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RESUMO 

O presente trabalho busca investigar a abordagem prisional tratada no documentário O 

Prisioneiro da Grade de Ferro (2004), do diretor Paulo Sacramento e no filme Carandiru 

(2001) de Hector Babenco. O estudo almejou identificar as características e semelhanças. 

Sendo feito pelas temáticas: trabalho, saúde, violência e drogas. As técnicas de pesquisa 

utilizadas são o levantamento bibliográfico, análise de conteúdo e a análise fílmica. Para dar 

conta desta proposta, foi abordada a questão penitenciária e um breve histórico do surgimento 

do cinema no mundo e no Brasil.  

Palavras-chave: Penitenciária. Cinema. Documentário. 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to study the approach that the prisons are treated in the documentaries 

―The Prisoner of the Iron Bar‖ (2005), directed by Paulo Sacramento and ―Carandiru‖ (2001), 

by Hector Babenco. The study had as objective to identify their characteristics and 

similarities, being done by the themes: work, health, violence and drugs. The research 

techniques utilized were bibliographic research, analysis of the content and filmic analysis. To 

handle this proposal, the penitentiary question and a brief résumé of the emergence of the 

cinema on Brazil and the world were approached. 

Key-words: Prision. Documentary. Cinema. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é tentar estabelecer relações entre as narrativas ficcionais e 

documentárias de produtos audiovisuais sobre a extinta Casa de Detenção de São Paulo, o 

Carandiru. A pesquisa parte da análise de três objetos de estudo, o Livro Estação Carandiru de 

Drauzio Varella, o filme  Carandiru do cineasta Hector Babenco e, por fim, o documentário O 

Homem da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento. Nossa proposta inicial era analisar o projeto 

de reinserção social que existe dentro do Presídio Central de Santa Maria, Projeto Arte Livre: 

Marcando o Futuro. No entanto, não encontramos subsídios suficientes para construir uma 

análise. Como o foco do projeto era relacionar o sistema prisional com a comunicação, partiu-

se da ideia de trabalhar com o Carandiru, o qual já foi em meados anos 80 e 90, considerado o 

maior presídio do Brasil, abrigando em média 7.200 apenados. A penitenciária foi desativada 

em 2002 e no dia 8 de dezembro daquele ano o Carandiru foi implodido.                                              

Em 1989, o médico oncologista, Drauzio Varella iniciou na Casa de Detenção de São Paulo 

um trabalho voluntário de prevenção à AIDS
1
. Esse trabalho incluiu pesquisas 

epidemiológicas sobre a prevalência do HIV
2
, palestras educativas para a população 

carcerária, gravação de vídeos, edição de um jornal de circulação restrita à penitenciária e 

atendimento aos doentes.               

Boa parte desses dez anos de convivência semanal foi registrado em Estação Carandiru, 

um livro que só pôde ser escrito graças à condição de médico do autor. Varella não adota um 

ponto de vista médico, enfoque de especialista. Ele conduz o relato em função da proximidade 

direta que estabeleceu com as pessoas a quem se refere, os apenados e funcionários da 

penitenciária. Baseado no livro de Drauzio foi realizado em 2002 o filme Carandiru, sob a 

direção do cineasta Hector Babenco. O filme relata trechos que Varella descreve em seu livro 

sobre as histórias contadas e vividas junto aos apenados e carcereiros, sendo uma transposição 

do livro em imagens.       

A ação se passa antes e depois do Massacre de 1992, como ficou conhecida a grande 

rebelião que os apenados provocaram dentro deixando 111 mortos. O cineasta selecionou 

várias histórias de acordo com seus critérios cinematográficos, transformando o filme em uma 

                                                           
1
 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

2
 Vírus da Imunodeficiência Humana 
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narração descritiva em vários plots
3
. Muitos trechos relatados no livro não foram colocados 

no filme, que tem como ênfase mostrar a realidade das penitenciárias brasileiras e o cotidiano 

dos apenados.  

Alguns anos depois do massacre, foi lançado o documentário O Prisioneiro da Grade de 

Ferro. O diretor Paulo Sacramento, entrega sua câmera aos personagens principais do filme: 

os apenados. Eles relatam sua dura realidade do dia-a-dia. As filmagens aconteceram por um 

determinado tempo, relatando desde o amanhecer até o último minuto do dia. Suas brigas, 

mortes, exposição de drogas, salas de aula, pavilhões, o trabalho dos agentes penitenciários, 

foram relatados no documentário. No livro Estação Carandiru, Drauzio Varella narra as 

histórias que lhe foram contadas por um grupo de apenados que conviveu durante sua 

passagem na penitenciária. Homens como Zico, Deusdete, Ezequiel, Moacir, Majestade entre 

outros. Drauzio trata das relações sociais dos apenados, como a sexualidade (visitas íntimas, 

relações sexuais com os travestis), a questão médica (das doenças ao suicídio), a segurança na 

cadeia (vigilância e carcereiros), o respeito do sistema por uns e outros e as atividades da 

cadeia (esporte e trabalho). 

Sua experiência como médico não fora suficiente para compreender o seu papel na 

cadeia, o que só aconteceu através de observação cuidadosa e do contato com alguns dos 

presos. Naquele espaço, acentua-se a precariedade de condições para prevenção e tratamento 

de doenças, que se proliferam de forma vertiginosa. Ao mesmo tempo, Drauzio passa por 

situações inéditas que demonstram o grau de contravenção dentro da cadeia, onde uma 

recomendação de Biotônico Fontoura pode ajudar a manter o esquema de fabricação de pinga 

nas celas, pelo qual o líquido é misturado à famosa cachaça maria-louca.        

As dificuldades para lidar com a epidemia de AIDS, por exemplo, eram maiores do 

que quaisquer outras dificuldades de compreensão ou inclusão naquele sistema social. 

Também era característica daquele sistema a precariedade de condições físicas e sanitárias 

que propiciavam o aumento do número de infectados, além das relações estabelecidas entre os 

presos que permitiam ora a promiscuidade, ora as consequências das brigas entre os mesmos. 

Para, cerca de 7000 presos, Drauzio contava com uma equipe de dez médicos apenas. Assim, 

não seria possível que se tratasse daquela demanda sem a ajuda dos próprios presos na 

                                                           
3
 PLOT: Dorso dramático do roteiro, núcleo central da ação dramática e seu gerador. Segundo os teóricos 

literários, uma narrativa de acontecimentos, com a ênfase incidindo sobre a casualidade. 



 

 

10 

 

                                                                                                                                                

 

execução de tarefas de enfermagem, especialidade esta que parte dos presos criou no presídio. 

Neste caso, Drauzio pôde contar com a estrutura social e penal criada pelos presos e, menos, 

com a estrutura em vigência. A respeito dos funcionários, por exemplo,  Drauzio descreve 

como os vigilantes, carcereiros e policiais resistem à entrada de qualquer estranho e, assim, 

dificultam seu trabalho.  

O médico Drauzio Varella finaliza o livro descrevendo o massacre de outubro de 

1992, na casa de Detenção de São Paulo, iniciado após uma briga com apenados. A partir 

deste momento mais uma rebelião acontecia, desta vez com um trágico número de mortos. 

Segundo a Polícia Militar, que invadiu o pavilhão 9  disparando tiros, o total foi de 111 

mortos. Segundo os apenados este número foi bem maior.  

O filme Carandiru, o diretor Hector Babenco transcreve suas cenas baseadas no livro 

―Estação Carandiru‖, de Drauzio Varella. O filme inicia em um clima tenso, com dois 

detentos, Lula e Peixeira acertando contas no corredor do presídio. Outro detento, Nego Preto, 

conhecido por ser uma espécie de juiz para desavenças internas consegue manter a calma 

entre os apenados, para dar as boas-vindas ao médico Drauzio, que está disposto a trabalhar 

na prevenção da AIDS. O médico ao entrar na casa de detenção se depara com grandes 

problemas: superlotação, falta de assistência, doenças como tuberculose, leptospirose e a 

AIDS. O Carandiru será um grande desafio para este médio, mas com alguns meses de 

convivência, Drauzio perceberá que nem todos os internos são figuras demoníacas. Ele é a 

prova que existe solidariedade e organização dentro de uma penitenciária. 

Paulo Sacramento roteirizou O Prisioneiro da Grade de Ferro, um ano antes da 

desativação do presídio. O documentário retrata a realidade do sistema carcerário brasileiro, 

em um momento em que suas condições eram desumanas, dentro dos limites de 

aceitabilidade. Conhecer como um apenado cumpre sua pena foi um dos objetivos deste 

documentário, que se aprofunda no convívio cotidiano para entender a influência da 

instituição repressora sobre a pessoa detida. 

A partir da descrição dos objetos de estudo, a pesquisa vai tentar restabelecer 

semelhanças e diferenças entre a narrativa ficcional de Drauzio Varella, e os audiovisuais 

produzidos sobre a Casa de Detenção, Carandiru (2002), e o Prisioneiro da Grade de Ferro 

(2003). A ideia é buscar uma maior compreensão sobre o universo prisional através do 
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cinema, analisando a forma com que cada um dos audiovisuais aborda a temática e, 

estabelecer relações entre o documentário e o filme. Busca-se por fim, um entendimento sobre 

a abordagem de cada um. 

Um dos maiores motivos por escolher pesquisar sobre o Carandiru foi a curiosidade 

em saber como o cineasta Hector Babenco roteirizou as cenas escritas por Drauzio em 

imagens, e dentro da temática não poderia deixar de fazer uma análise comparativa com o 

diretor Paulo Sacramento, que confiou nos apenados deixando sua ferramenta de trabalho, a 

câmera, com o objetivo de registrar o cotidiano de uma penitenciária.  
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2 SISTEMA PRISIONAL 

Afim de melhor entendermos a questão prisional abordada no filme o no documentário 

abordaremos a história e surgimento das prisões no mundo. 

2.1 HISTÓRIA DAS PRISÕES  

Para melhor compreensão do Carandiru, é necessário abordarmos o tema Prisão. De 

acordo com Silva (2008, p. 10) ―nas primeiras prisões e casas de forças, a pena era aplicada 

como detenção perpétua e solitária em celas muradas. Contudo, no século XVII a pena 

privativa de liberdade foi reconhecida como substituta da pena de morte‖. Ele acrescenta que 

As instituições penais originaram-se por exigência do próprio homem, pela 

necessidade de um ordenamento coercitivo que assegurasse a paz e a 

tranquilidade em sua convivência com os demais seres humanos. Trata-se de 

uma imposição do próprio relacionamento inerente ao contrato social. 

(CANTO, 2000 apud SILVA, 2008 p.10). 

 

A penitenciária, segundo Miranda (2009) citado por Giorgi (2006), nasceu e se 

consolidou como instituição subalterna à fábrica, sendo, portanto, um mecanismo pronto a 

atender às exigências do sistema de produção industrial. Em função disso, Miranda ressalta 

que: 

A penitenciária, deve-se forjar uma nova categoria de indivíduos, indivíduos 

predispostos a obedecer, seguir ordens e respeitar ritmos de trabalho 

regulares, e, sobretudo que estejam em condições de interiorizar a nova 

concepção capitalista do tempo como medida do valor e do espaço como 

delimitação do ambiente de trabalho (GIORGI, 2006 apud MIRANDA, 2009, 

p. 91). 

 

A partir desta reflexão, as prisões foram utilizadas com o intuito de: 

abrigar o pobre ―desocupado, ocioso‖, na verdade o trabalhador – 

desempregado, faminto, insurreto, previamente condenado, sem apelação, e 

jogando na vala comum da gentalha, alheia aos ensinamentos dos céus e 

rebelde à lei, enfim, a população que habita o mundo das ―classes perigosas‖ 

(PINASSI, 2006, apud MIRANDA, 2009, p.90). 
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Foucault, (1997), citado por Crosselli (2009, p. 88) afirma: ―As prisões surgiram como 

uma forma de manutenção da lei e ordem, de novo paradigma para a legitimação do poder 

estatal
4
‖. Sendo assim, as prisões ganham força no século XVIII. 

 

2.2 AS PRISÕES NO SÉC. XVIII 

 

De acordo com Foucault (1997), a prisão suprime a liberdade, assim como a guilhotina 

suprime a vida. O suplício é uma técnica usada em meados do século XVII e XVIII para 

obrigar condenados a assumirem seus crimes e serem castigados pelo mal que cometeram à 

sociedade. Em função disso, 

o suplício é uma técnica e não deve ser comparado aos extremos de uma 

raiva sem lei. Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer a três critérios 

principais: em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento 

que se possa, se não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e 

hierarquizar, a morte é um suplício na medida em que ela não é simplesmente 

privação de direito de viver (FOUCAULT, 1997, p. 31). 

 

Foucault destaca que o suplício faz parte de um ritual
5
, tendo como função ―purgar‖ o 

crime, destinando-se pelas marcas de cicatrizes que são deixadas no corpo do condenado.  

Através do suplício busca-se a verdade do crime e ostentar a punição, sendo o povo o 

personagem principal. Os protestos contra os suplícios iniciaram na metade do século XVIII, 

como forma da proibição contra a crueldade que era feita através destes. Para Foucault, 

é preciso punir de outro modo: eliminar esta confrontação física entre 

soberano e condenado, esse conflito frontal entre a vingança do príncipe e a 

cólera contida do povo, por intermédio do supliciado e do carrasco. O 

suplício tornou-se rapidamente intolerável. Revoltante visto da perspectiva do 

povo, onde ele revela a tirania, o excesso, à sede da vingança e o ―cruel 

prazer de punir‖ (FOUCAULT, 1997, p.63). 

 

Com o fim do suplício, a sociedade ganha maior número de delinquentes. Com isso, as 

prisões começam a ganhar força na sociedade. Segundo Foucault (1997), este período foi de 

                                                           
4
 Poder Estatal: Conjunto de relações sociais, impostas por estruturas organizadas ou por interesses pretendidos 

por uma parte da sociedade sobre outra.  
5
 Conjunto de cerimônias religiosas realizadas na França a partir do séc. XVII 
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grandes mudanças, de uma passagem da punição à vigilância, ou de uma criminalidade de 

sangue a uma criminalidade de fraude. 

Para Foucault (1997, p.136) ―prisão não reforma, fabrica delinquência e os 

delinquentes‖.  Seguindo na mesma linha de pensamento, Thompson (1991, prefácio a 1ª 

edição, p.XIX), acredita que ―a penitenciária não pode recuperar criminosos, nem pode 

recuperá-la para tal fim‖. De acordo com Thompson (1991), o trabalho penal é o aprendizado 

da própria virtude de trabalho, ele não se preocupa em reeducar os delinqüentes, e sim, 

agrupá-los em um meio definido. 

Contudo, Foucault (1997) ressalta, que a criminalidade se fundamenta em uma 

ilegalidade mais vasta. A partir da metade do séc. XVIII, a sociedade sentiu, com o aumento 

geral da riqueza, o crescimento demográfico, à qual as camadas populares estavam ligadas 

como condições de existência, e inversamente essa ilegalidade era um fator do aumento da 

criminalidade. 

De acordo com Thompson (1991), a Reforma Penitenciária tem como principal 

objetivo propiciar aos presídios condições de realizar a regeneração dos apenados, porém os 

recursos distribuídos para dentro dos presídios acabam tomando outros rumos dentro da 

sociedade. O autor destaca que, 

há a necessidade em definir estratégias e técnicas de punição, por isso surge 

uma luta contra o superpoder do soberano e a luta contra o infrapoder das 

ilegalidades conquistadas, a chamada Reforma Penal. Há séculos atrás a 

punição era olhar para o futuro, como técnica de prevenir, hoje a técnica 

usada, é tentar impedir. (THOMPSON, 1991, p. 105). 

 

Segundo Foucault (1997), constituir uma nova economia e uma nova tecnologia do 

poder de punir são razões essenciais da reforma penal do séc. XVIII, pois o fora da lei deve 

ser tratado com humanidade. 

2.3 O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

No Brasil, em 1769, foi construída a Casa de Detenção no Rio de Janeiro, a primeira 

prisão brasileira. De acordo com Dutra (2009, p. 69), ―naquela prisão, já naquela época, não 

havia separação de presos por tipo de crime. Ficavam juntos primários e reincidentes, os que 

praticavam crimes leves com os mais perigosos‖. 
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Segundo Dutra (2009), no séc. XVIIII surge um dos mais graves problemas que se 

mantém do sistema carcerário atual, a superlotação nas penitenciárias do Rio de Janeiro. 

O sistema prisional no Brasil é considerado o quarto entre os países mais violentos do 

mundo. O sistema carcerário passou por mudanças nas últimas décadas, referentes a inúmeros 

fatores sociais e econômicos.  

De acordo com Dutra (2009), os presídios distribuídos pelo Brasil não possuem 

estrutura para receber os delinquentes e a superlotação é um dos problemas mais graves. 

Quando sua capacidade é em abrigar cerca de 250 apenados, por exemplo, por falta de opção 

acaba-se abrigando o dobro. Devido à falta de estrutura física, o sistema carcerário torna-se 

impossível de ressocializar a vida dos apenados.  

Deputados federais e estaduais se reuniram, durante o período de oito meses em 2007, 

para visitar as principais penitenciárias das capitais brasileiras. Fez parte da comissão o 

Deputado Federal Paulo Pimenta que palestrou em Santa Maria sobre a CPI do sistema 

carcerário, no dia 22 de abril de 2010 e falou sobre a situação do sistema penitenciário: ―os 

apenados saem de dentro das cadeias mais revoltados, devido à falta de condições para uma 

moradia, as prisões passam por superlotação, não existe assistência de qualidade na área da 

saúde. Os agentes penitenciários exploram os apenados, e hoje há um comércio inflacionado 

nas cadeias‖. (Pimenta, 2010). 

No Brasil foi aprovada a Lei de Remição
6
, em 1984. A lei favorece o apenado que 

cumpre pena no regime fechado ou semi-aberto a remir, pelo trabalho, parte do tempo de 

execução da pena. A contagem é feita através de um dia de pena por três dias de trabalho.  A 

reincidência penal no Brasil é considerada como um número elevado em porcentagem, a cada 

10 apenados que cumprem pena, e quando é absolvido, 7 retornam para o presídio, em 

porcentagem este número vai para 67,2%
7
.  

Uma das maiores penitenciárias brasileiras a Casa de Detenção, o Carandiru, 

localizava-se em São Paulo, que em meados dos anos 90, abrigava cerca de 7200 apenados. 

Em outubro de 1992 uma briga iniciada com dois apenados que estavam no pavilhão 9, fez 

                                                           
6
 Lei de Execução Penal. Seção IV- Da Remição, Art. 126: O apenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semi-aberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. Art. 126        § 1º: a contagem do 

tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho. 
7
  Dados do Sistema Carcerário Brasileiro 
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com que a polícia militar interditasse o local, matando 111 homens. Ficou conhecido como o 

Massacre do Carandiru, e fez com que o médico da casa, o oncologista Drauzio Varella, que 

dedicou anos de trabalho, cuidando da saúde dos apenados, escrevesse um livro, contando 

detalhes sobre a questão penitenciária. 

Segundo Varella, alguns mistérios da vida no cárcere foram descobertos: 

Procuro mostrar a perda da liberdade e a restrição do espaço físico não 

conduzem à barbárie, ao contrário do que muitos pensam. Em cativeiro, os 

homens, como os demais grandes primatas (orangotangos, gorilas, 

chimpanzés e bonobos), criam novas regras de comportamento com o 

objetivo de preservar a integridade do grupo. Esse processo adaptativo é 

regido por um código penal não escrito (...), pagar a dívida assumida, nunca 

deletar o companheiro, visitar a visita alheia, não cobiçar a mulher do 

próximo, exercer a solidariedade e o altruísmo do recíproco, conferem 

dignidade ao homem preso. O desrespeito é punido com o desprezo social, 

castigo físico ou pena de morte. (VARELLA, 1999, p.10) 

 

Dentre os fatores que levam a corrupção nas cadeias, o principal são os baixos salários 

que os policiais militares, agentes penitenciários, médicos recebem. Segundo Varella (1999), 

é difícil não cair no mundo do crime estando dentro do regime penitenciário, mais difícil 

ainda é descobrir quem está envolvido com os presos. Segundo Varella, um funcionário de 

porta de cadeia não recebe o reconhecimento da sociedade:  

Há muitos guardas de presídio sérios, apesar da má fama da profissão, dos 

salários ridículos, do risco de contrair tuberculose, virar refém ou morrer na 

ponta de uma faca. Não fossem eles, seria impossível tocar a cadeia. 

(VARELLA, 1999, p.111) 

 

 Na sociedade de hoje, são muitas as pessoas que têm empregos em órgãos públicos. 

No sistema prisional, o índice de carcereiros
8
 é baixo referente ao número de apenados, 

relembrando a falta de incentivo público gera a baixa procura. Segundo Varella, 

seguindo a tradição do serviço público brasileiro, na detenção são muitos os 

servidores inativos e pouquíssimos nas funções produtivas. Além disso, a 

desvalorização da carreira de guarda de presídio provocou deserção de 

muitos homens experientes, forçando a contratação de jovens sem 

treinamento adequado.(VARELLA, 1999, p.111). 

  

                                                           
8
 Guarda de cárcere. (Minidicionário Luft). 
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Com a invasão do crack nas cadeias em meados de 1992, a situação apenas se tornou 

mais grave. A população carcerária cresce e a cocaína, que antes era a sensação nas prisões, 

hoje deu lugar ao crack. De acordo com Varella, a nova droga é feita artesanalmente, pelas 

mãos dos apenados: 

O processo de preparação é artesanal. Misturam cocaína com bicabornato de 

sódio ou amoníaco numa colher, em baixo da qual acendem um isqueiro, para 

aquecer e derreter a mistura. Quando esta se liquefaz, surge na superfície uma 

face oleosa que vai sendo empurrada para as bordas da colher com um palito 

de fósforo, para esfriar e se solidificar. A pedra resultante é fumada em 

cachimbos improvisados. (VARELLA, 1999, p.129) 

 

A ressocialização ganhou espaço dentro dos presídios há séculos passados, e até os 

dias atuais este tema é discutido pela sociedade. De acordo com Thompson: 

A partir do século passado, pelo menos, passou a merecer ênfase especial a 

meta reabilitação. Designada, indiferentemente, por terapêutica, cura, 

recuperação, regeneração, readaptação, ressocialização, reeducação e outras 

correlatas, ora é vista como semelhante à finalidade do hospital, ora como a 

da escola (THOMPSON, 1991, p.3 e 4) 

 

2.4 A TENTATIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

As penitenciárias no Brasil têm pouco suporte para criar projetos de reinserção social. 

O meio é escasso devido sua infraestrutura e também seus resultados são negativos conforme 

sua reabilitação. As condições dos presídios impedem uma reabilitação do condenado.  De 

acordo com Baratta (1990), 

Ressocialização é uma política em longo prazo, que entra vários aspectos em 

debate. Tratamento e ressocialização pressupõem uma postura passiva do 

detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da velha 

criminologia positivista que tinha o condenado um individuo anormal e 

inferior que precisava ser (re)adaptado à sociedade, considerando 

acriticamente esta como ―boa‖ e aquela como ―mal‖. Já o entendimento da 

reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e 

interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se 

reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão. 

(BARATTA, 1990, p 4).  

 

A falta de números em regeneração é dada através do sistema carcerário interno. 

Segundo Thompson, 
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O fracasso de um estabelecimento carcerário, quanto alvo reeducação, seja no 

Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Noruega, é atribuído, 

indefectivelmente, em sua maior parte, ao número deficiente de profissionais 

de tratamento (médicos, psicólogos, educadores, assistentes sociais) e à 

imperfeita instrução da guarda, no sentido de se preocupar mais em ajudar o 

preso a se reabilitar do que em cuidar da segurança e disciplina do 

estabelecimento. (THOMPSON, 1991, p. 17). 

 

Thompson completa sobre a falta de recursos em penitenciárias: 

Por mais de cento e cinquenta anos, atribui-se o insucesso da pena carcerária 

recuperadora a sovadas causas: deficiência de verbas, número reduzido de 

terapeutas, falta de qualidade dos guardas, arquitetura inadequada, 

características criminógenas dos internos e outras correlatas. (THOMPSON, 

1991, prefácio à 1 edição, p. XVIII). 

 

 A partir da falta de oportunidade no sistema carcerário, Baratta (1990) afirma, que 

nenhuma prisão é boa para a finalidade de trabalho. Algumas prisões são melhores e outras 

piores. 

         Segundo Baratta(1990), a política pública é quem define o sistema carcerário: 

 

Para una política de reintegración social de los autores de delitos, el objetivo 

inmediato no es solamente una cárcel "mejor" sino también y sobre todo 

menos cárcel. Se trata de considerar seriamente, como politica a corto plazo, 

uma drástica redicción de la aplicación de la pena carcelaria, así como llevar 

al mismo tempo al máximo desarollo las posobilidades ya existentes de 

régimen carcelario aberto y de realización de los derechos del detenido a la 

instrucción, al trabajo y a la assistência, a la vez que desarrollas más estas 

possibilidades em el plano legislativo y administrativo
9
. ( BARATTA, 1990, 

p. 3) 

 

Dentre as dificuldades de ressocializar, encontra-se a negatividade na sociedade em 

aceitar. De acordo com Baratta (1990), as oportunidades de ressocialização dos apenados 

seguirão sendo mínimas, pois não se pode separar pessoas e ao mesmo tempo querer 

reintegrá-las. 

A ressocialização vem de uma estrutura social, nos mais diversos segmentos sociais. 

Segundo Alvino Augusto de Sá citado por Baratta (2002), a reintegração social é um processo 

                                                           
9
  Para uma política de reinserção social dos autores de delitos, o objetivo imediato não é apenas uma prisão 

―melhor‖, mas também e, sobretudo menos prisão. Trata-se seriamente como uma política de curto prazo, uma 

drástica redução da aplicação da pena carcerária, assim como levar ao mesmo tempo como possibilidade de 

desenvolvimento das possibilidades existentes do regime carcerário aberto e da realização dos direitos dos 

apenados a instrução, ao trabalho e a assistência. Embora essa possibilidade de desenvolver mais em medidas 

legislativas e administrativas. (Tradução feita por Nicole Tirloni). 
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de abertura do cárcere para a sociedade, e a sociedade tem um compromisso e papel ativo e 

fundamental com o cárcere. 

Estar dentro de uma penitenciária, é a exclusão de uma sociedade. O sistema 

carcerário divide a sociedade entre o bom e o mau. Segundo Baratta (1990), os muros dos 

presídios representam uma barreira que separa a sociedade de seus problemas e conflitos. O 

autor completa:  

En efecto, hoy todavía, la mayor parte de los detenidos provienen de los 

grupos sociales ya marginados, sobre todo en cuanto excluidos de la sociedad 

activa por obra de los mecanismos del mercado de trabajo. Una reintegración 

social del condenado significa, por lo tanto, ante todo corregir las condiciones 

de exclusión de la sociedad activa de los grupos sociales de los que 

provienen, para que la vida postpenitenciaria no signifique simplemente, 

como casi siempre sucede, el regreso de la marginación. 
10

(BARATTA, 

1990. P.4). 

 

Mesmo sendo poucos os empregos oferecidos dentro das penitenciárias, os apenados 

tentam buscar trabalho. Conforme Varella: 

Mente ociosa é moradia do demônio, a própria malandragem reconhece. Ao 

contrário do que se imagina, a maioria prefere cumprir pena trabalhando. 

Dizem que o tempo passa mais depressa, e à noite: --Com o corpo cansado, a 

saudade espanta. Poderiam, também, aprender um ofício e voltar para casa 

com alguma perspectiva. Soltá-los mais pobres ignorantes do que quando 

entraram não ajuda a reabilitá-los. (VARELLA,1999, p. 142). 

 

Como já citada, a Lei da Remição é uma matemática nem sempre respeitada para 

quem não tem um advogado constituído. Outros que não conseguem empregos dentro das 

prisões tentam ganhar dinheiro com a economia informal. Segundo Varella, 

 

Ao lado do trabalho organizado, que reduz a pena, existe uma economia 

informal. São os que trabalham sem carteira assinada: lavam roupa para fora, 

costuram, cortam cabelo, constroem barcos à vela com distintivos dos times 

de futebol, cozinham, (há uma pastelaria numa cela do terceiro andar do 

pavilhão oito e uma sorveteria no pavilhão dois), destilam pinga e armam 

bancas nas galerias – mantimentos, tênis usado, roupa, rádio de pilha, 

aparelho de TV e foto de mulher pelada. (VARELLA, 1999, p. 143). 

                                                           
10

 Com efeito, ainda hoje, a maioria dos detentos já vem de grupos sociais marginalizados, sobretudo quando os 

excluídos da sociedade ativa por obra dos mecanismos do mercado de trabalho. A reintegração social dos 

condenados significa, pois, antes de tudo corrigir as condições de exclusão da sociedade ativa dos grupos sociais 

de origem, para que a vida pós-penitenciária não signifique simplesmente, como quase sempre acontece, o 

retorno a marginalização. (Tradução feita por Nicole Tirloni). 
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Nessas situações de trabalho, o apenado que convive com outros apenados, cria laços 

de amizade e respeito. Segundo Varella, 

O convívio com os presidiários é capaz de criar sólidas relações de amizade. 

Para o homem preso, o carcereiro representa o contato com a sociedade 

exterior- o único, no caso dos que não recebem visitas. Um pequeno favor, o 

apoio numa hora difícil ou a simples paciência em escutar um desabafo 

despertando o detento extrema consideração com o funcionário. O respeito 

mútuo é a parte do equilíbrio de forças que se estabelece na cadeia e pode ser 

decisivo para preservar a vida nos momentos de violência irracional. 

(VARELLA, 1999, p.112). 

 

As prisões desde séculos passados até os dias atuais mantêm semelhante sistema de 

aprisionamento. Segundo Thompson, 

Ainda o nosso moderno sistema prisional procede numa direção muito 

incerta, porque sua administração tem, necessariamente, uma série de 

compromissos. De um lado, espera-se que as prisões punam; de outro, supõe-

se que reformem. Espera-se que disciplinem rigorosamente ao mesmo tempo 

em que ensinem autoconfiança. São construídas para operar como grandes 

máquinas impessoais, mas se espera que ajuste os homens a viver vidas 

comunitárias normais (...).. (THOMPSON, 1991, p.10). 

 

A partir desta reflexão, segundo Baratta (1990), a sociedade deve redefinir os 

conceitos de tratamento e ressocialização, oferecendo serviços sociais durante e depois do 

encarceramento, dando assim a oportunidade de reintegra-los na sociedade.  
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3 CINEMA 

Afim de melhor entendermos o filme e o documentário, optamos por abordar a história 

do cinema no Brasil, e, também abordar o documentário. 

3.1 O SURGIMENTO DO CINEMA E DO DOCUMENTÁRIO 

A primeira projeção pública de um filme numa tela ocorreu em 28 de dezembro de 

1895 em um café de Paris. Segundo Rodrigues (2007, p.15) ―Durante o século XIX muitas 

pessoas tentaram construir um aparelho que fizesse as imagens serem projetadas em 

movimento‖. Enquanto isso, os irmãos Lumière apresentaram cenas simples em ação, sem 

nenhuma narrativa. O filme passava a ideia de imagens capturas pela câmera, que era ao 

mesmo tempo revelador e projetor, e as projetava numa tela. Em pouco tempo, filmes eram 

projetados na maioria das grandes cidades da Europa. Alguns pesquisadores da época, 

contestam que não foi o primeiro filme produzido, mas sim o primeiro em aparição pública. 

De acordo com Bernardet, 

O Cinema nasceu em Paris a 28 de dezembro de 1895, no sub-solo do Grand 

Café (...). É esse um fato que hoje ninguém contesta e é consagrada com toda 

a autoridade dos documentos administrativos, uma placa de mármore fixada 

na fachada do prédio pelos cuidados do Conselho Municipal da Ville de 

Paris. Ela apresenta a seguinte inscrição: ―Aqui, a 28 de dezembro de 1895, 

ocorreram as primeiras projeções públicas de fotografia animada, graças ao 

cinematógrafo, aparelho inventado pelos irmãos Lumière. (JEANNE e FORD 

apud BERNARDET, 2004, p. 24). 

 

Segundo Bernardet (2004, p. 25) ―para Sadoul e seus sucessores, o nascimento do 

cinema é uma representação pública e paga, ou seja, um espetáculo, o filme na tela diante de 

espectadores que pagarão ingressos para ter acesso à projeção‖. 

 A imagem clássica captada pelos irmãos Lumière, que se tornou ícone do surgimento 

do cinema, a chegada do trem na estação Ciotat, já tinha um caráter documental. A premissa 

também é válida para outros clássicos dos irmãos franceses realizados no fim do século XIX, 

como: Saída dos trabalhadores das fábricas Lumière, A chegada do comboio à estação, O 

regador regado e O almoço do bebê. O gênero documentário tem suas origens entranhadas na 

história do próprio cinema. De acordo com Nichols (2009, p. 117), ―embora tenham apenas 

um plano e durem apenas poucos minutos‖ tais captações ―parecem oferecer uma janela para 

o mundo histórico‖. O autor completa ―a notável fidelidade da imagem fotográfica ao que ela 
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registra dá a essa imagem aparência de um documento. Oferece uma comprovação visível do 

que a câmera viu‖. Portanto, o documentário está fortemente ligado a própria história do 

cinema.  

3.2 O CINEMA NO BRASIL 

A primeira aparição fílmica no Brasil deu-se no dia 19 de junho de 1898. De acordo 

com pesquisadores antes já havia tido filmagens, porém nenhuma foi comprovada. Na 

primeira imagem histórica para o cinema brasileiro, segundo Bernardet (2004, p.17) foi dada 

a partir da cena ―o paquete ―Brésil‖ entrava na Baía da Guanabara, um passageiro armou sua 

―máquina-de-tomada-de-vistas‖ no convés e filmou fortalezas e navios de guerra ancorados 

na baía‖.  

Em 1907, o cinema brasileiro se torna reconhecido. Em 1911 o cinema brasileiro é 

chamado de Belle Époque. De acordo com Bernardet (2004, p. 34) ―a produção desenvolve-se 

juntamente com a ampliação e consolidação de um circuito exibidor, pois é a partir de 1907 

que se multiplicam as salas fixas‖. 

Na década de 1950 o cinema brasileiro teve vigor com o período das chanchadas. 

Porém, com uma crise causada pela expansão da TV, surge o Cinema Novo. Contudo, ressalta 

Xavier,  

a afirmação crescente de um projeto nacional popular, alimentado pela 

esquerda. Herdeiro de discussões que envolveram críticos e cineastas como 

Alex Viany e Nelson Pereira dos Santos, o Cinema Novo fez hegemônico o 

seu nacionalismo cultural no momento da crise da chanchada, em parte 

causada pela expansão da TV no Brasil, novo meio que herdou a cultura do 

rádio que permeava o cinema popular. (XAVIER, 2001, p.26) 

 

O jovem cinema brasileiro traçou percursos paralelos à experiência europeia e latino-

americana. No início dos anos 1960, os debates em torno do nacional-popular e da 

problemática do realismo. Surge então um novo momento do cinema brasileiro, o Cinema 

Novo. Segundo Xavier (2001, p. 27) ―o Cinema Novo, em sua feição original, anterior ao 

golpe militar de 1964, tem seu momento pleno em 1963/64, com a realização da trilogia do 

sertão do nordeste: Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis‖. 
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O Cinema Novo teve grande importância para o desenvolvimento do cinema no Brasil. 

De acordo com Bernardet (2004, p. 27) ―foi ela que regeu grande parte dos entendimentos dos 

cineastas com as instituições de estado que, até a instalação da distribuidora da Embrafilme 

em meados dos anos 70 tiveram como finalidade a proteção a produção‖. 

No final da década de 1950 e meados dos anos 1970, entre o Cinema Novo e o Cinema 

Marginal, foi considerado o período de estética e intelectualmente mais denso do cinema 

brasileiro. Segundo Xavier (2001), as polêmicas que se formaram na época são percebidas 

hoje como um movimento plural de ideias e estilos, produzindo a convergência entre política 

dos autores, o baixo orçamento e a renovação da linguagem. Características que marcaram o 

Cinema Moderno.  

Contudo, pode-se dizer que o cinema moderno brasileiro iniciou em meados de 1974 

com a abertura política. Neste período era debatida a estética do que é aceitável ou não para o 

cinema. De acordo com Xavier (2001, p.33) ―é o momento da expansão das atividades da 

Embrafilme e da convocação ―mercado é cultura‖, de Gustavo Dahl—é uma estética que, com 

todos os riscos, entendia que a via do modernismo implicava a continuidade da 

experimentação‖. Neste período, o subdesenvolvimento econômico do cinema brasileiro não 

possuía promessas de grandes negócios. De acordo com Xavier, 

nessa conjuntura de total reestruturação dos negócios do audiovisual em que 

ganha fluência uma concepção monetária da cultura que vem consolidar 

aquela revolução dos métodos e aquela incorporação da high tech que 

fizeram retornar, a partir do final dos anos 1970, uma hegemonia 

hollywoodiana que mostrou uma força surpreendente para quem tinha como 

referência a dinâmica do cinema moderno dos anos 1960/70. ( XAVIER, 

2001, p.13). 

 

Porém, a partir de 1974, apoiado pelo estado, o cinema brasileiro ganha um novo 

impulso econômico. Segundo Xavier (2001, p.13) ―alcançou uma continuidade de produção 

que, apesar de tropeços e crises, não se rompeu definitivamente senão no final dos anos 1980, 

momento em que a ideia de ―fim de mais um ciclo‖ encontrou uma base real contundente‖.  

Neste período, os filmes abordavam temáticas sociais, como: lutas sindicais, temas de 

industrialização e lutas de classes no Brasil. Contudo, ressalta Xavier (2001, p. 105) ―filmes 

políticos de longa-metragem trabalham essas questões procurando afastar-se do naturalismo, 

introduzindo na sua linguagem comentário sobre o próprio cineasta e sua condição diante do 
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objeto que focaliza‖. O autor cita as transformações durante o período de dificuldade do 

cinema brasileiro, 

O trajeto do cinema brasileiro mostra suas transformações, sua pluralidade, 

seu diálogo com o movimento geral da sociedade. A resistência a um período 

difícil, no entanto, não se deu sem desgaste. Neste momento de transição 

política e crise econômica aguda, há os entraves na renovação de valores, o 

quadro medíocre da produção de rotina do cinemão, os impasses do cinema 

experimental. (XAVIER, 2001, p.114) 

 

O cinema no Brasil passou por períodos difíceis, buscando o reconhecimento dos 

próprios brasileiros. Por isso, os cineastas procuravam criar novas formas e técnicas de fazer 

cinema. De acordo com Xavier (2001, p. 114) ―o exercício mais consistente da capacidade de 

invenção continua fundamental para um cinema que teve sempre na qualidade seu mais 

efetivo argumento, sua legitimação nas condições adversas‖. Considerando ainda a ideia de 

Xavier (2001) o cinema brasileiro dependerá da força de expressão e da competência de seus 

autores dentro de suas tendências. 
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 3.3 A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

A linguagem cinematográfica é usada pelos técnicos que trabalham em cinema e TV, 

de forma que possam obter uma uniformidade de comunicação. 

Quanto aos documentários, a imparcialidade e a objetividade são consideradas 

critérios para que as cenas sejam a transposição do real para as telas. Porém, segundo Rabiger 

(2001), os documentaristas escondem sua parcialidade, fazendo com que o público acredite 

que o documentário está sendo mostrado como transposição da realidade absoluta. O autor 

ainda completa, 

 La
11

 gente supone normalmente que los documentales son ―objetivos‖ 

porque com frecuencia presentan puntos de vista opuestos. Este tipo de 

equilíbrio hace que el relato documental sea um examen sin prejuicios de los 

acontecimentos y de los personagens em cuestión (RABIGER, 2001, p. 21). 

 

O cinema do real possui características de filmagem direta, deixando clara sua 

principal característica. Tanto no cinema de ficção como no de não ficção. A montagem das 

cenas são escolhas do diretor, fazendo parte de critérios pessoais e profissionais. Segundo 

Nichols (2005), a características técnicas de documentários pode ser dada através da 

montagem entrecortadas, do enquadramento da câmera mais próxima do ator, deixando o 

olhar focado para a câmera, e, também, como característica os incidentes visuais e sonoros, 

fazendo com que os documentários sejam o testemunho do real. Nichols ainda ressalta,  

Há normas e convenções que entram em ação, no caso dos documentários, 

para ajudar a distingui-los: o uso de comentário com voz de Deus, as 

entrevistas , a gravação de som direto, os cortes para introduzir imagens que 

ilustrem ou compliquem a situação mostrada numa cena e o uso de atores 

sociais, ou de pessoas em atividades e papéis cotidianos, como personagens 

principais do filme. Todos estão entre as normas e convenções comuns a 

muitos documentários. (NICHOLS, 2005, p. 54). 

 

O autor ainda completa,  

 

 

                                                           
11

 As pessoas supõe normalmente que os documentários são ―objetivos‖ porque com frequência apresentam 

ponto de vista oposto de vista opostos. Este tipo de equilíbrio faz que a história documental seja uma revisão sem 

prejuízos dos acontecimentos e dos personagens em questão. (Tradução feita pela autora). 
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o documentário exibe um conjunto mais amplo de tomadas e cenas 

diversificadas do que a ficção, um conjunto unido menos por uma narrativa 

organizada em torno de um personagem central do que por uma retórica 

organizada em torno de uma lógica ou argumento que lhe dá direção. Os 

personagens, ou atores sociais, podem ir e vir, proporcionando informação, 

dando testemunho, oferecendo provas. Lugares e coisas podem aparecer e 

desaparecer, conforme vão sendo exibidos para sustentar o ponto de vista ou 

a perspectiva do filme. Uma lógica de implicação faz a ponte entre esses 

saltos de uma pessoa ou lugar para outro. (NICHOLS, 2005, p. 56). 

 

O gênero documentário tem sua particularidade a partir de uma afirmação ou uma 

alegação sobre o mundo histórico. Dentro das características do documentário, está a 

montagem em continuidade, sendo que, está é menos priorizada, e sim, a história, como 

afirma Nichols (2005, p. 55) ―as situações estão sendo relacionadas no tempo e no espaço em 

virtude não da montagem, mas de suas ligações reais, históricas‖. E, ainda completa, 

A montagem no documentário com frequência procura demostrar essas 

ligações. A demonstração pode ser convincente ou plausível, precisa ou 

distorcida, mas ocorre em relação a situações e acontecimentos com os quais 

estamos familiarizados, ou para os quais podemos encontrar outras fontes de 

informação. Portanto, o documentário apóia-se muito menos na continuidade 

para dar credibilidade ao mundo a que se refere do que o filme de ficção. 

(NICHOLS, 2005 p. 55). 

 

A linguagem cinematográfica segue suas características desde a descoberta do gênero, 

porém se moderniza a cada década, como explica Burch (2008), 

Nem sempre os atuais temas de não ficção diferem dos temas dos velhos 

documentários: o que mudou foi o ―funcionamento‖ desses temas, no âmbito 

do discurso cinematográfico, um discurso hoje mais proteiforme, pela recente 

descoberta da dialética dos materiais e do jogo de papéis da câmera, papéis 

que se tornaram possíveis a partir de alguns desenvolvimentos técnicos 

(câmeras e gravadores leves) e da ampliação do vocabulário cinematográfico 

(BURCH, 2008, p.187) 

 

Segundo Rodrigues (2007) a linguagem cinematográfica, a qual conhecemos hoje, 

surgiu definitivamente com o filme ―Nascimento de uma nação‖ de Griffith em 1915. O filme 

se caracterizou pela sua linguagem popular e expressava a visão racista da época. 
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4 NÃO FICÇÃO: A HISTÓRIA DO DOCUMENTÁRIO 

O documentário tem a relação direta com a realidade da sociedade. Segundo Rabiger 

(2001), o gênero teve início no séc. XX, com o intuito em explorar pessoas e as situações 

reais do cotidiano. O autor complementa, 

El cine no perteneciente al género de ficción ya había existido durante los 20 

años anteriores a la invención de la forma documental, a la que se dio nombre 

em la década de 1920. Ante los maravillados ojos del mundo, las primeras 

imágenes em movimiento presentaban em pantalla escenas tan cotidianas 

como la de unos trabajadores saliendo de la fábrica, la comida de um bebé, la 

llegada de um tren y la bajada de sus pasajeros, um bote de remos saliendo a 

la mar. Hay algo muy conmovedor em estas primeras reproducciones de unos 

instantes de la vida diária, porque son las primeras películas caseras de la 

família humana
12

.  (RABIGER, 2001, p.35). 

Segundo Nichols (2005), a definição de documentário é relativa ou comparativa, ele é 

o contraste de filmes de ficção ou filme experimental. O autor argumenta: 

Se o documentário fosse uma reprodução da realidade (...). Teríamos 

simplesmente a réplica ou cópia de algo já existente. Mas ele não é uma 

reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que vivemos. 

Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez 

nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela 

representados nos sejam familiares. (NICHOLS, 2005, p. 47). 

O espírito do documentário surgiu na Europa. De acordo com Rabiger, 

El espíritu del documental puede quizás encontrarse por primeira vez em 

Rusia, com el Kino-Eye de Dziga Vertov y su grupo.Este joven poeta y 

montador cinematográfico produjo noticiários educativos que fueron parte 

vital em la lucha revolucionaria rusa. Como creyente apasionado del valor de 

la vida real según la câmara la captaba, y de acuerdo com el espíritu de 

aquella época, llegó a aborrecer la forma artificial y fictícia com que la 

cinematografia burguesa presentaba la vida. Fue um teórico destacado 

durante la década de 1920, período de gran inventiva em la Unión 

Soviética
13

. (RABIGER, 2001, p.38) 

 

                                                           
12

 O filme não pertencia ao gênero de ficção já existia durante os 20 anos anteriores da invenção do 

documentário, a qual se deu o nome na década de 1920.Diante dos olhos maravilhados do mundo, as primeiras 

imagens em movimento representavam na tela cenas tão cotidianas como de alguns trabalhadores saindo da 

fábrica, a comida de um bebé, a chegada de um trem e seus passageiros descendo, um barco saindo ao mar. Há 

algo muito comovente nestas primeiras reproduções de uns instantes da vida diária, porque são os primeiros 

filmes caseiros da família humana. ( tradução feita por Nicole Tirloni) 
13

  O espírito do documentário pode ser encontrado pela primeira vez na Rússia, com Kino- Eye de Dziga Vertov 

e seu grupo. Este jovem poeta e montador cinematográfico produzio noticiários educativos que foram parte vital 

na luta da revolução Russa. Como crente apaixonado do valor da vida real segundo a câmera que captava e de 

acordo com o espírito daquela época, chegou a ter ódio da forma artificial e fictícia com que a cinematografia 

burguesa apresentava a vida. Foi um teórico destacado durante a década de 1920, período de grande invento na 

União Soviética. ( tradução feita por Nicole Tirloni). 
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Com base em Rabiger (2001), durante a Segunda Guerra Mundial que afetou quase 

toda a Europa, foi uma época de grandes produções de documentários, sendo que a grande 

maioria estava sendo patrocinada pelos governos, retratando a destruição das cidades, a 

situação dos refugiados, e dos soldados morrendo por honra a seu país. 

O documentário então é traduzido como a transposição do real para as telas, de acordo 

com Rosenstone (2010), o gênero mostra o que estaria acontecendo mesmo que a câmera não 

estivesse presente. Segundo o autor,  

Isso em oposição ao filme dramático, que precisa construir e encenar 

elaboradamente um mundo que, depois, é filmado. Sem dúvida, há um pouco 

de verdade na noção de que as imagens nos documentários muitas vezes têm 

uma relação indexativa com o mundo, mesmo que -  como acontece com o 

―fato‖ na obra da história escrita – no que se refere ao momento individual ou 

cena‖ (ROSENSTONE, 2010, p. 109). 

 

Contudo, ressalta Rabiger (2001) que o documentário proporciona a ideia de deixar 

subjacente a relação causa-efeito de uma sociedade. Para completar a ideia dos autores 

Vanoye, Goliot-Lété (2002, p.55) ―no sentido em que Umberto Eco o entende, é possível 

utilizar um filme com o intuito de analisar uma sociedade‖.  

Dentro das produções cinematográficas a sociedade não acaba sendo mostrada, e sim 

representada, por atores, cenários, tudo dentro das escolhas pessoais e particulares do diretor. 

Segundo Vanoye e Goliot-Leté (2002),  

o filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no 

imaginário, constrói um mundo possível que mantém relações complexas 

com um mundo real: pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua 

recusa (ocultando aspectos importantes do mundo real, idealizando, 

amplificando certos defeitos, propondo um ―contramundo‖ etc). Reflexo ou 

recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre este ou aquele aspecto do 

mundo que lhe é contemporâneo. Estrutura a representação da sociedade em 

espetáculo, drama (no sentido geral do termo), e é essa estruturação que é 

objeto dos cuidados do analista. (VANOYE, GOLIOT-LETÉ, 2002, p.56). 

 

No fim da década de 1920 ficou conhecido o gênero ―documentário‖, de acordo com 

Rabiger (2001). O fundador foi John Grierson, que definiu o gênero como ―o tratamento 

criativo da realidade‖, ainda completa: 
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Se
14

 disse que fué John Grierson quien acuño el término ―documental‖, 

mientras revisaba el Moana de Flaherty em 1926. Flaherty, um canadiense 

cuya producción anterior, titulada Nanook el esquimal ( Nanook of the 

North), está reconocida como trabajo seminal del documental, comenzó el 

rodaje de su documento etnográfico sobre uma família de esquimales em 

1915. (RABIGER, 2001. p.38) 

 

John Grierson definiu o gênero que ficou historicamente conhecido. Para Nichols 

(2005), a definição gerada por Grierson destrói a verdade e a autenticidade do documentário, 

ressalta, 

Se não podemos considerar suas imagens o testemunho do real visível da 

natureza de uma parte específica do mundo histórico, podemos considera-las 

testemunho do quê? Ao suprimir essa pergunta, a estrutura institucional do 

documentário suprime grande parte da complexidade da relação entre 

representação e realidade, e também adquire uma clareza ou simplicidade que 

deixa subentendido que os documentários têm acesso direto e verdadeiro ao 

gênero real. Isso funciona como um dos principais atrativos do gênero. 

(NICHOLS, 2005, p.51). 

 

Segundo Nichols (2005) o gênero começou a ser desenvolvido na década anterior, 

pelo cineasta Dziga Vertov na União Soviética, mas Grierson se tornou reconhecido por ter 

impulsionado o patrocínio governamental na produção de documentário, o autor 

complementa, 

Na verdade, Vertov promovera o documentário bem antes de Grierson, mas 

permaneceu mais como um não-conformista, no interior da nascente indústria 

cinematográfica soviética; não reuniu em torno de si um grupo de cineastas 

de mesma opinião nem conseguiu nada parecido com a base institucional 

sólida que Grierson estabeleceu. John Grierson tornou-se o principal 

inspirador dos movimentos britânico e, mais tarde, canadense, no campo do 

documentário.       (NICHOLS, 2005, p. 119). 

Para Nichols (2005), há uma base fundamental para a criação do documentário, e esta 

base é dada a partir da 

capacidade incomum das imagens cinematográficas e das fotografias de 

exibir uma cópia física daquilo que registram com precisão fotomecânica 

sobre uma emulsão fotográfica, graças à passagem da luz através das lentes, 

combinada com a compulsão gerada nos pioneiros do cinema pela exploração 

dessa capacidade. (NICHOLS, 2005, p. 118). 

                                                           
14

 Se diz que foi John Grierson quem definiu o termo ―documentário‖, enquanto revisava o Moana de Flaherty 

em 1926. Flaherty um canadense, cuja produção anterior, era titulada de Nanook o esquimó( Nanook of the 

North), está é reconhecida como uma obra semifinal do documentário, começou a filmar seu documento 

etnográfico sobre uma família de esquimó em 1915. (Tradução da autora). 
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Sendo assim, Rabiger (2001) define que o documentário é a soma de relações que 

foram estabelecidas durante um período de realização de atividades e experiências 

compartilhadas, um encontro de mentes e coração. 
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6 METODOLOGIA 

Para a construção desta pesquisa, foram utilizados alguns métodos e técnicas. Em um 

primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, acompanhada de leituras de 

autores que abordam as temáticas que estão sendo discutidas neste trabalho, como, cinema e o 

sistema prisional. Para compreender melhor a pesquisa bibliográfica, Barros e Duarte (2006) 

explicam:  

Pesquisa bibliográfica, num sentido mais amplo, é o planejamento global 

inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, 

localização e obtenção da bibliográfica pertinente sobre o assunto, até a 

apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada toda a literatura 

que o aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento 

dos autores, acrescido de suas próprias ideias e opiniões. (DUARTE e 

BARROS, 2009, p. 51). 

 

Durante a primeira etapa, foi realizada leitura de livros, teses, visualização de filmes, 

artigos científicos, a fim de buscar informações pertinentes sobre a temática para a construção 

do referencial teórico, o qual dá base e sustentabilidade à pesquisa. Para a escolha dos autores, 

buscamos os que enfatizam a linguagem cinematográfica, e o sistema prisional, temática que 

os cineastas Paulo Sacramento e Hector Babenco trabalham tanto no documentário como no 

filme. 

Para a definição do corpus desta pesquisa, foram selecionadas cenas do documentário 

―O Prisioneiro da Grade de Ferro‖, e do filme ―O Carandiru‖, sendo estas escolhidas pela 

temática Barros e Duarte (2009, p. 298) definem como ―categorização no trabalho de 

classificação e reagrupamento das unidades de registro em número reduzido de categorias, 

com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade‖. As temáticas 

escolhidas para a análise foram: drogas, violência, trabalho e saúde, dentro destas estão as 

categorias usadas para facilitar o trabalho, são elas: trilha sonora, planos, linguagem, cenário e 

personagens. 

A análise percorre um caminho entre a análise fílmica e a análise de conteúdo, com o 

intuito de extrair diferenças e semelhanças entre as temáticas das cenas selecionadas. Para 

interpretar uma cena é necessária uma desconstrução, como explica Joly (2005),  
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Sem dúvida, o gosto pela análise de qualquer objeto corresponde a um 

temperamento. De fato, é possível fazer perguntas sobre o ―imaginário‖ do 

analista. Um desejo de compreender melhor, que requer uma desconstrução 

artificial(―quebrar o brinquedo‖) para observar os diversos mecanismos(―ver 

como funciona‖) com a esperança, talvez ilusória, talvez de uma reconstrução 

interpretativa mais bem fundamentada. (JOLY, 2005, p.47). 

 

Nesse sentido, para realizar uma análise fílmica, os autores Vanoye e Goliot-Lété 

(2002), dão ênfase que para se compreender e usufruir do filme é necessário que o desmonte, 

para que assim possa perceber o que está por trás. Segundo os autores,  ―analisar um filme não 

é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente‖, Vanoye e Goliot-Lété (2002, 

p.12).  

Em uma etapa seguinte aplicamos o método de análise de conteúdo, sendo este em 

outras palavras considerado como a análise de mensagens. Segundo Lozano citado por Barros 

e Duarte (2006), este método se constitui em: 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. 

É também confiável- ou objetiva- porque permite que diferentes pessoas, 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de 

mensagens, possam chegar às mesmas conclusões. ( LOZANO apud 

BARROS e DUARTE, 2009, p. 286). 

 

Como guia de aprofundamento, utilizamos três técnicas usadas dentro da análise de 

conteúdo. A análise categorial trabalha com o desmembramento do texto em unidades. ―Entre 

as diferentes possibilidades de categorização encontra-se a análise temática, bastante rápida e 

eficaz‖. (BARROS e DUARTE, 2009, p. 301). Outra técnica usada foi à análise de 

contingência ou análise associativa, a qual desconsidera como importância o número de vezes 

que personagens aparecem em uma mensagem, ―mas sim como eles estão organizados entre 

si, ou seja: o que está associado a quê?‖ (BARROS e DUARTE, 2009, p. 303). 

E, por fim, a análise estrutural, segundo Barros e Duarte (2009, p.303), ―esta técnica 

parte do pressuposto de que todo texto é uma realidade estruturada, que não se revela pelo 

conteúdo manifesto, pois encontra-se implícita‖, sendo assim, entende-se que, a realidade não 

é revelada pelo conteúdo exposto, e sim, cabe  ao estudioso  desvendar. 

O filme do diretor Hector Babenco, O Carandiru, é baseado no livro Estação 

Carandiru de Drauzio Varella. O filme inicia com cenas de violência entre apenados. O 
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médico inicia um trabalho voluntário de prevenção à AIDS no presídio considerado um dos 

maiores da América Latina, capacidade para sete mil apenados. Ele participa do cotidiano dos 

apenados, onde retrata a violência, drogas, sexo, superlotação e as condições precárias da 

penitenciária. Uma luta contra a desumanidade. Porém, o médico também observa atitudes de 

solidariedade, organização e ainda, a disposição em viver entre os apenados.  

No documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro, do diretor Paulo Sacramento, busca 

retratar e refletir sobre a realidade do sistema carcerário brasileiro. O diretor entrega uma 

câmera para os apenados com o objetivo em mostrar o seu cotidiano. Em um momento em 

que suas condições eram desumanas, dentro dos limites de aceitabilidade. Conhecer como um 

apenado cumpre sua pena foi um dos objetivos deste documentário, que se aprofunda no 

convívio cotidiano para entender a influência da instituição repressora sobre a pessoa detida. 

Através destas técnicas e métodos de pesquisa, será realizada a análise, onde pretende 

buscar a compreensão de nossas hipóteses iniciais. Sendo essa desenvolvida no próximo 

capítulo. 
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7 LEITURA ANALÍTICO DESCRITIVA DO “PRISIONEIRO DA GRADE DE 

FERRO” E “O CARANDIRU” 

Para realização da análise, foram selecionadas quatro temáticas relevantes do 

documentário ―O Prisioneiro da Grade de Ferro‖ e do filme ―O Carandiru‖. Para melhor  

compreensão cada unidade foi dividida em subitens: personagens, planos, trilha sonora, 

diálogo, cenário. Entre as temáticas escolhidas estão, drogas, trabalho, saúde e violência.  

7.1 DROGAS 

Uma das temáticas escolhidas para estabelecer relações entre o documentário e o 

filme, foram as drogas. Observa-se que no documentário são mostrados os apenados 

consumindo e preparando as trouxinhas de drogas para venda. Em todo o documentário, são 

apenas duas cenas que mostram a temática. Em uma delas aparecem os apenados preparando 

as trouxinhas de maconha e crack para vender. Na outra eles fumam um cigarro de maconha 

no pátio do presídio. O que chama a atenção nas cenas são o plano de detalhe 
15

 que foca nas 

trouxinhas de maconha que estão sendo preparadas pelos apenados, depois parte para a planta 

de maconha que eles têm dentro da cela, e, após em suas mãos enquanto fumam um cigarro de 

maconha no pátio do Carandiru. Depois, é um plano geral 
16

para capturar seus rostos e o 

cenário. A cena inicia com um apenado fumando um cigarro de maconha de costas. Quando 

ele vê a câmera esconde o cigarro e o rosto, deixando subentendido que o uso de drogas é 

ilícito. 

Porque há uma mesma cena em que aparece tanto no filme como no documentário: o 

momento em que o apenado está preparando as trouxinhas de drogas para vender, como já 

havíamos citado. Nesta cena o plano é de detalhe, aparecendo apenas as trouxinhas de drogas 

e ouve-se apenas a voz de um dos apenado fazendo uma crítica à sociedade. Para caracterizar 

a importância dos planos em um filme, Aumont cita: 

 A noção muito difundida de plano abrange todo esse conjunto de 

parâmetros: dimensões, quadro, ponto de vista, mas também, movimento, 

duração, ritmo, relação com outras imagens. Mais uma vez, trata-se de uma 

palavra que pertence de pleno direito ao vocabulário técnico e que é muito 

comumente usado na prática da fabricação (e as simples visão) dos filmes. 

(AUMONT, 2007, p.39) 

 

                                                           
15

 Plano de Detalhe: (PD) ―Mostra um detalhe do rosto, de uma parte do corpo, de um objeto‖. (ARAUJO, 1995, 

p. 63) 
16

 Plano Geral: (PG) ―Mostra o conjunto de um cenário ou uma ampla paisagem‖. (ARAUJO, 1995, p.63) 



 

 

35 

 

                                                                                                                                                

 

No documentário, enquanto um dos apenados está preparando as trouxinhas de drogas, 

ele fala como funciona a venda e consumo de drogas de dentro do presídio, a cena em um 

plano detalhe como já havíamos citado. Escolhemos por fazer uma análise semântica dos 

diálogos: ―Será que se o estado tivesse olhando pra nóis, nóis taria aqui esse momento, nóis 

não taria numa oficina trabalhando, fazendo curso, ô qualquer outra cosa”. Observa-se a 

crítica que o apenado faz ao Brasil. 

Na mesma cena, um segundo apenado está a seu lado, porém em um plano detalhe da 

cabeça para baixo, conhecido como plongée
17

, o qual mostra sua queixa contra o poder 

público, conforme o diálogo: “Eu acho que a preferência deles é essa mesma, eles não vai 

quere nóiz bem informado para partir para batê de frente pra particulária do jeito que eles 

age. Se nossa mente tivesse mais aberto, mais estudo, uma informação melhor nóiz ia bate de 

frente com ele, nóiz ia puxa o tapete dele, pra quem nunca fez nada, não apronto nada, já não 

tem espaço no mercado de trabalho, eles não vão quere abri pra nóiz”. Novamente eles 

criticam o governo com a falta de recursos para com a classe média baixa. 

  Uma cena semelhante aparece no filme “O Carandiru” quando o apenado Josinval, 

conhecido como Majestade, está dentro da cela preparando as trouxinhas de drogas e 

enrolando em papel alumínio. Durante a cena não fala nada apenas faz sons musicais em um 

plano geral, como já citado, mostrando seu corpo e o cenário de dentro da cela. 

No filme, são várias as cenas com os apenados consumindo e injetando drogas, 

mostrando também suas reações como, alucinações e agressividade. É como relata a cena em 

que Zico, personagem de Danton Mello, pega uma faca e acha que alguém o está perseguindo 

dentro da cela. A cena inicia em um plano geral, mostrando toda a cela de dentro e Deusdete, 

personagem do ator Caio Blat, vendo televisão em cima de um dos beliches. Em primeiro 

plano
18

 Zico injeta drogas no braço do segundo apenado. Depois que cheira pó Zico inicia 

uma conversa com Deusdete:  

Zico: 

Carta da Franci? 

Deusdete: (não responde)  

 

                                                           
17

 Plongée: A câmera ―vê‖ os acontecimentos de cima para baixo. Classicamente, tem o efeito de ―esmagar‖ o 

que é visto. Designa, portanto, um olhar de superioridade. (ARAUJO, 1995, p. 38). 
18

 Primeiro Plano: (PP) Mostra o personagem da cintura para cima. (ARAUJO, 1995, p.63). 
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Zico: 

Sua irmã não fala de mim ai? fala né...heim...Ohh!! Deusdete o que tua irmã fala de mim?  

Deusdete:  

Pergunta cê ta bom.   

Zico:  

Só isso!  

Deusdete: Quê mais o que, se soubesse que tu anda fazendo nem isso ela tinha perguntado.   

Zico: eu acho que ela ia, mas tu pensa o que acha melhor.  

Deusdete: Dizia que vende musa, heim malandro, não era tu que dizia? 

 Na sequência da mesma cena aparece Ezequiel, interpretado por Lázaro Ramos, entrando 

na cela querendo comprar drogas de Zico. O diálogo mostra como funciona a venda de 

drogas:  

Ezequiel:                                                                                                                            O 

Ezequiel tava pensando, será que Zico pode vender umas pra mim e eu te dou minha prancha.                                                                                                                                                        

Zico:                                                                                                                                      

Pensou errado! Paga o que tu deve!  

Neste momento da cena, é retratado como as drogas fazem parte do cotidiano no 

presídio, mostrando suas reações, expressões, fatos que o documentário não deixa 

transparecer, pois fica apenas subentendido. Outro fator importante do documentário é que 

não mostra rixas, brigas e discussões entre apenados por drogas, apenas relata eles fumando 

maconha no pátio e as preparando-as. E ainda, o que chama a atenção é o naturalismo que os 

cineasta-narradores deixam transferir nas imagens. Mesmo sendo cineastas amadores, os 

apenados apresentam seu cotidiano com pouca interferência de um interlocutor. O narrador 

conta as pequenas histórias de cada apenado. À medida que o tempo passa, cresce o poder de 

discurso do filme. 

Dentre as principais diferenças destacam-se os planos, no documentário o uso de plano 

detalhe e fechado tomam conta das cenas. Já no filme, o diretor procura explorar o cenários 

com o plano aberto, para mostrar o interior da cela. Em ambos há ausência de trilha sonora, 

apenas os ruídos como: barulho da televisão, vozes, alumínio que está sendo usado para 

fechar a trouxinha de droga. 
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Tanto no filme como no documentário, acreditamos que a ideia dos diretores foi 

mostrar a realidade cotidiana nos presídios. Segundo diretores conhecidos na história do 

cinema como Orson Welles, André Bazin, os filmes precisam dar a entender que é real. 

Porém quem o faz é o diretor com a escolha dos planos, como citado por Aumont: 

Qualquer que seja o filme, seu objetivo é dar-nos a ilusão de assistir a eventos 

reais que se desenvolvem diante de nós como na realidade cotidiana. Essa 

ilusão esconde, porém, uma fraude essencial, pois na realidade existe um 

espaço contínuo, e a tela apresenta-nos de fato uma sucessão de pequenos 

fragmentos chamados ―planos‖, cuja escolha, cuja ordem e cuja duração 

constituem precisamente o que se chama ―decupagem‖ de um filme. 

(BAZIN, WELLES, 1972 apud AUMONT, 2007, p.74) 

 

O autor ainda completa: ―deixam subsistir em nós, de algum modo, a impressão de 

uma realidade contínua e homogênea‖ (AUMONT, p.74, 2007). 

 

7.2 VIOLÊNCIA 

A segunda temática a ser abordada é a violência. O documentário tem apenas uma 

cena que reflete a violência no presídio, a qual ocorre em 1h25min, e, ainda assim não mostra 

agressão física. Na cena, dois apenados estão dentro da cela mostrando suas facas e 

argumentam que estas são o meio de sobrevivência dentro da penitenciária. Em seu diálogo 

procuram defender-se das críticas que a sociedade faz ao regime penitenciário. Toda a cena é 

mostrada em um plano de detalhe, como já citado por Araujo, foca-se da cintura para baixo do 

corpo dos apenados e, em suas facas, principalmente nas pontas, enquanto eles  mostram. 

Neste momento defendem-se do motivo pelo qual guardam as facas dentro da cela, o qual o 

diálogo representa: ―Isso aqui é a nossa arma do dia-a-dia, que na rua a gente anda armado 

com revólver, dentro da cadeia como não tem, nóis temo que anda com duas faca. Isso é uma 

coisa mais normal que existe aqui dentro. Só que no caso se nóis for pego com duas faca 

dessa daqui, nóis vamo pro castigo. A cadeia foi feita de ferro e pedra, então não existe, não 

dificulta pra nóis tira. Mais esse caso ai nóis tira da escada, nóis tira da porta, em qualquer 

lugar que nóis vê um pedaço de ferro, nóis tira mesmo porque é o nosso dia-a-dia é isso aqui. 

É um companheiro como se fosse isso”. 

  Na sequência o segundo apenado faz seu discurso de defesa: ―Ninguém dá valor pra 

minha vida, eu então que sou dono da minha vida, então eu que tenho que dá valor pra minha 
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vida, então esses dois pedaço de ferro pontudo aqui na cadeia, se chamam como faca, dois 

pedaço de ferro improvisado, trabalhando assim lameado entendeu? se dá o nome de faca de 

cadeia, e o de mais assim é uma coisa negativa, esses dois artefato aqui é uma coisa 

negativa, mas a gente não deixa essa negatividade invadi nossas mente é o grito do silêncio 

vamos dizer assim. Quando ela que fala ela fala, ela tem boca e fala‖. 

  Podemos observar o que o texto foi decorado pelo apenado. Segundo Aumont (2007), 

o documentário dilui a instância de uma linguagem, fazendo com que o cinema dê lugar a 

apreensão do real, tornando-se uma linguagem desleixada.   

Esta foi a única cena com a temática de violência do documentário, a qual o diretor 

deixa subentendido, e não de maneira clara e objetiva, pois em nenhum momento mostra uma 

agressão física ou verbal entre os apenados. Chama a atenção para o início da cena, é um 

fundo musical e logo o barulho das duas facas batendo uma na outra, deixando formar um 

ruído. Para Aumont (2007, p.54) ―o trabalho na trilha sonora pode, dependendo do caso, ser 

conduzida simultaneamente ou após a montagem definitiva da trilha de imagem‖, 

caracterizando a cena que os ruídos da faca foram conduzidos no mesmo momento da 

gravação, com o objetivo em dar realidade a cena. 

Em compensação o filme O Carandiru, em seu primeiro minuto mostra uma cena forte 

de violência, uma briga entre apenados. A cena ocorre no corredor e dentro das celas, em um 

grande plano geral
19

, usado ―para impressionar o público com a magnitude de um local ou de 

um evento específico‖ (GAGER, MEYER, 2001, p. 78).  Mostra o corredor e as celas, depois 

partindo para um primeiríssimo plano 
20

no rosto dos apenados. A discussão tem como motivo 

central a morte do pai do apenado Lula, o qual descobriu que foi seu colega de cela Peixera 

quem o matou por mando de sua mãe. Durante a cena, vários apenados estão no corredor 

gritando: ―Peixera vai morrer‖, como forma de manifestação. A cena é feita em um plano-

sequência
21

, desde o momento em que começa a discussão e outros apenados se envolvem na 

briga, até o final que Lula e Peixera afirmam não discutir mais. De acordo com Aumont 

                                                           
19

 Grande Plano Geral: (GPG) ―Mostra uma grande área de ação, filmada de longa distância‖. (GAGE, MEYER, 

1991, p.78). 
20

 Primeiríssimo Plano: (PPP) ―Mostra o rosto do personagem‖. (ARAUJO, 1995, p.63). 
21

 Plano –sequência: Plano longo o suficiente para conter o equivalente factual de uma sequência. (AUMONT, 

2007, p. 43). 
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(2007) conforme a duração da cena, quando equivale do ponto de vista o conteúdo a uma 

sequência mais longa, é assim chamada de plano-sequência.   

Entre as cenas destacadas nesta temática, ainda no filme, foi selecionada a morte de 

Zico, esfaqueado pelos colegas de cela, levando mais de 30 golpes no corpo. Nesta mesma 

cena ainda chama a atenção para os “laranjas”, o qual são conhecidos por assumirem a culpa 

do que os outros fazem,  por motivo de dívidas com os colegas de celas. Logo após terem 

esfaqueado Zico, Majestade, um dos apenados chama Ezequiel em sua cela e faz com que ele 

assuma a culpa pela morte de Zico:  

Majestade: Ezequiel, vem aqui Ezequiel (2x), Oh Ezequiel, tu não acha que aquele sem 

vergonha do Zico é o culpado pela tua desgraça?                                                                

Ezequiel: Acho, mas a vida de Ezequiel sempre foi uma desgraça.  

Majestade:  

E não foi o Zico que fez o Ezequiel oferece a irmã para paga a droga?  

Ezequiel:  

Foi, mas faze o quê?  

Majestade: Tu já fez Ezequiel, furo o Zico mais de 30 furo.  

Ezequiel: Oh majestade, só falta dois ano pro Ezequiel sai. Se eu fizer isso vô amarra mais 

vinte.  

Majestade: Dois anos, vinte anos que diferença faz pro Ezequiel, tá com AIDS, pelo menos tu 

vai te uma cela só pra ti, roupa lavada e pedra pra fuma. 

Na sequência da cena, em um plano geral do corredor, Ezequiel caminha sozinho 

carregando na mão a faca ensanguentada usada para matar Zico, quando chega em frente ao 

Seu Pires a larga no chão  e afirma: ―Fui eu que fiz o Zico, agora não devo mais nada para 

ninguém‖. Neste momento ele volta correndo para sua cela. O que observa da cena é a 

agressão física, a tortura e a mentira que faz parte do dia-a-dia dos apenados dentro dos 

presídios. Já no documentário a única cena de violência ficou implícita. Em comparação os 

dois filmes têm em comum a imagem, como define a autora Joly (2005) 

Todavia, a ―imagem‖ ou a metáfora também pode ser um procedimento de 

expressão extremamente rico, inesperado, criativo e até cognitivo, quando a 

comparação de dois termos (explícita e implícita) solicita a imaginação e a 

descoberta de pontos comuns insuspeitados entre eles. (JOLY, Martine, 2005, 

p.22). 
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Em outro plano-sequência do filme é mostrada a cena do massacre do Carandiru, o 

qual ficou conhecido pelo resultado de uma suposta briga entre apenados, gerando o grande 

ataque da Polícia Militar dentro do pavilhão 9, resultando em mais de 111 apenados mortos. 

De acordo com Aumont o plano-sequência ―designa um plano longo o suficiente para conter o 

equivalente factual de uma sequência (isto é, de um encadeamento de uma série, de vários 

acontecimentos distintos)‖ (AUMONT, 2005, p.43). 

O filme aborda muitos detalhes que Drauzio Varella ouviu dos apenados sobreviventes 

e escreveu em seu livro Estação Carandiru. Este episódio não foi narrado e nem citado pelos 

apenados no documentário. Como a cena é muito extensa, ela foi dividida em quatorze 

momentos para facilitar a análise. Entre os momentos destacam-se depoimentos dos apenados 

relatando seus medos, e o que a Polícia Militar fez durante a execução. 

A cena inicia com uma briga entre dois apenados no varal do pátio da penitenciária. 

Um deles quebra uma taquara na cabeça do outro, no mesmo momento está ocorrendo a final 

de um campeonato de futebol na quadra. Após, já nos corredores do presídio os dois grupos 

de apenados começam a se enfrentar, dando inicio a agressão física. Nas escadarias sobem os 

vencedores do campeonato de futebol com a taça na mão. Todos começam a se agredir. O 

plano aberto mostra o início da rebelião nos corredores, em seguida um plano de detalhe 

mostra um dos apenados gritando na grade da cela ―A Casa é nossa‖. Os apenados começam a 

jogar álcool e fogo, e, ainda descem com objetos e móveis pelas escadarias para trancar a 

entrada. É o início da guerra.  

As cenas são na grande maioria em plano aberto, mostrando as ações e atitudes dos 

apenados. O filme foi baseado nas histórias dos apenados, o qual o diretor deixa claro através 

dos depoimentos, e que as cenas expostas são de ficção, podendo ou não ter ligação com a 

realidade. Segundo Vanoye, Goliot-Lété (2002), um filme pode servir para esboçar o quadro 

social de uma sociedade.  

A trilha sonora são apenas os ruídos, gritos, sirene da polícia e barulho de objetos 

sendo quebrado. Um dos momentos marcantes da cena é quando os apenados Majestade, 

Moacir e seu filho estão dentro de uma cela vendo a reportagem pela Rede Globo do 

jornalista Sérgio Chapellin ao vivo dos helicópteros filmando de cima do Carandiru, os três 
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olham atentos para a televisão com expressão de indignação e medo, em um plano aberto, 

depois fecha-se o plano para mostrar os objetos do quarto que estão ao lado da televisão, o 

troféu, a bola de futebol e na prateleira de cima os livros e cadernos, ao som da reportagem de 

Sérgio Chapellin. Dá-se a entender o outro lado do presídio, que nem todos que estão ali são 

iguais, há apenados com o caráter diferente dos outros, o qual a sociedade julga como um 

todo.  

Na sequência da cena a Polícia Militar chega com sua tropa no pátio do presídio, e o 

diretor do pavilhão 9, Seu Pires entra junto. No diálogo observa-se o quanto o diretor estava 

querendo que a tropa da polícia não invadisse o pavilhão. Ele tenta manter a calma entre os 

apenados, conforme mostra o diálogo:  

Representante do governador (está falando no celular) 

 Perfeitamente senhor, agora mesmo. (desliga o celular). As ordens foram dadas pelo 

governador, o comando agora está com o senhor coronel. 

 Coronel: 

 Vamos fazer o que for necessário. 

 Representante do governador:  

O senhor é um homem experiente, se precisar invadir que invada. 

 Seu Pires:  

Eu não aceito, a casa é minha. (Ele pega um holofote para falar). Atenção pessoal vamos 

voltar para as celas, vamos voltar para as celas, a PM vai invadi.  

Apenados: 

 Se entra aqui morre. Aí seu Pires aqui tem muito cara de cadeia vencida pôrra. É o seguinte, 

nóiz que melhoria pra nossa condição. Seu Pires manda o choque embora.  

Seu Pires: 

 Então vamos volta pra cela, se não vocês vão se arrepende. 

 Apenados: 

 Aqui não tem arrependimento não. 

 Seu Pires: 

 Quantos reféns têm ai? Eu quero saber se tem refém ai? 

 Apenado: 
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 Não tem refém Seu Pires, é briga nossa. 

 Seu Pires:  

Tá vendo coronel, não tem refém, não tem água, não tem luz, eles não vão aguenta muito 

tempo ali.  

Apenado: 

 Salva nóiz Seu Pires, não deixa eles entra, manda o choque embora.  

Seu Pires: 

 Tá difícil segura eles aqui, vamos ter calma nós, vamos entregar as armas. (Apenados jogam 

suas facas pelas janelas, deixando-as cair em cima dos pés do coronel, e dos outros.)  

Seu Pires: 

 Tá vendo coronel, tá tudo calmo, pode mandar seu pessoal embora. (Nisso ele levanta o 

holofote e fala com os apenados) Atenção pessoal, todo mundo de volta para as celas, vamos 

ter calma nós. 

Neste momento a cena está em um grande plano geral, como já citado por Araujo, 

mostrando as janelas das celas e nelas os apenados estão com lençóis brancos pendurados 

para representar a paz, porém um deles joga um vaso privado nos pés do coronel. E este 

manda que a polícia militar invada a penitenciária. O momento inicia com um plano fechado 

da polícia quebrando a corrente do pavilhão 9. Depois em plano aberto do batalhão sendo 

invadidos, todos com suas metralhadoras, atirando em quem estava na frente. Muitos dos 

apenados tentaram se esconder, alguns conseguiram outros não. Um dos momentos marcantes 

é quando um policial mata dois apenados e o plano se fecha com eles caindo no chão deitando 

um sobre a cabeça do outro. Depois de muitos mortos, o sangue toma conta dos corredores, 

assim como a expressão de medo e sofrimento dos apenados. Um depoimento de um apenado 

conta o sofrimento que passaram na hora: “Foi assustador doutor, afinal preso nenhum é 

burro pra quere morre”. 

Foi observada a maneira que os dois filmes tratam da violência. No documentário, 

como já citado, o diretor Paulo Sacramento não a mostra como cotidiano do presídio e, sim 

deixou subentendido que existe a violência, porém com o diálogo dos apenados foi notado 

que eles apenas têm as facas para se defender, ou melhor, para se mantiver vivos no dia-a-dia. 

Esta cena foi mostrada na reta final do documentário. Já no filme a cena inicial é de violência, 

sendo que na grande maioria das cenas selecionadas, a agressão física e verbal é uma das 

características. O diretor Hector Babenco escreveu as cenas conforme o livro de Drauzio 
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Varella ―Estação Carandiru‖, porém como característica de filmes, o diretor escreve a cena 

conforme seus ideais e objetivos. O que pode transparecer é que Babenco deu ares de 

realidade às cenas de violência, mostrando muito sangue, apenados sendo mortos com armas e 

facas, e através dos gritos e gemidos deixou a cena mais próxima da realidade, como 

característica dos planos-sequência. ―A filmagem em planos longos e profundos, que mostra 

―mais‖ realidade em um único e mesmo pedaço de filme e que coloca tudo o que mostra em 

pé de igualdade diante do espectador, deve logicamente ser mais respeitadora do ―real‖‖ 

(Aumont, 2005, p.78), evidenciando a dura realidade do dia-a-dia das penitenciárias. No 

documentário, a cena se caracteriza por ser curta, e sem sequência, com planos fechados, 

mostrando apenas parte do corpo do apenado, sem aparecer sua expressão, o que não deixa a 

cena como transposição do real. 

 

7.3 TRABALHO 

O documentário destaca-se por tratar desta temática com mais ênfase, tendo como um 

dos objetivos principais abordar o lado ―bom‖ dos presidiários, levando em consideração o 

trabalho que eles fazem dentro do presídio. Sendo assim, são várias as cenas que abordam a 

temática. Em uma das cenas selecionadas três apenados mostram suas criações, trabalhos 

como forma de esquecer a vida fora e de sustentação dentro do presídio. No primeiro 

momento o protético Adilson conta que é o único que trabalha nesta área dentro do presídio, e 

que é muito procurado pelos apenados. 

 Em um segundo momento o desenhista técnico Marco apresenta seus desenhos, sendo 

retratos pintados perfeitamente comparando-os com as fotografias originais, e no final de seu 

discurso cita uma frase a qual deixa entendido que existem apenados que se ressocializam 

dentro dos presídios, Marco diz: ―É assim que eu tiro minha cadeia aqui‖. No terceiro 

momento o apenado Robson mostra a construção de um barco feito em madeira, e conta 

durante seu depoimento das dificuldades que passa: ―Bom meu nome é Robson, estou aqui na 

casa de detenção, no pavilhão 2, com toda a minha dificuldade, com todos os obstáculos que 

possam estar no meu caminho eu consegui criar este trabalho, qualquer um pode criar é só 

trabalha com a própria cabeça, com a mente, esquecer coisa ruim, pensar mais no seu 

trabalho, na sua família pra chegar até onde eu cheguei, criando esse galeão português aqui 

que graças a Deus ele vai embora logo logo‖. A cena se caracteriza por ter plano geral e em 
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alguns momentos ele dá o zoom
22

 para mostrar os detalhes do trabalho dos apenados. 

Segundo Aumont (2005) podemos chamar de plano fixo, conforme explica: 

Plano fixo, plano em movimento- O paradigma, aqui, seria composto pelo 

―plano fixo‖ (câmera imóvel durante todo um plano) e por vários tipos de 

―movimentos de aparelhos‖, inclusive o zoom: problema exatamente 

correlato ao precedente e que também participa da instituição de um ponto de 

vista. (AUMONT, 2005, p.43). 

 

 A sequência dos planos é determinada no momento da montagem de um filme, sendo 

que o diretor determina qual o plano deverá ser utilizado, conforme sua concepção em 

construir um filme. ―O objeto sobre o qual a montagem se exerce são os planos de um filme 

(ou seja, para explicitar ainda mais: a montagem consiste em manipular planos com o intuito 

de constituir um outro objeto, o filme), (AUMONT, 2005, p.55). Este é um caso que fica claro 

no documentário, pois ele deixa sua visão transparecer durante a montagem. 

Em outra cena, para dar o ar de realidade ao documentário, inicia-se em um plano 

detalhe, com o apenado aprendendo a mexer na filmadora Mini DV, e o diálogo do diretor 

que está junto aos apenados capturando as imagens, ele diz: ―Cuidado, hein! Vamos evitar 

esse tipo de situação”, mas não mostra o que o apenado estava fazendo. Em seguida já parte 

para um close-up 
23

mostrando o roteiro técnico que outro apenado fez para filmar a fabricação 

das bolas de futebol do pavilhão cinco. Voltando a falar em montagem, questiona-se o porquê 

o diretor Paulo Sacramento deixou a cena em que ouve-se ele falando com o apenado. Seria 

uma manipulação de imagem dada no momento da montagem? Conforme Aumont (2005), é a 

manipulação do material filmado que pode trazer a concepção preliminar do filme, sem 

dúvida a montagem faz parte de uma técnica de produção que trabalha junto com as 

significações e emoções do diretor. 

  Uma cena significativa para a análise é a do Dia de Faxina, o qual os apenados limpam 

suas celas e corredores 24horas antes do dia de visita. Esta semelhante ao filme, porém nesta 

enquanto estão limpando juntos no corredor, aproveitam para fazer um discurso de crítica ao 

governo por falta de oportunidade, como é na grande maioria das cenas. Um dos apenados é 

quem discursa, enquanto os outros estão ao seu lado com os materiais de limpeza: “Agora 

vocês vão acompanhar o dia de faxina que acontece um dia antes do dia de visita. Nóis pede 
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 Zoom: Método através do qual determina das imagens pode ser afastadas ou aproximadas. 
23

 Close-up: Mostra apenas um detalhe do objeto ou da personagem em ação. (GAGE, MEYER, 1991, p.80) 
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apoio da sociedade perante a imprensa. Nóis trabalha, nóis ganha nossa remição, então tudo 

que a imprensa divulga do lado de fora não tem nada a vê, a realidade que vocês tão vendo 

aqui, nóis somo seres humanos, somo trabalhador, cumprimo com o nosso dever, espero que 

um dia a justiça olhe mais pra nóis”. A cena é mostrada em um plano conjunto
24

, e a trilha 

sonora é dos próprios apenados. Para Aumont a trilha sonora é representativa em um filme,  

os diversos elementos sonoros, palavras, ruídos e músicas, participam em pé 

de igualdade com a imagem e de maneira relativamente autônoma com 

relação a ela na constituição do sentido: poderiam, de acordo com o caso, 

reforçá-la, contradizê-la ou simplesmente manter um discurso ―paralelo‖. 

(AUMONT, 2005, p.85). 

Já no filme “O Carandiru”, são os dois momentos que abordam a temática. Um deles 

é no início do filme, quando o médico Drauzio chega à enfermaria e vem um apenado de 

cadeira de rodas e oferece doces, cigarros, comidas, afirmando que é o comércio do presídio, 

o qual é mostrado neste único momento do filme. Em alguns outros momentos aparecem os 

apenados fazendo limpeza nos corredores, como retrata no documentário o dia da faxina, 

sendo que as duas são expostas de maneira muito semelhante, seguindo a mesma relação de 

planos. O qual define Vanoye, Goliot-Leté como planos de conteúdo, e explica: 

Cada gênero comporta, com efeito, características específicas no plano dos 

conteúdos (tipo de personagens, de intrigas, de cenários, de situações) e no 

das formas de expressão (iluminação, tipos de planos privilegiados, cores, 

música, desempenho dos atores etc.). (VANOYE, GOLIOT-LETÉ, 2002, 

p.27). 

 

A temática é finalizada com uma cena que os apenados estão na cozinha preparando o 

almoço e cantam: “Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, se gritar pega ladrão” 

repetindo-os quatro vezes. Em um plano geral, para dar ênfase ao cenário que é a cozinha, 

foco nas colheres, panelas, conchas grandea, frutas, verduras, tudo muito organizado e, ainda 

mostra as funções de cada apenado. Em um último momento da cena o filho de Moacir entra 

na cozinha com uma sacola de roupas e diz: ―Pai‖. A cena se encerra em um primeiríssimo 

plano como já citado por Araujo, com a expressão de tristeza no rosto de Moacir, por ver seu 

filho entrando no presídio. Notando aqui um certo  sentimentalismo, observação que não foi 

feita de acordo com as outras cenas do filme. Já no documentário é presente na maioria das 

cenas, sendo este uma das grandes diferenças entre os dois objetos de análise e a outra. Os 
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 Plano conjunto: (PC) Mostra um grupo de personagens. (ARAUJO, 1995, p.63). 
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planos, são outra diferença, pois o documentário em geral é com planos fechados. Já no filme 

os planos são abertos. Quanto ao cenário, são comparavelmente iguais, já que ambos foram 

filmados dentro do próprio Carandiru. Para finalizar, Aumont (2007, p.100) cita: ―Qualquer 

filme é um filme de ficção‖, dando a entender que até mesmo os documentários possuem 

cenas induzidas pelo diretor. 

 

7.4 SAÚDE 

O documentário aborda o tema no início com um plano geral de um cadeirante 

empurrando a cadeira de rodas no corredor até chegar a enfermaria. Na sequência, em um 

mesmo plano, três apenados contam seus problemas de saúde e o funcionamento do 

tratamento médico no presídio. A cena se caracteriza pelo plano médio
25

, mostrando o corpo e 

as partes do corpo que estão doentes. Inicia-se com um apenado conduzindo o cinegrafista 

para a enfermaria e mostrando o interior de uma cela a situação degradante de um apenado. 

Depois outro apenado mostra sua hérnia na barriga, e conta que vive há 12 anos com este 

problema de saúde dentro do presídio. O documentário, novamente, como nas outras 

temáticas, faz críticas à questão da saúde no presídio. Os apenados contam em forma de 

entrevista as dificuldades que passam, como mostra o diálogo em um dos momentos da cena: 

―A minha perna na rua tava boa, mas ai quando eu fui preso por falta de assistência começou 

a apodrecer tudo e inchar. Ai lá não tinha como eles fazer, aí mandaram pra cá. Chego aqui 

esperei quase três anos pra fazer essa cirurgia e agora não tá boa essa cirurgia‖. A cena se 

passa dentro da enfermaria, mostrando a situação de calamidade da saúde pública. Em um dos 

momentos da cena um dos apenados, que é ajudante da enfermaria, reclama da falta de 

medicamentos e material para atender a todos, porém elogia o trabalho do médico Drauzio 

Varella, comparando-o com outros médicos que já passaram na enfermaria e que nunca deram 

atenção aos problemas de saúde dos apenados: ―Se tivesse quatro Drº Drauzio Varella aqui 

nós tava feito‖. Na sequência da cena Drauzio aparece medicando um apenado que está com 

tuberculose. Em plano geral, mostra Drauzio e o apenado conversando:  

 

Drauzio: 
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 Plano Médio: (PM) Mostra o personagem de corpo inteiro. (ARAUJO, 1995, p.63) 
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Isso aqui é tuberculose muito comum na cadeia, em geral é doença de soro positivo, tem 

febre?  

Apenado:  

Fica suada, Drauzio: A camisa dá pra torcer, Apenado: Eu troquei três vezes a camisa essa 

noite, três vezes. 

Drauzio:  

Isso em uma semana tem que começar a desaparecer, mas isso (aponta para o inchaço do 

pescoço do apenado) vai semanas para sumir.  

Apenado:  

Mas vai melhorar.  

De acordo com Aumont (2007) a imagem fílmica é capaz de transcrever um espaço 

semelhante ao real.  

Tanto no documentário quanto o filme temos como referência Drauzio Varella, e em 

ambos é abordado o mesmo tratamento do médico com os apenados. É dedicação e atenção, 

pois Drauzio trata-os sem descriminação social, mantendo respeito e seriedade em seu 

trabalho. No filme “O Carandiru” várias cenas que mostram Drauzio na enfermaria, sendo 

selecionada uma destas que conta com três momentos: O plano como característica do filme é 

aberto, mostrando a situação da enfermaria, e, também o diretor deixa entendido como crítica 

a questão da saúde nas enfermarias dos presídios. Sendo este o único momento do filme que 

critica a falta de recursos para o presídio. A cena inicia com um dos apenados carregando seu 

amigo que está com tuberculose. O amigo cospe sangue no chão no momento em que Drauzio 

chega na enfermaria:  

Drauzio: 

Ele não pode cuspir ai, é tuberculose, quem pisa espalha a doença.  

Apenado: 

 Doutor se a tosse fosse menos e o fôlego mais ele procurava uma pia, mas tá difícil. 

Drauzio: 

 Tem que isolar esse rapaz 

Sem chance: 

E tem onde doutor? 
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Em outro momento da cena, Drauzio está atendendo um apenado que reclama que 

todos em sua cela estão com uma coceira. O médico afirma que eles estão com sarna e vai 

medicá-los. Neste mesmo momento Sem Chance está tirando sangue para fazer teste de HIV 

dos apenados, o ajudante de Drauzio elogia o material utilizado para os testes que o médico 

trouxe para a enfermaria. A cena retrata a precariedade da área médica por falta de recursos, e 

dá destaque ao bom atendimento do médico com seus pacientes. Esta situação também é 

abordada no documentário.  

A desconfiança de Drauzio em relação a como se inserir no sistema social da cadeia 

sem desrespeitá-lo, aparece claramente quando faz a primeira sessão de vídeo preventivo 

sobre a AIDS. Naquela ocasião Drauzio se viu obrigado a cessar com as conversas no fundo 

da sala de cinema se dirigindo ao fundo dela e sentando entre os presos. Sua sensação de 

constante ameaça foi, aos poucos, sendo sanada, até que percebesse que também poderia ele 

fazer parte da ética dos presidiários, pela qual ele jamais seria atacado naquela circunstância. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, percorremos autores e subsídios que pudessem transcrever as 

características do cinema de ficção e o de não ficção, com o objetivo em melhor compreensão 

para realizar a pesquisa. 

Diante de nosso propósito, de buscar característica entre o documentário e o filme de 

ficção, a fim de estabelecermos ligações entre o filme O Carandiru, de Hector Babenco e o 

documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento, conseguimos observar 

as diferenças e semelhanças entre ambos. 

Ficou claro para nós que a linguagem cinematográfica entre ambos os objetos de 

pesquisa tem características distintas. No documentário, O Prisioneiro da Grade de Ferro a 

maior parte das cenas são em plano fechado, observando o excesso de planos detalhe e planos 

médio, dando mais destaque ao que os apenados estão mostrando. Em compensação no filme 

O Carandiru, as cenas são em grande parte em planos abertos, planos-sequências longos, onde 

há destaque ao cenário, e ao conflito que está acontecendo, sem dar destaque à personagem e, 

sim ao contexto da cena. 

Entre os pontos de análise, destacamos a temática violência, que no filme Carandiru 

foi um dos eixos principais para representar a questão penitenciária no maior presídio da 

América Latina. Para nós, a temática foi abordada como transcrição da realidade carcerária. 

As cenas refletem o sentimento de guerra, raiva e dor dos apenados. Dentro desta mesma 

temática, o documentário não deixa a violência ser retratada de forma explícita, e sim 

subentendida ao espectador.  

O que observamos foi a diferença entre os eixos temáticos saúde, drogas, violência e 

trabalho que são tratados no filme e no documentário. Cada um é abordado de forma diferente 

pelo diretor. Tendo como diferença os planos, a linguagem cinematográfica, o diálogo. Um 

ponto em comum do documentário e do filme é o cenário. 

O filme O Carandiru tem como eixo central mostrar o funcionamento das drogas e da 

violência dentro do presídio. O filme já inicia com uma cena de violência entre os apenados. 

No decorrer, em cenas longas e planos sequência, há muitas as cenas que os apenados 

consomem drogas como: maconha, crack, cocaína, e dentro do mesmo plano aparece suas 
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reações, muitas vezes levando a morte de outros apenados. São muitas as cenas de violência, 

que retratam a morte. O filme tem característica em mostrar momentos do massacre da Polícia 

Militar, que ocorreu em 1992 deixando mais de 111 mortos. Com isso, entende-se que o filme 

procura passar ao espectador o cotidiano e o modo de vida que vive os presidiários dentro de 

um cárcere. Em contraposto, o documentário perde suas características de retratar a realidade, 

pois é caracterizado em mostrar também o cotidiano dos apenados, porém com outra forma de 

abordagem. Durante o documentário, observa-se o excesso de cenas que retratam os apenados 

trabalhando de forma honesta dentro do presídio. Junto às cenas os apenados comentam sobre 

os motivos que estão presos, sempre procurando se defender, e ainda criticam o governo pela 

falta de recursos que oferece a camada social baixa.  

Como o documentário foi feito após a produção do Carandiru, sendo o filme que foi 

alvo de polêmicas na mídia brasileira e estrangeira, entre críticas e elogios sobre a forma da 

abordagem do filme, poderíamos comparar com o documentário, que teve sua produção anos 

depois e trata do mesmo objeto de estudo, porém com uma abordagem diferente, sendo o 

oposto um do outro. Assim como já citamos, o documentário dá maior destaque a questão do 

trabalho no cárcere e o filme a questão da violência e as drogas. Entraríamos em uma 

abordagem, a qual não foi respondida durante a pesquisa. Seria de interesse do governo, ou de 

órgãos públicos a produção do documentário, como forma de reverter a imagem que foi 

construída durante o filme, de um dos maiores presídios que a América Latina já possuiu?  

Durante a análise o que conseguimos perceber através das características das cenas do 

documentário e do filme, foi que o filme mais característico e retrata muito mais a realidade 

de um cárcere do que o próprio documentário. Pois no documentário é observado que muitas 

das cenas o diretor cria um roteiro para os apenados saberem o que devem falar e fazer, 

deixando claro que são cenas induzidas, perdendo as características de documentário.  

Chegando ao final desta pesquisa, não podemos concluir o que tange a questão 

prisional no cinema. Portanto, resta-nos dizer que dentro do que propomos conseguimos 

resultados satisfatórios. E, por fim, para nós ficou mais claro que a experiência de como é 

complexo realizar um trabalho final de graduação. Ficou-nos ainda mais a curiosidade em 

investigar a abordagem do sistema penitenciário nas produções cinematográficas. 
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ANEXOS 

Trajetórias dos diretores. 

PAULO SACRAMENTO (O prisioneiro da Grade de Ferro) 

Montador, diretor e produtor paulista que estreou em 2002 na direção de longa-

metragem com o documentário O prisioneiro da grade de ferro, auto-retratos de detentos do 

presídio do Carandiru; o filme foi o vencedor do É Tudo Verdade - Festival Internacional de 

Documentários e do prêmio da crítica no Festival de Gramado, além de ter sido selecionado 

para o Festival de Veneza. É o responsável pela produção e montagem de Amarelo Manga, de 

Cláudio Assis, vencedor do Festival de Brasília de 2002. Montou mais de 15 curtas-

metragens, além dos longas Tônica dominante (2000), de Lina Chamie, e Cronicamente 

inviável (2000), de Sérgio Bianchi. Foi assistente de direção e produtor de finalização no 

filme A causa secreta (1994), de Sérgio Bianchi. É autor dos curtas-metragens Ave e 

Juvenília – este último foi premiado nos festivais Henri Langlois (França) e Rimini (Itália). 

Formou-se em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e 

presidiu a Associação Brasileira de Documentaristas de São Paulo em 1997. Em 2003, 

montou Quanto vale ou é por quilo? de Sérgio Bianchi. Em 2005, montou e produziu A 

concepção, de José Eduardo Belmonte, pelo qual ganhou o prêmio de melhor montagem no 

Festival de Brasília, e iniciou a pré-produção de Fuga # 5, de Flávio Frederico, Camilo 

Cavalcanti, e outros. Em 2007, com Fabiano e Caio Gullane e Débora Ivanov, produziu 

Encarnação do demônio, de José Mojica, filme no qual também assina como editor. Seu 

trabalho mais recente é a montagem do longa É proibido fumar (2009), de Anna Muylaert, 

que lhe rendeu o prêmio de melhor montagem de ficção no Grande Prêmio do Cinema 

Brasileiro de 2010.   

Fonte: 

http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE3
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http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE377
http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE377
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Hector Babenco  (O Carandiru) 

              É autor de sucessos de público como Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977) e 

Pixote, a lei do mais fraco (1980), melhor filme estrangeiro de acordo com as associações de 

críticos de Los Angeles e de Nova York. Em 2003, comCarandiru, atraiu mais de 4,5 milhões 

de espectadores, sendo o filme nacional mais visto do ano e ocupando hoje o segundo lugar 

no ranking da retomada. Nascido na Argentina em 1946, veio para São Paulo em 1969 para 

fixar residência definitiva no país, e em 1970 naturalizou-se brasileiro. Começou no cinema 

em 1973 como produtor executivo e co-diretor, com Roberto Farias, de O fabuloso Fittipaldi 

(1973) e em 1975 dirigiu sua primeira ficção, O rei da noite. No início da década de 80 fez 

sua primeira produção internacional, falada em inglês, O beijo da mulher-aranha (1984), que 

deu a William Hurt o Oscar de melhor ator e o prêmio de interpretação masculina em Cannes. 

O filme também rendeu a Babenco uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Em 1987, 

dirigiu Jack Nicholson e Meryl Streep emIronweed e dois anos depois participou do júri 

oficial do Festival de Cannes. Em 1990 fezBrincando nos campos do Senhor, produção de 

Saul Zaentz filmada na região amazônica, e em 1998 filmou na Argentina, com participação 

de intérpretes e técnicos brasileiros,Coração iluminado, selecionado para o Festival de 

Cannes. Em fevereiro de 2000 integrou o júri do Festival de Berlim, e em 2003 foi novamente 

selecionado para o Festival de Cannes com Carandiru. Em 2005, foi o idealizador da série 

Carandiru – outras histórias, para a Rede Globo, que levava em frente histórias iniciadas em 

seu longa e apresentava novas. Dividiu a direção dos episódios com Walter Carvalho e 

Roberto Gervitz. Em 2007, lançou O passado.   

Fonte: 

http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE1
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http://www.filmeb.com.br/quemequem/html/QEQ_profissional.php?get_cd_profissional=PE198
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