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RESUMO 

 
Este Trabalho Final de Graduação tem como objetivo investigar se o documentário 
pode ser uma forma de representatividade social a partir da análise do filme Pobre 
Preto Puto (2016) na comunidade que ele representa em Santa Maria – a periférica, 
a negra e a homossexual. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 10 pessoas 
que fazem parte dos grupos citados. A metodologia está dividida entre a pesquisa 
qualitativa, participativa e fílmica. Além da apresentação de elementos que 
confirmam o documentário como um lugar de problematização sobre a existência, 
essa pesquisa traz também um panorama geral sobre conceitos e a história deste 
gênero e uma pequena trajetória da representatividade no cinema do público 
estudado.  O problema de investigação deste Trabalho Final de Graduação é: de 
que forma a narrativa documental constrói o imaginário social da periferia?  

 
PALAVRAS-CHAVE: documentário; representatividade social; resistência; pobre 
preto puto. 
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ABSTRACT 

 
This Final Graduation Work aims to investigate if the documentary can be a form of 
social representation from the analysis of the film Pobre Preto Puto (2016) in the 
community he represents in Santa Maria - the peripheral, the black and the 
homosexual. For that, interviews were conducted with 10 people who are part of the 
cited groups. The methodology is divided between qualitative, participative and filmic 
research. Besides the presentation of elements that confirm the documentary as a 
place of problematization about the existence, this research also brings a general 
panorama about concepts and the history of this genre and a small trajectory of the 
representation in the cinema of the studied public. The research problem of this Final 
Graduation Project is: in what way does the documentary narrative construct the 
social imaginary of the periphery? 

 
KEY WORDS: documentary; social representativeness; resistance; poor nigger  
fagot. 
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INTRODUÇÃO 
 

A felicidade, para muitas pessoas, pode ser definida como a realização dos 

sonhos. Para Nei D’Ogum, ativista político e social de Santa Maria, a felicidade era 

definida em “poder comer três vezes por dia”. A trajetória deste homem negro, 

periférico e homossexual é contada no documentário Pobre Preto Puto, dirigido por 

Diego Tafarel1 e lançado em 2016, filme que é o objeto de pesquisa deste trabalho.  

A inexistência dos direitos mais básicos para aqueles que estão à margem 

social são problemas que carecem de políticas públicas e debates na mídia. Neste 

sentido, o documentário pode ter uma função importante: ampliar a voz de pessoas 

para expor as dificuldades vividas. Mas estas pessoas sentem-se, de fato, 

representadas? Com isso em mente, este trabalho tem o objetivo de entender de 

que forma as obras cinematográficas documentais podem se tornar uma ferramenta 

de denúncia social dos meios que representam, além de discutir as funções do 

documentário e analisar a recepção desses trabalhos nas comunidades onde eles 

são registrados.  

A escolha por estudar a representatividade a partir do documentário se deve 

ao gênero ser mais acessível comparado a outras produções cinematográficas - ele 

vem sendo feito por pequenas produtoras locais, estudantes e até mesmo pela 

própria comunidade. Nesse sentido, Pobre Preto Puto acaba por se encaixar nessa 

afirmativa: foi gravado em Santa Maria por uma produtora do interior do Rio Grande 

do Sul (Pé de Coelho Filmes) e apresentado gratuitamente na cidade em rodas de 

conversas, espaços culturais e instituições de ensino. Em tempos de constantes 

ataques racistas2, misóginos e homofóbicos não só na cidade quanto em todo o 

país, debater sobre resistência e representatividade se torna essencial numa 

sociedade tão preconceituosa.  

Esta pesquisa justifica-se pela importância do documentário, um gênero que 

deve ser explorado ainda mais pelos cineastas e pelas próprias comunidades, visto 

que ele tem o compromisso com a realidade, de ser a representação de algo ou 

alguém. Logo, a sétima arte torna-se um lugar importante de reflexão acerca dos 

problemas estruturais e existenciais da humanidade, e pode atravessar fronteiras 

                                                           
1 Tafarel estudou produção audiovisual na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e é atual diretor de cena e 

sócio proprietário da Pé de Coelho Filmes, produtora de Santa Cruz do Sul  
2 Até o dia 30 de outubro de 2018, Santa Maria havia registrado seis ataques de cunho racista em instituições 

de ensino no período de um ano, conforme o jornal Diário de Santa Maria 
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para mostrar tudo isso. A história narrada em Pobre Preto Puto conseguiu 

transpassar o ambiente da comunidade onde ela aconteceu e ganhou visibilidade 

nacional e internacionalmente, já que foi exibido na televisão pelo Canal Brasil, e 

vencedor de diversos festivais, entre eles o 44º Festival de Cinema de Gramado, na 

categoria Melhor Produtor Executivo, o Prêmio Assembleia Legislativa Mostra 

Gaúcha de Curtas, o Festival de Cinema de Três Passos, na categoria Melhor Curta 

Documentário, e o 5º Cinesserra, na categoria Melhor Documentário pelo Júri 

Popular, além de ter recebido menção especial no Festival Internacional Hacelo 

Corto, na Argentina.  

O Trabalho Final de Graduação foi feito a partir de pesquisa bibliográfica, da 

análise fílmica do curta e da análise qualitativa por meio da técnica da entrevista 

fechada com 10 pessoas que fazem parte do grupo em que Nei D’Ogum 

representava - que moram na periferia, negros, que praticam a religião de matriz 

africana e homossexuais -, já que dessa forma é possível “obter informações a 

respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se por ir além das descrições 

das ações” (Ribeiro, 2008, p. 141).  

Para dar conta da temática desta investigação, o trabalho foi dividido em 3 

capítulos. No capítulo 1, foi abordado a revisão de conceitos sobre documentário e a 

trajetória deste gênero a nível mundial e nacional. O capítulo dois é dedicado a 

apresentar filmes documentários brasileiros que tenham em sua narrativa 

personagens negros, moradores da periferia e homossexuais, bem como a forma 

com que eles são representados. Por fim, no capítulo 3, é abordada a metodologia 

de como a pesquisa foi construída, junto com a análise fílmica de Pobre Preto Puto e 

análise qualitativa por meio das entrevistas realizadas.  
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CAPÍTULO 1 

 

Neste primeiro capítulo a pesquisa bibliográfica aborda a trajetória do 

documentário, desde sua criação por Robert Flaherty até o formato das produções 

contemporâneas nacionais, como é o caso do filme Pobre Preto Puto, objeto de 

estudo deste trabalho. Além disso, também é apresentado os conceitos do gênero 

documental e o desenvolvimento de sua linguagem.  

 

1.1 Documentário e os outros gêneros  

 

O que diferencia o documentário de outros gêneros? Para Nichols (2005) 

“todo filme é um documentário”, porque mesmo a produção ficcional mais requintada 

de efeitos especiais “evidencia a cultura que a produziu e reproduz a aparência das 

pessoas que fazem parte dela” (NICHOLS, 2005, p. 26).  Salles (2005) também 

defende essa ideia, mas com ressalvas. Para o autor, “todo filme, seja de ficção ou 

de não-ficção, é um documento e pode ser lido assim” (SALLES, 2005, p. 61). 

Entretanto, existe uma diferença entre documento e documentário, pois o primeiro é 

um índice da realidade, mas não possui um enredo e uma narrativa, que é uma das 

características do segundo.  

Paranaguá (2003) aponta que a primeira dificuldade ao falar sobre 

documentário começa com a própria definição do que é gênero, “que muitas vezes 

acaba em discussões filosóficas sobre a realidade” (PARANAGUÁ, 2003, p. 16, 

tradução nossa). O que pode se afirmar é que, assim como na obra A Traição das 

Imagens, de René Magritte, o documentário também não é uma reprodução da 

realidade, mas sim “uma representação do mundo em que vivemos” (NICHOLS, 

2005, p. 47), já que ele não é um espelho do mundo tal qual, pois em todo filme a 

história é apenas um recorte de determinado acontecimento.  

Salles (2005) acredita que o documentário pode ser concebido como tal 

gênero por dois meios: o da emissão e o da recepção. No primeiro caso, o cineasta 

defende que são as próprias instituições e empresas que realizam o filme que 

definem o gênero: “Se a BBC, o canal Discovery ou Eduardo Coutinho chamam seus 

programas e filmes de documentários, então essas obras recebem tal rótulo muito 

antes que se inicie o trabalho de decodificação do espectador” (SALLES, 2005, p. 
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60). Já no segundo caso, o da recepção, a concepção de documentário é aquilo que 

o espectador vê como documentário, ou seja, mesmo em um filme de ficção uma 

locação ou um ator podem ser o índice do mundo real, reafirmando a ideia de 

Nicholls de que todo filme pode ser um documentário.  

Apesar de, em mais de um século, ainda não se ter se chegado a uma única 

conclusão sobre a definição do gênero, o documentário é resultado de um longo 

processo de criação do cinema, que começa com Thomas Edison com a invenção 

do fonógrafo, em 1877. 

 

1.2  Trajetória do documentário 

 

A história do cinema documental dá o primeiro passo em março de 1895, 

quando o primeiro filme que mostrava, em poucos segundos, o dia a dia de 

trabalhadores saindo de uma fábrica maravilhou o mundo em La Sortie de l’usine 

Lumière à Lyon, dos irmãos Auguste e Louis Lumière. Apesar de também ser um 

registro do real, o vídeo dos Lumière não ficou registrado na história como o primeiro 

documentário. Esse título foi dado à produção do norte-americano Robert J. 

Flaherty, com Nanook of The North, em 1922, porque, diferente do primeiro, Nanook 

não era apenas um registro da realidade, mas um registro com uma estrutura 

narrativa sólida, com início, meio e fim.  

De acordo com Da-Rin (2004), a história de Nanook surgiu após anos de 

contatos do norte-americano Robert Flaherty com os Inuik, que vivam no norte do 

Canadá. Em uma das expedições do explorador, seu financiador, William 

Mackenzie, deu para Flaherty uma câmera de filmar para que os hábitos dos 

esquimós fossem registrados durante suas viagens, até 1916. Quando as edições 

do filme já estavam quase concluídas, um incêndio que começou por conta de um 

descuido com um cigarro destruiu os negativos. Com ele sobrara apenas um copião 

de trabalho que utilizou para conseguir financiamento para um novo filme, que só 

começou após 1920. 

O aparelho, que era capaz de gravar e reproduzir sons, foi o primeiro passo 

para a criação do Quinetoscópio, em 1894. De acordo com Da-Rin (2004), a 

invenção reproduzia filmes que tinham temas como lutas, acrobacias e danças, por 

exemplo, e todos eram filmados em uma única tomada, com os atores se dirigindo 
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frontalmente para o espectador. Essa artificialidade inexistia nas filmagens dos 

irmãos Lumière, pois “suas ‘vistas’ resultaram muito mais cativante que as 

encenações artificiais diante do fundo preto de um estúdio, ao reproduzirem as 

aparências do cotidiano com surpreendente realismo e uma espécie de magia do ar 

livre” (DA-RIN, 2004, p. 26).  

No primeiro período do cinema, o autor aponta que os filmes não tinham 

propriamente uma narrativa, mas sim mostravam cenas que chamassem a atenção 

da plateia em poucos minutos. “Nos dez anos seguintes às primeiras projeções 

públicas, o cinema afirmou definitivamente sua vocação como forma de 

entretenimento nos mais diversos países” (DA-RIN, 2004, p. 35). Foi em 1908, 

quando o longa-metragem, que tinha cerca de trinta minutos, se padronizou, que 

surgiu um novo produto, chamado de cinejornal, que mostrava as mais diversas 

atrações, desde simples eventos cotidianos a desastres no mundo. Nesta época, um 

dos gêneros que se consagrou entre o público, principalmente entre a elite, foram os 

filmes de viagens, que retratavam lugares exóticos e deslumbrantes. Mas apenas 

Nanook teve um impacto tão grande, tanto entre o público quanto entre cineastas, 

que foi o responsável por ser o divisor de águas entre o período Lumière e uma nova 

era. 

 
Em que Nanook of the North se diferenciava dos inúmeros filmes de viagem 
realizados na sua época? Em primeiro lugar, enquanto estes 
invariavelmente eram centrados na figura do viajante-explorador-realizador, 
ilustrando visualmente um relato em primeira pessoa, o filme de Flaherty 
articulava-se em torno da vida de uma comunidade; (...) Seu filme inovava 
ao colocar os fatos que testemunhou em uma perspectiva dramática: 
construía um personagem - Nanook e sua família - e estabelecia um 
antagonista - o meio hostil dos desertos gelados do norte. (DA-RIN, 2004, p. 
46) 
 

 

Mais de uma década após o filme de Flaherty, surgia na Inglaterra o 

movimento do filme documentário, idealizado por John Grierson na década de 1930. 

Segundo Penafria (2005), o termo “documentário” foi utilizado pela primeira vez pelo 

cineasta escocês, em uma publicação na revista The New York Sun, em 1926, sobre 

o filme Moana, de Flaherty, para se referir ao valor documental da obra: 

“Documentário é aqui usado enquanto adjetivo, só mais tarde, foi utilizado enquanto 

nome” (PENAFRIA, 2005, p. 185).  
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Grierson (1966) criticava os filmes de viagem e outras modalidades que 

estavam em alta na época, como os episódios noticiosos, filmes de magazine, entre 

outros, pois acreditava que registrar a realidade era muito mais que apenas mostrar 

algo ou alguém, e defendia que o documentário era uma oportunidade de se fazer 

um “trabalho criativo da realidade” e o utilizar a serviço da sociedade. Nesse viés, 

ele definiu os princípios do documentário, que tinham como base a possibilidade de 

retratar a cena viva fora dos estúdios de filmes por meio da espontaneidade. 

Durante sua carreira, o cineasta escocês realizou e montou um único filme: Drifters 

(1929).  

Conforme Penafria (2005), a obra retrata a pesca na costa oeste da Escócia 

em três partes: a saída para o mar, a pesca em meio a tempestade e o regresso 

para a comercialização do peixe. Foi a partir deste filme que Grierson criou um 

conjunto de normas estéticas para o documentário (o predominante uso da voz off, 

por exemplo), como aponta a pesquisadora: 

 

O movimento documentarista britânico pretendia registrar o presente e não o 
passado e dirigir-se directamente ao espectador. A Escola de Grierson sentia 
que a história estava a acontecer "aqui e agora" e seus filmes faziam parte da 
situação social, económica, cultural e política da época. (PENAFRIA, 2005, p. 
188) 
 

 

Já o cineasta russo Dziga Vertov, ao contrário de Flaherty, tinha como 

objetivo captar a realidade sem a interferência do cineasta. Para ele, pai do Cinema-

Verdade, a câmera era o olho do mundo, como demonstrou em Um homem com 

uma câmara (1929). Vertov acreditava que não só a objetividade do conteúdo era 

responsável por um documentário, mas também a organização da fotografia, pois “o 

cineasta tem como função revelar a verdadeira realidade. Essa realidade encontra-

se nos planos e só através do uso criativo da linguagem cinematográfica, mesmo no 

momento de registrar, é possível revelar a verdadeira realidade” (PENAFRIA, 2005, 

p. 191). O cineasta utiliza técnicas de montagem, como planos sobrepostos, para 

produzir novos sentidos. Essa característica chamou a atenção de Grierson, assim 

como a estreita relação do tema com o social e o uso do cinema como propaganda 

(DA-RIN, 2004), usando-as também na escola britânica.   

Já nos anos de 1930, a chegada do som sincrônico no cinema mexeu com os 

cineastas ficcionais e documentaristas, que tinham certa resistência e aversão à 
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nova tecnologia. Ambos adotavam o discurso de que o som não deveria ser o 

condutor da narrativa cinematográfica, “fundamentalmente, o que os cineastas 

defendiam era a presença do elemento sonoro supostamente real, captado fora dos 

estúdios e não aprisionado nos diálogos roteirizados e na fala dos atores” (WELLER, 

2013, p. 330). Nessa época, ao contrário de atualmente que uma única pessoa é 

capaz de captar som e imagem simultaneamente, era preciso dezenas de técnicos 

para trabalhar com os aparelhos de gravação. A resistência dos profissionais durou 

pouco, e logo em seguida o documentário acabou adotando o uso do som, e um dos 

exemplos mais notórios da época é Night Mail, de 1936.  

A obra, que tem direção de som assinada pelo brasileiro Alberto Cavalcanti, 

conta a história de uma linha noturna de trem dos correios entre Inglaterra e 

Escócia. No âmbito sonoro, ele é composto por diálogos, que foram roteirizados, 

trilha sonora de sons ambientes, e a narração de Grierson, que descreve o trabalho 

ilustrado pelas imagens, além de uma segunda narração em forma de poema, com o 

objetivo de retratar as pessoas que escrevem e recebem as cartas transportadas 

pelo trem, como aponta Weller (2013). Um ano antes, Anstey, também da escola 

inglesa de documentários, foi o primeiro a criar um filme com depoimento em 

sincronia com as imagens em Housing Problems (1935), que trazia relatos de 

moradores de um subúrbio de Londres. Conforme Da-rin (2004), a obra repercutiu 

em matérias e editoriais ingleses por abordar questões sociais, mas gerou 

controvérsia entre os cineastas, que diziam que o filme poderia se equiparar ao 

newsreel (um cinejornal), e não a uma obra de arte digna do título de documentário, 

a qual Grierson acreditava ser uma categoria superior.  

O desenvolvimento estético e tecnológico do cinema engrenou a partir de 

1945, com o neorrealismo italiano. No Brasil, uma das grandes influências para tal 

desenvolvimento foi também o telejornalismo. De acordo com Da-Rin (2004), as 

práticas usadas nas gravações dos telejornais refletiram diretamente no 

documentário e deram a cara de “estética do real”, com imagens tremidas, pouco 

iluminadas, com cortes bruscos, características que se opunham totalmente a 

concepção do documentário clássico.  
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1.3  O gênero no Brasil 

 

No Brasil, o desenvolvimento do documentário foi fortemente impulsionado 

pelos feitios europeus. O primeiro registro do real que se tem história data de 1898, 

quando Afonso Segreto, irmão de um dos donos de salas de cinema e teatro do Rio 

de Janeiro e São Paulo, fez uma tomada que flagra a entrada do navio na Baía de 

Guanabara. Entretanto, assim como nos primeiros registros dos irmãos Lumière, a 

gravação é apenas um registro do cotidiano, sem ter uma narrativa que conte uma 

determinada história.  Até meados do início do século XX, o documentário brasileiro 

se restringe a captar acontecimentos cívicos e da elite, conforme Altafini (1999).  

A partir de 1906, produções começam a surgir por todo o país. De um crime 

que chocou o Rio de Janeiro, surge Rocca, Carletto e Pegatto na Casa de Detenção 

(1906), por Paschoal Segreto; no Rio Grande do Sul, o pioneiro no cinema 

documentário é o alemão Eduarto Hirtz; no Paraná, o grande nome é Annibal Rocha 

Requião, que inaugurou suas produções ao filmar o desfile militar de 15 de 

novembro de 1907; na Bahia, o precursor do gênero é Rubens Pinheiro Guimarães; 

em Manaus, destaca-se Silvino Simões dos Santos e Silva, que teve como tema 

para a grande maioria de suas obras os indígenas.  

De acordo com Rodrigues (2010), pelo menos nas primeiras décadas de 

1900, os documentários nacionais foram financiados pela classe que detinha o 

poder político e econômico da época (estado, coronéis, empresários) e tinham por 

objetivo promover a elite tanto no próprio país quanto no exterior, ou seja, 

documentários eram símbolo de poder. Pelo menos, até o final da Segunda Guerra 

Mundial, os filmes documentais foram, em sua maioria, educativos, oficiais, turísticos 

ou cine-jornais. “Da escola documentarista inglesa, personificada por John Grierson, 

temos o exemplo que defendia a função social e o poder de persuasão do 

documentário como estratégia de domínio imperial britânico e meio de difusão 

cultural do estado” (RODRIGUES, 2010, p. 66).  

A primeira fase do documentário nacional, que acontece durante o governo de 

Vargas no Estado Novo, retratava questões científicas e educativas. Já em um 

segundo momento, como aponta Rodrigues (2010), após o fim da segunda grande 

guerra, os documentaristas brasileiros focaram retratar nas telas um país rural e 

harmonioso. 
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Um dos grandes – senão o maior – movimento cinematográfico do Brasil 

começa a se desenvolver a partir do final da década de 50. Neste período, os 

tempos eram áureos para as artes: era a época do primeiro canal de televisão 

brasileira; começava a Bienal de Arte de São Paulo; se teve o início do sucesso da 

Bossa Nova. Mas o reflexo positivo não acontecia no cinema. Foi então que Glauber 

Rocha, Cacá Diegues, Leon Hirszman, Miguel Borges, David Neves, Marcos Farias, 

Mario Carneiro, Joaquim Pedro e Paulo Saraceni começaram a se reunir nos bares 

de Copacabana para discutir os rumos da sétima arte nacional.  

 

Gustavo Dahl gritou em Santa Margherita Ligure (quando Arraial do Cabo 
tirou o grande prêmio) que nós não queremos saber de cinema. Queremos 
ouvir a voz do homem. Gustavo definiu nosso pensamento. Nós não 
queremos Eisenstein, Rosselini, Bergman, Fellini, Ford, ninguém. Nosso 
cinema é novo não por causa da nossa idade. O nosso cinema é novo como 
pode ser o de Alex Viany e o de Humberto Mauro que nos deu em Ganga 
Bruta nossa raiz mais forte. Nosso cinema é novo porque o homem 
brasileiro é o novo e a problemática do Brasil é a nova e nossa luz é nova e 
por isso nossos filmes nascem diferentes dos cinemas da Europa. Nossa 
geração tem consciência: sabe o que deseja. Queremos fazer filmes anti 
industriais; queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser 
um artista comprometido com os grandes problemas do seu tempo; 
queremos filmes de combate na hora do combate e filmes para construir no 
Brasil um patrimônio cultural. (ROCHA, 1981, p. 16) 

 

Glauber Rocha, assim como seus companheiros precursores de uma nova 

época no cinema nacional, tinham como objetivo utilizar a premissa de Vertov, a 

câmara como o olho sobre o mundo, para narrar a realidade social do país daquela 

época. A visão crítica que os cineastas retratavam por meio das câmeras não ficou 

restrita a ficção. No documentário, duas obras são consideradas precursoras neste 

período: Arraial do Cabo (1959), de Paulo Cézar Saraceni com Mário Carneiro, e 

Aruanda (1960), de Linduarte Noronha.  

A estética do cinema verdade, que influenciou fortemente o documentário 

contemporâneo, só foi possível graças às tecnologias que chegavam ao país na 

época, como aponta Ramos (2004). Por exemplo, a captação do som direto deve-se 

ao portátil e pesado (cerca de 8,5 quilos) gravador Nagra, que foi difundido após o 

documentarista sueco Arne Sucksdorff tê-lo apresentado em uma palestra no Rio de 

Janeiro, em 1962. A partir disso, a estilística desse período pode ser definida, em 

síntese, com a célebre frase de Glauber Rocha “uma câmera na mão e uma ideia na 

cabeça”, pois, conforme Ramos (2004), as obras eram filmadas com som direto, 

câmera na mão, luz natural, e as narrativas eram baseadas em entrevistas e 
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depoimentos, além do cineasta utilizar da improvisação e da causalidade em frente a 

câmera.   

Apesar do florescimento da vertente do cine-documentário nacional entre o 

final dos anos 50 e início dos anos 60, o Golpe Militar de 64 foi um duro período para 

os cineastas, principalmente após a publicação do Ato Institucional 5, em 1968, 

“todavia, não conseguiu impedir que temas vedados fossem abordados de maneiras 

radicalmente originais. Os filmes foram das únicas formas de expressão em que 

alguns momentos resistiu à ditadura militar” (RODRIGUES, 2010, p. 69). Um dos 

exemplos é o Cabra Marcado Para Morrer, de Eduardo Coutinho, que começou suas 

gravações em 1964, mas foi interrompido durante a ditadura. Apesar de ter grande 

parte do material que havia sido registrado apreendido e queimado, o projeto foi 

retomado e finalizado em 1984.  

O movimento documentarista toma um novo fôlego entre os anos 70 e 80. De 

acordo com Altafini (1999), nessa época a temática predominante é sobre os 

movimentos populares, como movimentos sindicais operários, a reestruturação das 

organizações estudantis, habitação e saúde, entre outros. É nessa fase que surgem 

Greve! e Trabalhadores: Presente!, ambos de 1979 dirigidos por João Batista de 

Andrade. 

 

A temática dos filmes ainda mantinha muito da influência do período 

anterior, mas agora o documentarista se afasta do discurso panfletário e 

passa a ser mais analítico e delimitado. Por um lado, ainda filmam histórias 

individuais que, com a interferência do cineasta e sua interpretação, passam 

a representar o geral e, por outro, aprofundam-se na história política do país 

remontando imagens de época para construir novos olhares sobre o 

passado. Neste momento inicia-se uma verdadeira busca pela memória 

fílmica do país. (ALTAFINI, 1999, p. 22)  

 

O documentário contemporâneo, aqui trazido a partir do final da década de 

80, tem uma característica semelhante ao documentário clássico: experimentação. 

Entretanto, antes experimentava-se porque nunca havia sido feito, tudo era novo 

dentro de um baú de descobertas. Só aos poucos, na prática, é que foi se 

aprendendo e se definindo como fazer um filme não ficcional. Porém, agora, a 

experimentação tem um tom de inovação. Pretende-se fazer diferente do que o 

mundo já viu. Ousar nas técnicas, nas temáticas.  
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Um claro exemplo é o filme Ilha das Flores (1989), de Jorge Furtado. Nele, o 

cineasta utiliza da ironia e do humor para chegar ao drama da verdadeira miséria da 

população que vive no local chamado Ilha das Flores, pois “a paródia e a ironia têm 

o efeito de questionar a representação e desvelar a arbitrariedade das convenções 

cinematográficas empregadas na construção de um argumento” (DA-RIN, 2004, p. 

204). O filme seguinte de Furtado também ilustra a ideia de inovação. Intitulado Esta 

Não é a Sua Vida (1991), a obra retrata a vida de uma pessoa comum de Porto 

Alegre, selecionada ao acaso, já que ela não tem nenhuma história que chame a 

atenção do público, como nos documentários Só (1980), em que um homem come 

vidro; ou Happy Mother's Day (1965), onde a personagem dá luz a quíntuplos; ou 

ainda Moi, Pierre Rivière (1976), que fala de um jovem que assassinou brutalmente 

sua família, como aponta Da-Rin (2004).  

Entretanto, a partir de 1984 o clima de transição para a abertura política e as 

lutas pelas diretas tem forte impacto nas produções cinematográficas nacionais.  A 

partir deste período, a tecnologia também é um fator de peso nas novas produções 

audiovisuais. A chegada da TV à cabo e da internet, por exemplo, permitiram aos 

cineastas novos locais de veiculação dos filmes e também ajudaram na criação de 

novos modelos de documentário e linguagens híbridas. É o caso de Nós que Aqui 

Estamos por Vós Esperamos (1999), de Marcelo Masagão. Conforme Altafini (1999), 

o filme é inspirado pela escola Dogma 95, que tinha como um dos objetivos produzir 

filmes de baixo custo e menos comercial. Masagão editou a produção em casa 

utilizando apenas imagens de arquivo compradas pela internet. A obra ganhou o 

prêmio de melhor documentário no 4º Festival Internacional de Documentário É 

Tudo Verdade, na primeira edição do evento em que a seleção de filmes aceitou 

produções em diferentes formatos e não somente em película.  

Outro exemplo de documentário feito a partir da parceria de um canal de TV à 

cabo (GNT/Globosat) é Notícias de Uma Guerra Particular (1999), de João Salles e 

Kátia Lund, que trata sobre a guerra do tráfico no morro Santa Marta, no Rio de 

Janeiro. O tema da violência e do tráfico na periferia abordado no documentário 

serve de inspiração para diversos outros filmes de ficção que surgem ao longo da 

década de 2000 no país, como Cidade de Deus (2002) e Tropa de Elite (2007), este 

último com o roteiro assinado pelo ex-comandante do Bope Rodrigo Pimentel, um 

dos entrevistados em Notícias de Uma Guerra Particular, como aponta Lins e 
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Mesquita (2008). É também em 1999 que Eduardo Coutinho lança Santo Forte, que 

“inaugura um minimalismo estético que será a marca do diretor nos filmes 

posteriores: sincronismo entre imagem e som, ausência de narração over, de trilha 

sonora, de imagens de cobertura” (LINS E MESQUITA, 2008, p. 18).  

De acordo com Maruno (2008), a partir de 2001 o país tem um significativo 

crescimento de produções audiovisuais não ficcionais. “Os impactos tecnológicos 

digitais, a acessibilidade dos suportes de captação, manipulação e veiculação de 

imagem, principalmente, a necessidade contemporânea de imagetização da 

informação, são apenas alguns dos motivadores deste ‘boom’” (MARUNO, 2008, p. 

50). Além disso, a autora também aponta que o uso da linguagem se torna muito 

mais criativa, tanto quanto de um filme ficcional, como é o caso de Nelson Freire 

(2003), de João Salles. O documentário “aposta, para além da interação e da 

conversa, na observação detida de situações reais” (LINS E MESQUITA, 2008, p. 

32), ou seja, nele o silêncio também é uma forma narrativa, assim como gestos, 

esperas e hesitações.  

O Rua de Mão Dupla (2004), do mineiro Cao Guimarães, é considerado por 

Lins e Mesquita (2008), um dos filmes precursores do “documentário de dispositivo”, 

que nada mais é do que o cineasta criar um dispositivo para que o documentário 

possa ser realizado, com profundas influências das artes plásticas e videoarte. 

Neste filme, Guimarães escolhe seis pessoas de classe média que moram sozinhas 

em Belo Horizonte e as faz trocar de casa durante um dia. Para registrar tudo isso, 

os próprios personagens gravam suas ações com uma pequena câmera digital. “O 

resultado é surpreendente: o que mais chama a atenção ao longo do filme é a carga 

de exposição de si contida em imagens e depoimentos teoricamente sobre os outros 

– mas de viés, indiretamente, quando menos se espera” (LINS E MESQUITA, 2008, 

p. 58).  

Nesta lógica, conforme as pesquisadoras, novas formas audiovisuais se 

moldam inspiradas em tendências estéticas e os desafios da tradição documental de 

retratar “o outro”. Ainda usando o movimento dos filmes de dispositivo, Aboio (2005) 

tem como ponto de partida o canto do aboio usado por vaqueiros de diferentes 

regiões. A narrativa é construída tentando aproximar ao máximo a visão dos próprios 

personagens nas imagens captadas, como a recriação da paisagem utilizando um 

traveling, o uso dos sons e a atenção aos detalhes e texturas do ambiente para que 
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o espectador possa imergir na tela de uma forma semelhante a visão de quem está 

nela. 

O híbrido entre realidade e ficção também começa a tomar espaço no 

documentário nacional. Exemplos de um “novo” gênero, que já se podia ver traços 

em 1999 com Ilha das Flores, são Serras da Desordem (2006), de Andrea Tonacci, 

Juízo (2007), de Maria Augusta Ramos, Santiago (2007), de João Salles, e Jogo de 

Cena (2007), de Eduardo Coutinho. Aqui, como defendem Lins e Mesquita (2008), 

são colocados em questão as possibilidades de criação do cinema e a percepção do 

espectador sobre a veracidade das imagens retratadas.   

 

O que esses quatro documentários têm em comum, e que é praticamente 
inédito na produção atual brasileira, é a capacidade de perturbar a crença 
do espectador naquilo a que ele está assistindo, de suscitar dúvidas a 
respeito da imagem documental e de fazer com que essa percepção seja 
menos uma compreensão intelectual e mais uma experiência sensível. 
Curioso, e também sintomático, que por caminhos diversos, e sem que 
houvesse intenção dos diretores, eles tenham realizado filme que nos 
obrigam a nos relacionar com situações audiovisuais novas, a renunciar ao 
desejo de controle sobre o que é ou não real, a nos deparar com o fato de 
que a fronteira entre o mundo e a cena existe em muitos casos; e que, 
mesmo assim, não deixamos de nos envolver com o que vemos. (LINS E 
MESQUITA, 2008, p. 81) 

 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os filmes que mesclam ficcional e 

não ficcional servem como um meio de o espectador ser mais crítico ao desconfiar 

tanto do que se passa nas telas de cinema e TV, quanto nas próprias narrativas do 

cotidiano de sua própria vida, essa hibridização também surge como alternativa de 

se contar uma história e tem sido usado não só nos documentários, como também 

em reportagens jornalísticas audiovisuais.  

Outro formato que ganhou espaço por conta da modernização e 

popularização da internet de banda larga, além do crescente uso dos dispositivos 

móveis é o webdocumentário, que tornou o documentário mais acessível não só 

para os espectadores, mas também para novos e velhos cineastas. Ele  “apresenta-

se, então, como uma nova expressão da voz fílmica” (BAUER, 2011, p. 98).   

Para se fazer um registro documental audiovisual hoje basta ter acesso a um 

smartphone ou a um tablet. Ao passo que os webdocumentários podem ser 

gravados, editados e distribuídos com os dispositivos móveis, esse novo formato 

permite também que haja uma interação do espectador, que antes era um agente 
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passivo, mas agora passa a ter autonomia por meio de hipertextualidade e 

hipermídia. 
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CAPÍTULO 2 

 

Este capítulo trata sobre a representação do personagem negro, morador da 

periferia e homossexual nos documentários brasileiros, com exemplos de filmes que 

abordam a temática principalmente a partir do movimento do Cinema Novo. Também 

é discutido o lugar de subalternidade que é imposto a essa comunidade 

marginalizada tanto no cinema quanto na sociedade como um todo. 

 

2.1  O “pobre” e o “preto” no documentário nacional 

 

 Hoje em dia, as mídias alternativas – redes sociais, blogs, rádios e tvs 

comunitárias, por exemplo – dão a oportunidade de voz àqueles que não a tem nos 

meios tradicionais. Entretanto, até a década de 50, a prática de retratar a periferia 

nos meios de comunicação de uma forma que não fosse nas páginas policiais dos 

jornais era baixíssima, senão inexistente. É aí que entra a revolução dos cineastas 

do Cinema Novo, pouco antes da década de 60.  

 O cinema crítico nacional surge em meio às transformações de outras artes, 

como a música e a literatura, e a censura que o Golpe de 64 trouxe. As temáticas 

sociais da favela e do sertão começam a ganhar espaço nas telas de cinema com 

produções como Rio 40 Graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos, e Deus e o 

Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha, por exemplo. 

 Entretanto, a periferia não fica restrita a ficção. Os documentários também 

adotam cenários semelhantes para contar a história do povo brasileiro, como é o 

caso de Aruanda (1960), de Linduarte Noronha, que retrata uma comunidade 

quilombola na Paraíba que vive em meio a pobreza extrema, sobrevivendo com o 

trabalho da roça de algodão e cerâmica. Outro exemplo é Viramundo (1965), de 

Geraldo Sarno.  Nele, o cineasta mostra a adaptação dos nordestinos no processo 

de migração para o sudeste do país. Quem fala são trabalhadores, desempregados, 

famílias que tentam a sorte de seus sustentos em outro estado. O documentário, 

inclusive, é um dos primeiros que também aborda as crenças religiosas, ao mostrar 

uma mãe-de-santo e os evangélicos sendo acolhidos pela fé em um novo território. 

“Os entrevistados falam do que conhecem: sua vida, os motivos que os levaram a 

deixar o Norte e procurar trabalho em São Paulo, as condições de vida e o emprego 
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na construção civil ou na indústria [...]. Eles são a voz da experiência” 

(BERNARDET, 2003, p. 16). Bernardet aponta ainda que os relatos fragmentadas 

dos entrevistados são costuradas pela voz off do locutor, que em meio a dados e 

estatísticas dá a noção do todo.  

Já o curta Maioria Absoluta (1964), de Leon Hirszman, retrata as condições 

de vida dos camponeses analfabetos impedidos de votar e denuncia a desigualdade 

entre as classes.  

 

Comparado com Viramundo, Maioria absoluta guarda as características de 
um filme anterior ao golpe, não só pela presença do método Paulo Freire ou 
pela questão do voto, como por conclamar à ação, enquanto Viramundo 
está bem mais retraído em sua postura científica e não apresenta nenhuma 
perspectiva. (BERNARDET, 2003, p. 46) 

  

Conforme o autor, o curta de Hirszman, que ficou proibido durante o Golpe 

até 1980, utilizou o cinema não ficcional para cobrar da classe média e dos políticos 

uma resposta aos problemas retratados no filme de um sistema opressor vigente. 

Para isso, são feitos contrapontos de planos que trazem a palavra da classe média 

intelectual versus o camponês ignorante e ignorado.  

Cabra Marcado Para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho é também outro 

exemplo de filme que retrata o povo. Ao contar a história de um líder camponês, 

Coutinho também registrou a memória do Brasil. Apesar de ter sido concebido como 

um filme de ficção – os personagens não eram atores profissionais, mas sim 

moradores da cidade de Sapé – foi transformado em um documentário por conta do 

Golpe Militar. As filmagens que já haviam sido feitas em 1964 foram apreendidas e o 

cineasta só conseguiu voltar ao trabalho a partir de 1979.  

 

Em vez dos grandes acontecimentos e dos grandes homens da história 
brasileira, ou de acontecimentos e homens exemplares, o filme se ocupa de 
acontecimentos fragmentários, personagens parciais e anônimos, aqueles 
que foram esquecidos e recusados pela história oficial e pela mídia”. (LINS, 
2004, p. 32).  
 
 

Com a retomada das filmagens, a narrativa é outra daquela concebida no 

primeiro Cabra. Coutinho não iria contar somente a história de João Teixeira, mas a 

de Elizabeth Teixeira e todos aqueles que tiveram que fugir e se esconder durante a 

ditadura, e a sua própria experiência não só como diretor do filme, mas como um 

cidadão que foi censurado. Justamente por isso é que Lins (2004) aponta que o 
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filme é uma ruptura entre o cinema clássico e o cinema moderno, pois “em outras 

palavras, não se trata de filmar uma realidade pronta, mas uma realidade sendo 

produzida no contato com a câmera” (LINS, 2004, p. 39).  

Depois de 15 anos de Cabra Marcado, Coutinho retorna ao cinema 

documental com Santo Forte (1999). O filme aborda trajetórias religiosas em uma 

favela do Rio de Janeiro entre o período em que o Papa celebrou uma missa no 

aterro do Flamengo e o Natal de 1997. No filme, os moradores contam sobre suas 

crenças e experiências, a maioria sobre a igreja católica e a umbanda. Entretanto, a 

temática não foi abordada apenas por Coutinho. A religião também esteve presente 

em outros documentários da década, como Fé (1999), de Ricardo Dias, O Chamado 

de Deus (2000), de José Joffily, e Santa Cruz (2000), de João Moreira Salles. 

Apesar do tema não ser novo, agora ele era tratado de uma outra forma. Conforme 

Lins (2004), as obras que traziam a crença nas décadas de 1960 e 1970 a tratavam 

de forma pejorativa, como um sinônimo de alienação do povo – como Sarno aborda 

em Viramundo, por exemplo. Já em Santo Forte, “é como se o diretor se desse 

conta, e nesse filme de uma vez por todas, que não há como ‘dar voz ao outro’, 

porque a palavra é essencialmente ‘do outro’” (LINS, 2004, p. 108). Prova disso é 

que em Santo Forte o filme só é feito porque as pessoas entrevistadas estão 

dispostas a fazê-lo, com seus relatos e histórias das próprias vidas. Em mais de 

1h20min, o documentário consiste apenas em entrevistas das experiências de cada 

um, sem nenhuma explicação mais técnica ou de um especialista sobre o assunto. 

São histórias de pessoas contadas para outras pessoas.  

Um ano depois, também de Coutinho, nasce Babilônia 2000, que retrata as 

expectativas dos moradores do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, para o novo 

milênio. Apesar de não tratar, especificamente, de temas que permeiam a favela, 

como a pobreza, o tráfico de drogas e até mesmo a religião, como no documentário 

anterior, essas questões acabam aparecendo, de uma forma ou outra, dentro das 

narrativas de cada personagem.  

 

São relatos individuais em que se inscrevem – tanto na “forma” quanto no 
“conteúdo” – pequenas alegrias, pequenas liberdades, diminutas reações 
das camadas populares brasileiras e uma soma inimaginável de sofrimento; 
feridas não cicatrizadas ou sequer cuidadas – perseguição política, 
migração forçada, trabalho doméstico, violência, machismo, racismo – a nos 
lembrar que toda fala é sempre de natureza social; singular, sem dúvida, 
mas individual e coletiva a o mesmo tempo”. (LINS, 2004, p. 136) 
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No filme, o contraste social é percebido não só nas falas, mas nas próprias 

imagens, já que no morro os moradores apreciam na virada do ano a queima de 

fogos da classe média-alta na praia de Copacabana. Entretanto, não se apresenta 

nenhum estereótipo do “favelado” na obra, pelo contrário, esse pré-conceito acaba 

sendo desconstruído a medida em que o filme vai apresentando cada entrevistado, 

como Fátima, uma ex hippie fã de Janis Joplin, e Cida, professora que fez teatro 

com Augusto Boal, por exemplo.  

Além dos exemplos citados acima, dezenas de outras obras que abordam a 

temática da periferia e do sertão surgiram ao longo das décadas de 2000 e 2010 no 

Brasil, como é o caso do objeto de estudo deste presente trabalho.  

 

 

2.2  A representação e a representatividade do outro 

 

Historicamente, o negro e o pobre ocupam lugares marginalizados no país – 

para eles, sobram apenas a casa na favela; a educação pública de baixa qualidade; 

a falta de segurança; um sistema público de saúde precário. Eles não só vivem 

desta forma, como também isso é representado em grande parte da mídia 

tradicional. 

A desigualdade ultrapassa os limites de poder aquisitivo. Ela começa na 

própria cor da pele. Quem não se enquadra no padrão europeu-branco-ocidental vai 

direto para a gaveta do subalterno, ou seja, aqueles que o poder hegemônico 

silencia: “O termo ‘subalterno’, do latim subalternus, significa ‘aquele que depende 

de outrem: pessoa subordinada a outra’” (FIGUEIREDO, 2010, p. 84).  

Os estudos subalternos, que iniciaram na década de 1980 com o indiano 

Ranajit Guha, começam a pensar o lugar do outro na sociedade por meio de uma 

perspectiva do colonizado e não mais do colonizador. A ideia de representação 

daqueles silenciados começa a ser desenhada: falar pelo periférico; falar pelo negro. 

Entretanto, quem fala, ou seja, o representante, “tem suas próprias opiniões que 

nem sempre coincidem com a opinião do outro. Ele tem valores, visões de mundo e 

opiniões próprias” (DOWBOR, HOUTZAGER E SERAFIM, 2008, p.16). 

A representação do negro e do pobre por quem não é negro e pobre no 

cinema documental brasileiro acaba, por vezes, principalmente no início da 
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exploração do tema da periferia pelos cineastas, apenas os mostrando e contando a 

história dos representados por meio da “voz de Deus” (voz over).   

 

Esses estereótipos também contribuem para que as religiões de matriz 
africana, como por exemplo, as afro-brasileiras sejam constantemente 
caricaturadas nas várias expressões da cultura dominante. Isso se deve 
principalmente a uma abordagem moralista, na qual se opta por um cinema 
que os autores chamam das “imagens positivas”, o que demonstra não uma 
preocupação em se pensar novas perspectivas de eliminação do racismo, e 
sim a preferência por uma máscara de perfeição. (SILVA, 2009, p. 1) 
 

Ao passo que esses estereótipos são construídos pelo viés do que o autor da 

obra quer mostrar e o que lhe convém, com as “imagens positivas”, também se usa 

do horror para impactar os espectadores. De acordo com Ramos (2008), muitos dos 

filmes brasileiros que retratam a periferia usam e abusam das cenas de corpos 

empilhados, pessoas amontoadas em uma casa prisional, brigas, sangue, caos, 

como se esses e outros itens semelhantes fossem o resumo do popular: “Os 

cadáveres seriam fotografados da mesma maneira, com a mesma desenvoltura e 

descompostura, caso fossem cadáveres de magistrados, advogados, estudantes, 

professores, jornalistas ou executivos?” (RAMOS, 2008, p. 214). Neste sentido, o 

autor ressalta que o apelo das imagens fortes, o horror, chama muito mais a atenção 

da mídia do que o popular sendo representado de uma outra maneira.  

Entretanto, apesar de dezenas de documentários brasileiros usarem da 

premissa das cenas chocantes para contarem histórias do povo, o roteiro para o 

tema toma um novo rumo, entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000. 

“Não há horror em Santa Marta: duas semanas no morro, em Santo Forte, em 

Babilônia 2000, 2000, em Peões, 2004, em O fim e o princípio, 2005. Respiram-se 

deslumbramento e encontro, poesia e delicadeza com a alteridade” (RAMOS, 2008, 

p. 221). O que Coutinho e outros cineastas conseguiram fazer com suas obras 

audiovisuais ao longo da década serviu de inspiração para outros filmes, tanto de 

ficção quanto documentais, como é o caso de Pobre Preto Puto.  

A representação das minorias no cinema importa não só pela pluralidade, 

mas ela é essencial para a noção de construção de identidade. Se uma mulher 

pobre, que mora na periferia, por exemplo, enxerga na televisão a representação de 

mulheres com sua mesma condição sendo retratadas apenas como domésticas ou 
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prostitutas, isso não influencia profundamente na questão de percepção de si no 

mundo?  

Ver-se representado, identificar-se com os heróis, as mocinhas e mocinhos, 
os vilões, os pobres, os ricos e demais figuras que compõe as mais diversas 
narrativas e demais formas de representação nos ajuda a criar e definir 
nossas próprias identidades, além de refletir a forma como a sociedade nos 
vê. (LINS, 2008, p. 21) 

 

 Com isso, os efeitos de um filme perpassam a tela e impactam direta ou 

indiretamente o real. A partir de uma narrativa audiovisual é possível fazer o outro 

também refletir sobre tantos outros e sobre si mesmo como ser humano e membro 

de uma comunidade com semelhanças e diferenças no imaginário social. 

 Ao contrário de hoje, que ir ao cinema significa desembolsar uma média de 

R$ 20 por pessoa3 – valor bastante caro se multiplicarmos por cinco membros de 

uma família, por exemplo, que recebem ao mês um salário mínimo de R$ 9374 – no 

início as projeções eram um entretenimento barato e destinado ao público com 

menor poder aquisitivo e justamente por isso a camada mais pobre da sociedade era 

constantemente a temática dos filmes. 

As produções da Atlântida, por exemplo, retratavam os valores e 
concepções de mundo dos grupos subalternos. Manifestações culturais 
desse estrato da sociedade, e voltadas para ele, constituíram a temática de 
muitas chanchadas - principalmente as musicais - que, recheadas de 
elementos populares, abrangiam, entre outros temas, as tradições do circo, 
do mambembe, do teatro de revista, do rádio, do anedotário da crônica de 
costumes, entre outros. (LINS, 2009, p. 53) 

 

É só anos mais tarde, no período do Cinema Novo, que o cinema passa a ser 

tratado como uma arte “séria” voltada aos intelectuais e de grande valia para a 

cultura e história nacional.  

Ao conseguir não só mostrar o que o outro quer dizer, mas deixar o outro 

dizer, o tema do popular, da representação do negro, do pobre, do periférico, se 

reconfigura. Nesse viés, a pessoa que se quer representar tem um lugar de fala – 

ela não é a vítima de sua história, mas sim a protagonista.  

                                                           
3 Preço com base no valor dos ingressos dos cinemas de Santa Maria 
4 Valor do salário mínimo nacional vigente em 2018 
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2.3. O “puto” no cinema nacional 

 

A representação do homossexual no cinema brasileiro começa a acontecer 

somente a partir da década de 1960, conforme Moreno (2002) – mesmo período em 

que as primeiras revoluções de liberação sexual e luta por direitos das “minorias” 

também começaram a aparecer. Entretanto, a abordagem da personagem é feita, 

em sua maioria, com extremo preconceito. “O cinema brasileiro chegou ao ponto de 

apresentar o gay da tela carnavalizado, afetado, por vezes, malicioso, vivo, porém 

sempre extremamente ridicularizado e até diminuído como pessoa humana” 

(MORENO, 2002, p. 28). Por conta disso, o cinema acabava por passar a 

mensagem do homossexual como um ser ridículo para o público que acompanhava 

as produções, reforçando o ódio e a discriminação.  

Moreno (2002) catalogou em seu livro A Personagem Homossexual no 

Cinema Brasileiro, 125 filmes nacionais ficcionais que retratam o homossexual, no 

período de 1920 a 1990. Entre as obras, está O Cortiço, de Luiz de Barros. O filme, 

de 1945, traz a personagem homossexual como um dos moradores do cortiço, no 

meio das lavadeiras, com o estereótipo do homem transvestido de mulher.  

Já em Carnaval de Fogo, de 1948, o gay é representado da forma que viria a 

ser descrito em grande parte da filmografia brasileira: carnavalesco, usando a 

personagem apenas para arrancar risos do público. “Na Atlântida, não faltavam 

apelações deste tipo – no modo de representar ou em números musicais em que 

aparece o cantor Ivon Cury. Ou na própria gestualidade do comediante Oscarito” 

(MORENO, 2002, p. 68).  

Pouco depois, na década de 60, o autor ressalta a produção de 12 longas que 

abordam o tema da homossexualidade. Mas nem o movimento do Cinema Novo, 

que tinha como objetivo retratar os problemas sociais nas telas, foi capaz de dar 

maior visibilidade ao tema. “Mesmo assim, a personagem aparece em alguns, de 

maneira metafórica, bem própria de Glauber Rocha em sua obra-prima Deus e o 

Diabo na Terra do Sol, 1964” (MORENO, 2002, p. 69). Também estão catalogados 

no livro de Moreno os filmes Bahia de Todos os Santos, Mulheres, Cheguei!, Asfalto 

Selvagem, Engraçadinha Depois dos Trinta, O Beijo, O Bandido da Luz Vermelha, 

Macunaíma, Memória de Helena.  



32 
 

Apesar das referências aos homossexuais serem curtas e, em boa parte dos 

casos, com o efeito de comédia, aqueles cineastas que ousavam tal abordagem 

sofreram duras críticas da sociedade conservadora da década.  

 

Esse insulto retrata o preconceito da época: quem tinha coragem de 
assumir uma postura desagradável e contestadora devia ser expurgado, 
apedrejado. Era “coisa de bicha”, queria dizer a tal charge (Trigueirinho Neto 
foi ironizado no Jornal da Bahia pelo filme Bahia de Todos os Santos). (...) 
Em resumo, melhor não falar, melhor “esconder o jogo”. Esconder sua 
época. (MORENO, 2002, p. 70) 

 

Até o fim da década de 1960, apenas dois filmes -  Noite Vazia e O Menino e 

o Vento - abordam de uma forma mais aprofundada e poética a homossexualidade.  

É a partir de 1970 que a representação do personagem homossexual começa 

a aumentar e mudar. Por conta das organizações que começam a surgir, a produção 

audiovisual como um todo dá um salto comparado aos anos anteriores. As relações 

homoafetivas começam a ter espaço, principalmente, nos filmes da Boca do Lixo, 

um dos redutos de resistência cinematográfica brasileira especialmente durante o 

período pós AI-5.  

Nesta mesma época é que surgem movimentos sociais que tinham como 

objetivo expor as problemáticas da comunidade LGBT. Conforme Rossi (2009), a 

partir de 1978 são criados núcleos do movimento homossexual. O primeiro do país é 

o Somos - Grupo de Afirmação Homossexual, fundado em São Paulo por artistas, 

estudantes e intelectuais da época que buscavam debater o tema alvo de 

preconceito pela sociedade heteronormativa. É nesse ano que também nasce 

Lampião da Esquina no Rio de Janeiro, um dos jornais nacionais mais 

representativos que tratavam sobre as temáticas homossexuais.  

No cinema, dos 60 filmes sobre o tema catalogados por Moreno (2002) nessa 

época, é possível encaixá-los em quatro categorias: “comédias ou 

pornochanchadas; eróticos; underground ou marginais; e dramáticos” (MORENO, 

2002, p. 75).  

Em síntese, as comédias ou pornochanchadas abordavam nos filmes o 

personagem estereotipado, exagerado e afeminado do gay - aquele que trabalha no 

salão de beleza ou aquele que os homens descobrem serem travestis ao tentarem 

sexo. Nos filmes eróticos, a presença de personagens lésbicas é grande e marca a 

visão patriarcal de os homens desejarem duas mulheres juntas apenas para terem 
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relacionamentos sexuais com elas (As Amiguinhas, de Carlos Alberto de Almeida, 

por exemplo) e, quando isso não está em cena, as produções reforçam o estereótipo 

de que ser lésbica é uma anormalidade ou loucura. Já no underground, a maioria 

das representações eram de homossexuais enfeitadas, escandalosas e alegóricas, e 

muitas das vezes que aparecia acabava morta ou machucada por algo, como em O 

Anjo Nasceu (1970), onde a personagem é atingida por uma árvore e grita histérica 

e exageradamente. Por fim, nos dramáticos, a homossexualidade era tratada a partir 

das relações emocionais e conflitos sexuais, como Navalha na Carne e Dois 

Perdidos Numa Noite Suja, ambos de 1970. 

Entre o final dos anos de 1980 e o começo dos 1990, a produção de filmes 

brasileiros, como um todo, em todas as temáticas, decai bruscamente: 

 

Essa quase extinção da produção de longas foi reflexo ainda do fechamento 
da Fundação do Cinema Brasileiro e do Conselho Nacional de Cinema, além 
da própria Embrafilme, através de um decreto do então presidente da 
república Fernando Collor de Mello, em 1990. (JÚNIOR, 2015, p. 114) 

 

Entretanto, a partir da década de 1990, o movimento homossexual no país 

toma força novamente em busca de igualdade e respeito, reafirmando que o público 

LGBT não era doença. A epidemia da Aids e o preconceito associado com o público 

gay faz com que o ativismo e campanhas de prevenção, inclusive por parte do 

Estado, ganhem espaço na mídia. Tudo isso impactou diretamente no modo de se 

representar o LGBT no cinema a partir do início dos anos 2000 até os dias de hoje  

 

Toda essa mudança maior de contexto explica a mudança na abordagem de 
representação do homoerotismo masculino a partir dos filmes da Retomada, 
que espelharam não somente a adesão ao modelo igualitário e o abandono 
da noção de desvio e abjeção, em conjunção com os efeitos da identidade 
gay, mas também a um perfil mais particular em termos de classe, raça e 
postura de gênero. (JUNIOR, 2015, p. 122) 

 

Logo, a representação que antes era caricata e, em grande parte, 

desrespeitosa, passa a tratar de forma mais igualitária e focar nos personagens 

LGBT em narrativas humanas.  
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2.4. Empoderamento e ressignificação  

 

A sexualidade não normativa, ou seja, aquela que não é heterossexual, foi e 

continua sendo alvo de preconceito da sociedade. Só em 2017, 445 lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais foram assassinados por homofobia no Brasil5, 

fora outros casos que sequer foram computados ou números de suicídios de LGBTs 

motivados pela desaprovação por parte da sociedade.  

A homofobia, antes de chegar a violência física, é demonstrada nos termos 

pejorativos que se referem ao LGBT: viadinho, puto, bicha, sapatão… Na língua 

inglesa, a ofensa a essa comunidade era demonstrada por meio da palavra queer, 

que, segundo Butler (2002), significava uma forma de degradar aquele que se 

referia.  

Entretanto, a partir dos anos de 1990, o termo queer passa a ser 

ressignificado e usado como forma de empoderamento daqueles que não se 

enquadram no padrão heteronormativo homofóbico a partir da Teoria Queer.  Butler 

(2003) defende que o gênero é um sistema de captura social das subjetividades e 

não uma verdade biológica, já que a heterossexualidade é compulsória - partindo do 

pressuposto que ser homem ou ser mulher é o considerado normal por todo um 

regime político-social. Nesse sentido, tudo o que foge do padrão estabelecido por 

uma sociedade patriarcal soa como estranho - o queer, no sentido pejorativo. 

 

Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não 
se pode dizer que ele decorra, de um sexo desta ou daquela maneira. 
Levada a seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma 
descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente 
construídos. Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não 
decorre daí que a construção de "homens" aplique-se exclusivamente a 
corpos masculinos, ou que o termo "mulheres" interprete somente corpos 
femininos. Além disso, mesmo que os sexos pareçam não 
problematicamente binários em sua morfologia e constituição, não há razão 
para supor que os gêneros também devam permanecer em número de dois. 
(BUTLER, 2003, p. 24)  

 

 Assim, a teoria passa a englobar todos aqueles que não se identificavam 

com o gênero binário, um grande guarda-chuva para se referir a comunidade LGBT 

em sua multiplicidade.  

                                                           
5Dados levantados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e publicados em uma reportagem da Agência Brasil  
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Hoje, queer é uma forma de resistência que tem como pressuposto a 

construção de uma cultura plural, que permita as diferenças e seja livre de rótulos 

que colocam em caixas de subalternidade a comunidade LGBT.  

 

tal como o feminismo, a teoria queer efetua uma verdadeira reviravolta 
epistemológica. A teoria queer quer nos fazer pensar queer (homossexual, 
mas também “diferente”) e não straight (heterossexual, mas também 
“quadrado”): ela nos obriga a considerar o impensável, o que é proibido 
pensar, em vez de simplesmente considerar o pensável, o que é permitido 
pensar. (...) O queer se torna, assim, uma atitude epistemológica que não se 
restringe à identidade e ao conhecimento sexuais, mas que se estende para 
o conhecimento e a identidade de modo geral. Pensar queer significa 
questionar, problematizar, contestar, todas as formas bem comportadas de 
conhecimento e de identidade. A epistemologia queer é, neste sentido, 
perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa 
(SILVA, 2000, p. 107 apud LOURO, 2001, p. 550).  
 

Ao passo que o termo inglês foi ressignificado, muitas das palavras brasileiras 

que antes eram usadas como ofensa também se transformaram em poder.  

Um dos exemplos é o documentário Bichas (2016), de Marlon Parente, que 

teve como propósito ressignificar a palavra “bicha” a partir do ponto de vista de seis 

jovens homossexuais de Recife.  

 

A narrativa do filme fica responsável pela fala de seis jovens rapazes, cada 
qual com sua vivência: tem a bicha negra, gorda, a que tem mães lésbicas, a 
afeminada, a que vivia na igreja e a bicha que morava no interior. O formato 
foi definido pela direção para facilitar o trabalho de edição, ampliar a 
identidade entre o público da comunidade e para despertar a empatia dos 
grupos sociais que lidam com o estereótipo da “ bicha” como algo negativo. 
Sendo assim, todos os participantes contribuem com seus discursos 
defendendo a necessidade de sair do armário e na conversão do termo 
“bicha” em ferramenta de luta e empoderamento contra homofobia. 
(PARENTE, 2016, p. 8) 

 

No filme, as personagens contam relatos de violência verbal e diversas 

humilhações que passaram por serem homossexuias, mas reverteram a ofensa do 

termo bicha como uma palavra positiva e de aceitação.  

Isso também acontece com Nei D’Ogum, personagem do filme que é objeto 

de pesquisa deste trabalho. Ele se auto-intitulava “pobre, preto e puto”, termos 

frequentemente utilizados de forma pejorativa, mas que para ele traduzia-se como 

forma de resistência e empoderamento.  

 

 

 



36 
 

CAPÍTULO 3 

 

Neste capítulo apontamos como essa pesquisa foi construída através da 

análise fílmica. Para este Trabalho Final de Graduação, utilizamos a análise fílmica e 

a qualitativa como metodologias de pesquisa para nossa investigação.  

O documentário foi analisado a partir da fragmentação do todo para poder 

entender cada parte e chegar a uma conclusão sobre o filme. A partir do 

entendimento dele, foi realizada a análise qualitativa, que compreende entrevistas 

com dez pessoas que fazem parte da vivência que o filme aborda - morador da 

periferia, LGBT e negro - e a interpretação das respostas a partir do viés de Pobre 

Preto Puto.  

 

3.1. Análise fílmica 

 

Para poder realizar a análise qualitativa a partir das entrevistas, foi preciso 

primeiro entender o documentário Pobre Preto Puto por meio da análise fílmica. 

Mombelli e Tomaim (2014) defendem que esta análise só se constrói a partir da 

desconstrução do filme:   

 

O filme deve ser desconstruído, o que equivale à descrição dos 
planos, das sequências, dos enquadramentos, das cenas, dos 
ângulos, dos sons, da composição de quadro, para depois ser 
reconstituído por meio da compreensão dos elementos decompostos 
– isto é, a interpretação. (MOMBELLI E TOMAIM, 2014, p.3) 

 

 Assim, é preciso analisar o filme por partes para, desta forma, chegar até a 

compreensão de toda a narrativa audiovisual. Diferente de uma crítica de cinema, 

que tem como “objetivo avaliar, ou seja, atribuir um juízo de valor a um determinado 

filme” (PENAFRIA, 2009, p. 2), a análise fílmica busca entender as partes de cada 

filme para dar sentido a todo ele.  

Conforme Penafria (2009), há quatro tipos de análises que se tem 

conhecimento: análise textual, análise de conteúdo, análise poética e análise da 

imagem e som. Em síntese, a textual trata o filme como um texto e o decompõe a 

partir de sua estrutura divididas em unidades sintagmas. Já a de conteúdo, trata a 

obra como um relato e se atém ao tema dela. A poética busca analisar os efeitos e 

os sentidos que um filme é capaz de produzir sobre o espectador. Por fim, a de 
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imagem e som trata o audiovisual como um meio de expressão a partir dos 

conceitos cinematográficos.  

Entretanto, não há uma metodologia padrão para analisar filmes e cada 

estudo adota uma prática específica, aponta Penafria (2009). Nesta análise, será 

adotada a análise interna de um filme, ou seja, “a análise centra-se no filme em si 

enquanto obra individual e possuidora de singularidades que apenas a si dizem 

respeito” (PENAFRIA, 2009, p. 7).  

Nesse viés, estabelecemos parâmetros para a análise de Pobre Preto Puto, 

tendo como base quatro pontos para análise interna a partir de conceitos 

estabelecidos por Penafria (2009): informações, dinâmica da narrativa, pontos de 

vistas e conclusões. O filme foi dividido em nove sequências de cenas pelos temas 

que cada uma aborda.  

  

3.1.1 O filme Pobre Preto Puto 

 

O filme, que tem como título original Pobre Preto Puto, teve a ideia inicial 

concebida durante a produção do documentário Dona Lila: Uma Senhora de Oxum, 

em 2015. Diego Tafarel, diretor de ambas as obras, conheceu Nei D’Ogum no set de 

filmagens de Dona Lila, pois a personagem principal era sua avó. Assim, em 2016 

foi lançado a Pobre Preto Puto, um recorte de 15 minutos da vida do ativista que 

tinha orgulho de dizer que era pobre, preto e puto. 

Vilnes Gonçalves Flores Jr, o Nei, principal e único personagem que conduz a 

narrativa do documentário, era filho de uma empregada doméstica e de um 

brigadiano. Ele nasceu de parto normal nos fundos do Terreiro de Dona Lila, no ano 

em que não revela a ninguém, já que se dizia atemporal. Ele, que trabalhou nas 

mais diversas profissões, como guia turístico, garçom e produtor cultural, dedicou 

sua vida para lutar pelo povo. Concorreu, inclusive, como vereador nas eleições 

municipais de Santa Maria em 2016, e ficou como segundo suplente do PT. Ele foi 

um dos fundadores do coletivo de arte e cultura negra ARÁ DUDU e coordenou por 

oito anos o Núcleo de Ações Culturais e Educativas do Museu Treze de Maio. 

No filme, apesar de mostrar apenas Nei, outros personagens são inseridos 

por meio do relato, de fotografias e recortes de jornais, como seu companheiro 

Ricardo e sua amiga transexual Thaís Silva, que ajudam a retratar vida do 
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personagem a partir de três traços que permearam sua trajetória e que afetam 

outros milhares no mundo: o preconceito por ser pobre, negro e homossexual.  

 

3.1.2 Dinâmica da narrativa 

 

O documentário não tem uma sequência cronológica de fatos e sim de 

importância de temas. A primeira sequência de cenas (de zero até 58”) resume, na 

frase proferida pelo personagem, do que se vai falar ao longo do filme: racismo, 

homofobia e resistência ao sistema opressor da sociedade atual:  

 

Nós não vamos voltar para a senzala mais. Nós não vamos voltar para os 
armários mais. Nós não vamo voltar para os armário. Nós vamo beijar na 
boca, se quiser dentro de casa, se quiser na praça pública. Nós não seremos 
mais demonizados. Nós queremos, né, o que nos é de direito. (Ogum, Nei. 
Documentário Pobre Preto Puto. 2016)  

 

 

Imagem 01:  Primeira sequência do filme Pobre Preto Puto  

 

Após o lettering que indica o nome do filme, a contextualização é feita por 

meio de textos na tela, que contam quando ele nasceu e o que aprendeu com sua 

família biológica numerosa: dividir sentimentos e comida. A utilização desse recurso 

para falar da personagem - texto de cor branca em um fundo preto - junto com o 

silêncio, que aqui fala muito mais que uma trilha, deixa claro a visão do diretor de 

não querer falar pelo personagem - nos documentários, é comum que se use a voz 

over, a chamada “voz de Deus”, para apresentar o personagem - mas sim deixar 

que Nei conte sua própria história. 
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Imagem 02: Texto é inserido no documentário 

 

Na sequência dois (de 01’19” a 03’44”), a personagem fala sobre a periferia 

onde morou, no bairro Nova Santa Marta, em Santa Maria. Ao passo em que ele fala 

sobre os “lugares vips” de sua vivência, o documentário mostra o ambiente por meio 

das filmagens feitas junto da entrevista e através de fotografias do arquivo pessoal 

da personagem. Isso representa a ironia da frase “lugares vips”, que se torna uma 

crítica aos locais em que a população com menor poder aquisitivo vive e o desleixo 

do resto da sociedade com isso, além de toda a violência em que a comunidade está 

sujeita. Junto disso, é contado também a homofobia sofrida por ele e pelo seu 

companheiro Ricardo.  

 

 

Imagem 03: Nei D’Ogum conta sobre sua vivência em Santa Maria 
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As cenas da sequência três (de 03’45” a 04’05”) fazem menção ao que Nei 

fala segundos antes, sobre o medo que a população da periferia tem da polícia. 

Neste momento, a narrativa é contada visualmente por meio de luzes vermelhas que 

piscam e remetem a sirenes de polícia.  

 

 

Imagem 04: A nudez de Nei D’Ogum em meio a fotografias 

 

O racismo é abordado na sequência quatro (04’06” a 05’13”) por meio do 

relato de Nei que conta quando foi acusado injustamente de ter assaltado uma 

padaria. Por ele ser negro, acabou se tornando “um elemento padrão suspeito” aos 

olhos da polícia.  

 

 

Imagem 05: A humilhação de um homem preto 
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Na sequência cinco (05’22” a 08’19”), é abordado novamente a homofobia, 

mas nesta parte da narrativa são colocados os relatos de casos de transfobia. Na 

introdução desta sequência, também é utilizado o recurso do texto como forma de 

contextualização e sinalização para a mudança de tema - do racismo a homofobia. 

 

 

Imagem 06 - Texto é inserido no documentário II 

 

 Nei revela, nestas cenas, vivências de preconceito que ele e Ricardo 

passaram ao longo do casamento. Ele conta como o amor e a sustentação de um 

pelo outro conseguiu fazer com que eles superassem a discriminação tanto por parte 

da família, a nível afetivo, quanto por parte do Estado, a nível de garantias de direito.  

 

 

Imagem 07: A fotografia do casal, Nei e Ricardo 

 

A narrativa desta sequência também apresenta a história de Thaís Silva, uma 

mulher transsexual que não teve seus direitos respeitados nem mesmo pela 

legislação.  
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Imagem 08: Fotografia mostra a transexual Thaís Silva 

 

Na sequência seis (08’20” a 08’28”), é inserida mais uma cena de Nei na sala, 

nu, em meio a fotos. A narrativa, novamente, se dá pela trilha sonora e imagem da 

personagem olhando para a câmera, com semblante sério.  

 

 

Imagem 09: Nei cercado de fotografias 

 

O tema da homofobia continua sendo o fio condutor da sequência sete 

(08’29” a 09’58”). Apesar da narrativa começar relatando as dificuldades enfrentadas 

por Nei e Ricardo, a personagem ressalta que tudo foi acompanhado pelo 

companheirismo dos dois. Neste momento são inseridos imagens de reportagens 

em que Nei aparecia, militando pelo movimento LGBT, periférico, negro e de religião 

de matriz africana, ou seja, mesmo com tanta dificuldade, ele conseguiu fazer com 

que temas subalternos fizessem parte da mídia santa-mariense. 



43 
 

 

 

Imagem 10: A vida nas páginas dos jornais 

 

A ideia de luta é consolidada na sequência oito (09’53” a 10’42”), quando a 

ideia da sequência três - o personagem em pé, nu, em meio a uma luz vermelha - é 

reproduzida novamente. Só que agora, Nei está descontraído, fazendo movimentos 

que lembram a capoeira, e que nos remetem a luta diante da violência e da 

opressão.  

 

 

Imagem 11: Nei D’Ogum aparece em meio a luz vermelha 

 

O documentário encerra na sequência nove (10’43” a 14’06”), em que Nei fala 

sobre ser pobre, preto e puto e digno, mesmo morando embaixo de uma ponte, 

como aconteceu com ele e seu companheiro.  
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Imagem 12 - A ponte sobre o Arroio Cadena, uma referência da periferia 

 

Ao contrário de boa parte da sociedade gananciosa, a felicidade, para Nei 

D’Ogum, estava nas coisas simples da vida, como poder comer três vezes ao dia.  

 

 

3.1.3 Ponto de vista 

 

Os aspectos imagéticos e sonoros do material são fundamentais para, junto 

com a narrativa, entender o sentido do produto. “Aqui pretende-se verificar qual a 

posição/ ideologia/ mensagem do filme/ realizador em relação ao tema(s) do filme” 

(PENAFRIA, 2005, p. 9). Nesse sentido, analisamos e interpretamos as cenas no 

sentido visual - de composição, planos, cores - e no sentido auditivo - sonora e trilha.  

 

a) Aspectos imagéticos 

 

 Em Pobre Preto Puto, a maioria das cenas são feitas a partir do 

posicionamento da câmera na altura do olhar do entrevistado, proporcionando o 

efeito de se estar falando olho no olho, de igual para igual entre personagem e 

espectador.  

Os planos são todos feitos enfatizando o entrevistado a frente do cenário: o 

plano americano, primeiro plano e plano detalhe. A exceção só acontece na 

sequência dois (de 01’19” a 03’44”), onde se mostra o ambiente em planos abertos 

para contextualizar a narrativa.   
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As tomadas são feitas em três ambientes: um externo, no bairro Nova Santa 

Marta, e dois internos, na sala e em uma peça escura que não é possível identificar 

o local exato. 

A cor das cenas é responsável por reforçar o discurso da personagem, 

principalmente nas sequências um, três, seis e oito, que são montadas, ou seja, não 

são entrevistas. Na primeira, o fundo preto remete a literalidade do título do filme, 

bem como o sentido de sofrimento e medo.  

 

 

Imagem 13 - Cenário é um fundo escuro na introdução do filme 

 

Na terceira e oitava, a luz vermelha consegue obter dois sentidos: na 

sequência três, demonstra violência e apreensão; na oitava, luta e resistência frente 

a essa violência. 

 

 

Imagem 14 - Montagem de duas cenas que aparecem ao longo do filme 

 

 Já na sequência seis, as cores em tons frios de azul, que são posteriores a 

história que Nei conta sobre Thaís Silva, demonstram tristeza.  
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Imagem 15 - Personagem é filmado em uma peça com fotografias 

 

b) Aspectos sonoros 

 

 O áudio das entrevistas consiste apenas na fala do entrevistado, por vezes 

acompanhados de ruídos externos, principalmente nas cenas em que ele está na 

rua. A trilha sonora, que é apenas instrumental só é utilizada nas sequências onde 

não há a entrevista - nas sequências em que ele é apenas filmado e naquelas em 

que são inseridas fotografias pessoais e fotografias de reportagens - e tem como 

objetivo potencializar o sentimento do momento em que se está retratando. Ela vai 

aumentando o ritmo nos momentos de tensão do curta.  

 Outro aspecto sonoro importante do filme é o silêncio. As pausas que Nei 

D’Ogum dá entre uma palavra e outra são preservadas no filme e consolidam a 

tensão e a angústia que o personagem sente.  

 

4.1.4 Conclusões   

 

Ao final do documentário, pouco antes de subir os créditos, o texto já avisa 

que o filme se trata de “um pequeno recorte da vida de Nei D’Ogum”. Entre tantos 

aspectos ou cronologias, o diretor escolheu mostrar, em 15 minutos, três aspectos 

que acabaram por se tornar os principais da vida da personagem: sua cor, sua 

classe e sua orientação sexual. Nesse viés, a narrativa consegue contemplar a 

vivência de Nei costurando as entrevistas, ora sobre racismo, ora sobre homofobia, 

ora sobre tudo isso junto.  
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O uso de tomadas curtas e a alternância dos temas ao longo do filme são 

justamente o que dão a cara de unidade a obra.  

Por não apresentar a “voz de Deus” nem a intervenção de um entrevistador, o 

espectador consegue imergir no filme e ter a sensação de que o personagem está 

sentado na sua frente, contando-lhe em primeira pessoa toda a história. O silêncio e 

a trilha sonora corroboram ainda mais essa afirmativa.  

 

3.2 Entrevista  

 

A técnica da entrevista como metodologia de pesquisa é um meio de se obter 

respostas que estão além dos livros, como defende Ribeiro (2008). A partir da 

classificação de Gil (1999) dos tipos de entrevistas - informais, focalizadas, por 

pautas e formalizadas, este trabalho utilizou da entrevista focalizada, que permite ao 

entrevistado falar livremente sobre um tema em específico - no caso, 

representatividade e documentário.  

Nesta pesquisa, foram entrevistadas 10 pessoas para, por meio delas, 

conseguir compreender como se sentem representadas perante a mídia e ao 

cinema.  

Para escolher os participantes das entrevistas, foram estabelecidos critérios: 

eles ou elas deveriam fazer parte de pelo menos um dos grupos em que o filme 

aborda (negro, periférico ou LGBT). Após isso, um roteiro de perguntas foi elaborado 

para guiar as conversas. Elas foram encontradas por meio das redes sociais e/ou 

indicadas por grupos e ativistas que tinham contato com Nei D’Ogum. Todos já 

haviam visto antes da entrevista o filme. 

Os entrevistados têm diferentes idades, formações e classes sociais. São 

eles: Victor T’Oxala, 15 anos, estudante, negro, praticante de religião de matriz 

africana e morador da periferia; Elisangela Pistoia, 53 anos, cuidadora de idosos, 

moradora da periferia; Neusa de Quadros, 56 anos, professora aposentada, 

moradora da periferia; Alice Carvalho, 22 anos, estudante, negra, moradora da 

periferia; Luiz Henrique Coletto, 32 anos, ativista, homossexual; Wagner Barbosa da 

Rosa, 30 anos, rapper, negro, morador da periferia; Tamara Finardi, 25 anos, 

jornalista, homossexual, moradora da periferia; Sariana Lima, 30 anos, professora e 

bailarina, homossexual, negra, praticante de religião de matriz africana; Alle Amaral 
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Paz, 26 anos, garçonete, transexual; Alisson Batista, 19 anos, estudante, performer, 

negro, homossexual.  

A primeira pergunta a eles questiona o que se entende por 

representatividade. Em síntese, o grupo acredita que é quando aquilo que eles são e 

o que acreditam é mostrado para a sociedade na tentativa de serem compreendidos, 

vistos e respeitados, bem como Nei D’Ogum fala na abertura do documentário.  

Nesse sentido, Luiz Henrique acredita que a representação “é uma gambiarra 

de uma impossibilidade que é a de nós podermos, estarmos em todos os lugares a 

todos os momentos, dizendo ou efetivando aquilo que nós queremos” (Coletto, Luiz 

Henrique. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 26 de outubro 

de 2018). Sariana Lima defende que a representatividade “não é só tu pegar e te 

enrolar em uma bandeira do arco-íris e sair gritando que tu é LGBT e fazer uma 

festa. É aquela pessoa que está o tempo todo nos diálogos formais e informais 

transformando e transmutando opiniões” (Lima, Sariana. Re: Trabalho Final de 

Graduação. Entrevista à autora em 29 de outubro de 2018). Já para Alle Amaral 

Paz:  

eu acordar de manhã, me vestir e sair dar uma volta no Calçadão já é 
representatividade, porque eu como trans a sociedade diz que meu lugar é 
dentro de um salão de beleza servindo as pessoas ou na esquina me 
prostituindo, também servindo as pessoas. As pessoas não aceitam que meu 
local seja o mesmo delas. Isso é representatividade. Isso é resistência no 
momento em que eu digo que meu lugar é todo lugar. (Paz, Alle Amaral. Re: 
Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 26 de outubro de 2018) 
 

Entretanto, nenhum dos entrevistados consegue sentir-se representado pela 

mídia tradicional de Santa Maria nem pelo cinema nacional, como afirma Alice 

Carvalho:  

 

a gente até vê pessoas negras ocupando espaços que antes não eram 
ocupados por nós na TV, ou em outros lugares mais quistos, mas não de 
uma forma positiva, eu acho que é sempre no lugar de subalternidade ou que 
coloca a gente como inferior ou no lugar de servidão mesmo. (Carvalho, 
Alice. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 17 de 
outubro de 2018) 
 

Wagner Barbosa da Rosa também acredita que o espaço que é dado para 

comunidade marginalizada é, praticamente, inexistente:  

 

na televisão eles não passam muito o que tem que ser mostrado, a 
dificuldade da periferia, a sobrevivência, sobre os pretos, sobre a melhoria, 
sobre o progresso. Eles só mostram o lado negativo, é difícil ver coisas boas 
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sobre a periferia, sobre a cultura, sobre o hip-hop. Geralmente quando a 
gente vê passar alguma coisa sobre o hip-hop, é uma coisa ruim, que 
mataram o rapper tal ou o rapper tal se envolveu com drogas. (Rosa, Wagner 
Barbosa da. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 29 de 
outubro de 2018) 

 

Essa falta de visibilidade é apontada por Victor T’Oxala também na sociedade 

de uma forma geral, pois: 

 

ainda se tem muito preconceito. Por exemplo, a gente vai no centro e vê 
aquela igreja enorme que tem, porque a gente não pode ter um terreiro no 
meio do centro também? É um templo religioso. A gente vê templos budistas, 
templos espíritas, templos de tudo, mas me mostra um terreiro que tem no 
centro. Não deixa de ser uma religião só porque é uma religião de preto, de 
escravo. É preconceito não só com a gente que é religioso, mas preconceito 
com a nossa ancestralidade. (T’Oxala, Victor. Re: Trabalho Final de 
Graduação. Entrevista à autora em 16 de outubro de 2018) 

 

No filme, Nei conta sobre os locais em que morou em Santa Maria - todos na 

periferia da cidade - e aborda a situação precária em que a comunidade vive.  

 

Tu não ter acesso a escola, tu não ter acesso a alimentação, enfim, tu não ter 
acesso a um tênis, de tu não ter acesso a uma calça, e quererem exigir que o 
Estado, né da Federação, que o Brasil exija que tu fique satisfeito. Toda a 
comunidade da região oeste, nós estamos vivendo um grande surto de 
violência, de morte de jovens todo o final de semana, e a polícia, que nós 
deveríamos sentir confiança, como um braço do Estado que vem para 
solucionar, proteger, para dar segurança, a gente tem medo, medo da 
polícia. (Ogum, Nei. Documentário Pobre Preto Puto. 2016)  

Situações de dificuldades financeiras fazem e já fizeram parte do cotidiano de 

Elisangela Pistoia:  

eu tive uma fase, eu tinha me separado, a mãe tinha morrido, e eu não tinha 
como sustentar meu filho. Quando eu voltei pra minha casa, na invasão da 
Bela União, os bandidos tinham vendido minha casa e tudo que tinha dentro. 
Eu não tinha para onde ir. (Pistoia, Elisangela. Re: Trabalho Final de 
Graduação. Entrevista à autora em 16 de outubro de 2018) 
 

Conforme Neusa, todo esse cenário comum na vida de milhares de pessoas 

também era mostrado por Nei através do teatro: 

 

através da religião de matriz africana, eles fizeram peças sobre a vida de 
Ogum. Ali tu via o povo da periferia, a trabalhadora doméstica, aquele povo 
sofrido, sabe, o seu cotidiano, do correr para pagar aluguel, de não ter 
dinheiro para pagar a luz, toda a problemática do povo que mora na periferia, 
ele passava o encantamento para esse pessoal através da arte, dos ensaios, 
desses pequenos teatros. Ele empoderava essas pessoas. (Quadros, Neusa 
de. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 16 de outubro 
de 2018) 
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Em uma das cenas do documentário, Nei denuncia o preconceito que sofreu 

ao ser acusado de roubo em uma padaria da cidade.  

 

Eu chego na Padaria Shalom, consumo um pastel e um copo de café 
com leite, pago, quando eu saio da padaria tem cinco viaturas, e eu 
saio negro e lindamente da padaria, e esse aparato todo militar 
‘paraí, a casa caiu, aonde tu vai, baixa a mochila, levanta os braço’ é 
impossível baixar a mochila e levantar braço, queriam saber de onde 
que eu vinha, pra onde que eu ia, que a casa tinha caído, que a dona 
da padaria disse que eu estava armado, segundo o militar a padaria 
já tinha sido assaltada três vezes. Então eu sou um elemento padrão 
suspeito. 

Wagner se identificou com momentos semelhantes que aconteceram com ele:  

A gente do rap já teve problemas assim, como o que o Nei fala no 
documentário, fazendo eventos, levando equipamento nas pracinhas, 
nos lugares precários. Várias vezes a polícia parou a gente, pedindo 
nota dos equipamentos. Aí a fiscalização vê, acha que a gente quer 
badernar, e chama a polícia, que tenta reprimir a gente, só que não 
adianta, a gente tem que resistir. (Rosa, Wagner Barbosa da. Re: 
Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 29 de outubro 
de 2018) 

  

O ativista aborda também no documentário a homofobia sofrida por ele e por 

amigos, como o caso de Thaís Silva, uma mulher transexual que morreu em um leito 

masculino no hospital porque a instituição não respeitou o gênero que ela se sentia; 

e como as várias vezes que Nei e Ricardo, seu companheiro, saíram de casa 

fugidos ameaçados por vizinhos.  

 

Eu e o Ricardo anoitecemos aqui e não amanhecemos porque um 
dos vizinhos, por várias conjunturas, se indispôs conosco, daí pau no 
rabo, viado, bichona, baitola, foi um dos adjetivos que ele se referiu e 
disse que nós não ia amanhecer vivo 

De acordo com Elisangela, o que aconteceu com Nei e Ricardo, relatados no 

audiovisual, é a história de muitas famílias que se viram refletidas na tela de Pobre 

Preto Puto:  

Teve uma pessoa do meio político que o filho dele era homossexual, e ele 
não aceitava de forma alguma o filho ser homossexual, e isso levou o filho 
dele ao suicídio. Quando ele viu aquele filme, ele escreveu no Facebook 
depois “aonde tu está, meu filho, me perdoe”. Só que ele valorizou depois 
que ele não tinha mais o filho, porque quando o filho dele se matou, ele teve 
uma discussão muito grande porque ele não admitiu o filho ser homossexual, 
mas eles tinham dinheiro. (Pistoia, Elisangela. Re: Trabalho Final de 
Graduação. Entrevista à autora em 16 de outubro de 2018) 

Assim como a história de Nei D’Ogum foi de muita resistência, contar a 

história dele também é uma forma de dar voz a essas histórias marginais. Todos os 



51 
 

entrevistados não conseguem se ver nas telas da televisão ou nas páginas dos 

jornais, mas se sentem totalmente representados por produções como a que 

estudamos aqui: “as pessoas só vão começar a compreender a gravidade do 

sistema quando as coisas forem mostradas assim, da forma que foi mostrado no 

filme” (Lima, Sariana. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 29 

de outubro de 2018).   

O espaço que se tem conseguido no cinema nos últimos anos, principalmente 

nas produções documentais, tem aumentado, na visão de Alisson:  

a gente está ganhando esse espaço a passos lentos, e pra gente sempre foi 
a longo prazo, a partir de muita luta. Pessoas LGBT estão adentrando, tanto 
como atores, como produção e direção, construindo suas próprias narrativas, 
suas vivências através de documentários de resistência. Mesmo nas ficções 
já se está tendo uma nova perspectiva. É muito importante para além de 
mostrar nossas vivências, deixar a gente apresentar elas. (Batista, Alisson. 
Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora em 31 de outubro de 
2018)  

Diferente das produções audiovisuais até a década de 90, que em sua 

maioria tratavam o LGBT, o negro e o morador de periferia de uma forma subalterna 

ou os tratavam como piadas, o documentário de hoje pode ser uma forma alternativa 

de se sentir representado contrapondo-se a mídia tradicional, pois Alle acredita que 

“a mídia ainda não nos trata de igual para igual, ainda não nos entendem como tão 

pessoas, tão competentes, tão talentosas, tão defeituosas como qualquer outro ser 

humano” (Paz, Alle Amaral. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora 

em 26 de outubro de 2018). 

 Nesse sentido, para além de representar os grupos minoritários, o 

documentário também pode servir como um instrumento de memória.  

 

Se ninguém registra e produz algo sobre sua trajetória, a tendência é que 
simplesmente passa em branco, passe ignorado nos livros de história ou na 
memória coletiva. Acho que essa é uma das coisas mais importantes do 
documentário, fazer um registro que, diferente da ficção, ele não vai fazer 
necessariamente um julgamento moral, ou não deveria pelo menos, porque 
ele vai retratar uma trajetória que tem contradições, mas é um documento 
vivo nesse sentido, embora tenha os limites do gênero para a população que 
não aprendeu a consumir criticamente esses produtos e pensa que só a 
ficção pode funcionar. (Coletto, Luiz Henrique. Re: Trabalho Final de 
Graduação. Entrevista à autora em 26 de outubro de 2018) 

 

 Contudo, apesar de as produções que tratam desses temas estarem 

aumentando nos últimos anos, ainda se é feito para atingir um nicho e muitas vezes 
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só se tem sucesso com divulgações alternativas, por meio de exibições em lugares 

que não sejam o cinema comercial ou nas próprias redes sociais.  

 

Eu percebo que essas produções aumentaram, mas não chegam aos 
espaços comerciais e de grande visibilidade. Apesar das plataformas de 
redes sociais online, sem recursos financeiros você não consegue 
potencializar a divulgação dos materiais. (Finardi, Tamara. Re: Trabalho Final 
de Graduação. Entrevista à autora em 30 de outubro de 2018) 
 

 A mesma percepção de que na internet, ou seja, nos meios alternativos, é 

possível consumir conteúdos de resistência e empoderamento é defendida por 

Wagner:  

no Youtube, a gente consegue ver coisas boas. Por exemplo, várias edições 
da Batalha do Bombeiros saiu um documentário e foi postado no Youtube. 
Esse documentário tá divulgado, é uma coisa positiva, mostra um pouco da 
cultura hip-hop, o que é a Batalha dos Bombeiros, o que é a periferia. (Rosa, 
Wagner Barbosa da. Re: Trabalho Final de Graduação. Entrevista à autora 
em 29 de outubro de 2018) 

 

Logo, apesar de vivências e experiências únicas, todos os entrevistados 

acreditam que Pobre Preto Puto é um filme de representatividade: eles conseguem 

se enxergar em pelo menos um momento na tela. Ainda sim, esse tipo de produção 

é escasso, tanto na história geral do cinema quanto no momento atual, mas são 

importantes para mostrar a sociedade a realidade dessa comunidade que é, na 

maioria das vezes, negligenciada e esquecida pela mídia tradicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em tempos tão sombrios de constante violência, intolerância e desrespeito 

que estamos vivendo no país, as chamadas minorias pela sociedade patriarcal e 

conservadora precisam encontrar formas de luta e resistência contra esse sistema 

opressor. Com isso em mente, este Trabalho Final de Graduação teve como 

propósito descobrir se o documentário pode ser considerado uma ferramenta de 

representatividade social a partir da análise do filme Pobre Preto Puto junto a 

comunidade da qual ele fala. 

O documentário tem como premissa o compromisso com a verdade da 

história que está narrando audiovisualmente, mas ele também vai além: torna-se um 

elemento fundamental de memória, característica que é possível apontar no objeto 

de estudo desta pesquisa. Um importante personagem de Santa Maria teve sua 

história retratada e imortalizada em um filme. O exemplo da luta que Nei D’Ogum 

travou contra os padrões heteronormativos e as batalhas contra o racismo e a 

homofobia continuam vivos no imaginário social mesmo após sua morte, em agosto 

de 2017.  

As entrevistas feitas com a comunidade negra, LGBT e periférica atestaram a 

mídia jornalística falha que atua na cidade: ainda se fala muito pouco de assuntos 

diretamente ligados a esse público estudado. O preto, o pobre e o puto ainda são 

maioria nas páginas policiais, quando se noticia um assassinato, um flagrante de 

tráfico de drogas ou outros tipos de crimes. Eles ainda são o elemento padrão 

suspeito da polícia.  

Pode ser que a mídia não tenha culpa dessa representação sozinha, já que 

ela é um reflexo da sociedade. Fatos são fatos e não há como ser omisso quanto a 

isso. Talvez o buraco seja mais fundo ainda - assunto que dá “pano para manga”, 

para uma série de pesquisas sobre a estruturalidade da sociedade, políticas 

públicas, educação, inclusão… e por aí vai.  

Entretanto, o jornalista - não só ele, mas todos os profissionais que trabalham 

com a comunicação de uma maneira geral - assumem um papel importante com a 

sociedade, de não só informar, mas fazer com que essas informações façam sentido 

e contribuam com a justiça e a democracia.  
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 Nesse sentido, é preciso entender quais ferramentas temos em nossas mãos 

e como usá-las da maneira mais correta possível, e o documentário pode ser uma 

delas. Os problemas retratados no filme fazem parte do dia a dia de uma boa parte 

(senão da maioria) da sociedade: aqueles que não tem sequer os direitos mínimos à 

saúde, segurança e educação assegurados, ou os têm de uma forma precária. Na 

obra, além de se ter denunciado tudo isso, foi dado o lugar de fala para quem viveu 

na pele essas situações, potencializando o poder de voz do outro.  

Ir a campo e escutar tantas vivências de situações tão complicadas 

proporcionou entender a complexidade de ser jornalista. Pessoas  são violentadas, 

hostilizadas e negligenciadas a todo o momento e somos - nós, como sociedade - 

passivos e também culpados por isso.  

Logo, enquanto profissionais, podemos reconstruir esse imaginário social e 

resistir junto utilizando todos os dispositivos que estão em nossas mãos com ética e 

sensibilidade, porque: 

 

Nós não vamos voltar para a senzala mais. Nós não vamos voltar para os 
armários mais. Nós não vamo voltar para os armário. Nós vamo beijar na 
boca, se quiser dentro de casa, se quiser na praça pública. Nós não seremos 
mais demonizados. Nós queremos, né, o que nos é de direito. (Ogum, Nei. 
Documentário Pobre Preto Puto. 2016)  

 

Assim, acreditamos que futuras pesquisas na área da comunicação também 

possam abordar esses três pontos - a homossexualidade, a periferia e a cultura 

negra - e contribuir com as formas de representatividade na mídia para recosntruir o 

imaginário social de uma forma mais justa. 
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ANEXOS 
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Imagem 16 - Capa do DVD do filme 
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Questionário aplicado aos entrevistados:  

 

1) O que é representatividade para você? 

  

2) Na comunidade em que você mora, existe representatividade? 

 

3) Como você vê o negro, o homossexual e o periférico representados na mídia?  

 

4) O que que falta no audiovisual pra quem um negro, pobre, homossexual 

tenha uma maior visibilidade, com histórias mais verossímeis?  

 

5) No documentário Pobre, Preto, Puto, o Nei D’Ogum revela alguns dos 

problemas e preconceitos que ele passou ao longo da vida e que se é comum 

com muitas outras pessoas. Você se sente representado por isso?  

 

6) Hoje o audiovisual fala mais sobre o pobre, o preto e o puto ou ainda o 

espaço é muito pequeno? 
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As entrevistas 

 

Entrevistado: Victor T’Oxala, 15 anos, estudante e praticante da religião 

afrodescendente  

R.: 

Em religião, não é somente vestir o branco, colocar uma guia, ir lá na praça e 

dizer que quer respeito. Respeito começa dentro do teu terreiro, da tua vida, com as 

pessoas. A gente que se fala em nome do orixá, tem que levar ele com a gente, mas 

lá dentro tu ta fazendo aquilo só por fama, por brilho. Claro, que o que a gente puder 

fazer pra aquilo ali ser reconhecido mais e mais, é um ponto a nosso favor, porque 

todo mundo vai ver o que é aquilo ali, todo mundo vai conhecer a religião, porque o 

propósito de representatividade é a gente mostrar o que é a religião de matriz 

africana, que não é o que eu tinha o pensamento, de dizer que era uma coisa 

escura, que era pra ser demonizada, que era do capeta. Representatividade pra mim 

é tu ir lá e explicar o que é realmente, e não fazer as tuas invenções, dizer o que 

cada um representa, onde cada um mora, a comida de de cada um.  

Ainda se tem muito preconceito. Por exemplo, a gente vai no centro e vê 

aquela igreja enorme que tem, porque a gente não pode ter um terreiro no meio do 

centro também? É um templo religioso. A gente vê templos budistas, templos 

espíritas, templos de tudo, mas me mostra um terreiro que tem no centro. Não deixa 

de ser uma religião só porque é uma religião de preto, de escravo. É preconceito 

não só com a gente que é religioso, mas preconceito com a nossa ancestralidade. E 

o Nei fazia com que isso fosse para as ruas, porque o orgulho dele era ser gay, 

preto, de Ogum e periférico, e casado com Ricardo. Esses eram os orgulhos de Nei. 

Eu não vejo mais isso. Porque não tinha ninguém que pegasse toda essas áreas 

junto e representasse ele, porque n]ao tem um no rio grande do sul que faz o que 

ele fizesse, que batia no peito e dizia eu sou afroreligioso, eu sou periferico, eu sou 

gay sofri preconceito e to aqui na frente dizendo, não tem, sempre tem aquele que 

escolhe algumas áreas e não representa as outras e ele juntava tudo. Eu nao sou 

gay, mas tenho meu irmão, tenho a Mae Loira que é gay, que minha amiga ,tenho a 

Cilene que é trans, não é porque sou gay que nao vou representar eles. União é 

para tudo.  



63 
 

Teve mais visibilidade porque ele deu, através daquele documentário enquanto 

estava vivo. Depois que ele faleceu tudo parou, ninguém mais foi pras ruas, ninguém 

mais foi lutar, ninguém mais gritou “os negros não vão voltar pra senzala, as 

mulheres não vão voltar para os fogões, os gays não vão voltar pro armário” como 

ele gritava, ninguém nunca mais fez isso. Eu tenho meu evento anual da caminhada, 

que eu chamo todo mundo, e todo mundo que era do Nei ficou de uma certa forma 

com o coração fechado para isso.  

Eu já me coloquei várias vezes no lugar do padrinho, mas mesmo assim eu acho 

que nunca vou sentir o que os dois sentiram. De tu chegar na tua casa e está escrito 

“fora viado”, por tu ser julgado pela tua própria família. Eu sofri intolerância, de estar 

cruzando na praça e um homem apontar o dedo pra mim e dizer “batuqueiro dos 

infernos, um dia tu vai se converter a Deus”.  

 

Entrevistado:  Elisangela Pistoia, 53 anos, cuidadora de idosos, moradora da 

periferia 

R.: 

Eu tive uma fase, eu tinha me separado, a mãe tinha morrido, e eu não tinha como 

sustentar o Victor. Quando eu voltei pra minha casa, na invasão da Bela União, os 

bandidos tinham vendido minha casa e tudo que tinha dentro. Eu não tinha para 

onde ir. Nessa época o Nei já tinha dado a volta por cima. A casinha deles tinha um 

quarto pequenininho, e mesmo assim ele disse que eu iria ficar ali. Depois eu fui 

tendo mais cabeça, comecei a trabalhar e começar a montar minha casinha.  

Aquele filme, o Pobre Preto Puto, quando ele foi convidado, ele veio me contar “eu 

não acredito, eu pelado, essa coisa maravilhosa, esse negro periférico, nu como 

veio ao mundo, mas aquilo ali é uma prova do que é o ser humano. A minha mãe, 

que eu amo de paixão, me botar para fora de casa porque eu era gay, que mal tem 

isso, em ser gay?”. Eles foram corridos de facão quando moravam na Vila Oliveira, 

passaram horrores.  

Ele dizia sempre “gente, se chegarem pra vocês e humilhares vocês aqui, não 

revidem, sofrem em silêncio porque depois vocês vão dar o troco”.  

No sétimo dia qu ele morreu, foi quando lançaram o documentário aqui. Eu chorei 

desesperadamente, o tempo todo, porque parecia que ele estava ali. Mostrou a 

realidade. Foi muito bom, pena ele não estar aqui para ele ver que ele ajudou muita 
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gente. Teve uma pessoa do meio político que o filho dele era homossexual, e ele 

não aceitava de forma alguma o filho ser homossexual, e isso levou o filho dele ao 

suicídio. O Nei começou a conversar com ele naquele dia. Quando ele viu aquele 

filme, ele colocou “aonde tu esta, meu filho, me perdoe”. Só que ele valorizou depois 

que ele não tinha mais o filho, porque quando o filho dele se matou, ele teve uma 

discussão muito grande porque ele não admitiu o filho ser homossexual, mas eles 

tinham dinheiro. E o Nei falou pra ele que a opção sexual não é como tu colocar uma 

camiseta e dizer é porque eu quero, é da natureza. Eu tenho um filho homossexual. 

Quando meu filho me contou, parece que fizeram um buraco no chão e eu entrei pra 

dentro, porque eu achava lindo o gay na casa dos outros, mas não na minha. Só que 

desde o momento que eu soube, a melhor amiga do meu filho sou eu. E o Nei fez eu 

enxergar muita coisa. E aquele documentário fez ter a visão de muitas coisas. Tudo 

que ele passou, era para ele ser um marginal, um ladrão, só que ele provou que a 

opção sexual dele não influenciou em momento nenhum. Foi pra provar que todo 

mundo tem a capacidade de ser alguém se quiser e tiver força de vontade. Quem é 

que ia imaginar que um negro, pobre, que morava embaixo de uma ponte, ia atingir 

a quantidade de votos e ficar de suplente na primeira candidatura. Quem é que ia 

dizer que aquele negro, onde muitos correram de vários lugares de onde eles 

moravam por eles serem viados, ia cursar a faculdade. Quem é que ia dizer? 

Não tem representação na mídia. 

O mundo em que nós estamos vivendo agora, politicamente, nós não estamos 

sabendo onde nós vamos parar. Eu tenho medo de deixar meu filho, homossexual, 

viver nessa insegurança. Isso é preocupante, pra mim como mãe.  

 

Entrevistado: Neusa de Quadros, 56 anos, professora aposentada, moradora da 

periferia 

R.: 

Através da religião de matriz africana, eles fizeram peças sobre a vida de Ogum, 

então tu ve o povo da periferia, a trabalhadora doméstica, aquele povo sofrido, sabe, 

o seu cotidiano, do correr para pagar aluguel, de não ter dinheiro para pagar a luz, 

toda a problemática do povo que mora na periferia, ele passava o encantamento 

para esse pessoal através da arte, dos ensaios, desses pequenos teatros, ele 

empoderava essas pessoas.  
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Tem notícias da T.Neves. Assassinatos… Buracos… Mataram alguém ali. Um 

acidente lá. A médica que deu um tapa no paciente.. Infelizmente a gente ouve 

muita coisa da T.Neves na mídia, mas não são positivas.  

A gente luta com dificuldade e quando alguém consegue vencer ou realizar alguma 

coisa, tu te sente contemplada. É como tu falou o que eu queria dizer, tu fez o que 

eu queria ter feito. O fato do Nei praticamente não ter feito campanha, não ter 

colocado muito dinheiro na campanha e ter conseguido quase 1,5 mil votos, as 

pessoas conseguiram se sentir representadas por ele, contempladas.  

 

Entrevistado: Alice Carvalho, 22 ANOS, estudante de psicologia, negra e moradora 

da periferia 

R.: 

Eu acho que representatividade é quando tu consegue se enxergar em outras 

pessoas ou em outros grupos. A partir de tu olhar para essas pessoas, tu consegue 

entender que tu também faz parte daquilo, que de alguma maneira aquelas pessoas 

também são algo que tu é, que elas acabam te representando, te trazendo, surgindo 

meio que um espelho.  

Eu acho que é muito difícil, ocupando esses lugares que eu ocupo, enxergar uma 

representatividade positiva. A gente até vê pessoas negras ocupando espaços que 

antes não eram ocupados por nós na TV, ou em outros lugares mais quistos, mas 

não de uma forma positiva, eu acho que é sempre no lugar de subalternidade ou que 

coloca a gente como inferior ou no lugar de servidão mesmo. Mas eu vejo alguma 

representatividade positiva mais nos movimentos sociais, mulheres que eu conheci 

na militância e acabei me inspirando e vendo que eu também posso fazer a mesma 

trajetória que elas.  

Falando da T.Neves, dificilmente é algo que coloque a potência que o bairro tem, 

mesmo que ele tenha sido um dos bairros mais populosos no início de Santa Maria, 

que seja pertencente a zona oeste que é uma das maiores ocupações da América 

Latina, eu acho que pouco se fala da história dele, é muito mais falando dos 

problemas e colocando questões de marginalidade, insegurança, e isso reflete 

também no perfil que colocam nas pessoas negras, que a maioria das pessoas da 

periferia é negra, e isso acaba refletindo nos espaços como jornais, por exemplo, a 

maioria das pessoas negras estão nas páginas policiais, e não como uma referência 
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positiva de sucesso. Na TV eu vejo que a gente sempre ocupa os mesmos espaços 

de exploração do nosso corpo, enquanto mulher negra, de sensualização, ou de 

empregada doméstica, e os homens negros como bandidos, é difícil ver algo que 

saia desse padrão.  

Eu e Nei temos questões bem parecidas, tanto do lugar de origem, tanto da 

militância, e de colocar nosso corpo a frente. Acho que quando o Nei fala que ele é 

afro, ele também usa a palavra puto, preto, ele coloca essas palavras, que muitas 

vezes pra gente é xingamento, me toca bastante, eu vejo uma referência muito 

massa, porque por muitas vezes eu deixei de me identificar porque as pessoas 

colocavam a minha identidade de um modo negativo, falavam nega pra mim de uma 

forma pejorativa e eu acabei internalizando isso. E quando o Nei traz isso, ele 

ressignifica esses nomes.  

Existe, mas eu acho que eles não têm a repercussão que deveriam ter, nem o 

incentivo também, no que se refere a questão financeira, tanto o estado quanto de 

outras pessoas que produzem audiovisual. Por serem histórias marginais, que a 

gente não costuma ver nem discutir, acho que eles não tem o reconhecimento que 

deveriam ter.  Eu acho que deveria ter mais material sobre esses assuntos e que 

deveriam ganhar uma repercussão, principalmente na faculdade, que é um bom 

espaço pra gente começar a discutir. 

Eu acho que o PPP atingiu uma repercussão boa, foi massa que muitas pessoas 

acabaram conhecendo o documentário e foram passando para outros. Sei que teve 

pessoas que não gostaram também, mas até mesmo isso significa que algum 

incômodo gerou e isso acaba reproduzindo reflexões. E muitas pessoas 

conseguiram se identificar e se empoderar com ele. O público que alcançou foi bem 

significativo. É massa também que agora a galera tem acesso gratuito, fazer uma 

roda de conversa.  

Eu acho que falta um pouco também da galera sair da zona de conforto, falar de 

temas que são centrais na sociedade, que de alguma maneira acabam nos 

atingindo. Já tem produção sobre muitas coisas que falam a mesma coisa e é 

importante a gente criar outras, dar visibilidade e voz as pessoas que os meios 

tradicionais não conseguem, aliar com a militância o compromisso social que cada 

área tem. Quando o Nei fala dos espaços que ele ocupava, ele consegue fazer com 

que outras pessoas tenham força para isso. A partir do momento em que as pessoas 
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que produzem audiovisual compreenderem o potencial que muitas outras pessoas 

podem ter, aliada a formação delas, talvez se avance um pouco mais.  

 

Entrevistado: Luiz Henrique Coletto, 32 anos, ativista, homossexual 

R.: 

Eu conheci o Nei há uns 10 anos, eu sempre tive, do ponto de vista teórico, uma 

ligação muito forte com essa questão de sexualidade como autoafirmação, tudo o 

que eu fiz no meio acadêmico sempre foi ligado a isso. O documentário mostra que 

o Nei não teve uma escolha. A vida dele, a existência dele, exigiu luta. Essa fala é 

muito dolorida, porque nós ligado ao movimento LGBT, a gente tenta desconstruir 

essa ideia, mas ele foi muito honesto de olhar para tudo o que ele passou. Ele teve 

que enfrentar todas aquelas batalhas. Mas é importante não se romantizar isso. É 

uma discussão antiga que se tem, como as fotos do Sebastião Salgado, ou seja, 

essa representação da pobreza tem uma questão estética, que é uma produção de 

imagem, de símbolo, de uma semiótica incrível, mas ao mesmo tempo a gente 

precisa se questionar se isso denunciando isso ou só romantizando. É muito difícil 

traçar o limite se você só estetiza uma história de sofrimento, de violência, de 

privações, ou você usa isso como uma ferramenta de denúncia, é uma linha tênue.  

Eu tive uma formação inicial na comunicação, então tenho alguns conceitos nessa 

área, e hoje também na ciência política, que tem outros conceitos. Então 

representação, eu diria, que é uma gambiarra de uma impossibilidade que é a de 

nós podermos, estarmos em todos os lugares a todos os momentos, dizendo ou 

efetivando aquilo que nós queremos, por isso a gente precisa de uma imagem que 

nos representem, por exemplo, numa capa de revista, num congresso nacional. 

Todo sistema político contemporâneo é basicamente por representação, diferente da 

democracia antiga, que era uma democracia direta, que você tinha que ir lá na 

Ágora e ficar falando. Acho que a representação em uma sociedade muito grande 

como a nossa, desempenha esse papel importante de dar voz e dar cara, dar 

espaço ou produzir disputas de poder para grupos ou características ou formas de 

existência que são minoritárias ou estão minoritárias. 

Não é tão simplista dizer que a imprensa é homofóbica. A gente tem fases de 

representação. No período da AIDS, que foi um período bastante marcante em 

relação a isso, você tinha uma representação bastante negativa, meados a final dos 
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anos 80. Na televisão, se aumentou muito na última década as representações. O 

jornalismo de um modo geral continua fazendo um trabalho semelhante ao que ele 

faz com outros grupos no sentido de dizer assim, suposto tarara, coloca em dúvida. 

Não vejo hoje a imprensa que adota um discurso homofóbico, isso são casos 

minoritários. Eu acho que as representações aumentaram e melhoraram um pouco, 

mas não é algo homogêneo.  

Eu acho que o número de filmes aumentou, mas basicamente americano ou 

europeu. Só que eu procuro e gosto de assistir esse tipo de produção. Antes os 

personagens, a histórias de hollywood eram sempre em grandes estereótipos, eram 

pessoas para ser fonte de riso, ou era uma que era muito infeliz e morria no fim, ou 

era uma pessoa amargurada. No Brasil as representações clássicas também 

lidavam com esses grupos. Eu acho que dos anos 2000 em diante melhorou, como 

o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, com um final feliz. Só que eu não sei o quão 

acessível essas obras são. Existir existe, mas há limitações, tanto linguísticas, se 

você não está habituado a procurar na internet.  

Eu acho que o documentário é mais potente como uma ferramenta de denúncia, 

mas ele consegue atingir e dialogar com um certo público. Eu tenho muitos amigos 

que acham chato, querem uma história que emocione, uma ficção. Mas eu acho que 

do ponto de vista da denúncia, ele também funciona como memória. Se ninguém 

registra e produz algo sobre sua trajetória, a tendência é que simplesmente passa 

em branco, passe ignorado nos livros de história ou na memória coletiva. Acho que 

essa é uma das coisas mais importantes do documentário, fazer um registro que, 

diferente da ficção, ele não vai fazer necessariamente um julgamento moral, ou não 

deveria pelo menos, porque ele vai retratar uma trajetória que tem contradições, mas 

é um documento vivo nesse sentido, embora tenha os limites do gênero para a 

população que não aprendeu a consumir criticamente esses produtos e pensa que 

só a ficção pode funcionar. 

 

Entrevistado: Tamara Finardi, 25 anos, jornalista, homossexual, moradora da 

periferia 

R.: 

Certos padrões são impostos de forma compulsória na sociedade. Eles se legitimam 

pois são reforçados em vários espaços, como a mídia. Porém, esses padrões 
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limitam e não representam a condição real da maioria das pessoas. Por isso, se 

torna cada vez mais importante visibilizar e publicizar a representatividade a partir do 

valor da diversidade. Mas isso implica na quebra do status quo, o que provoca um 

rompimento de vários mecanismos de controle por parte daqueles que detém 

espaços de poder e privilégios. 

Pergunta complexa. Além de pensar as formas de representatividade, precisamos 

analisar de onde elas vem e quem são seu atores/agentes. Considero que existem 

formas de representatividade, porém, como resido há pouco tempo em Santa Maria, 

eu não consigo analisar qual o grau e a quem chega essa representatividade. 

Vejo a publicização de forma mais enfática através de veículos de comunicação 

alternativa e de projetos realizados nas universidades. Considero que na mídia 

comercial, esses grupos praticamente não são representados. E quando são, é 

atendendo a uma grande pressão social.  

No momento, não lembro de nenhum filme. 

Essas produções são de extrema importância pois visibilizam, através de recursos 

audiovisuais, realidades e representatividade e performances. Verifico que essas 

produções aumentaram, mas não chegam aos espaços comerciais e de grande 

visibilidade. Apesar das plataformas de redes sociais online, sem recursos 

financeiros você não consegue potencializar a divulgação dos materiais.  

Entrevistado: Wagner Barbosa da Rosa, 30 anos, rapper, negro, morador da 

periferia 

R.: 

A gente aprende tudo o que não presta na rua, só que eu acho que 

representatividade é uma palavra forte, que sintetiza sabedoria, e isso começa em 

casa, pegando exemplo do pai e da mãe, respeitando. Depois que a gente souber o 

que é ter o sentido de ser representado pelos coroas, já dá pra começar a se sentir 

representado por aquilo que tem a ver com a cultura. O Nei era uma pessoa que me 

representa muito. 

Na televisão eles não passam muito o que tem que ser mostrado, a dificuldade da 

periferia, a sobrevivência, sobre os pretos, sobre a melhoria, sobre o progresso. Eles 

só mostram o lado negativo, é difícil ver coisas boas sobre a periferia, sobre a 

cultura, sobre o hip-hop. Geralmente quando a gente vê passar alguma coisa sobre 

o hip-hop, é uma coisa ruim, mataram o rapper tal, o rapper tal se envolveu com 
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drogas. Na internet, no Youtube, a gente consegue ver coisas boas. Por exemplo, 

várias edições da Batalha do Bombeiros saiu um documentário e foi postado no 

Youtube. Esse documentário tá divulgado, é uma coisa positiva, mostra um pouco 

da cultura hip-hop, o que é a Batalha dos Bombeiros, o que é a periferia. Dá pra 

perceber que isso é uma coisa bem positiva.  

A sociedade de hoje que a gente vive, é muito difícil falar coisas boas da periferia. 

Eu já recusei vários convites para falar na televisão. Às vezes eles tentam levar um 

grupo, MCs para falar, só que o rap tem que estar na mídia, mas antes deles 

trazerem o rap para saberem qual é a da nossa ideia, eles têm que enxergar 

primeiro nossos problemas da periferia.  

A gente do rap já teve problemas assim, como o que o Nei fala no documentário, 

fazendo eventos, levando equipamento nas pracinhas, nos lugares precários. Várias 

vezes a polícia parou a gente, pedir nota dos equipamentos. Aí a fiscalização vê, 

acha que a gente quer badernar, e chama a polícia, que tenta reprimir a gente, só 

que não adianta, a gente tem que resistir.  

 

 

Entrevistado: Sariana Lima, 30 anos, professora e bailarina, homossexual, negra, 

praticante de religião de matriz africana 

R.: 

Eu entendo por representatividade tudo aquilo que consegue ultrapassar o eu, tudo 

aquilo que sai de mim e repele e fala por mim e pelo outro. Representatividade não é 

só tu pegar e te enrolar em uma bandeira do arco-iris e sair gritando que tu é LGBT 

e fazer uma festa. É aquela pessoa que está o tempo todo nos diálogos formais e 

informais transformando e transmutando opiniões. Tudo aquilo que não é uma única 

voz, são várias vozes, tudo aquilo que eu consigo falar, pode se uma palavra na 

minha frase, que toque na outra pessoa, independente do movimento, do ativismo, 

da resistência, mas que a pessoa se sinta representada em uma ou várias frases 

ditas por mim.  

Eu acho que existe representatividade LGBT, negra e periférica, mas elas não 

aparecem. Eu sou uma negra lésbica periférica, que apresenta uma parada LGBT 

na cidade. O Nei era um negro periférico gay que participava de movimentos LGBT 

na cidade. Mas e quantos mais? Quantos mais? Porque a gente não vê nas grandes 
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paradas, de Porto Alegre, de São Paulo, na ONG Igualdade aqui de Santa Maria, a 

gente não vê representação negra. A gente vê representação periférica sim, de 

mulheres brancas, de homens brancos, de gays brancos, de lésbicas brancas. Em 

espaços tão pequenos como é o da cidade. Duas representatividades só negras, 

uma masculina e uma feminina, é precário, sabe? E eu fico triste. O que acalenta um 

pouco meu coração é ver que, na parada gay do ano passado, tinham três 

representantes negros no palco da parada alternativa: um bissexual, uma trans e 

uma lésbica. Mas e cadê os outros? Acredito que as pessoas que se mobilizam para 

fazer toda essa movimentação LGBT, as vezes falta um desleixo de ir a fundo, de 

falar com aquele negro, com aquela negra. A representatividade existe, mas 

completamente sombria, e ao mesmo tempo parece que não está ali.  

Eu não vejo esses grupos representados na mídia. O que eu vejo na mídia é o preto 

que matou fulano. A preta foi presa porque traficava. Eu só vejo isso, não vejo nada 

com um lado, não estou sendo pessimista, mas eu não costumo ver pretos saindo 

em jornal, aparecendo na tv, causando na internet, com facilidade. As pessoas 

percorrem um caminho muito doloroso para conseguir alcançar esses lugares.  

Eu me senti super representada pelo filme. Eu não tive a mesma história, não passei 

pelas mesmas situações, de ser rejeitada, de aprender com a dor, mas me senti 

representada por ser negra, por ser da periferia, por ser mulher, por saber que num 

país como nosso não é privilégio, é triste. Se eu pudesse eu teria escolhido nascer 

homem, porque eu acredito que coisas que aconteceram comigo aos 21 anos não 

teriam acontecido. Eu me senti representada em tudo o que ele falou, 

religiosamente, a forma dele se colocar enquanto ser político.  

Eu acho que tem ser mostrado na mídia em geral, porque é o que as pessoas vivem, 

sabe, não posso por uma maioria aqui, mas posso por uma maioria enquanto 

pobres, enquanto periféricos, uma maioria enquanto negros também. Eu acho que 

as pessoas chegaram numa era que só conseguem enxergar as coisas se forem 

mostradas dessa forma, nua e crua, sem nenhum rodeio, sem nenhuma coisa linda, 

sem nenhum ator maravilhoso lindo dos olhos azuis. As pessoas só vão começar a 

compreender a gravidade do sistema quando as coisas forem mostradas assim, da 

forma que foi mostrado no filme. Tem que ser falado no cinema, na tv, no jornal, na 

internet, no que der para colocar, porque não precisa usar uma forma agressiva para 
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mostrar as coisas, pode mostrar as coisas de uma forma sutil, mas real, mostrar sem 

ficar maquiando nada e fingindo que tudo é lindo e maravilhoso. 

 

Entrevistado: Alle Amaral Paz, 26 anos, garçonete, transexual 

R.: 

Representatividade pra mim é existir. O fato de assumir quem se é de verdade já é 

representatividade. Nós, transexuais, ao sair de casa e ir pra rua, já é 

representatividade porque tu está se posicionando perante a sociedade mostrando 

que tu nasceu num corpo biologicamente masculino mas que tu é uma mulher. É 

saber usar os espaços a favor dos campos de minorias. Saber usar todos os 

campos de fala, todos os espaços a teu favor. No momento que existe uma gay 

afeminada, uma gay andrógina, o movimento queer, isso é representatividade, é a 

gente esta mostrando pras pessoas que o mundo é diverso, é plural. Nós somos 

seres livres, plurais e diversos. Eu acordar de manhã, me vestir e sair dar uma volta 

no calçadão já é representatividade, porque eu como trans a sociedade diz que meu 

lugar é dentro de um salão de beleza servindo as pessoas ou na esquina me 

prostituindo, também servindo as pessoas. As pessoas não aceitam que meu local 

seja o mesmo delas. Isso é representatividade. Isso é resistência no momento em 

que eu digo que meu lugar é todo lugar.  

Eu não me sinto representada na mídia, na televisão. Num comercial, por exemplo, 

eles romantizam tudo, mas não mostra a realidade da nossa vida. A mídia ela nos 

marginaliza, nos coloca nos papéis de marginais, sendo que nós somos 

marginalizados pela sociedade, é uma inversão. Em novelas, em filmes, os finais de 

qualquer LGBT, é todo muito triste, a história é muito triste, a mídia não nos 

favorece. Nós somos usados ou quando passa alguma coisa positiva mostra sobre 

nossos talentos e o quão podemos servir sendo diferentes para a sociedade. A 

mídia ainda não nos trata de igual para igual, ainda não nos entendem como tão 

pessoas, tão competentes, tão talentosas, tão defeituosas como qualquer outro ser 

humano.  

 

Entrevistado: Alisson Batista, 19 anos, estudante, performer, negro, homossexual 

R.: 
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Eu entendo representatividade como algo necessário, como uma ferramenta de 

empoderamento e no momento em que nossas subjetividades são invisibilizadas e 

apagadas estruturalmente e socialmente a gente consegui se ver é algo realmente 

empoderador, e o empoderamento nos impulsiona, nos movimenta, nos faz querer 

existir, nos coloca no mundo. 

Acho que falta representatividade negra LGBT aqui, atualmente eu não vejo muita 

como atuação política, mais numa representatividade mais artística. 

Na mídia, ainda não consigo ver esses grupos LGBT negros periféricos 

representados aqui em Santa Maria, tanto aqui sendo uma cidade cultural, não 

consigo ver grupos representados nem nos jornais, nas reportagens, nas atividades 

culturais, seja no teatro, na cena hip-hop, até mesmo dentro dos próprios eventos 

LGBT, ainda se tem uma hegemonia branca predominante, com pessoas com 

melhores condições econômicas tendo maior espaço nesses locais, mais 

visibilidade. Esse grupo LGBT negro periférico há todas problemáticas numa 

estrutura para dificultar e até mesmo impossibilitar o acesso a esses espaços, isso 

segue sendo sempre resistência quando a gente consegue adentrar nesses 

espaços. 

Acho muito importante esses filmes, que dão visibilidade a todos os problemas que 

estão ai e precisam ser mostrados para encontrar soluções. No cinema, acho que se 

ta dando mais espaço a esse tipo de filme abordando essas temáticas da sociedade 

marginalizada, à margem, ainda é pouco, mas a gente está ganhando esse espaço 

a passos lentos, e pra gente sempre foi a longo prazo, a partir de muita luta. 

Pessoas LGBT estão adentrando, tanto como atores, como produção e direção, 

construindo suas próprias narrativas, suas vivências através de documentários de 

resistência. Mesmo nas ficções já se está tendo uma nova perspectiva. É muito 

importante para além de mostrar nossas vivências, deixar a gente apresentar elas.  

 


