contexto, à experiência abordada. 

Outra interpretação possível quando observo a inserção dos personagens “tipos 

sociológicos” em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é de que o filme faz 

uma despersonalização dessas personagens – ora de maneira mais proposital e evidente, ora 

de forma mais sutil, como consequência “natural” dessa busca em se fazer uma constante 

variação de escalas. De certa forma, isso se dá em consequência do lugar social (ou lugares 

sociais) que esses indivíduos ocupam (ou pelos quais transitam). De maneira geral, são 

situações que podem ser percebidas nas diversas cenas com grandes aglomerações de pessoas, 

como nas ruas de Camaragibe e Recife, no estádio de futebol, na praia, em shows etc. Mas 

isso fica mais claro em situações onde prevalece a lógica da normatização – principalmente 

no caso da escola e do presídio. Por exemplo, não consigo me lembrar do nome de sequer um 

aluno que se apresentou à câmera, em sala de aula. Tampouco me recordo de suas 

fisionomias, particularmente. Assim, ressalto que as personagens são fundamentais para esse 

constante jogo de escalas buscado no filme. Uma lógica de constância que vai do indivíduo à 

“multidão”, do sujeito à “sociedade como um todo”. 

 

3.3 As personagens individualizadas. 

 

As “personagens individualizadas” são personagens que ganham força na produção do 

cinema documentário brasileiro contemporâneo, ou seja, a partir da Retomada e, 

especialmente, no século XXI. Evidentemente, como venho afirmando, seria inviável fazer 

um estudo quantitativo e qualitativo que prove (ou não) que esse tipo de personagem é 

maioria no atual documentarismo nacional, visto que há centenas de filmes longas-metragens 

produzidos e lançados comercialmente nos cinemas brasileiros desde a Retomada, além de 

uma quantidade imensurável de curtas e médias-metragens, documentários televisivos, obras 

feitas exclusivamente para internet, entre outros. Contudo, é uma tendência que observo em 

documentários que ganham relevância na crítica especializada, em pesquisas acadêmicas e 

premiações em festivais de cinema (tais como o É Tudo Verdade). 
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Ainda que a personagem individualizada seja uma característica que julgo comum no 

cinema contemporâneo, não é exclusividade do documentarismo pós-Retomada. Aliás, como 

analisa Consuelo Lins (ao falar especificamente do trabalho do cineasta Eduardo Coutinho), 

 

tornar o entrevistado não “objeto” de um documentário e sim sujeito de um 

filme, dialogar com ele, fazer com que se expresse, essas são questões que 

estimulam boa parte da produção documental brasileira a partir dos anos 60, 

com soluções éticas e estéticas variadas. O “outro de classe”, não apenas 

como tema de filme, mas como “fonte de um discurso, centro do mundo ou 

centro de um mundo”, movimentou parte da crítica e da prática 

cinematográfica nos anos 70 e 80, e Eduardo Coutinho participou dessa 

tradição. (LINS, 2004, p.108). 

 

Eduardo Coutinho tem um papel fundamental nessa discussão, pois é um dos mais 

relevantes documentaristas da cinematografia brasileira (e mundial) e grande responsável por 

esse ponto de inflexão no documentarismo nacional. Embora eu tenha passado a refutar a 

ideia de considerar o filme Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1984) como o 

grande marco para a personagem individualizada no documentário brasileiro, é inegável a 

importância deste filme inclusive quando se leva em consideração esse aspecto. Aliás, como 

anteriormente descrito, essa obra é considerada o mais importante documentário brasileiro de 

todos os tempos, de acordo com pesquisa feita pelo festival É Tudo Verdade. E, como 

também dito anteriormente, um dos aspectos mais relevantes dessa obra é o papel 

desempenhado no filme por Elizabeth Teixeira, que se torna a protagonista da mesma. E, mais 

do que isso, a personagem não é trabalhada como a exemplificação de uma realidade maior. 

Ela tem sua história individualizada. A sua vida é mostrada como única, embora o pano de 

fundo seja o mesmo para muitos de seus semelhantes. A história e a trajetória são 

individualizadas, mas inseridas dentro de um contexto macro. 

E é nesse modelo de produção de documentário que se encaixa O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas. Mais do que um documentário sobre as problemáticas e 

debates acerca da violência urbana no Brasil (ou mesmo da região metropolitana de Recife), o 

filme é uma narrativa sobre Helinho, o matador de almas sebosas. Hélio, o Pequeno Príncipe, 

não é apresentado aqui como um “tipo sociológico”, que exemplifica ou representa um 

contexto, uma realidade, uma situação maior – apesar das falas dos diretores Caldas e Luna 
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muitas vezes darem a entender algo diferente disso. A personagem é individualizada, pois sua 

trajetória no mundo e no filme é única, particular. 

Aliás, o “simples” dado inicial de Helinho ser um justiceiro preso e de estar 

respondendo judicialmente por 44 homicídios faz de sua história algo muito particular, o 

tornando facilmente uma personagem que foge das amarras do “tipo sociológico”. Ele não é 

uma exemplificação dos criminosos ou homicidas, de uma forma geral, e, da mesma forma, 

não é uma exemplificação do detento, do presidiário, da pessoa em situação carcerária – e 

nem mesmo do justiceiro. Além da sua trajetória particular enquanto criminoso (um justiceiro 

com um número altíssimo de assassinatos cometidos), Helinho apresenta uma particularidade 

também na sua situação enquanto preso, pois se encontra em cela isolada, visto que corre 

risco de vida dentro do próprio presídio. Contudo, mais do que isso, é um personagem 

individualizado porque o filme o individualiza em sua trajetória na narrativa. 

 

 

(Helinho em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

E, atentando-se às particularidades desse personagem, é importante notar que Helinho 

vive diversas situações “especiais” em virtude da sua trajetória de vida – o que independe da 

sua trajetória dentro do filme. Como é apontado na obra (tanto pela fala de Helinho, quanto 

pela de um preso não identificado), um justiceiro não recebe respeito por parte dos demais 

presos. Justiceiros são mal quistos pelos demais “bandidos” dentro do presídio, pois são 
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pessoas que matam criminosos (ladrões, traficantes, etc). Assim, Helinho fala do risco de ser 

assassinado dentro do presídio pelos demais detentos, num ato de vingança pelas “almas 

sebosas” por ele assassinadas. No filme, Helinho diz sobreviver na cadeia porque foi 

orientado (talvez, por outros justiceiros) em relação à conduta a ser seguida ali dentro. Além 

disso, ainda que o Estado tenha como obrigação legal prezar pela segurança de Helinho (e de 

todas as pessoas em situação carcerária) e, por isso, o deixe em cela isolada, o filme 

demonstra que há uma relação de respeito por parte de alguns policiais para com o justiceiro. 

Ainda que um criminoso, Helinho supostamente está do lado da lei, da justiça – segundo o 

ponto de vista de alguns cidadãos (como os que fazem o abaixo-assinado para sua soltura) e 

de alguns policiais (como fica implicitamente declarado). Prova de que o efeito Rachel 

Sheherazade51 não tem nada de recente ou novo na história do Brasil. 

Outro ponto que julgo importante é refletir sobre o nome Pequeno Príncipe – que é 

não apenas o apelido do protagonista, mas compõe o título da obra. Em O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas, Helinho fala brevemente sobre o seu apelido. De acordo 

com ele, foi um apelido que ganhou enquanto trabalhava como segurança particular numa 

casa noturna dedicada ao forró. E, como diz sua mãe, Pequeno Príncipe é uma coisa boa. 

Logo, uma conclusão possível é de que para Helinho e para aqueles que o apoiam e o 

admiram enquanto justiceiro (não é o caso de sua mãe), ele, de fato, exerce um papel nobre na 

sociedade, na sua comunidade: o pequeno príncipe que elimina as almas sebosas. 

O filme não conta com nenhuma referência mais clara ao livro de Antoine de Saint-

Exupéry, O pequeno príncipe, publicado originalmente em 1943. Porém, cabe aqui buscar um 

paralelo. Inspirado em alguns acontecimentos vividos pelo próprio autor, o romance narra a 

história de um piloto de avião que cai sozinho em um deserto e – com comida e água para 

poucos dias – aparentemente tem como única chance de sobrevivência arrumar o próprio 

avião. Porém, surge o Pequeno Príncipe, criatura vinda de outro planeta e que desempenhará 

papel importante não apenas para a sobrevivência da personagem, mas influenciará sua vida 

para todo o sempre a partir desse encontro. A partir da convivência entre o piloto de avião que 

narra a sua história e o Pequeno Príncipe – que também conta sua história de vida ao 

                                                           
51 Rachel Sheherazade é jornalista e âncora do telejornal SBT Brasil. Em 4 de fevereiro de 2014, após a exibição 

de uma matéria sobre “justiceiros” que agrediram um suposto assaltante negro e pobre de 15 anos de idade e o 

acorrentaram a um poste, Sheherazade fez comentários apoiando a ação dos “justiceiros”. O caso ganhou 

notoriedade, causando reação desfavorável de grupos defensores dos Direitos Humanos, mas também apoio à 

jornalista por parte de pessoas que compactuam com as ideias defendidas por ela 

(https://www.youtube.com/watch?v=unVIpQHLDwE). Curiosamente, meses depois, alguns desses “justiceiros” 

(jovens de classe média) foram presos por envolvimento com tráfico de drogas. 

https://www.youtube.com/watch?v=unVIpQHLDwE
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protagonista – o livro apresenta uma série de valores morais (supostamente nobres) para o 

leitor. Além disso, o romance apoia-se numa dicotomia entre o mundo puro, belo, inocente e 

frágil da infância e o mundo dos adultos, onde há perda da sensibilidade em favor da razão e 

os valores verdadeiros e nobres também são perdidos, levando à perda do próprio indivíduo 

enquanto ser humano, à perda de si mesmo. 

E se “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas” (SAINT-

EXUPÉRY, 2009, p.72), Helinho assume para si o “nobre” e difícil papel de justiceiro, de 

eliminador de almas sebosas – e arca com as consequências negativas e positivas disso. 

Helinho é aquele que – segundo ele mesmo e os que o admiram e o apoiam – luta para 

impedir que pessoas “inocentes” continuem sendo roubadas, assassinadas, estupradas, entre 

outros crimes cometidos pelas “almas sebosas”. E, se por um lado, cativa respeito e 

admiração, por outro, cativa o ódio e o desejo de vingança – ou, simplesmente, o sentimento 

do dever de justiça legal, que o leva à cadeia. O Pequeno Príncipe é o justiceiro que luta para 

manter ou resgatar os valores nobres, mas paga o preço da sua inocência. Portanto, no papel 

de protagonista de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, Helinho é uma 

personagem individualizada, ou seja, que se apresenta em diversas facetas, que tem sua 

trajetória individual valorizada. Não é um personagem de exemplificação, não é uma 

comprovação do macro através do micro. Há espaço para a personagem se manifestar de 

maneira múltipla, apontando, inclusive, suas próprias contradições. Não há busca pelo 

delineamento total da personagem, mas a busca de uma construção de personagem que se dá 

nessa relação entre o próprio Helinho e o filme. 

Ao lado de Helinho, outras duas personagens ganham destaque dentro do filme: sua 

mãe (Dona Maria, como é identificada nos créditos finais) e, principalmente, José Alexandre 

Santos de Oliveira, o Alexandre Garnizé, baterista e percussionista do grupo Faces do 

Subúrbio. Assim como os “locutores auxiliares” presentes no filme, essas personagens 

individualizadas (Helinho e Alexandre) falam diretamente à câmera, se apresentam a ela 

(Dona Maria não se apresenta, mas seu nome completo é citado na primeira fala de seu filho). 

Todavia, diferentemente dos “locutores auxiliares” e dos “tipos sociológicos”, eles não estão 

presentes na narrativa fílmica apenas como exemplificação de uma realidade maior ou 

simplesmente pelo que têm a dizer devido a sua posição de poder dentro do filme. Além de 

suas opiniões, interessa ao cineasta (e, consequentemente, ao filme e ao público) suas 

trajetórias de vida. 



130 
 

Helinho, Dona Maria e Alexandre Garnizé são as personagens que mais inserções têm 

dentro do filme, seja por meio de fala, seja por uso de suas imagens. Além disso, são 

personagens exploradas em diversas facetas – inclusive, com abertura para a possibilidade da 

contradição. Helinho é filmado e entrevistado dentro do presídio. Há interesse por sua rotina, 

sua trajetória de vida, suas ideias. O mesmo acontece com sua mãe, que é filmada e 

entrevistada dentro de casa, é filmada assistindo a uma entrevista de Helinho e, ainda, numa 

visita ao filho no presídio (e seu deslocamento entre casa e penitenciária). Abordagem 

semelhante é realizada com Alexandre, que é filmado e entrevistado em casa, na rua, tocando 

bateria e percussão, fazendo tatuagem, ao lado dos companheiros do grupo Faces do 

Subúrbio, se movimento pela(s) cidade(s), etc. 

Essas três personagens são as que têm uma ligação mais forte entre si dentro da 

narrativa fílmica. São todas integrantes da mesma comunidade. Helinho é um “herói” desta 

comunidade (ou, pelo menos, para parte dela); é um justiceiro, um eliminador de almas 

sebosas. A sua mãe – que é enquadrada apenas em planos em superclose (olhos, boca, etc) ou 

de costas – aparece pela ligação familiar e afetiva para com Helinho. E, por fim, Alexandre 

Garnizé, que foi vítima de assalto por uma das “almas sebosas” eliminadas por Helinho; que 

conhece Helinho pessoalmente; e é um cidadão respeitado dentro de sua comunidade pelas 

atividades que desempenha como artista e como ativista social (sendo, inclusive, uma 

contraposição a Helinho na forma de agir socialmente). 

Por isso, ao lado de Helinho, Alexandre Garnizé pode ser considerado também um 

protagonista dentro do documentário. Os dois são os personagens que mais inserções têm 

dentro da narrativa fílmica (e, embora se fale mais de Helinho do que de Alexandre, é este que 

ganha mais espaço de fala). Ainda que o filme não faça uso de locução ou legendas para 

contextualização, Helinho e Alexandre são as personagens que ganham as únicas legendas, ao 

final do filme, contextualizando suas trajetórias: “O justiceiro Helinho foi julgado e 

condenado a um total de 99 anos de prisão” e “O músico Alexandre Garnizé desenvolve um 

trabalho educativo com crianças de Camaragibe e é baterista do grupo Faces do Subúrbio”. 

No entanto, no caso de Garnizé e Dona Maria, essa classificação enquanto 

personagens individualizadas não é tão facilmente constatada como no caso de Helinho e, 

assim como outros casos dentro do filme, abrem possibilidade para interpretações 

contraditórias (ou complementares). Aliás, isso mostra que essas três principais tipificações de 

personagens adotadas neste estudo são apenas referenciais e que não necessariamente as 
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personagens vão se encaixar nesses modelos de maneira rígida. Acredito que quando um 

documentarista vai a campo e porta-se como o sujeito da câmera que interage com as 

personagens que virá a utilizar (ou não) em seu filme, ele sabe (de maneira mais ou menos 

consciente) o que deseja de e com cada personagem. Porém, isso não significa que o cineasta 

esteja conscientemente classificando seus personagens a partir dessas categorias – que, aliás, 

são mais uma apropriação minha para as análises feitas neste trabalho e não categorias 

amplamente difundidas entre os documentaristas. 

Por mais tênue que seja, sempre existe um roteiro no filme documentário (ainda que 

apenas na cabeça do diretor). E isso leva ao sentimento constante de que é preciso decidir por 

onde se deve ir nas filmagens. E, portanto, roteiro, filmagem e montagem são etapas que 

coexistem potencialmente na cabeça do cineasta em cada uma dessas três principais etapas de 

realização do filme, determinando, inclusive, a maneira como o cineasta interage com suas 

personagens. Dessa forma, acredito que mesmo intuitivamente um documentarista transforma 

essa sua relação com a personagem (seja ela entrevistada ou não) numa interação em que ele 

busca captar o que acredita ser importante para seu filme, para a narrativa que se definirá na 

montagem. 

Assim, ainda que não venha a existir conscientemente a situação do diretor portando-

se diante da personagem que pode ser classificada como “tipo sociológico”, “locutor auxiliar” 

ou “personagem individualizada”, ao menos intuitivamente o documentarista sabe o que 

busca naquela relação entre o sujeito da câmera e a personagem. No caso de O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, por exemplo, acredito existir uma noção mais ou 

menos consciente de estar, por exemplo, diante de uma pessoa de trajetória muito única e 

particular (como no caso de Helinho), ou de uma pessoa que é uma espécie de porta-voz de 

sua comunidade (como Garnizé). Da mesma forma, existe uma noção mais ou menos 

consciente de estar diante de um “locutor auxiliar”, como, por exemplo, o delegado que cuida 

do caso de Helinho e que pode apresentar falas de contextualização relativas à trajetória do 

protagonista do filme. O mesmo acontece na situação do advogado criminalista – que poderia 

ser qualquer um e não necessariamente o que foi entrevistado para este filme –, em que o 

documentarista sabe que está diante de uma pessoa que vai apresentar informações relativas à 

legislação brasileira no que diz respeito a casos como o de Helinho ou mesmo informações de 

um “especialista” no tema da violência urbana, da situação carcerária, etc – como, de fato, 

acontece. 



132 
 

Todavia, esse posicionamento mais ou menos consciente do cineasta em relação às 

personagens escolhidas para compor o filme e a interação que se dá com essas personagens 

durante as filmagens não impedem que nuances apareçam. A personagem pode se portar, 

durante as filmagens, ora como sujeito individualizado, ora como personagem “tipo 

sociológico”, ora como “locutor auxiliar”. Assim, o que vai determinar o papel da 

personagem dentro da narrativa fílmica é muito mais uma decisão (novamente, mais ou 

menos consciente) do diretor no processo da montagem, ou seja, aproveitando-se ou não dessa 

complexidade. Também há a possibilidade, claro, de que essas classificações só existam 

porque eu decidi ler o filme dessa forma. 

Logo, questiono-me: quais são as decisões que implicam na forma como a personagem 

se enquadrará dentro da narrativa fílmica? Que tipo de personagem (dentre as três aqui 

consideradas) mais se encaixa em cada caso? Acredito que vários fatores podem ser 

explorados, como a quantidade de inserções que o diretor escolhe destinar a cada uma das 

personagens na montagem da obra, o espaço temporal que ele dá para cada uma dessas 

personagens, mas, principalmente, a determinação que existe por parte do cineasta para com o 

papel da personagem dentro do sistema lógico da narrativa fílmica: Qual é o tema do filme? 

Quais assuntos são discutidos no filme? De que maneira esses temas/assuntos são abordados 

no filme e como eles se relacionam com as personagens? Qual o papel dessas personagens na 

narrativa fílmica para que o filme “funcione”? 

Além disso, fora uma escolha mais ou menos consciente do diretor para com o papel 

de suas personagens na narrativa fílmica, há uma percepção também mais ou menos 

consciente de quem analisa o filme, buscando identificar esse papel, mas atento às nuances. 

No caso de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, por exemplo, há 

possibilidades de outros deslocamentos (além dos citados anteriormente, nas análises das 

personagens “tipos sociológicos” e “locutores auxiliares”). Seria Alexandre Garnizé de fato 

uma personagem individualizada ou ele se porta mais como “locutor auxiliar”, o porta-voz de 

Camaragibe? Dona Maria é uma personagem individualizada ou porta-se como o “tipo 

sociológico” da mãe do bandido? Seria apenas Helinho uma personagem individualizada, de 

fato? 

Alexandre Garnizé é uma personagem que se apresenta para a câmera; que ganha uma 

descrição nos créditos finais do filme (como dito anteriormente, ele e Helinho são os únicos 

que ganham este espaço); que fala de particularidades de sua trajetória pessoal (como, por 
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exemplo, ao falar do assalto que sofreu por um ladrão que posteriormente viria a ser 

assassinado por Helinho); que ganha espaço apresentando-se como artista, tocando sozinho ou 

ao lado dos companheiros do Faces do Subúrbio; que expõe seus pensamentos, suas reflexões; 

que chora diante da câmera; que ganha espaço dentro da narrativa fílmica comparável apenas 

a Helinho (ou até mais do que Helinho). E isso para ficar em apenas algumas observações. 

 

 

(Alexandre Garnizé toca bateria em cena do filme O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Dessa forma, ele pode ser visto dentro do filme como uma personagem 

individualizada que ganha espaço também de protagonista, assumindo um papel de 

contraposição ao de Helinho na maneira de agir socialmente, na forma de buscar benefícios 

para sua comunidade. Assim, temos de um lado uma personagem que optou pela “carreira” 

criminosa de justiceiro, adotando para si mesmo uma alcunha de herói e, supostamente, 

assumindo para si uma responsabilidade que seria do Estado (não a de matar bandidos, mas o 

papel que os estados modernos assumem enquanto poder judiciário ou mesmo de segurança 

pública). Do outro lado, temos uma personagem que também é protagonista na sua 

comunidade, mas que opta pelo caminho da educação e da cultura e, dentro da legalidade e de 

seus princípios éticos e morais, luta por transformação social (embora seja importante 

ressaltar que Helinho também age segundo seus próprios e não tão particulares e exclusivos 

assim princípios éticos e morais). 
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Todavia, sendo Alexandre Garnizé uma pessoa com melhor habilidade de fala diante 

da câmera e melhor articulação do que Helinho – e, supostamente, uma pessoa com mais 

bagagem de leitura, de escolaridade, etc – o primeiro, como dito, assume um papel de porta-

voz de Camaragibe e até mesmo da região metropolitana de Recife. Dessa forma, ao falar da 

situação social de sua comunidade (e mesmo sobre Helinho), Garnizé é um “locutor auxiliar” 

que desempenha papel importante dentro da narrativa fílmica, “emprestando” sua palavra ao 

diretor, que a usa para construir seu discurso e contextualizar o espectador desse contexto 

macro no qual Helinho e o próprio Alexandre estão inseridos. 

Dona Maria, a mãe de Helinho, também tem papel complexo dentro do filme. Como 

dito anteriormente, ao lado de Garnizé e de seu filho justiceiro, ela é uma das personagens que 

tem mais inserções e espaço de fala dentro da narrativa fílmica. Entretanto, diferentemente 

dos dois primeiros, ela não se apresenta diretamente para a câmera e só sabemos seu nome 

porque Helinho, em sua primeira fala, diz o seu nome completo e, posteriormente, o nome de 

Dona Maria aparece nos créditos finais do filme. Mas, evidentemente, o fato de ter um espaço 

maior dentro do filme e ter seu nome apresentado não é suficiente para afirmar que a mesma 

seja uma personagem individualizada. 

 

 

(Dona Maria assiste à entrevista de Helinho em cena de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 
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O papel de Dona Maria no filme é claro: ela é a mãe de Helinho, o Pequeno Príncipe 

que dá nome ao filme, o personagem principal do mesmo, um dos protagonistas da obra, o 

justiceiro que está preso por 44 homicídios, o herói da comunidade (segundo alguns). Seria o 

fato de Dona Maria ser mãe do protagonista suficiente para classificá-la como personagem 

individualizada? Acredito que não unicamente por isso, mas principalmente pelo papel que 

ela tem na trajetória do filme. Dona Maria é uma personagem em que classificações (com 

base nas categorias adotadas nesta pesquisa) se tornam muito difíceis. 

Em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, pouco sabemos sobre Dona 

Maria e sua trajetória de vida. Aliás, provavelmente com receio de identificação diante da 

câmera, ela nunca é filmada de corpo inteiro. Nunca vemos seu rosto. Dona Maria é filmada 

em enquadramento fechado em sua boca, em seus olhos, suas mãos, etc. Quando aparece de 

corpo inteiro, é sempre de costas. Além disso, ela pouco fala de si. Suas falas são quase 

sempre sobre Helinho ou para Helinho. E, quando fala de si, expondo suas opiniões, é como 

se falasse das mães, no geral. Não sabemos se Dona Maria já foi ou se ainda está casada ou 

não com o pai de Helinho (e nem se o mesmo ainda é vivo ou não); não sabemos qual sua 

profissão (ou mesmo se trabalha ou não); não sabemos sua religião (embora perceba-se que 

ela é cristã); se é uma pessoa que sai muito de casa ou fica mais reclusa; se é uma pessoa que 

tem muitos amigos ou convive com familiares ou se é uma pessoa solitária. Quando fala, 

Dona Maria diz mais sobre Helinho, sobre sua relação com o filho (com esse, 

especificamente, visto que não fala dos demais filhos ou familiares), sobre a situação do filho 

(justiceiro, preso), sobre outras mães (as mães das pessoas mortas por Helinho, por exemplo). 

Porém, ainda que pouco saibamos sobre a vida de Dona Maria, seu papel dentro do filme é 

único enquanto mãe de Helinho. É uma trajetória particular, ainda que não muito explorada. 

Uma personagem individualizada, portanto, arrisco dizer, mas que beira o “tipo sociológico”. 

Um fato que deve ser ressaltado aqui é que, ao trabalhar com essas personagens 

individualizadas, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas está constantemente 

fazendo uma construção narrativa em que essas personagens se conectam entre si e são 

inseridas em um contexto mais amplo, mais geral. Assim, como afirma o diretor Paulo 

Caldas, o filme não faz uma cinebiografia dessas pessoas.  “A intenção não é cinebiografar 

aqueles personagens. É um pedaço da história deles. Inclusive, ninguém fala da infância deles, 

[...]. É uma construção. Eles não são personagens [...] como grandes personagens da nossa 

cultura, da nossa arte”. Assim, ao comparar com um fenômeno interessante da produção 

documentária brasileira contemporânea – que é a vasta produção de cinebiografias de 
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personalidades da cultura, da política, etc, nacional – Caldas lembra que as personagens são 

retratadas em um determinado momento de suas vidas e inseridas no filme a partir do diálogo 

que fazem com a temática abordada na obra, ou seja, que vai do caso individual de Helinho a 

uma discussão maior sobre violência urbana no país. 

 

3.4 Propostas temáticas e elementos da narrativa. 

 

A obra de Paulo Caldas e Marcelo Luna trabalha com uma temática cara ao Cinema 

Novo, ou seja, conforme aponta Maria do Socorro Carvalho (em citação anterior), esse 

movimento do cinema brasileiro em meados do século XX abordava principalmente os temas 

da escravidão, da violência e do misticismo religioso e tinha o Nordeste como principal 

cenário para essa discussão. No caso de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, 

como temos visto até aqui, trata-se de uma produção nordestina, realizada na região 

metropolitana de Recife (Pernambuco), e que, ao falar do justiceiro Helinho, tem a violência 

como o seu principal eixo temático. 

Porém, podemos perceber no filme a inserção (mais ou menos explícita) dos demais 

assuntos que formam essa tríade temática do Cinema Novo. Embora o filme não fale de 

escravidão, propriamente dita, não deixa de falar do que pode ser visto como uma forma 

“contemporânea” de escravidão – ou, ao menos, de uma herança dessa –, ou seja, os trabalhos 

de baixa remuneração à qual está submetida parcela considerável da população de 

Camaragibe – que, como aponta Alexandre Garnizé, é uma cidade sem oferta de emprego e 

que funciona como cidade-dormitório para aqueles que trabalham em Recife, mas que não 

têm condições financeiras de morarem na capital pernambucana. Diante da situação de 

especulação imobiliária das grandes cidades e, portanto, dos altos valores dos imóveis, resta 

aos trabalhadores de baixa renda morarem nas periferias, espécies de “senzalas 

contemporâneas”. O próprio Alexandre Garnizé dá a entender ser um trabalhador assalariado 

que vive de salário mínimo (“cento e trinta conto”). 

No que diz respeito ao terceiro eixo temático do Cinema Novo, ainda que O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas não fale do misticismo religioso, a obra não passa 

ilesa a esse tema. E isso pode ser visto principalmente na parte final do filme, nas cenas de 

uma procissão religiosa cristã (católica, mais especificamente). Essa sequência está inserida 
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no momento de conclusão do filme, em que é visível também as cenas do pagador de 

promessa (o “nadador”) seminu, arrastando-se pelas ruas e calçadas, em meio a multidão que 

passa. Tudo isso ao som de um rap do grupo Faces do Subúrbio. O curioso é que o filme não 

aborda a questão da religiosidade com seus personagens principais. Apenas Dona Maria tem 

falas em que é possível perceber sua fé cristã, mas isso de maneira implícita. 

Em conversa com Marcelo Luna, descobri que Alexandre Garnizé é (ou pelo menos 

era na época das filmagens) do candomblé. Talvez, para pessoas mais familiarizadas com 

essas tradições e rituais (o que não é o meu caso) isso esteja perceptível nas cenas em que 

Alexandre executa toques de tambor/percussão. Todavia, de qualquer forma, também não é 

algo trabalhado de maneira explícita. E, ao deparar-me com a entrevista de Helinho que serviu 

de pontapé para o projeto do filme, chamou-me a atenção o fato do envolvimento desse 

personagem com magia negra e com uma religião neopentecostal também não ter sido 

abordado no filme. Aliás, curiosamente, a entrevista do jornal chega a tocar no assunto da 

psicopatia e isso também não entra no filme em momento algum. 

Contudo, creio que o mais importante para se compreender o filme seja a sua 

sequência final. Após as cenas da procissão religiosa, o filme volta ao seu tema principal: a 

violência urbana. E, assim, as falas “de despedida” de Helinho e dos três justiceiros não 

identificados apontam para uma insolubilidade da problemática dessa violência urbana 

discutida no filme. “Se a gente morrer, nasce outro. O problema é esse. Nunca se acaba”, fala 

um dos três justiceiros. “A malandragem começa com um e termina com dez”, afirma 

Helinho. E, assim, todos eles apontam para a impossibilidade de resolução do problema da 

violência urbana. Em seus discursos, concluem que sempre existirão almas sebosas, que 

causarão problemas à sociedade, e justiceiros, que, ao buscarem resolver esse problema por 

meio do assassinato das almas sebosas, gerarão o sentimento de vingança desses, num círculo 

sem fim52. 

Portanto, O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é um caso interessante 

para perceber algumas mudanças paradigmáticas do cinema documentário – ou em parte 

representativa das produções do gênero, especialmente no Brasil. Ao buscar fugir do modelo 

narrativo clássico do documentarismo, apostando numa montagem dinâmica e no uso de 

diversos personagens (com diversos papéis no sistema de informações do filme, como 

                                                           
52Ao comentar sobre isso, Marcelo Luna cita o mito de Sísifo – personagem da mitologia grega condenado a 

passar a eternidade rolando uma grande pedra ao topo de uma montanha, pois, a cada vez que se aproxima com a 

pedra do cume, a mesma rola novamente à base, fazendo-o recomeçar a ação. 
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percebemos neste capítulo), Paulo Caldas e Marcelo Luna abandonam o modelo da voz over e 

constroem o discurso do filme através das falas das personagens. Fazendo isso, rompem com 

o modelo das relações de causa e efeito e, principalmente, rompem definitivamente com a 

perspectiva da conclusão; do apontamento de uma solução para a problemática discutida no 

filme. 

Esta postura dos cineastas evidenciada no filme está inserida no contexto da crise da 

subjetividade que atingiu as Ciências Humanas e as Artes em meados do século XX e que, 

portanto, impactou fortemente a produção do cinema documentário. Sendo esse um gênero 

desenvolvido nas premissas de termos tão complexos e de difícil definição, tais como 

“realidade” e “verdade”, entre outros, o documentarismo (principalmente a partir do cinema 

moderno e, mais especificamente, do cinema verdade francês), buscou fugir dessas 

armadilhas de compreensão totalizante da realidade. Conforme anuncia Michael Renov, 

 

[...] o domínio da não-ficção foi tipicamente estimulado por uma 

preocupação com a objetividade, uma crença em que aquilo que era visto e 

ouvido deveria manter sua integridade como uma parte plausível do mundo 

social. De que outra maneira persuadir os espectadores a investir na crença, 

produzir a “evidência visível” e até mesmo induzir a ação social? Hoje em 

dia há muitos motivos para se desconfiar dessa esperada neutralidade. Os 

padrões jornalísticos da reportagem objetiva foram tão destruídos pelas 

novas entrevistas coletivas e pelos histriônicos âncoras da TV, a emergência 

do digital de tal modo minou a nossa fé na possibilidade da indexação dos 

signos, a ironia como a sensibilidade dominante da nossa época tornou-se 

tão invasiva que a objetividade transformou-se em uma cápsula vazia de um 

construto, mantida viva por uma minoria com direto à expressão. Dado o 

desvanecimento da objetividade como uma narrativa social atraente, parece 

haver um grande campo para um exame mais consistente das diferentes 

expressões de subjetividade produzidas nos textos de não-ficção. (RENOV, 

2005, pp.244-245). 

 

Portanto, Paulo Caldas e Marcelo Luna não têm medo de explorar a contradição de 

suas personagens. Isso pode ser percebido, por exemplo, no trecho em que Alexandre Garnizé 

– após relatar a história do assalto de que foi vítima e do assassinato desse assaltante, 

posteriormente, por Helinho – diz: “Cara, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de 

ninguém. Só que, porra, só do cara pensar em sair de casa, bicho, de manhã cedo, ir trampar, 

passar o mês todinho ralando, para no final do mês ganhar cento e trinta conto, chegar um 

filho da puta e meter um cano em cima de tu e tomar seu sapato, tomar tua grana, arrombar 
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teu barraco, e...”. A fala inconclusiva de Alexandre aponta tanto para uma compreensão da 

contradição de sua fala e de sua opinião, quanto para o evidenciamento de uma opinião ainda 

não totalmente formulada. 

E, mais do que as contradições e inconclusividades da personagem em si (nessa 

situação especifica), nos importa as contradições e inconclusividades do próprio filme. O rap 

do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é uma obra cinematográfica que trabalha com 

uma temática bastante complexa e, ciente disso, não aponta solução alguma e nem busca uma 

conclusão definitiva. Dessa forma, aceita a condição de não compreensão totalizante da 

realidade e, principalmente, resolve-se de maneira satisfatória como um filme que propõe um 

debate sem necessariamente propor uma conclusão ou apontar uma solução para a 

problemática discutida – e, principalmente, o faz sem deixar de funcionar como filme, como 

narrativa. 

Cannito (2013) afirma que a geração de cineastas dos anos 1990 em diante se 

“traumatizou” com a ideia de cinema de autor e repugnou o interesse pelo povo – como no 

Cinema Novo. De acordo com o autor, a nova geração passou a fascinar-se com as técnicas 

cinematográficas e/ou pela cinefilia pura, contrapondo-se à “geração intelectualizada” dos 

anos 1960 – “que tinha a pretensão de explicar o país e dialogar com nossa realidade” 

(CANNITO, 2013, p.54). E, ao comentar sobre isso, ele enfatiza a questão da voz over. 

Todavia, curiosamente, ao invés de falar do abandono desse recurso narrativo (principalmente 

no documentário), ele fala justamente do uso da voz over na ficção: mais especificamente, em 

Tropa de elite (José Padilha, 2007) e Tropa de elite 2: o inimigo agora é outro (José Padilha, 

2010) – dois filmes que, assim como O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, 

trabalham com a questão da violência urbana e da criminalidade. 

Para Cannito, os dois filmes de Padilha fazem um “meio de campo” entre essas duas 

gerações do cinema brasileiro. Os filmes “são técnica e artisticamente impecáveis, mas 

mantêm as pretensões de explicar o país e o fazem sem medo de ser didáticos”(2013, p.54). 

Ainda, em outro momento, afirma: 

 

O interessante é que o filme [Tropa de elite 2] não tem vergonha de ser 

didático. A voz over da locução 53  explica a realidade tal como um 

                                                           
53 Na primeira versão do filme, o personagem principal não era Capitão Nascimento (Wagner Moura), mas sim 

André Matias (André Ramiro). Todavia, após as primeiras montagens do filme, Padilha e sua equipe não 
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documentário tradicional. Enquanto o documentário brasileiro 

contemporâneo sofre com medo de ser sociológico e aboliu a voz over 

explicativa, a “ficção” de Tropa de elite 2 não tem esse receio. Há o lado 

dramático, o personagem bem construído, a curva dramática, a identificação 

com o público. E há também o lado épico, no sentido brechtiano do termo, o 

lado do comentário do narrador, que explica ao público o contexto social. 

Isso é, sem dúvida, um dos fatores de sucesso do filme. 

O tema da violência permeia a mídia televisiva diariamente. Mas ninguém 

explica nada. Quem assiste televisão fica com a impressão de que o país vive 

uma guerra caótica, sem lógica. A sociologia narrativa intelectualizada de 

Tropa de elite 2 dá explicações claras à suposta violência desordenada. Isso 

preenche uma demanda do público, cansado do desespero do caos televisivo 

e com vontade de, ao menos, entender quais interesses geram tamanha 

violência. A sociologia dá ordem ao mundo, e isso, de certa forma, conforta 

o público. (CANNITO, 2013, pp.52-53). 

 

No caso de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, realmente ele foge 

dessas características mais associadas ao cinema documentário clássico e, no caso do 

documentarismo brasileiro, ao Cinema Novo: uma narrativa clássica com uso de voz over e 

pretensão de explicação sociológica. E, principalmente, é um filme que não se pretende 

didático, que não tem a pretensão de uma compreensão total do problema abordado e muito 

menos aponta soluções – como tenho afirmado. Mas isso não significa que há um abandono 

dessas características no cinema documentário brasileiro contemporâneo, de uma maneira 

geral. O próprio filme Notícias de uma guerra particular – que foi lançado apenas um ano 

antes da obra de Caldas e Luna e também trabalha com a temática da violência urbana – é um 

filme que, apesar de usar preferencialmente locutores auxiliares em detrimento da voz over, 

mantém essa lógica de explicação sociológica, de compreensão macro do fenômeno discutido. 

Na obra pernambucana, a proposta é mais radical. O filme tem qualidade técnica (em 

fotografia, som direto, trilha sonora, etc) e faz uso de uma montagem rápida, dinâmica. 

Contudo, é um documentário cujos personagens não fazem uma curva dramática – ou seja, os 

mesmos não sofrem grandes transformações durante a narrativa. Helinho e Garnizé estão no 

filme com papéis de certa forma antagônicos e ambos muito bem delimitados. Mas isso não 

                                                                                                                                                                                     
estavam contentes com o resultado e chamaram o roteirista Bráulio Mantovani para refazerem o roteiro (e, 

consequentemente, o filme). Assim, perceberam que o personagem de Nascimento tinha mais força e decidiram 

transformá-lo em protagonista. Como seria inviável realizar novas filmagens para o filme, os cineastas tinham 

que trabalhar apenas com o material disponível (gravado). Dessa forma, o roteiro foi reescrito como uma 

narração em primeira pessoa do personagem Capitão Nascimento – aliás, um recurso que Mantovani tinha usado 

anteriormente e com sucesso no roteiro de Cidade de Deus. Em Tropa de elite 2: o inimigo agora é outro, o 

roteiro seguiu a lógica narrativa do primeiro, apoiando-se na voz over em primeira pessoa do personagem 

Capitão Nascimento – que transformou-se efetivamente em protagonista da série e um dos personagens mais 

marcantes do cinema brasileiro contemporâneo. 
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significa que não sejam personagens explorados com certa profundidade e complexidade. 

Aliás, como tenho afirmado aqui, são personagens que têm suas contradições exploradas no 

filme. Apesar disso, é um filme que – a meu ver – é eficiente ao trazer à tona a temática da 

violência urbana de maneira complexa, interligando o caso particular de Helinho com 

diversos outros temas indissociáveis à discussão (desigualdade social, racismo, etc). O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas fomenta uma discussão, mas não dá nada “de mão 

beijada” ao espectador – que é “obrigado” a formular suas próprias perguntas e respostas. 

Outra característica importante para analisar O rap do Pequeno Príncipe contra as 

almas sebosas é considerar a própria câmera como uma personagem. Como observa Santos, 

nesse filme “a realidade não é alvo da clássica exposição; é descrita, ainda que visualmente” 

(2006, p.41). Assim, temos desde a situação de uma câmera observativa (característica do 

cinema direto) até a situação de uma câmera subjetiva que intervém diretamente na realidade 

(característica do cinema verdade) e, mais ainda, que se movimenta dentro do filme – como 

pode ser percebido de maneira mais nítida na cena em que a câmera (ou o filme) “corre” pelos 

becos e vielas. Dessa forma, Santos chama a atenção para um documentário que consegue 

unir uma narrativa verbal com uma narrativa visual – ou seja, uma narrativa efetivamente 

audiovisual e não apenas um filme documentário que se constrói na força do verbo. 

 

Na câmera e na ação temos um primeiro indício da diversificação estética 

trazida pelo documentário O Rap do Pequeno Príncipe [contra as almas 

sebosas]. Entre as duas formas dramáticas para a construção narrativa, o 

documentarismo é sempre muito condenado por utilizar à exaustão o recurso 

da fala, havendo predominância de conteúdo verbal nos filmes deste gênero. 

O Rap do Pequeno Príncipe [contra as almas sebosas] traz de volta um 

cinema observacional cujo elemento fundador é o conteúdo visual. 

(SANTOS, 2006, p.41). 

 

Consequentemente, se a câmera tem o papel de “descrever e reconstituir com seu olhar 

subjetivo uma vivência diária, às vezes frenética e perigosa” (SANTOS, 2006, p.43), o faz 

participando como sujeito do filme. E não é apenas como sujeito da câmera que os cineastas 

explicitam sua intervenção no filme, na realidade. Isso se dá principalmente na montagem. 

Sendo O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas um filme que se constrói 

narrativamente numa relação complexa entre a fala de terceiros, essa construção é quase 
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sempre feita de maneira sobreposta às imagens de uma câmera que é, ora mais observativa, 

ora mais interventora nessa realidade filmada.  

 

 

(Crianças aplaudem Alexandre Garnizé em correlação criada pela montagem em sequência do filme O rap do 

Pequeno Príncipe contra as almas sebosas) 

 

Contudo, a grande força da narrativa está em uma montagem dinâmica que evidencia a 

todo momento a sua própria montagem, ou seja, o seu caráter de realidade fílmica; de 

narrativa construída; de discurso construído por meio de técnicas cinematográficas. E uma das 

situações mais marcantes nessa obra no que diz respeito a isso é a anteriormente citada cena 

em que os alunos da escola pública aplaudem o bem-intencionado e quase aos prantos 

Alexandre Garnizé – uma situação que só existe graças à montagem do filme, pois são duas 

situações distintas e aparentemente sem ligação direta. Portanto, percebo que um dos grandes 

pontos fortes de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas é justamente a 

construção de uma narrativa na qual as personagens se movimentam e se relacionam de 

maneira complexa com e no tecido social do qual fazem parte. E, tão importante quanto, isso 

é feito sem medo das incertezas. 

No que diz respeito à questão da metalinguagem no documentarismo brasileiro, é 

válido ressaltar que Eduardo Coutinho tem um papel fundamental também na inovação em 

termos de uso desse tipo de recurso na narrativa cinematográfica – embora não seja o primeiro 
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e muito menos o único. Contudo, creio que nenhum outro documentarista brasileiro trabalhou 

com a metalinguagem de maneira tão marcante. Quem conhece sua obra, muito 

provavelmente se lembra de diversas cenas em vários de seus filmes em que são enquadrados 

nas telas o cineasta e sua equipe; entrevistados recebendo pagamento em dinheiro pelo tempo 

e fala dedicados ao filme, etc. Postura estética e política herdada do cinema verdade, em que 

faz parte do jogo do cineasta escancarar o filme como realidade construída a partir da 

interação entre cineasta, equipe, equipamentos, locações, personagens, montagem e, 

finalmente, espectador. 

Esse tipo de situação metalinguística mais explícita não é o tipo de situação que se 

observa em O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Nesse filme, os diretores e 

sua equipe não surgem em tela e nem mesmo suas vozes são evidenciadas – seja por narrativa 

em voz over ou por “vazamento” de som direto em momentos de entrevista ou conversa com 

as personagens da obra54. No entanto, é nessas perceptíveis situações de câmera como sujeito 

do filme ou na montagem que evidencia a própria montagem em que essa metalinguagem 

ganha peso no filme. E isso serve tanto para o cineasta marcar presença posicionando-se como 

o criador de uma realidade, o construtor de um discurso, de uma narrativa; quanto para 

explicitar suas próprias dúvidas, incertezas, etc a partir da não criação de um discurso fílmico 

fechado que elabora definitivamente as causas e origens dos problemas discutidos pelo filme e 

as soluções para os mesmos – como acontecia no Cinema Novo, por exemplo.  

                                                           
54 A única exceção é na anteriormente descrita cena em que é mostrado um presidiário lavando roupas dentro da 

cadeia, em que a voz de alguém da equipe (provavelmente, de um dos diretores) é inserida na narrativa, numa 

conversa entre cineasta e personagem. 
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Conclusão 

 

O objetivo deste trabalho foi partir do filme documentário longa-metragem brasileiro 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) 

para realizar uma reflexão que aproximasse os estudos no campo da história com o cinema, 

propriamente. Dessa forma, busquei uma análise da obra selecionada não apenas para estudá-

la com mais profundidade, mas também a enxergando como um trabalho artístico inserido em 

um contexto macro de história do cinema documentário no Brasil e, consequentemente, 

buscando um diálogo entre essa e outras obras cinematográficas. E, para fazer isso, abordei 

especialmente questões referentes à escala de abordagem e à construção dos personagens na 

elaboração da narrativa fílmica – ora privilegiando especificamente o filme de Caldas e Luna, 

ora buscando uma espécie de compreensão mais geral do documentarismo brasileiro. 

Assim, no primeiro capítulo, busquei evidenciar de que maneira surgiu o projeto para 

a realização de O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, traçando brevemente a 

trajetória das carreiras dos diretores Paulo Caldas e Marcelo Luna e as localizando dentro de 

um contexto maior da produção cinematográfica do Brasil a partir dos anos 1980 (período de 

início de carreira dos dois realizadores). Além disso, almejei mostrar de que maneira a 

temática desse filme nasce, ao mesmo tempo, marcada por uma complexa relação entre micro 

e macro. Embora a ideia da obra surja da percepção do potencial de exploração da história 

particular de Helinho (o Pequeno Príncipe), sua vasta quantidade de homicídios cometidos e a 

maneira banal como o mesmo lida com essas mortes, essa particularidade é naturalmente 

imbricada a um contexto maior do fenômeno da violência urbana em 

Recife/Pernambuco/Brasil – e que não é em momento algum desprezado pelos cineastas. 

Consequentemente, eu observo que há desde o princípio uma relação sintomática entre essas 

variações de escalas entre o micro e o macro – uma percepção que passo a ter de maneira 

mais acentuada durante o desenvolvimento da pesquisa, mas que aponta que essas questões 

estavam em jogo desde sempre (ainda que potencialmente).  

Depois desse percurso inicial, dediquei especial atenção especificamente à obra O rap 

do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Numa espécie de descrição densa (para usar 

aqui um termo da micro-história italiana que inspirou o nascimento desse trabalho), mergulhei 

no filme e, ao mesmo tempo, o descrevi e discuti as variações de escala no decorrer da 

narrativa fílmica. Nessa parte, procurei evidenciar de que maneira a obra tem seu 
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desenvolvimento traçado pelas nuances entre as trajetórias particulares de Helinho e 

Alexandre Garnizé e os diversos contextos pelos quais os personagens trafegam e as diversas 

temáticas que pautam as discussões da obra. Dessa maneira, fiz ver como esse documentário 

realiza os jogos de escalas apontados por Revel (1998) e como os personagens se 

movimentam por um vasto e múltiplo tecido social, numa relação de micropoderes (inclusive 

com o filme). 

Após esse mergulho no filme de Caldas e Luna, parti para uma perspectiva macro que 

busca inserir a obra em um contexto maior da produção do cinema documentário brasileiro 

nos séculos XX e XXI. Assim, dei uma breve pincelada na história do cinema nacional no 

final do século XIX e primeira metade de século XX para deter-me finalmente na produção 

documental do Cinema Novo, em meados do século do cinema. Ao fazer isso, busquei 

estabelecer uma comparação entre obras referenciais do documentarismo desse movimento 

cinematográfico e o filme aqui estudado, levando em consideração principalmente a questão 

da escala de abordagem. E o fiz sem desprezar as questões estéticas e de linguagem. Além 

disso, ao analisar os filmes, tive como um dos objetivos estabelecer uma conexão com um 

contexto maior – ou seja, enxergando o cinema como produção artística que está 

inerentemente ligada à questões mais “amplas”, como a realidade sociopolítica, econômica e 

cultural. 

Posteriormente, a partir de uma breve análise de obras anteriormente estabelecidas 

como recorte desta pesquisa (e descartadas enquanto tal no decorrer da mesma), realizei uma 

trajetória que foi do Cinema Novo ao cinema documentário brasileiro pós-Retomada, 

passando por obras dos anos 1980. E, mais uma vez, o fiz levando em consideração 

principalmente questões referentes à escala de abordagem. Importante ressaltar que ao fazer 

isso, mantive sempre como foco O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. E, mais 

do que isso, durante todo o meu trabalho enxerguei esse filme como uma obra única, 

particular, individual – ou seja, nunca como exemplificação de uma “realidade maior”. 

No terceiro capítulo, detive-me sobre questões referentes ao uso dos personagens na 

construção da narrativa fílmica. Para puxar essa discussão, embasei-me principalmente nos 

conceitos de personagens “tipos sociológicos” e “locutores auxiliares”, de Jean-Claude 

Bernardet (2003), e de personagens individualizadas. Ao fazer isso, mais uma vez estabeleci 

uma espécie de panorama comparativo que partiu principalmente do Cinema Novo, passando 

com especial atenção pelo filme Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1984), 
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mas, sobretudo, para atentar-me especialmente aos personagens de O rap do Pequeno 

Príncipe contra as almas sebosas. Todavia, ao focar nas análises individuais dos personagens 

do filme de Caldas e Luna, busquei não correr o risco de cair em meras rotulações 

classificativas de personagens. 

Portanto, ao discutir as questões referentes às personagens do filme eleito como objeto 

desta pesquisa, minha intenção principal foi perceber os papéis que esses personagens 

desempenham na narrativa fílmica, no sistema de elaboração discursiva da obra. Dessa 

maneira, levei em consideração não apenas os personagens (atores sociais), mas também 

questões referentes à atuação dos cineastas e a articulação entre produção cinematográfica e 

construção da narrativa fílmica, propriamente. Logo, ao falar de narrativa e das construções 

dos personagens na obra, abordei ainda as relações entre cineastas/câmera e a realidade, a 

montagem, o uso de trilha sonora, etc. Importante frisar que ao analisar especificamente a 

construção das personagens na narrativa fílmica, mais do que mero capricho, almejei 

principalmente compreender essas relações de micropoderes que se dão tanto nas relações dos 

próprios atores sociais com o mundo, quanto das relações dos mesmos para com os cineastas 

e sua equipe e das articulações feitas pelos realizadores do filme no uso desses personagens na 

narrativa fílmica. Consequentemente, volto a ressaltar que o mais importante aqui não foi 

realizar uma mera classificação desses personagens a partir de três categorias previamente 

estabelecidas, mas perceber como a forma como esses personagens se articulam e são 

articulados no sistema discursivo do filme é inerentemente indissociável dos jogos de escala 

que o filme realiza. 

Chegando finalmente ao término deste trabalho – que é muito mais um final 

delimitado do que um fim efetivo –, tenho algumas conclusões, evidentemente. Contudo, sigo 

ainda com algumas dúvidas e ganho outras tantas novas, como não poderia deixar de ser. 

Analisando a hipótese inicial aqui levantada de que o cinema documentário brasileiro 

contemporâneo (pós-Retomada) vive um momento de predileção pelo espaço da microanálise 

(do individual, do único, do particular, do singular, etc), percebo que isso não é um fato; não é 

algo que está tão dado ou posto como eu imaginava previamente. E, mais uma vez, ressalto 

que a vastidão de filmes documentários produzidos no Brasil desde a Retomada inviabiliza 

uma análise quantitativa ou qualitativa que dê conta desta resposta. Mas, se por um lado eu 

acreditava ver essa predileção pela “microanálise” ao menos em um recorte estabelecido (os 

vencedores das dez primeiras edições competitivas do É Tudo Verdade), findo esta pesquisa 

não muito certo dessa afirmação. 
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A meu ver, certa tendência do documentarismo nacional em abandonar o olhar 

globalizante, totalizante, macro em favor de uma escala de abordagem reduzida não é 

necessariamente uma característica marcante da contemporaneidade. Talvez, seja mais 

sensato dizer que a única afirmação contundente ao se falar de documentário brasileiro é que a 

grande quantidade de obras desse gênero cinematográfico produzidas na recente história do 

Brasil aponta uma imensa multiplicidade temática, estética, de experimentações, de 

metodologias de produção, etc. Dessa forma, há desde filmes mais “presos” ao modelo do 

documentarismo clássico do início do século XX até obras mais ousadas em termos de 

inovações e experiências – tanto de linguagem, quanto de modos de produção. E, dessa forma, 

diante de um cenário tão vasto e complexo, há espaço também para obras de perfil 

“microanalítico” – e, inclusive, com destaque. 

No que diz respeito ao apreço pelo espaço do micro, percebi que não necessariamente 

Cabra marcado para morrer pode ser considerado o “marco” para esse movimento de 

redução de escala. Como apontado nesse trabalho, há exemplos anteriores ao filme de 

Coutinho que poderiam ser classificados como microanalíticos (como, para ficar em um único 

exemplo, o também citado Di-Glauber). E uma análise mais ampla, que buscasse trabalhar 

com um universo maior de filmes, muito provavelmente indicaria novas exemplificações. E 

por que falo isso? Porque acredito que Cabra marcado para morrer é sim um dos grandes 

filmes do documentarismo brasileiro – aliás, o mais importante, segundo eleição feita pelo É 

Tudo Verdade –, mas, apesar disso, acho que buscar aqui qualquer tipo de marco seria 

contradizer toda a proposta deste trabalho. 

Assim, prender-me numa análise dicotômica que visa classificar rigidamente um filme 

como “microanalítico” ou “macroanalítico” pareceu-me um grande equívoco. Cair nesse 

binarismo seria reduzir os filmes meramente para que os mesmos pudessem atender a minha 

hipótese, “espremendo-os” em duas gavetas distintas de acordo com as exigências de minha 

pesquisa. Mais do que isso, deter-me nessa lógica quase maniqueísta seria cometer o crime de 

etiquetar os filmes com rótulos que serviriam única e exclusivamente a mim, num ato de 

tremendo desrespeito ao trabalho de cineastas tão importantes para a história do cinema 

documentário no Brasil e ao legado de filmes muitas vezes maravilhosos. Além disso, seria 

um ato que reduziria as possibilidades de um debate mais complexo nesta pesquisa. Porém, 

felizmente, foram erros percebidos a tempo, permitindo-me uma mudança de traçado dentro 

desta pesquisa. 
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Dessa forma, ao invés de preocupar-me em classificar documentários como 

“microanalíticos” ou “macroanalíticos”, pareceu-me muito mais interessante analisar de que 

maneira se dão as relações entre o micro e o macro (as variações de escala), partindo 

especialmente de uma determinada obra. E, arrisco afirmar, todos os filmes documentários 

contam com uma complexa relação de contextos, de jogos de escala. Aliás, todo filme é uma 

produção ao mesmo tempo isolada e inserida em um contexto maior – quer queira ou não. 

Porém, analisando individualmente um filme (seja ele qual for), estamos sujeitos a nos 

deparar com essa variação de escalas de diversas maneiras: o espaço do individual como 

exemplificação de uma realidade maior; o mergulho naquilo que é particular como tentativa 

de compreensão do que é “universal”; o foco no que é único, mas que só pode ser visto como 

tal quando comparado com o todo; etc. 

Consequentemente, a escolha por um único filme como objeto de estudo surge não 

apenas como desejo de uma análise mais verticalmente aprofundada (embora relacionada com 

o contexto, como me parece ser o mais indicado para um trabalho que nasce inspirado em 

conceitos e discussões da micro-história), mas também pela própria necessidade de atentar-se 

às variações de escala dentro de um filme, particularmente. E, ao fazer isso partindo de O rap 

do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, penso aqui não mais sobre a necessidade de 

comprovar (ou não) a minha hipótese inicial de uma tendência micro-histórica do 

documentarismo brasileiro, mas no compromisso firmado de estabelecer um diálogo entre 

história e cinema. 

Mas, afinal, o que é aproximar o campo da história do campo do cinema? A que 

efetivamente esse trabalho se propôs e quais foram os resultados alcançados? O que fiz é 

história? Se for história, é história do cinema? Se sim, o que é fazer história do cinema? Quais 

as diferenças entre fazer história e aproximar história e cinema? E se De Certau questiona “o 

que fabrica o historiador quando ‘faz história’” (2000, p.45), que dizer do historiador quando 

faz história do cinema ou quando aproxima história e cinema? O que faz o historiador quando 

pensa o cinema? 

As perguntas são muitas e creio que as reflexões são necessárias. E se por um lado não 

consigo perceber nos cineastas-documentaristas brasileiros uma influência direta pelas 

discussões historiográficas do século XX e XXI, por outro não posso desprezar um interesse 

existente por parte desses diretores em realizarem filmes “históricos” ou obras que, ao falar do 

presente, olham para o passado e almejam transformações no futuro – como é o caso de O rap 
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do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas. Conversando com Paulo Caldas e Marcelo 

Luna, confirmei o que imaginava previamente: nenhum dos dois é conhecedor das discussões 

acerca da micro-história italiana. Contudo, isso não impediu que a obra desses diretores fosse 

capaz de fazer um movimento complexo dos espaços microanalíticos aos contextos macros. 

Evidentemente, trata-se aqui de um movimento que eu faço buscando essa leitura, mas era 

algo que existia previamente no filme (em potencial, ao menos). 

Além disso, ao buscar uma aproximação mais efetiva entre cinema e história, acredito 

que o que faço aqui especialmente é realizar uma análise possível desse filme ancorado em 

um arcabouço teórico-conceitual da disciplina da história. Acredito que qualquer objeto 

artístico (ou, mais ainda, qualquer produção humana, social) é passível de historicização. Da 

mesma forma, acredito que O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas poderia ser 

estudado a partir de qualquer disciplina (ou, pelo menos, de qualquer disciplina das ciências 

humanas). No entanto, aqui nesta pesquisa, o movimento que faço é de fazer uma leitura do 

filme a partir da história, ou seja, transformo o filme em uma fonte histórica e, ao historicizá-

lo, o leio a partir dos meus referenciais teóricos da história. 

O cinema e os filmes há muito tempo são fontes históricas. Nóvoa (2007) aponta essa 

relação desde meados do século XX. Aliás, se esse foi o século do cinema, nada mais natural 

que os historiadores viessem a abandonar o que Nóvoa chama de concepção positivista, para a 

qual a história se fazia apenas com documentos escritos – “o ponto de partida e de chegada 

para a reconstrução do fato histórico” (2007, p.68) – e buscassem novas fontes históricas, ou 

seja, inclusive no cinema, nos filmes. De acordo com o autor, “o grande pioneiro na tentativa 

de relacionar o estudo dos filmes ao da história foi o alemão Kracauer, no imediato pós-

Segunda Guerra Mundial” (2007, p.77), mas foi apenas nos anos 1960 e 1970 que o filme 

passou a ser encarado efetivamente como fonte histórica. E o principal historiador responsável 

por isso foi Marc Ferro, 

 

não por acaso, historiador da Primeira Guerra Mundial e da Revolução 

Russa, no bojo de um movimento científico e cultural que trazia, em alguma 

medida, os reflexos do movimento cinematográfico da Nouvelle Vague, que, 

junto com outros movimentos que aparecem no pós-guerra – como o neo-

realismo italiano ou o cinema novo brasileiro –, consolida definitivamente o 

cinema, já não mais apenas como fonte de divertimento, mas como 

expressão artística a mais completa. (NÓVOA, 2007, p.68). 
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Apesar de não ser exatamente uma novidade, as relações entre cinema e história ainda 

compõem um campo por vezes nebuloso para os historiadores. Parece-me que alguns 

historiadores brasileiros estão em um movimento intenso para os estreitamentos desses laços 

principalmente desde os anos 1980. Porém, me parece também que trabalhos como este a que 

me propus fazer esbarram em barreiras que muitas vezes insistem em permanecerem de pé. 

Assim, sendo um jornalista estudioso de cinema que se aventurou pelo campo da história 

(realizando um mestrado em um programa de pós-graduação em história, mas estudando 

cinema), deparei-me ao mesmo tempo com uma relação que era nova para mim (ao menos, 

em termos de conceitos e leituras mais aprofundadas), mas, ao mesmo tempo, que me aponta 

evidências de uma não superação de preconceitos entre os próprios historiadores sobre os 

limites da história enquanto campo de conhecimento e até mesmo de metodologias ou modos 

de se fazer história. 

Por exemplo, vejo uma dificuldade ainda insistente em determinados historiadores em 

“aceitar” filmes como fontes historiográficas. Meneses aponta que a história está à margem 

dos trabalhos realizados em outros campos das ciências humanas e sociais “no que se refere 

não só a fontes visuais, como à problemática básica da visualidade” (2003, p.20). Em geral, os 

historiadores têm como objetivo principal utilizar as imagens baseadas em informações 

históricas externas a elas, ou seja, não necessariamente produzem “conhecimento histórico 

novo a partir dessas mesmas fontes visuais” (2003, p.20). Em muitos casos, prevalece o uso 

ilustrativo da imagem, ou seja, “o papel que ela desempenha é o de mera confirmação muda 

de conhecimento produzido a partir de outras fontes ou, o que é pior, de simples indução 

estética em reforço ao texto” (2003, p.21). 

Portanto, um filme não pode ser visto apenas como uma espécie de ilustração ou 

exemplificação de constatações feitas por análises em outras fontes (sobretudo, documentos 

escritos), mas deve ser visto também como uma fonte histórica, propriamente. Um filme é 

mais do que “reflexo” de uma “realidade” ou de uma “sociedade” ou de uma “cultura”. Um 

filme é – antes de tudo – um filme e, portanto, uma produção humana que pode ser vista como 

porta de entrada para se estudar história, a “realidade”, a “sociedade”, a “cultura”. Como 

afirma Barros (2007, p.18), o cinema é mais do que “meio” ou “objeto” de estudo, é “sujeito” 

da história; é “agente” da história. Afinal, toda obra cinematográfica é portadora de indícios 

da sociedade que a produziu. Logo, os filmes devem ser tratados como “fontes históricas” que 

carregam em si “ideologias, imaginários, relações de poder, padrões de cultura” (2007, p.23); 

“revela imaginários, visões de mundo, padrões de comportamento, mentalidades, sistemas de 
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hábitos, hierarquias sociais cristalizadas em formações discursivas, e tantos outros aspectos 

vinculados à de uma determinada sociedade historicamente localizada” (2007, p.24); o filme 

“sempre [...] estará sendo produzido dentro da História e sujeito às dimensões sociais e 

culturais que decorrem da História – isto independe da vontade dos que contribuíram e 

interferiram para a sua elaboração” (2007, p.26). 

Interessante que ao falar sobre a relação entre cinema e história, Barros (2007, p.37) 

chama a atenção para a necessidade de explorar não apenas o que está (ou não está) 

intencionalmente no filme, como aquilo que é não intencional. E, ao falar disso, ele cita a 

necessidade de uma “análise intensiva” ou de uma “descrição densa” do filme – ou seja, 

características da metodologia dos micro-historiadores e que também cabem aqui (e em tantos 

outros lugares). “Trata-se, então, de direcionar atenção e método para aspectos casuais, 

detalhes, indícios, dimensões da realidade fílmica da qual frequentemente não se apercebem 

mesmo os profissionais envolvidos com a sua produção” (2007, p.37). Pretensão que tive ao 

escolher analisar mais detalhadamente O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas – 

e que espero ter alcançado. 

Acredito que um historiador que deseja se aventurar pelo campo do cinema ou 

qualquer pesquisador da área do cinema que busque uma aproximação com a história deve 

atentar-se ao que Nóvoa alerta, ou seja, deve  

 

estudar a história pelo cinema e vice-versa [...] sem negar a importância dos 

aspectos estéticos dos produtos cinematográficos e as especificidades de suas 

linguagens e signos, mas concebendo a forma como uma expressão dialética 

do conteúdo, e o conteúdo, sem possibilidade de separação cartesiana da 

forma, sendo determinado por ela também. (NÓVOA, 2007, p.58). 

 

Esse foi um compromisso que busquei e acredito ter conseguido. Aliás, arrisco dizer 

que talvez seja a grande aproximação entre história e cinema neste trabalho. Ao me debruçar 

sobre O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, buscando analisá-lo dentro de um 

contexto maior da produção do documentarismo brasileiro nos séculos XX e XXI, o fiz 

principalmente a partir de questões de linguagem. Creio que logrei analisar questões estéticas 

como indissociáveis de questões históricas, de contextos sociais, econômicos, políticos, 

culturais, etc. E espero principalmente ter conseguido fazer isso sem cair na perigosa 
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pretensão de buscar uma linearidade homogênea da “história do cinema documentário no 

Brasil”. 

Ricouer (2000) afirma que narrativa é a síntese do heterogêneo, a sintetização de 

eventos dispersos. Logo, a apresentação narrativa desta pesquisa é uma construção que ordena 

eventos dispersos e o faz não apenas por uma necessidade de coerência discursiva, mas, em 

princípio, porque – como afirma Certeau (2000) – não existe nenhum objeto naturalmente 

histórico. A história é antes de tudo uma produção histórica, um fazer-se histórico. Logo, as 

fontes são construídas; os recortes são sempre arbitrários. Ponto de vista que é compartilhado 

também por Mink (2001), que afirma que os objetos em si não possuem sentido, ou seja, que 

são os pesquisadores que atribuem sentido a seus objetos. Logo, não existe significado 

inerente aos eventos. Existe significado na constituição de sentido pela narrativa. E foi o que 

fiz aqui, ao estudar O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas com um olhar de 

historiador. 

O que determina o fazer historiográfico é o problema histórico e não a natureza das 

fontes. Logo, como afirma Meneses, “não são [...] documentos os objetos da pesquisa, mas 

instrumentos dela: o objeto é sempre a sociedade” (2003, p.28).  Assim, o que fiz aqui foi 

escolher uma obra cinematográfica específica e, a partir da mesma, relacioná-la com outras e, 

então, refletir sobre questões que me são caras neste trabalho. E, ao fazer isso, tenho 

consciência de que inevitavelmente realizo um recorte de certa forma arbitrário das fontes e 

construo uma narrativa, uma apresentação dos resultados desta pesquisa. E isso, 

evidentemente, não significa cair na armadilha do debate por vezes insuperável das 

comparações entre história e ficção, história e literatura – assim como dos debates 

documentário x ficção, que insistem em nunca ter fim e muitas vezes caem numa 

circularidade tautológica. Particularmente, prefiro enxergar a história como um trabalho que 

se dá com pretensão de verdade, ainda que uma verdade construída, supostamente superável 

e/ou provisória. E foi a busca por uma “verdade” que me guiou nestas reflexões aqui 

estabelecidas. 

Além disso, acredito que a pesquisa não é apenas o que se pode fazer, mas também o 

que se pôde fazer. Dessa forma, a pesquisa aqui realizada tem seu fim delimitado por uma 

escrita (narrativa) que – por diversos motivos – exige um fim. Um final como delimitação 

imposta e que reprime um desejo de continuidade, mas, ainda assim, um fim. E se o processo 

constitutivo do historiador não é linear – como afirma Mandelbaum (2001) – e a história é um 
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evento narrativo, friso, portanto, que nas ciências humanas, de forma geral, o mais importante 

não são as conclusões, mas a articulação das ideias postas na pesquisa; a relação com as 

fontes; a estruturação argumentativa – conforme aponta Gallie (2001). 

Portanto, questiono-me: a conclusão é a compreensão de uma ação ou é o 

encerramento de uma ação? Há conclusão em história? Prefiro acreditar que não. Meu desejo 

é de que esta pesquisa (ou a narrativa aqui apresentada) seja apenas uma conclusão provisória. 

Independente do que eu venha a fazer posteriormente à defesa desta dissertação, sei que este 

trabalho é apenas parte de uma trajetória particular enquanto pessoa, pesquisador e 

historiador. Pouco me importa no momento pensar se prosseguirei com esta pesquisa em 

algum momento posterior da minha vida ou a “deixe de lado”, definitivamente (se é que isso é 

possível). De uma forma ou de outra, sei que carregarei para o resto de minha vida reflexões e 

conhecimentos elaborados nesse período de dois anos – assim como deixarei muita coisa para 

trás no caminho, por se assim dizer. E da mesma forma como carrego em mim estudos de 

outros autores, espero que esta pesquisa possa ser o pontapé ou a continuidade de reflexões de 

terceiros. Por mais modesto que seja este trabalho, não o poderia realizar sem ter uma mínima 

pretensão de estar contribuindo para algo maior: uma aproximação cada vez mais efetiva entre 

cinema e história; uma valorização do cinema documentário brasileiro ou dos estudos de 

história do cinema no Brasil. 

Ricouer afirma que “fazemos a história e fazemos história porque somos históricos” 

(2007, p.300), logo, ao pensar sobre o que há de história em meu trabalho ou o que aproxima 

o cinema e a história aqui, acredito que esta é uma pesquisa historiográfica em princípio 

porque há pretensão de que assim o seja. Contudo, apenas intenção histórica não faz com que 

um trabalho seja historiográfico. Logo, volto a afirmar, acredito que aproximo cinema e 

história ao olhar para O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas como fonte 

histórica; ao historicizar questões estéticas ou de linguagem; ao inserir esse filme em um 

contexto macro de história do cinema documentário no Brasil e relacioná-lo com demais 

produções cinematográficas; ao partir de alguns conceitos caros à história para guiar a análise 

pretendida; e tantas outras coisas mais. 

Assim, não tenho dúvidas de que esse é um trabalho que carrega em si muitas 

fragilidades. Acredito que o grande ponto fraco desta dissertação seja justamente a dificuldade 

de estabelecer uma discussão mais aprofundada e contundente acerca de teoria da história, de 

conceitos historiográficos (ou mesmo das ciências humanas, de maneira geral). No entanto, 
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por outro lado, creio que ao trabalhar com um tema de certa forma marginal (ao menos, 

dentro da história) e que esbarra em nebulosas questões de fronteiras ao se falar de disciplinas 

ou campos do conhecimento, o ponto forte aqui seja uma aproximação efetiva entre cinema e 

história. Portanto, finalizo este trabalho consciente de que o mesmo é uma singela 

contribuição nos estudos de cinema e história no Brasil, mas, apesar disso, sinto-me de certa 

forma satisfeito com o resultado e desejoso de que este seja apenas o despertar para novos 

trabalhos sobre a relação cinema/história e uma continuidade em termos de pesquisas em 

cinema-história em todo o mundo.  
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APÊNDICE 

Apêndice 1 – Filmes citados. 

1. Rio, 40 graus (Nelson Pereira dos Santos, 1955); 

2. Rio zona Norte (Nelson Pereira dos Santos, 1957); 

3. Arraial do Cabo (Paulo César Saraceni, 1959);  

4. O mestre de Apipucos (Joaquim Pedro de Andrade, 1959); 

5. O pátio (Glauber Rocha, 1959); 

6. O poeta do castelo (Joaquim Pedro de Andrade, 1959);  

7. Aruanda (Linduarte Noronha, 1960);  

8. Os cafajestes (Ruy Guerra, 1962); 

9. Cinco vezes favela (Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de 

Andrade e Leon Hirszman, 1962); 

10. O pagador de promessas (Anselmo Duarte, 1962); 

11. Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1963); 

12. Garrincha: alegria do povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1963);  

13. Maioria absoluta (Leon Hirzman, 1964);  

14. Mauro, Humberto (David Neves, 1964);  

15. Amazonas, Amazonas (Glauber Rocha, 1965);  

16. O circo (Arnaldo Jabor, 1965);  

17. O desafio (Paulo César Saraceni, 1965); 

18. Viramundo (Geraldo Sarno, 1965);  

19. Bethânia bem de perto: a propósito de um show (Júlio Bressane, 1966);  

20. Documentário (Rogério Sganzerla, 1966);  

21. Maranhão 66 (Glauber Rocha, 1966);  

22. Opinião pública (Arnaldo Jabor, 1967); 

23. 1968 (Glauber Rocha, 1968);  

24. Brasília: contradições de uma cidade nova (Joaquim Pedro de Andrade, 1968);  

25. HQ (Rogério Sganzerla, 1969); 

26. Nelson Cavaquinho (Leon Hirszman, 1969);  

27. O país de São Saruê (Vladimir Carvalho, 1971); 

28. Di-Glauber (Glauber Rocha, 1977); 

29. Frustrações: isto é um super-8 (Paulo Caldas, 1981); 

30. Imagens do inconsciente [trilogia] (Leon Hirszman, 1983-1986); 
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31. Mato eles? (Sérgio Bianchi, 1983); 

32. Morte no Capibaribe (Paulo Caldas, 1983);  

33. Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1984); 

34. Jango (Silvio Tendler, 1984); 

35. Nem tudo são flores (Paulo Caldas, 1985);  

36. O bandido da sétima luz (Paulo Caldas, 1987); 

37. Chá (Paulo Caldas, 1987); 

38. Ilha das Flores (Jorge Furtado, 1989); 

39. Dias melhores virão (Cacá Diegues, 1990); 

40. Ópera cólera (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 1992); 

41. O vagabundo faixa-preta (Simião Martiniano, 1992); 

42. Carlota Joaquina: princesa do Brasil (Carla Camurati, 1995); 

43. Baile perfumado (Lírio Ferreira e Paulo Caldas, 1997); 

44. O Velho: a história de Luiz Carlos Prestes (Toni Venturi, 1997);  

45. Como nascem os anjos (Murilo Salles, 1998);  

46. Geraldo Filme (Carlos Cortez, 1998); 

47. Nós que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo Masagão, 1998); 

48. A pessoa é para o que nasce (Roberto Beliner, 1998); 

49. Simião Martiniano: o camelô de cinema (Clara Angélica e Hilton Lacerda, 1998); 

50. Fé (Ricardo Dias, 1999);  

51. Notícias de uma guerra particular (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999);  

52. Orfeu (Cacá Diegues, 1999);  

53. Babilônia 2000 (Eduardo Coutinho, 2000);  

54. A negação do Brasil (Joel Zito Araújo, 2000);  

55. O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 

2000); 

56. Barra 68: sem perder a ternura (Vladimir Carvalho, 2001);  

57. Amarelo manga (Cláudio Assis, 2002);  

58. Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002);  

59. Ônibus 174 (José Padilha, 2002);  

60. Rocha que voa (Eryk Rocha, 2002);  

61. Um passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2003);  

62. O prisioneiro da grade de ferro: auto retratos (Paulo Sacramento, 2003);  

63. 33 (Kiko Goifman, 2004);  
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64. A alma do osso (Cao Guimarães, 2004);  

65. Fala tu (Guilherme Coelho, 2004); 

66. Glauber, o filme: labirinto do Brasil (Silvio Tendler, 2004);  

67. Quase dois irmãos (Lúcia Murat, 2004);  

68. Aboio (Marília Rocha, 2005); 

69. Árido movie (Lírio Ferreira, 2005); 

70. Cinema, aspirina e urubus (Marcelo Gomes, 2005); 

71. Favela rising (Jeff Zimbalist e Matt Mochary, 2005); 

72. Baixio das bestas (Cláudio Assis, 2006); 

73. Caparaó (Flávio Frederico, 2006); 

74. Estamira (Marcos Prado, 2006);  

75. Cartola: música para os olhos (Lírio Ferreira e Hílton Lacerda, 2007); 

76. Deserto feliz (Paulo Caldas, 2007); 

77. Santiago (João Moreira Salles, 2007); 

78. Tropa de elite (José Padilha, 2007); 

79. O homem que engarrafava nuvens (Lírio Ferreira, 2009); 

80. Tropa de elite 2: o inimigo agora é outro (José Padilha, 2010); 

81. Febre do rato (Cláudio Assis, 2011); 

82. País do desejo (Paulo Caldas, 2012).  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Capa do jornal Diário de Pernambuco de 24 de janeiro de 1998. 
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Anexo 2 – Entrevista com Helinho, publicada no jornal Diário de Pernambuco em 24 de 

janeiro de 1998. 
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