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RESUMO 
 

 
 
 
 
 
 

Falcões: hoje, foras-da-lei, amanhã, provavelmente, mortos, são as primeiras impressões de 

uma pesquisa que procurou analisar o cinema à luz das ciências sociais, utilizando-se como 

base empírica o documentário Falcão – Meninos do Tráfico (2006). Para tanto, emprega, 

entre outros, conceitos de documentário, análise fílmica, ator social, trabalhado por Alain 

Touraine (2009) e liminaridade, por Victor Turner (1974). 

 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Falcão; Análise Fílmica; Ator social; Liminaridade. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 

Falcões: hoje, foras da lei, amanhã, provavelmente, mortos, are the first impressions of a 

research that sought to analyze film in the light of social sciences, using as an empirical basis 

the documentary Falcão – Meninos do Tráfico (2006). For that, it employs, among others, 

concepts of documentary, film analysis and social actor, studied by Alain Touraine (2009) and 

liminarity, studied by Victor Turner (1974). 

 
 
 
 

Keywords: Falcão; Film analysis; Social actor; Liminarity. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Seu Rogério (...) era o crime. Mas essa palavra nada tinha a ver com matanças, maldades 

ou covardia. Crime, para ele, era cometer assaltos e praticar o tráfico para sustentar a base 

da organização e das suas famílias. Mas sem deixar de respeitar o cidadão comum.” (Celso 

Athayde, 2006, p. 118). 

 

As experiências de Celso Athayde e MV Bill na divulgação do CD “Traficando 

Informação” (1999) proporcionaram aos dois conhecerem as periferias de várias regiões do 

país. Nesse mesmo ano, eles formalizam a fundação da CUFA1. Essa série de vivências foi 

essencial para conceberem o “projeto” Falcão – Meninos do Tráfico2, o qual se desdobra em 

três produtos3: CD, filme (que nos interessa como fonte de análise) e livro. 

Mesmo que o filme Falcão – Meninos do Tráfico (2006)4 apresente sotaques e 

paisagens de diferentes regiões do país5, tal multiplicidade de sotaques atribui aos realizadores 

do documentário, legitimidade e a certeza do conhecimento a respeito dessa realidade não 

apenas no local onde residem, Rio de Janeiro, mas como especialistas sobre o assunto em 

termos nacionais. 

Acerca do filme, cumpre apontar que é um documentário que revela parte da realidade 

vivida em favelas, mostrando o que é ocultado e excluído pela sociedade, sendo abordado um 

triste fato social: a exclusão civil ao lado da vida do crime e a desvalorização da vida humana. 

Apesar do filme ter sido realizado com uma pluralidade de profissionais de mercado6 e 

militantes do hip hop7, tendo em vista que foi dirigido por Celso Athayde e pelo rapper MV 

Bill e montado dentro da Rede Globo (quem assina a montagem é Frederico Neves, também 

                                                 
1 A CUFA (Central Única das Favelas) é uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente 

nos âmbitos político, social, esportivo e cultural que existe há 20 anos. Foi criada a partir da união entre jovens 

de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para expressarem suas atitudes, 

questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver. (Sobre a CUFA. Disponível em: 

https://www.cufa.org.br/sobre.php. Acesso em: 03 nov 2017). 
2 O termo encontra-se entre aspas pela seguinte afirmação de Celso Athayde: “Na verdade, nunca houve um 

‘projeto falcão’, tudo aconteceu por acaso. Em 1999, Bill e eu passamos a percorrer o Brasil para divulgar seu 

disco, ao chegar às cidades descobríamos que a realidade local era muito parecida com as nossas da Cidade de 

Deus ou da Favela do Sapo, lugares em que Bill e eu respectivamente crescemos. O material bélico não era tão 

agressivo quanto no Rio, tão ostensivo, mas a realidade era a mesma, jovens escravizando jovens e sendo 

escravizados por outros.” (ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. 

p. 144). 
3 CD intitulado de Falcão O Bagulho É Doido, documentário Falcão – Meninos do Tráfico e o livro homônimo 

que relata em 272 páginas os bastidores das filmagens. 
4 Falcão – Meninos do Tráfico, será denominado ao longo deste trabalho como Falcão ... 
5 Bahia, Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. 
6 Miguel Vassy e Frederico Neves. 
7 MV Bill, Celso Athayde e Rodrigo Felha. 

https://www.cufa.org.br/sobre.php
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editor do programa “Fantástico”, na época), é um documentário que assustou o país à época, 

tendo em vista que foi exibido no Fantástico em 19 de março de 20068. 

Gravado ao longo de anos em diversas periferias brasileiras9, o filme evita a expressão 

limpa, direta e bem-acabada que vem caracterizando a produção fílmica sobre o assunto. 

Falcão ... insinua, como a situação à qual ele se refere, um embaço. 

Falcão ... é escuro, repleto de sombras e silhuetas. Planos fechados de fragmentos do 

corpo ajudam a criar um clima claustrofóbico. Mãos disparam foguetes para alertar sobre a 

presença da polícia, preparam a droga ou manipulam armas. Pernas e pés se deslocam na 

noite, hora de vigília, horário de falcão. Fisionomias deformadas em primeiro plano, 

dissolvidas eletronicamente. 

O borrão que domina os rostos contrasta com a nitidez remanescente em órgãos dos 

sentidos como olhos e bocas. Lábios finos e afiados em faces dissolvidas pronunciam 

prognósticos assombrosos, sabedores da insignificância de sua individualidade, mas, ao 

mesmo tempo, da força perversamente assustadora de sua pessoa, travestida de uma suposta 

permanência inevitável dessa infância aberrante. 

 

  
Fotogramas 1 e 2: 40’33’’ e 40’40’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

O "efeito embaçado" foi usado à exaustão em Falcão ... para garantir o anonimato dos 

meninos que fazem a vigilância noturna nas regiões de tráfico, seja para proteger a identidade, 

                                                 
8 Apesar de serem oriundos do hip-hop, Bill e Athayde não pensaram duas vezes em fazer uma parceria com a 

Rede Globo, muitas vezes criticada pelo movimento. “A vida inteira brigamos por oportunidade e espaços 

dignos. Não ocupá-los é burrice”, diz o rapper. (FILHO, Francisco Alves. MV Bill, A voz do morro. Edição 

28/03/2006. nº 1901. Disponível em: https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/. Acesso em: 08 nov 

2017). Vale ressaltar ainda que o filme foi reprisado na TV Câmara (25/03/2006), na Globo News (27/03/2006), 

entre outros veículos de comunicação nacional. 
9 Em entrevista à Revista ISTOÉ, MV Bill afirma que procurou os chefes do tráfico pra viabilizar o trabalho, 

“Conversei com todos eles. Quando eu chegava na favela, todo mundo sabia que eu estava lá. Eu trabalho com 

projeto social, moro numa comunidade, é impossível fazer um trabalho desses em qualquer favela sem falar com 

o cara do tráfico. Isso não existe. Eu não vejo contradição nenhuma em falar com esses caras. Eu vivo essa 

realidade, nunca escondi de ninguém.” (FILHO, Francisco Alves. MV Bill, A voz do morro. Edição 28/03/2006. 

nº 1901. Disponível em: https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/. Acesso em: 08 nov 2017). 

https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/
https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/
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seja também no espírito de não comprometer os personagens entrevistados no filme. O que se 

percebe é que há poucas referências espaciais que possibilitem a identificação de bairros e 

cidades. O resultado é um filme sem rostos ou lugares definidos, recortando especificamente 

os meninos, vigilantes profissionais dos pontos de droga – Falcões10. 

Assim sendo, a partir de um questionamento pessoal acerca da mensagem produzida 

pelo filme, surgiu o interesse em ampliar o entendimento sobre esses sujeitos e, mais 

especificamente, sobre a relação que poderia ser feita entre Cinema e Ciências Sociais. 

O que, consequentemente, culminou em diversas questões que poderiam ser 

abordadas, de modo que o que procurei com o presente estudo foi construir um processo de 

escrita que estivesse voltado para buscar transportar o leitor ao crime11, fazê-lo reviver 

pedaços dos tortuosos caminhos e convidá-lo a refletir acerca da situação de liminaridade12 

em que se encontra o meu ator social, o Falcão, portanto, o objetivo desse Trabalho Final de 

Graduação é pensar o Cinema à luz das Ciências Sociais a respeito dos personagens Falcões. 

Para isso, será feita a análise fílmica do documentário Falcão ..., refletindo a respeito do 

Outro excluído, pois é a partir de relatos de jovens que possuem como função principal a 

vigilância , das favelas, que o filme discute um dos pontos de vista de um grande problema 

brasileiro: o tráfico. 

O cinema, sem sombra de dúvidas, é um meio de comunicação de massa que apresenta 

como característica a possibilidade de difundir ideias e conceitos, através do entretenimento. 

Os filmes expressam a visão do diretor e/ou roteirista sobre determinado assunto e, buscam a 

máxima proximidade com o “real” (aqui, não pretendo me ater a questões de realidade ou não 

das produções fílmicas), por meio dos elementos da narrativa cinematográfica. Através da 

sensação do real, transmitida pelo cinema, os espectadores absorvem a mensagem da 

narrativa, que é a representação da ideia do diretor e/ou roteirista. Desse modo, é importante 

interpretar os signos presentes na linguagem cinematográfica, para compreender seus diversos 

significados. 

Sendo assim, o filme Falcão ... foi escolhido como objeto de estudo desta pesquisa, 

por possibilitar a investigação dos atores sociais, os Falcões, em suas expectativas e vivências, 

como os sujeitos marginalizados que são, alocados em seus espaços periféricos de origem, 

mas que começam a falar por si mesmos, retirando de cena o papel que sempre foi assumido 

por intelectuais ou pela mídia. 

                                                 
10 Falcões representam os jovens encarregados do dever de monitorar a comunidade e informar quando a polícia 

ou algum grupo inimigo se aproxima. 
11 Ação típica, antijurídica e culpável. 
12 Conceito que será definido mais adiante nesse trabalho. 
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Nesse sentido, a afirmação de Paulo Roberto: 

 

Nada mais legítimo do que o próprio sujeito marginalizado, aquele que sofre 

diretamente com as condições de vulnerabilidade social que uma sociedade 

desigual produz, seja o autor de um discurso que aborda seu cotidiano. O 

discurso, nesse sentido, para além de sua postura política, passa a ser 

ornamentado por uma perspectiva testemunhal, determinando a voz oriunda 

dos espaços periféricos como a verdadeira forma de representação da miséria 

e da violência que assola estes espaços. Afinal, quem possui a legitimação 

para narrar a margem senão o próprio marginal? (PATROCÍNIO, 2010, p. 

4). 

 

Deste modo, esta pesquisa foi divida em três partes. No primeiro capítulo trabalho 

meu percurso acadêmico, a fim de demonstrar as razões das escolhas realizadas na presente 

pesquisa. 

Por sua vez, no segundo capítulo, procurei mostrar a relação existente entre Cinema e 

Ciências Sociais, através dos conceitos de documentário, análise fílmica, ator social, 

trabalhado por Alain Touraine e liminaridade, por Victor Turner. 

No último capítulo, busquei trazer considerações acerca das “Molduras Históricas” 

que cercam o documentário em análise, com o objetivo de situar o leitor em relação ao 

cenário. Por fim, procurei fazer algumas interpretações sobre a função social do 

documentário. 

Não pretendo apresentar soluções para a problemática do tráfico, ou justificar a 

criminalidade, pretendo simplesmente analisar os Falcões a partir do documentário, motivada 

pela busca de igualdade de oportunidades, tentando contribuir, dessa forma, para uma nova 

percepção de uma parcela da população machucada socialmente. 
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CAPÍTULO I – ITINERÁRIO ACADÊMICO 

 

“Nos road movies você precisa se expor: não é possível se esconder e viver uma aventura. 

Você deve estar preparado para viver” (Wim Wenders, cineasta alemão). 

  

Escrever mais uma monografia ao final de uma terceira caminhada é como participar 

de um filme de estrada13, uma estrada que foi longa, com diversos percalços no caminho, 

dúvidas, angústias, comemorações e escolhas realizadas. Amadureci e aprendi a construir o 

resultado final, no fim de mais essa caminhada. 

 Fazendo um paralelo com o filme de estrada, esse tipo de história em que o 

personagem se transforma, se desenvolve ou se aprimora no decorrer da viagem, o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) foi tão importante quanto todo o caminho percorrido, as 

paradas que ocorreram e até mesmo as pessoas que passaram. Escrever uma monografia foi 

um trabalho longo e bastante solitário, mas certas pessoas foram fundamentais para tornar o 

percurso mais simples (orientador, família, amigos de longa data, amigos de laboratório de 

pesquisa, amigos de curso). 

Assim sendo, pretendo com esse primeiro capítulo contar sobre minha trajetória 

acadêmica, os acontecimentos que foram marcantes e merecem ser recordados. Entretanto, 

relembrar o passado não é algo simples, afinal, foram seis anos de graduação. Faço aqui, as 

palavras de Guimarães Rosa, minhas: 

 

Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já passaram, mais pela astúcia 

que têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos 

lugares. A lembrança de vida da gente se guarda em trechos diversos; uns 

com os outros acho, que nem se misturam (...) têm horas antigas que ficaram 

muito perto da gente do que outras de recentes datas. 

 

Vêm à tona lembranças dos porquês das escolhas realizadas, e entendo que adquirido 

novos conhecimentos, cresci enquanto pessoa, porém, busco novos desafios, novas 

informações, novos rumos, novas interligações. Pois essa é a essência da vida, eterno processo 

de aprendizagem, aberto a mudanças e inovações. 

Pois bem, ingressei no curso do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no ano de 2011 – mesmo ano em que também 

                                                 
13 “Filme de estrada é uma tradução para o termo que designa o gênero cinematográfico estadunidense Road 

movie. Nesta modalidade dramática, a ação e os conflitos se desenvolvem durante uma viagem, uma jornada, ao 

longo de uma estrada, muitas vezes, transformando internamente os personagens envolvidos.” (GONÇALVES, 

2014, p. 19). 
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ingressava no curso noturno de Direito nas Faculdades Integradas Vianna Júnior –, o objetivo 

era formar em ambas as faculdades (o que ocorreu, em 2014 e 2016, respectivamente) e seguir 

na especialização em Moda. Entretanto, como se trata de um curso interdisciplinar, optei por 

fazer todas as disciplinas básicas de Cinema, uma vez que o Cinema sempre foi uma grande 

paixão; e na última disciplina escolhida, “Análise Fílmica: Metodologia e Prática”, com o 

Prof. Carlos Reyna, me encantei com a seguinte fala: “você pode estudar o que você quiser 

dentro do cinema”, motivo pelo qual mudei de escolha no 2° Ciclo. O cinema, portanto, seria 

objeto de estudo para qualquer assunto escolhido. Jamais me arrependi dessas escolhas. 

Que mundo mais abrangente, poder estudar o que desejar a partir de uma única 

ferramenta, o Cinema. Só que surgia então a pergunta: o que estudar a partir dessa arte 

antropofágica14? 

 Se levarmos em consideração que a humanidade tem como essência o movimento e 

que o ser humano para sobreviver, se adaptou a climas e ambientes diversos, caminhou, 

emigrou, se moveu por toda a superfície da Terra, saiu por aí, cruzou fronteiras, seguiu por 

caminhos nunca vistos, conheceu novos destinos, pode-se dizer que essa monografia segue 

pela mesma trajetória de descobertas. 

Analisar o cinema à luz das Ciências Sociais, tendo como referencial a figura do 

Outro, utilizando-se como base empírica o documentário Falcão ..., direção de MV Bill e 

Celso Athayde (2006). Mas com isso surgia outra pergunta, por que esse filme? 

 

  
Fotogramas 3 e 4: 1’08’’ e 20’38’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Particularmente, pois é um filme que primeiro, me permite transitar também pela área 

jurídica15. Segundo, porque permite analisar uma questão do ponto de vista de quem é 

                                                 
14 Aqui entendo o cinema como uma arte antropofágica, tendo em vista que a partir dos meios que o circulam 

(teatro, literatura, pintura, fotografia, etc.), ele criou sua própria linguagem, a linguagem do movimento. 
15 Pois se pensarmos que temos uma Constituição extremamente garantista, que eleva acima de tudo os direitos 

fundamentais do indivíduo, entretanto, que temos um Estado que está há anos luz de distância em proporcionar 

esta garantia; que temos um Estatuto da Criança e Adolescente só para cuidar dos interesses das crianças e dos 
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culpado e vítima simultaneamente. Terceiro, pois reflete sobre a juventude que vive em 

situação de risco, uma juventude que quando não for morta, será esquecida em presídios que 

não são capazes de cumprir sua função social: ressocializar16; pelo contrário, a atual forma 

que se tem enfrentado a criminalidade, não tem sido suficiente para reprimir a prática do 

crime e ressocializar o indivíduo a quem a sanção é imposta. 

A partir da escolha realizada, começaram a surgir algumas estranhezas a quem está de 

fora: primeiro, uma mulher, estudando um universo profundamente marcado pela supremacia 

masculina – o mundo do crime –, segundo, minha origem de classe média, somada à 

importância da academia e a minha aparência – pele branca, cabelos e olhos claros – o que me 

distingue dos sujeitos estudados e do ambiente em que estão inseridos; entretanto é uma 

pesquisa calcada na “sedução” pelo Outro estigmatizado pela sociedade e pela mídia. 

Particularmente, entendo que a independência e o isolamento do conhecimento 

científico cada vez mais especializado não mais atende às necessidades atuais, por isso que é 

através das 17 histórias (cada uma à sua maneira), que as relações entre Cinema, Ciências 

Sociais e Direito mostram-se como diálogos que se interligam. 

Portanto, tendo como base minha formação jurídica e meus estudos na área 

cinematográfica, a partir dos “relatos mínimos” apresentados por MV Bill e Celso Athayde, 

pude entender que para essa parcela da sociedade, o sistema é branco e opressor, onde os 

oprimidos, geralmente, são os pretos e os pobres, onde Falcões têm que trabalhar, e muito, em 

bocas de fumo para não morrerem de fome. São relatos que seduzem por destacar 

personagens em suas relações íntimas, cotidianas e criminais. 

 

                                                                                                                                                         
adolescentes e, no entanto, não o vemos aplicado efetivamente, tendo em vista que o que vemos atualmente são 

crianças em estado de miséria; que temos um Estado ineficiente em garantir aos pais desses jovens condições 

dignas de vida e trabalho, bem como direitos básicos como educação, saúde, segurança e moradia. Percebe-se 

que o que há é uma verdadeira inversão de valores, um Estado que nos obriga a cumprir as condições por ele 

impostas, entretanto, não nos fornece a contraprestação esperada pelo cumprimento dessas obrigações, o que 

gera um sentimento incontido de revolta, a ponto de nos levar ao caos social em que nos encontramos, em termos 

de violência e criminalidade. 
16 Entende-se que é função do Estado aplicar medidas socioeducativas com a finalidade de melhorar a condição 

social do indivíduo destinado ao cumprimento da pena. Entretanto, as penas de prisão não podem apenas castigar 

o sujeito, mas sim oferecer aos encarcerados, condições para que eles possam ser reintegrados à sociedade de 

maneira efetiva (ressocializados). Contudo, a realidade da execução de pena brasileira não permite que se atinja 

esse caráter de ressocialização. Nas palavras de Nucci, “Apesar de retirar o indivíduo do convívio social, o que 

na prática impedirá o cometimento de uma nova conduta lesiva, por outro lado proporcionará ao detendo, 

querendo ou não, um grande aperfeiçoamento de seus dotes criminais, e mesmo que não os tenha, terá uma 

grande oportunidade de adquiri-los, visto que é humanamente impossível obter-se a recuperação social de quem 

quer que sejam numa cela, projetada para dez, quinze pessoas, que abriga quarenta, cinquenta, as condições de 

convívio são péssimas”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva 2004, 

p. 289). 
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Fotogramas 5, 6, 7 e 8: 17’11’’, 17’55’’, 18’26’’ e 18’30’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

CAPÍTULO II – ANÁLISE FÍLMICA, CINEMA E CIÊNCIAS SOCIAIS: 

CONCEITOS E CATEGORIAS 

 

2.1- Documentário 

 

“Sou a imagem que foi criada pela imprensa. Eu sou um mito. Foi a imprensa que fez esse 

mito. Eu sou o monstro que vocês criaram” (Marcinho VP). 

 

O termo documentário sempre foi complicado de determinar claramente. Durante 

décadas, diversos autores se debruçaram sobre o tema e tentaram dar a essa palavra uma 

significação clara e única, porém desses intensos debates nunca procederam qualquer tipo de 

consenso.17 Na mesma linha de pensamento é o que Rosenstone (2010, p. 109) afirma, “O que 

o documentário documenta? Essa é a questão. E não é apenas minha. O documentário é uma 

forma problemática para todos aqueles que, nos últimos anos, tentaram defini-lo e teorizá-lo.” 

Silvio Da-Rin assim explica: 

 

O que é um documentário? Para alguns, é o filme que aborda a realidade. 

Para outros, é o que lida com a verdade. Ou que é filmado em locações 

autênticas. Ou que não tem roteiro. Ou que não é encenado. Ou ainda, que 

não usa profissionais. Estas e outras tentativas simplistas de balizar o terreno 

vão sendo sucessivamente negadas pelos exemplos de filmes que não se 

enquadram nelas, mostrando que os limites são arbitrários e criando um 

labirinto interminável de exceções que acabam por nos levar de volta ao 

ponto de partida. Se o documentário coubesse dentro de fronteiras fáceis de 

estabelecer, certamente não seria tão rico e fascinante em suas múltiplas 

manifestações. (DA-RIN, 2004, p. 15). 

 

E nesse sentido, cabe destacar novamente as palavras de Rosenstone (2010, p. 109), 

“Parte do problema está na palavra em si – ‘documentário’, com sua suposição de uma 

relação direta com a realidade.” 

Por sua vez, Fernão Ramos ensina: 

                                                 
17 Como bem esclarecido, não há um consenso na definição do termo “documentário”, cabe apenas mencionar, 

entretanto, sem me ater às seis definições de Bill Nichols sobre o assunto: poético (tem a tônica voltada para a 

fragmentação do tempo e da montagem, para a ambiguidade e para a valorização estética, carregando um tom 

experimental), expositivo (reconta-se uma história em que a ênfase é voltada para narrativa em si, exposta 

verbalmente, enquanto que as imagens ficam em segundo plano, num tom mais ilustrativo), observativo (“mosca 

pousada na parede”), participativo (tido como um “cinema de encontro”, refere-se a um tipo de documentário 

que ficou conhecido nos anos de 1960 na França como “cinema verdade”), reflexivo (se expõem os problemas e 

questões próprias das representações do campo da não ficção, além do mundo histórico) e performático (há uma 

combinação livre do real e do imaginado, em que o direcionamento ao espectador dá-se emocionalmente, sem a 

pretensão de apontar o mundo objetivo). Embora um mesmo documentário possa apresentar mais de um modo, 

como ressalta o próprio autor, sempre haverá um predominante, que, no caso em análise, entendo ser 

participativo. 
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[...] podemos afirmar que o documentário é uma narrativa basicamente 

composta por imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens de 

animação, carregadas de ruídos, música e fala (mas, no início de sua história, 

mudas), para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de asserções 

sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa. Em 

poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens-câmera que 

estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que haja um espectador 

que receba essa narrativa como asserção sobre o mundo. A natureza das 

imagens-câmera e, principalmente, a dimensão da tomada através da qual as 

imagens são constituídas determinam a singularidade da narrativa 

documentária em meio a outros enunciados assertivos, escritos ou falados. 

(RAMOS, 2008, p. 22). 

 

Prossegue Fernão Ramos na segunda parte de seu livro, direcionando o seu estudo 

para o campo da trajetória do cinema documentário no Brasil, sendo que no primeiro capítulo 

dessa segunda parte, titulado “O horror, o horror! Representação do popular no 

documentário brasileiro contemporâneo”, o autor discorre sobre como o povo é representado 

nos documentários brasileiros mais contemporâneos. Conforme o autor, o povo é uma questão 

muito recorrente em toda a história do cinema documentário brasileiro e a sua representação 

se transforma da piedade e da louvação até o que é denominado “criminalização do 

popular”18. Diante do exposto, temos que o autor procura, neste capítulo, analisar a relação de 

alteridade entre o cineasta (geralmente de classe média) e o “outro popular”19, ou seja, o povo; 

focando sua análise na representação criminalizada do popular, afirma que: 

 

A intensidade da tomada documentária estabelece os parâmetros que vão 

conformar a imagem do popular, oscilando constantemente para as 

dimensões de um horror carregado de miserabilismo. O popular 

criminalizado surge na tela com imagens exasperadas, cheias de tensão, 

evolvendo a representação explícita, e em detalhe, dos aspectos mais 

degradantes da vida cotidiana das parcelas mais pobres da população 

brasileira. A criminalização e o miserabilismo são, portanto, pedras 

angulares na representação do popular no documentário brasileiro 

contemporâneo, calcadas na clivagem social que compõe, em essência, a 

sociedade brasileira. (Ibid., 2008, p. 210). 

 

A partir do que foi apresentado, Falcão ..., surge, portanto, como um documentário 

capaz de demonstrar o popular criminalizado e perigoso do ponto de vista da sociedade. Nas 

palavras de MV Bill, utilizando-se da “técnica da humildade. Nunca chegar num lugar para 

falar, como de costume, mas chegar para ouvir. Tipo, sair do lugar de palco mesmo, de artista, 

                                                 
18 RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: Senac/SP, 2008, p. 206. 
19 Ibid. 
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e me colocar no lugar de plateia, para assistir, passar a ser a plateia daquele monte de artistas 

que vive naquele palco que ninguém quer ir lá assistir o show deles.”  

 

2.2- Análise fílmica: conceito 

 

“Todo ver é um ver como” (Ludwing Wittgenstein). 

 

Primeiramente, é importante ressaltar a percepção de como o cinema é uma arte 

criativa e absurdamente discursiva. Em outras palavras, pode-se dizer que o cinema é uma 

forma de expressão completa, uma vez que abarca um pouco de cada uma das demais artes. 

Um filme aproveita em sua concepção visual elementos de composição das artes 

visuais: a linha, as formas, massa, volume e texturas. Maneja o espaço tridimensional e recria 

nesses termos objetos similares, como na escultura; explora as relações entre luz, sombra e 

cor como a pintura e a fotografia. Da poesia retiram-se as metáforas, significações e 

simbologias, são os complexos ritmos desenvolvidos em uma narrativa fílmica. Da literatura 

aproveita-se a expansão ou compressão do espaço e do tempo, contar histórias inéditas ou 

recontar com nossas palavras histórias acontecidas há muitos séculos. Todos esses elementos 

são adicionados na imagem que se movimenta, e pode se mover com ritmo ou como narrativa, 

como no teatro e na dança, fazendo uso de trilhas próprias ou advindas da música. O filme é o 

comunicador de ideias visuais e verbais, por meio de gestos, encenações e falas. Ou seja, é 

uma inter-relação de tudo o que as demais artes podem proporcionar. 

Do exposto, para um espectador, o cinema é um meio, uma arte, mas que para 

pesquisadores também funciona como uma base empírica. Perante a imagem, dedica-se à 

decifração, à observação e interpretação. Por isso que segundo Jacques Aumont e Michel 

Marie (2004, p. 11), “O objetivo da análise é apreciar melhor a obra ao compreendê-la 

melhor.” Porém, o que é analisar um filme? 

Vanoye assim responde: 

 

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido 

científico do termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição 

química da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos. É 

despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 

materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado 

pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e 

obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. Através dessa 

etapa, o analista adquire um certo distanciamento do filme. Essa 
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desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou 

menos seletiva segundo os desígnios da análise. (VANOYE, 1994, p. 15). 

 

Na mesma linha de pensamento, Para Manuela Penafria afirma que: 

 

Analisar um filme é sinônimo de decompor esse mesmo filme. (...) O 

objectivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de 

um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de 

tudo, de uma actividade que separa, que desune elementos. E após a 

identificação desses elementos é necessário perceber a articulação entre os 

mesmos. Trata-se de fazer uma reconstrução para perceber de que modo 

esses elementos foram associados num determinado filme. Não se trata de 

construir um outro filme, é necessário voltar ao filme tendo em conta a 

ligação entre os elementos encontrados. O filme é o ponto de partida para a 

sua decomposição e é, também, o ponto de chegada na etapa de reconstrução 

do filme (Cf. Vanoye, 1994) (PENAFRIA, 2009, pp. 1-2). 

 

Para corroborar os autores anteriores, Gomes leciona: 

 

[...] pode-se considerar análise fílmica qualquer texto que fale de filmes e do 

que neles está contido, não importando propriamente o seu foco, alcance, 

profundidade e rigor, num arco que inclui desde o mero comentário, 

passando-se pela chamada crítica de cinema de tipo jornalístico, incluindo, 

por fim, até mesmo o estudo acadêmico, em toda sua variedade. Cada 

analista vê o que pode ou quer e, pelo menos em princípio, poderia falar de 

uma coisa diferente do que falaria um outro analista, segundo a ordem que 

lhe agrade e com a ênfase que deseje. Na ausência de qualquer disciplina 

hermenêutica capaz de oferecer garantias demonstrativas suficientes para 

produzir convicção para além do limiar do subjetivo e do íntimo e capaz, 

além disso, de oferecer um terreno público e leal para a disputa 

interpretativa, a análise finda por apoiar-se inteiramente nas qualidades 

peculiares do analista, ou seja, no seu talento, sua cultura, sua habilidade 

literária, ou na falta deles. (GOMES, 2004, p.100). 

 

Ou seja, a análise fílmica abrange os múltiplos métodos que são empregados para 

propor o ponto de vista do analista segundo seu campo, método e seu intuito. É o que Hirsch 

afirma: 

 

Embora não possamos nunca certificar-nos de que nossas suposições 

interpretativas são corretas, sabemos que podem ser corretas e que a meta da 

interpretação como disciplina é aumentar constantemente a probabilidade de 

que sejam corretas [...]. Só um problema interpretativo pode ser respondido 

com objetividade: “O que, com toda probabilidade o autor pretendeu 

transmitir?” (HIRSCH, 1967 in WOLFF, 1982, p. 113). 
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Existem incontáveis referências teóricas para quem quer se aprofundar sobre o tema 

“interpretação do filme”. A análise fílmica encontra abundante material para estudos e 

aplicação a partir de conceitos de autores como Jacques Aumont (2004) – que conceitua 

quatro “correntes” de análise fílmica; David Bordwell (2013)– que oferece referencial de 

simplificada aplicação ao conceituar significados aparentes (referenciais explícitos) e ocultos 

(implícitos e sintomáticos); o semiólogo Christian Metz (1980), que conceitua diversos 

códigos específicos, não específicos e semi-específicos; e Francesco Casetti (1991), que 

sistematiza códigos tecnológicos, visuais, gráficos, sonoros e de montagem. 

Mais do que conceitos pré-determinados, tendo em vista que “a análise de filmes não é 

uma atividade recente, podemos dizer que terá nascido com as primeiras projecções de 

imagens em movimento” (PENAFRIA, 2009, pp. 3-4), a análise fílmica é o ponto de vista de 

quem analisa a partir de determinado referencial teórico, isso porque “a análise fílmica é uma 

metodologia baseada na interpretação, logo, não há um caminho único a ser seguido” 

(MOMBELLI, 2014, p. 16), por isso a presente análise pensa o documentário como uma rede 

de inter-relações que se distancia de reflexões meramente conceituais e teóricas e se debruça 

sobre elementos das Ciências Sociais. 

Pretensão corroborada por Jacques Aumont (apud Carlos Reyna): 

 

Jacques Aumont reforça esses entrecruzamentos quando nos diz que, para a 

abordagem do ponto de vista do espectador das imagens, urge a necessidade 

de “um estudo da imagem fílmica (grifo meu) em sua relação com o homem 

em geral” (1993, 130), pois a diversificação de “(...) o valor dessa tentativa 

demonstra uma vez mais a dimensão antropológica e social dos estudos 

cinematográficos, e sua necessidade de entre cruzá-los com as Ciências 

Sociais.” (Op. Cit., 2012, p. 292). (REYNA, 2017, p. 43). 

 

Assim sendo, no caso específico da proposta desse trabalho, pensa-se o cinema como 

base empírica que permite refletir à luz de termos das Ciências Sociais a figura dos atores 

sociais, denominados Falcões. 

 

2.3- Ator social 

 

“(...) essa questão da representação, da auto-representação, de representar Outros, é um 

problema.” (Gayatri Chakravorty Spivak, The post-colonial critic). 

 

Do ponto de vista cinematográfico, “ator social” é o sujeito que ganha voz no 

documentário a partir dos anos 1960. Com o documentário Crônicas de um Verão (Jean 
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Rouch e Edgar Morin, 1960) o pressuposto que passa a existir é o de dar voz para as pessoas, 

não importando as respostas e afirmações, se verdadeiras ou falsas; importava a crença nelas 

por parte de quem respondia. Assim sendo, rompe-se com o conceito de indivíduo produzido 

unicamente pela classe social, libertando a construção do sujeito das paredes generalizantes e 

resultando no conceito de “ator social”, na qual cada sujeito vive sua condição social, 

reagindo a ela com marca própria. O que vai ao encontro da proposta de MV Bill quando da 

concepção do documentário, tendo em vista que nesta produção o objetivo não era demonstrar 

aprovação ou desaprovação dos atos dos indivíduos daquela comunidade, apenas registrá-los. 

Para Bill Nichols: 

 
a expressão se refere ao sujeito real colocado em cena na posição de 

personagem de um filme documentário. O termo é usado para diferenciar 

esse sujeito real do ator tradicional de ficção. A grande diferença apontada 

por Nichols entre essas duas categorias (ator de ficção e ator social) é que, 

no caso do ator de ficção, seu desempenho no filme será mais bem sucedido 

à medida em que ele consiga atender melhor às demandas do diretor, com 

sua capacidade de atuação. Já a contribuição do “ator social” ao filme vai na 

direção oposta. Seu desempenho será mais valioso à medida que for capaz de 

continuar a agir da maneira habitual, alterando o mínimo possível seu 

comportamento e sua personalidade diante da câmera. (NICHOLS apud 

RAMOS, 2013, pp. 17-18). 

 

Entretanto, do ponto de vista das Ciências Sociais é no início dos anos 1980, na 

França, com ideologias políticas e nacionais fundamentadas na ideia de progresso e 

modernização desfeitos, que determinaram o “ator social” como um cidadão, estando a 

liberdade individual inseparável da participação na vida coletiva. Impõem-se, portanto, a 

necessidade de uma nova representação da vida social. Contudo, isto não expressaria a 

emergência de um padrão de crítica do ator sem menção ao sistema social, mas a presunção 

de uma substituição de conhecimentos como sociedade, desenvolvimento e papel, por uma 

representação da vida social cuja ênfase máxima está nas noções de historicidade, movimento 

social e sujeito.  

Nessa linha de raciocínio, conforme Alain Touraine (2009), o “ator social” é alguém 

que, engajado em relações concretas, profissionais, econômicas, mas também igualmente 

ligado à nacionalidade ou gênero, busca majorar a sua autonomia, controlar o tempo e as suas 

condições de trabalho ou de existência. Pode-se dizer que, para o autor mencionado, o qual 

possui como referência de análise a sociedade industrial, o movimento operário surge como 

um ator central, tendo claro, no entanto, que ao contrário de décadas passadas em que o ator 
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social falava em nome da História e do progresso, a referência, a partir dos anos 1980, passa a 

ser falar em seu próprio nome, como sujeito determinado. 

Assim sendo, tomando como base o documentário, apesar de não serem identificados, 

os Falcões falam em nome próprio, retratando seus sonhos, angústias, relacionamento com a 

família, pois as experiências vivenciadas, dependem das relações de poder “vividas”, quer 

dizer, “expressas” pelos indivíduos, enquanto atores desse sistema criminal. 

Frise-se que os próprios documentaristas já haviam vivido todo o drama retratado, em 

uma favela carioca. Uma comunidade marcada pelas leis do tráfico criadas pelos mais velhos, 

que são os senhores da “boca”, onde predomina a lei de talião, “olho por olho, dente por 

dente”. 

É nesse cenário em que o ator social, “Falcão”, ganha voz e nos traz uma realidade tão 

distante e, ao mesmo tempo, tão próxima. Está longe, nas comunidades precárias, pobres, os 

jovens Falcões que num futuro bem próximo, serão traficantes, assassinos, bandidos ou 

meramente mortos. Está perto o narcotráfico, pois está aqui, agora, está na universidade, está 

nos bairros de classe média e alta, está nas baladas de sábado à noite, está nas rodas de 

esquinas, está no estresse dos trabalhadores de multinacionais ou dos “boias frias” da colheita 

de cana. 

O meu ator social, portanto, é o sujeito incumbido do dever de vigiar a comunidade e 

informar quando a polícia ou algum grupo inimigo se aproxima. Falcões, por conseguinte, são 

os indivíduos que ganham voz para mostrar toda a violência sofrida. 

 

2.4- Liminaridade 

 

Paz sem voz, não é paz, é medo - O rappa 

A guerra me parece inevitável (...)/ se a 

população se revoltar não grite por 

socorro / (...) quando o sangue bater a sua 

porta espero que você entenda / e descubra 

que ser pobre e preto é foda./ se uma 

guerra amanhã estalar / sei de que lado eu 

vou estar - MV BILL 

 

Grosso modo, do ponto de vista das Ciências Sociais, em particular da Antropologia, 

tudo indica que o filme Falcão ... representa uma fase em que o narcotráfico funciona para 

determinados atores sociais como um processo de transformação, uma viagem sem retorno. 



23 

 

 

Durante sua curta vida os protagonistas terão condições de confrontar seu curto passado e 

compreender o presente sem perspectivas do futuro. 

 
Fotogramas 9 e 10: 13’06’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

O lugar funciona como agente de mudança, como libertação, e por isso auxilia no 

processo de descoberta do eu e do sentido da vida/morte. Significa dizer que é uma questão da 

construção dos sujeitos em fase de liminaridade20 num momento de trânsito para a morte ou 

para a inclusão social. 

 

 
Fotograma 11: 44’58’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A proposição é que o “morro” é um espaço/tempo de liminaridade, um ritual de 

passagem segundo os próprios personagens. Enquanto parte de um ritual, é na “favela” que 

determinados elementos são negociados, como memórias, angústias existenciais e 

identidades. 

De modo geral, o que Turner ressalta é que o ato ritual é uma manifestação povoada 

de simbologias e representações que podem estar associadas a uma cosmogonia ou a 

aparências diretamente vinculados ao dia-a-dia da sociedade. Este aspecto é extremamente 

                                                 
20 Entendo liminaridade aqui como o conceito trabalhado por Victor Turner: “As entidades liminares 

não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos 

costumes, convenções e cerimonial.” (TURNER, 1974, p. 117). O conceito de liminaridade está 

ligado à ideia de interstício, entre-lugares ou transição, aquilo que o antropólogo chamou de betwix 

and between, expressão de difícil tradução literal para o português, mas que significa estar “entre”. 
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relevante para a definição de ritual trabalhada por Turner (1974), uma vez que sem a 

representação simbólica, não é possível, na visão deste autor, o estabelecimento de um 

ambiente diferenciado da realidade cotidiana, onde o ritual ocorre, ou seja, de uma atmosfera 

ritual. 

Para trazer à baila este momento diferenciado da realidade, Turner se utiliza de um 

termo primeiramente empregado por Van Gennep (2011). Turner define que o ritual se realiza 

em um momento que é liminar. O que significa dizer: 

 

Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 

necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 

furtam-se ou escapam à rede de classificação que normalmente determina a 

localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades 

liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 

atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial. 

(TURNER, 1974, p.117). 

 

Assim sendo, o ritual é concretizado de modo que nem o tempo, o espaço e nem os 

sujeitos por ele abrangidos são os mesmos da vida cotidiana. Indivíduos, tempo e espaço estão 

sob influência de uma atmosfera simbólica que os ressignifica e altera suas características e 

status. Este é o momento liminar do ritual, que conforme atribuições de Van Gennep (2011) 

abraçadas por Turner (1974), é antecedido por um momento de separação – onde a pessoa 

separada de sua vida cotidiana – e posterior a este momento liminar advém a associação – 

onde a pessoa se reintegra à sociedade. No entanto, é o momento da liminaridade que mais 

chama a atenção de Turner, este momento de margem, este momento onde o indivíduo se 

desvela em potencialidades. 

O que Turner (1974) observa é que durante este momento liminar onde o indivíduo 

está desvestido de seus trajes sociais, ou seja, de seu status social, os indivíduos abarcados no 

ritual apresentam uma intensa tendência a desenvolver um sentido de grupo muito forte, a 

partir de então, Turner trabalha a questão do sentimento de pertencimento, de integração à 

comunidade, denominado communitas. 

O termo communitas cunhado por Turner, portanto, descreve um sentimento de união 

elevada em que as pessoas podem sentir uns com relação aos outros, uma vez que 

temporariamente a identidade de idade, estado, ocupação, sexo e outras diferenças foram 

removidas. Communitas é o estado em que se encontra o indivíduo no interior da 

liminaridade do processo ritual. 
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Assim sendo, as regras sociais, tais como as estruturas de parentesco, perdem toda a 

razão de ser, e o indivíduo se encontra num entre-lugar, ou, conforme o termo empregado por 

Turner, betwixt and between. Enquanto na sociedade predomina a diferença individualizante, 

na communitas prevalecem os laços totalizantes e indiferenciados. 

Apesar de Da Matta (2000) criticar a leitura de Turner acerca da liminaridade, o 

presente estudo pauta-se na posição deste último autor. 

 

Da Matta critica a leitura de Turner sobre a liminaridade como sendo 

substantivista, de maneira a dificultar a compreensão da variedade de 

conotações e sentidos que este processo pode assumir em diferentes sistemas 

sociais. Ele discorda que a experiência de coletivização da fase liminal seria 

uma dimensão central da antiestrutura, tal como é formulado no conceito de 

“communitas” (Turner, 1974), marcado pela dissolução da individualização 

e diferenciação. Na contramão, Da Matta ressalta a aproximação com 

estados individuais proporcionada pela liminaridade como sendo o 

reservatório de seu real poder transformativo, produtor da marginalidade 

experimentada pelos neófitos submetidos aos ritos de passagem: 

Se há um denominador comum entre noviços, renunciantes, mágicos, 

profetas e feiticeiros, este não seria a privacidade ou a criação de uma 

subjetividade paralela e homogênea à sociedade, livre de peias sociais, mas 

seria, com certeza, a experiência individualizante que passa por uma visão 

relativizadora ou carnavalizada da sociedade, na qual o de dentro e o de fora, 

o parente e o afim, o forte e o fraco, o pobre e o nobre, o homem e a mulher, 

o jovem e o velho, os vivos e os mortos, confundem-se e trocam de lugar, 

criando uma perspectiva em que as práticas e os valores cotidianos são 

invertidos, inibidos ou temporariamente substituídos, para logo se 

reencontrarem no alívio de uma complementaridade rotineira, mas agora 

renovada e triunfante. (Da Matta apud Carolina Grillo, 2013, pp. 31-32). 

 

Ocorre que, inicialmente, Turner se concentrou sobre os rituais de iniciação entre os 

Ndembu, na antiga Rodésia do Norte (atual Zâmbia), e posteriormente ampliou seu foco, além 

da tribo dos Ndembu e de ritos de passagem estritamente definidos; chegando a argumentar 

que o fenômeno da liminaridade, ou o “liminoidal”, como chegou a designá-lo por meio de 

distinção, pode ser aplicável a uma ampla variedade de instituições, práticas, movimentos, 

situações, papéis e pessoas: das igrejas aos santuários e sacerdotes, peregrinos, monges, 

contemplativos e eremitas, até hippies, viajantes da nova era e revolucionários. Nesses casos, 

no entanto, a condição liminar parece ser permanente já que tais sujeitos se opõem ou, no 

mínimo, desafiam a estrutura social como única forma de organização social possível, assim 

como ocorre com os Falcões. 

Os ritos de passagem marcam mudanças dos indivíduos na estrutura social, todavia, 

essa passagem envolve algo análogo a um renascimento. Para mudar de estado, o indivíduo 

primeiramente distancia-se de sua estrutura social anterior, como se morresse ou deixasse de 
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existir naquela posição que antes ocupava. Após sua passagem pelo momento de liminaridade 

ou de “anti-estrutura”, o indivíduo nem sempre volta a ser integrado à estrutura social, 

reposicionando-se na estrutura sob um diferente conjunto de expectativas. O rito de passagem, 

consequentemente, é exposto em Falcão ... como um importante momento de transformação 

de estados, como da infância para a vida adulta ou como da infância à morte, que é o caso da 

maioria dos personagens do filme. 

Assim sendo, da própria sucessão de posições rituais descritas por Victor Turner e as 

situações vividas pelos Falcões no que diz respeito às suas relações com a sociedade, tem-se o 

seguinte panorama: inicialmente, muitos desses Falcões passam por um processo de 

separação – antes jovens que participam da ordem estrutural, em seguida, passam, então, a 

ocupar um status de liminaridade, caracterizado, segundo o autor, pela ambiguidade de status 

do sujeito ritual bem como por sua invisibilidade. É assim que se analisa os Falcões, passando 

pela situação de invisibilidade, explícita ou simbólica, marcada pela falta de ações do poder 

público e da sociedade para incluí-los como cidadãos e sujeitos com direitos sociais 

garantidos. Na terceira fase, segundo Turner, a consumação da passagem se expressa no 

retorno do sujeito à estrutura social, o que infelizmente, não ocorre com os atores sociais. 

Basta dizer que durante as gravações que deram ensejo a esta obra, dezesseis dos 

dezessete Falcões entrevistados foram mortos, vítimas da violência na qual estavam inseridas, 

assassinados por policiais ou por bandidos, morreram a serviço do tráfico, na luta pelo tráfico, 

pelo sustento dos viciados, de uma sociedade viciada e omissa. 

 

 
Fotograma 12: 45’11’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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CAPÍTULO III – FALCÃO: ANÁLISE FÍLMICA 

 

3.1- Molduras Históricas: sobre o filme 

 

“O filme tem um espaço de vida e uma duração que superam largamente o local e a 

data em que foi produzido.” (René Gardies, 2007, p. 94). 

 

René Gardies sabiamente assim leciona a respeito da História e Cinema: 

 

À primeira vista, não há nada mais simples do que abordar historicamente 

um filme. Basta questionar, como qualquer historiador a propósito de 

qualquer texto: onde, quando, por quem, por que foi feito? E agora, que nos 

diz ele do passado? Podemos assim imaginar situá-lo numa dupla 

perspectiva: a de uma história do cinema, que nos permitiria, tal como uma 

história da arte, compreender a evolução de uma forma cultural; e a de uma 

história geral, que confere a cada obra produzida num dado contexto um 

significado correspondente a um projecto particular. A perspectiva do 

historiador terá mais a ver com as representações sociais, políticas e 

culturais; a do historiador do cinema diz respeito aos próprios filmes, à 

organização da sua produção e distribuição, às relações entre eles, à 

evolução das formas. Mas, embora as duas abordagens sejam diferentes, são 

também complementares: um historiador do cinema não pode ignorar 

totalmente as condições históricas, um historiador que usa o filme como 

documento deve apoiar-se nos conhecimentos de uma história do cinema: as 

oposições muitas vezes sublinhadas entre os dois pontos de vista são 

pertinentes, mas as interacções são demasiado férteis para serem recusadas. 

(GARDIES, 2007, p. 91). 

 

Partindo, portanto, de um contexto geral brasileiro, Polak afirma que: 

 

De um ponto de vista histórico, no Brasil sempre existiram os espaços de 

exclusão, que ficavam além da lógica do sistema existente (seja em tempos 

escravidão ou no capitalismo em suas várias fases, nos dias da República). 

No início, eram as tribos indígenas, que resistiram colonizadores, depois os 

quilombos, seguidos por seus “sucessores culturais”, as favelas. Apesar do 

fato que estes espaços existiam fora da lógica do sistema existente, tanto em 

termos legais, como políticos, econômicos, ou culturais (quilombos, muitas 

vezes tinham obtido tão vasto alcance da autonomia durável que se pode 

falar de organizações estatais separadas) sempre ficavam em estreita relação 

antagônica com o mundo "oficial". Historicamente, os espaços, tanto dos 

quilombos, como agora das favelas, são marcados por estigmas, que 

assumem uma função dual pelas comunidades remanescentes dentro da 

lógica do sistema. (POLAK, 2014, p. 4). 
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A partir de tal premissa, cumpre apontar que a primeira década do século XXI é um 

momento em que o cinema documental tem como finalidade fundamental a crítica social, e 

que abarca, paralelamente, os temas economia e política. 

É a partir da década de 1990, que o morador das favelas brasileiras passou a ser o 

protagonista de diversos discursos, que vão desde a literatura até os programas televisivos. No 

cinema, seja ele de ficção ou documentário, um conjunto bastante significativo de filmes tem 

centrado sua abordagem na relação entre favela e violência, a partir do tema do narcotráfico21. 

Conforme Vieira (2001, p. 228), a quantidade de trabalhos teóricos produzidos na 

década de 1990 aponta para uma teoria da cidadania que enfocaria “a identidade e a conduta 

de cidadãos individuais, sua responsabilidade, lealdade e papéis.” 

Sendo assim, refletir sobre a cidadania hoje em dia é levar em consideração assuntos 

como identidade, pobreza e exclusão, gênero, identidade nacional, democratização, minorias 

étnicas, globalização, instituições internacionais, meio ambiente, etc. Para o autor, esses 

tópicos caracterizam o que é denominado de “retorno do cidadão” na teoria social e política. 

Afirma também que os indivíduos estão agregados numa comunidade política e sua 

identidade pessoal é função das tradições e instituições comuns. Segundo o autor: 

 

Há um renovado interesse pela cidadania neste início do século XXI. O 

conceito de cidadania parece integrar noções centrais da filosofia política, 

como os reclamos de justiça e participação política. Cidadania vincula-se 

intimamente à idéia de direitos individuais e de pertença a uma comunidade 

particular, colocando-se, portanto, no coração do debate contemporâneo 

entre liberais e comunitaristas. (VIEIRA, 2001, p. 227). 

 

Ocorre que um drama que desafia o Brasil, atualmente, é o aterrorizante avanço da 

violência: temos 3% da população mundial, entretanto respondemos por 13% dos homicídios 

ocorridos em todo o planeta. A violência consome 40% do total do orçamento público 

dedicado à saúde e, segundo o IBGE, de 1980 a 2000 foram mortas 600 mil pessoas no Brasil, 

a grande maioria jovens de 15 a 24 anos. Soma-se a tal situação que a Lei Federal 11.343, de 

2006, (Lei de Drogas), sancionada com o espírito de atenuar os flagrantes com drogas, 

prevendo medidas de reinserção social para usuários, acabou produzindo efeito inverso. 

Desde então, a população carcerária no país presa por tráfico cresceu significativamente, 

                                                 
21 A título de exemplo: Orfeu (Cacá Diegues, 1999); Notícias de uma guerra particular (João Moreira Salles e 

Kátia Lund, 1999); Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund, 2002); Ônibus 174 (Felipe Lacerda e José 

Padilha, 2002); Carandiru (Héctor Babenco, 2003); Tropa de Elite (José Padilha, 2007); Cidade dos homens 

(Paulo Morelli, 2007); Última parada 174 (Bruno Barreto, 2008); 5x Favela - Agora por nós mesmos (Cacau 

Amaral, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra, Luciano Vidigal, Manaira Carneiro, Rodrigo Felha e Wagner Novais, 

2010); Alemão (José Eduardo Belmonte, 2014). 
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representando 27% do total da população carcerária no Brasil, conforme informações do 

INFOPEN – junho de 2014. 

A função preventiva da lei foi paralisada por uma realidade social composta por 

assombrosas desigualdades, moral precária e impulsos consumistas. A violência deixou de ser 

um problema pontual e nos apresenta como um assunto estrutural, oriundo da raiz social, 

política e econômica brasileira. Ao invés de o país encarar e transformar a herança histórica, 

paradoxalmente, nos últimos 20 (vinte) anos, presenciou-se o aprofundamento da 

concentração da propriedade da terra, através das novas fronteiras agrícolas; o 

empobrecimento da maioria da população, com os sucessivos planos e ajustes econômicos; o 

avanço da corrupção dentro da máquina pública; o recrudescimento da violência estatal, 

impedindo qualquer manifestação da minoria (que, na verdade, em termos quantitativos, é 

uma grande maioria) que contrarie os interesses da classe burguesa; além da concentração da 

riqueza, aprofundando o fosso das desigualdades sociais. 

Nas palavras de Sabrina Generali: 

 

A violência tornou-se presente nas diversas etapas da comunicação, como 

ferramenta de espetacularização da realidade, a fim de torná-la mais atrativa 

para que seja consumida. Ela também se torna cada vez mais presente no 

cotidiano de milhares de pessoas (personagens) retratadas freqüentemente 

por documentaristas, ansiosos por exacerbar suas críticas ao vigente sistema 

político, o que tornou possível elaborar um retrato da violência no Brasil 

dentro cenário fílmico documental, que vive, no país, após décadas de 

retração, uma fase de expansão, respaldada pela legislação, a qual lhe 

assegura verbas – mesmo que não suficientes para que a produção se torne 

competitiva dentro do próprio território nacional –, mas que começa a 

possibilitar a manifestação de uma diversidade de expressões culturais e 

visões de mundo relacionadas intimamente aos contextos histórico, 

econômico e político de sua realização. É justamente na produção 

documental, que hoje compreende um grande número de cineastas e 

documentaristas envolvidos em causas políticas e sociais, tentando – por 

meio de suas ocupações – buscar soluções para as denominadas “minorias”, 

ou indivíduos situados à margem da sociedade, onde encontra-se, nas formas 

de representação da violência, a construção de uma rede de significados, 

composta pelas estruturas sociais brasileiras, violência urbana e ineficiência 

governamental no país. (GENERALI, 2009, pp. 10-11). 

 

As favelas, suas regras, códigos e seus moradores são objetos de estudo privilegiado 

por estarem cada vez mais associados à violência nas informações veiculadas na mídia, o que 

as tornam ainda mais excluídas do restante da sociedade. As representações sociais que 

vinculam a pobreza à criminalidade podem gerar tomadas de posição e comportamentos que 
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reforcem o preconceito e a exclusão, aumentando os sentimentos de não pertencimento e 

negação dessa parcela da população. 

Portanto, com relação à contextualização do documentário a ser analisado, cumpre 

apontar que o filme teve início em 1998 e término em 2006, gerando 90 (noventa) horas de 

gravações cujo tema central é o cotidiano de crianças, adolescentes e jovens, envolvidos com 

o narcotráfico em diferentes regiões do Brasil. 

É justamente neste ponto que se mostra relevante o papel dos indivíduos 

documentados: expressar para além da sua comunidade ou sociedade o que acontece no local 

em foco. 

 

3.2- Quem é o Falcão? 

 

“Jovem, preto, novo, pequeno 

Falcão fica na laje de plantão no sereno 

Drogas, armas, sem futuro 

Moleque cheio de ódio invisível no escuro 

É fácil vir aqui e mandar matar, 

Difícil é dar uma chance à vida 

Não vai ser solução mandar blindar 

O menino foi pra vida bandida” (MV Bill) 

 

Conforme mencionado na página 10 desse trabalho (nota de rodapé nº 10), “Falcão” 

segundo o documentário é aquele incumbido do dever de vigiar a comunidade e informar 

quando a polícia ou algum grupo inimigo se aproxima, são crianças que vivem do tráfico e 

para o tráfico; geralmente, negro, pobre, morador de favela com a família desestruturada, 

sendo agredido (física e psicologicamente), esse jovem encontra a vida do crime (errada) 

como único meio de sobrevivência e subsistência. 

 

  
Fotogramas 13 e 14: 1’46’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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Fotograma 15: 5’38’’ 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas palavras de Generali: 

 

Apesar de serem eles (falcões) os que estão na linha de frente de combate 

com a polícia e, portanto, os mais vulneráveis – inclusive porque são 

iniciantes na atividade (este é, hierarquicamente, o cargo mais baixo do 

tráfico) –, levam o nome falcão não apenas com o sentido, quase pejorativo, 

de simples observadores. Existe também uma analogia à força do animal 

falcão, o qual tem o poder de planar sobre os outros, um animal que tudo 

pode ver e é detentor de grande agilidade. Analisada por esta descrição, a 

lexia falcão pode até levar alguém a almejar tal “cargo”, por transmitir uma 

sensação de superioridade. (...) É por meio das analogias feitas previamente, 

a fim de atender às necessidades do grupo e do conjunto de relações de força 

existente neste contexto, que o vocábulo falcão legitimou sua significação 

como o menino que observa a favela em detrimento da preservação (e 

segurança) do tráfico de drogas, já que tal definição não pode ser encontrada 

em dicionários ou em qualquer referência à Norma Culta da língua 

portuguesa do Brasil. (GENERALI, 2010, p. 5). 

 

No entanto, para outros segmentos da sociedade, “Falcão” possui várias outras 

definições. Para o Direito, “Falcão” é o menor infrator, o adolescente em conflito com a lei22. 

Para as mães, “Falcões” são seus filhos, aqueles que elas nunca aceitaram que se tornassem 

“foras da lei”. Para a sociedade, “Falcão” é o bandido, marginal e vagabundo. Para o próprio 

“Falcão”, ele é o sujeito sem qualquer garantia, que tem plena consciência dos erros que 

comete e do pouco tempo de vida a que está condenado. Para esse estudo, é o sujeito que tem 

conhecimento da sua situação de liminaridade e dos caminhos sem volta a que está 

condenado. 

 

Celso: Você tem medo? 

                                                 
22 Pois o que é mostrado no documentário são crianças e adolescentes exercendo a função de “Falcão”. Criança e 

adolescente aqui entendido conforme o critério etário estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente: 

crianças são aqueles indivíduos com menos de 12 anos completos e adolescentes aqueles na faixa de 12 a 18 

anos (Lei n° 8.069, arts. 1º, 2º e 3º). 
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Cara: Medo de ganhar tiro, medo de ser morto, de ser aleijado, medo de 

tudo. (BILL, p. 2006, p.72). 

 

Bill: Qual é a melhor parte dessa tua vida? 

Rogerinho: Pô, tipo assim, quando vem o dinheiro pra tu gastar, tu tá 

tranquilão, curtir um bagulho. Amanhã ou depois, tu morre, vários amigos já 

morreram assim. Tá aí sem nada, que nem eu tô aqui, perdeu a vida aí, tá 

ligado, os cana matou. Correa um risco sinistro de perder a vida. Ir preso, 

ficar vários anos de cadeia. 

(...) 

Combinamos de gravar no seu próximo plantão, mas não foi possível. Nosso 

próximo encontro acabou sendo na semana seguinte, em seu enterro. (BILL, 

p. 2006, pp. 114-116 – grifos do autor). 

 

  
Fotogramas 16 e 17: 22’34’’ e 50’03 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

3.3- A voz dos Falcões 

 

“Ponte - Qual a avaliação que você faz da situação dos jovens envolvidos no tráfico naquela 

época? 

MV Bill - A mesma de hoje. Eles não veem futuro ao olhar pra frente. Eles não têm 

perspectiva, não conhecem além dos seus becos. Nasceram no crime, vivem a lógica do crime 

e por isso há muito tempo perderam a relação com o medo e estão prontos para atacar e não 

temem os ataques sofridos quase que diariamente. Vivem à base de adrenalina.” 

 

Para Bill Nichols, o documentário é uma representação do mundo e não uma 

reprodução da realidade, como este gênero cinematográfico é, na maioria das vezes, 

interpretado pelo público. Essa representação é sempre um ponto de vista exclusivo de quem 

produz o documentário: 

 

[...] os documentários representam o mundo histórico ao moldar o registro 

fotográfico de algum aspecto do mundo de uma perspectiva ou de um ponto 

de vista diferente. Como representação, tornam-se uma voz entre muitas 

numa arena de debate e contestação social (NICHOLS, 2005, p.73, grifo do 

autor). 
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Na medida em que representa o mundo, o documentário assume um ponto de vista 

sempre singular, já que se constitui conforme a visão do cineasta/diretor. Penafria (1999, p. 

24) defende que o documentarista não deve mostrar o inequívoco, mas revelar nosso próprio 

mundo, fazer com que nosso olhar eleve-se a outro ponto de vista com relação ao tema 

trabalhado. A forma como esse ponto de vista é expresso é o que Nichols (2005, p. 76) chama 

de a “voz” do documentário. 

A discussão sobre “voz” nasce pelo fato de os documentários não espelharem o mundo 

histórico, mas sim conceberem aparências desse mundo a partir de uma perspectiva ou ponto 

de vista. Para Nichols (2005), se os documentários representam questões e aspectos, 

qualidades e problemas localizados no mundo histórico, pode-se dizer que eles discutem 

acerca desse mundo através do audiovisual. Por meio de suas falas os documentários 

procurariam convencer ou persuadir o espectador de duas maneiras: pela força do argumento 

ou do ponto de vista, ou pela sedução (ou poder) da voz. 

Miguel De Grande resume, portanto, a questão da “voz” no seguinte sentido: 

 

Colocada dessa maneira, a questão da “voz” obrigatoriamente nos remete a 

imaginar uma espécie de fonte emissora, que não deve ser tomada 

literalmente como vocalização sonora, e sim como um conjunto de meios 

pelo qual determinados pontos de vista ou perspectivas são expressos e se 

tornam compreensíveis para os espectadores. A “voz” do documentário 

seria, então, a maneira pela qual as perspectivas ou pontos de vista são 

transmitidos ao público. (DE-GRANDE, 2004, pp. 85-86). 

 

Nichols estabelece a seguinte definição para “voz”: 

 

Por voz eu entendo algo mais restrito que o estilo: aquilo que nos transmite 

uma percepção do ponto de vista social de um texto, a maneira como nos 

fala ou como organiza o material que nos apresenta. Nesse sentido, voz não 

se restringe a um código ou a uma característica, como um diálogo ou um 

comentário falado. Voz talvez seja semelhante àquele padrão intangível 

formado pela interação de todos os códigos de um filme e se aplica a todos 

os tipos de documentário. (NICHOLS, 1988, p.50). 
 

Deste modo, todo e qualquer documentário possui sua “voz” peculiar e distinta que lhe 

impõe uma espécie de assinatura, de impressão digital. Essa marca registrada certifica o estilo 

ou personalidade artística do documentarista, bem como pode significar a determinação da 

instituição patrocinadora dos realizadores. Pode, também, propor um exemplo ou apresentar 

uma discussão, assim como se posicionar sobre uma questão. 
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Nesse sentido, quando MV Bill declara em entrevista ao Fantástico (2006) que: "A 

ideia é permitir que o país faça uma reflexão sob um novo ponto de vista, que é a visão dos 

jovens sempre considerados os grandes culpados", a declaração vai ao encontro do que a 

pesquisadora pretende, no sentido de que o interesse social por esses indivíduos considerados 

à margem da sociedade surge, a partir da maneira superficial e sensacionalista como a mídia 

trata tal assunto. Ao representar a vida dos Falcões, os diretores não os reduzem a posição de 

vítimas ou expressam um olhar romântico sobre o tema. Dá voz aos sujeitos e permitem que 

falem por eles mesmos. Dessa maneira, não possuem o controle total da representação. 

A partir disso, entende-se o conceito de cidadania como o direito a ter direitos, dar aos 

Falcões o direito a sua própria representação e voz, devolvendo a eles um direito perdido, o 

direito de expressão. Como salienta William da Silva Lima, um dos idealizadores do 

Comando Vermelho: 

 

Somos simplesmente assaltantes. Ou estelionatários. Ou homicidas. Entre os 

direitos que perdemos se encontra o de sermos conhecidos pela totalidade 

das nossas ações, boas e más, como qualquer ser humano. O ato criminoso - 

o único devidamente divulgado e reproduzido nas fichas - define tudo o que 

somos, resumindo, de forma mágica, passado, presente e futuro. Há gente 

que acredita nisso. (LIMA, 1991, p. 36). 

 

O Falcão ..., é um documentário que acaba registrando tanto a personalidade de seus 

diretores, MV Bill e Celso Athayde23, quanto expõe sem cortes ou edições espetaculares, o 

lado humano de jovens que vivem do e para o tráfico. Suas razões, suas angústias, suas 

loucuras, seus sonhos, suas maldades, afabilidades e contradições, mostrando esse lado 

ignorado pela mídia e naturalmente repudiado pela maioria da sociedade, pois é natural que as 

vítimas desses jovens não reflitam sobre suas condições, que ajam pela emoção. Nesse caso, a 

raiva e a sede de vingança é a emoção. 

 

                                                 
23 Por pertencerem ao mesmo meio dos sujeitos do documentário, puderam acompanhá-los em seu dia a dia e 

puderam, nas gravações, apresentar um ponto de vista de alguém que havia crescido naquele meio. "Porque eu 

vivo perto dessa realidade e eu sempre vi esse problema analisado por antropólogos, sociólogos, especialistas em 

segurança, que não vivem essa realidade." (MV BILL, 2006). Nesse ponto, importante registrar acerca das 

relações de poder que se estabelecem durante as gravações de um documentário, “(...) quase todo documentário, 

notadamente aqueles de cunho antropológico, resultam de uma relação de poder, de força entre o observador – o 

realizador – e os sujeitos observados. Isso significa dizer, também, que para que esse documentário exista é 

necessária a organização de um ‘encontro’.” (FREIRE, 2011, p. 49). Ocorre que, apesar da citação esclarecedora 

do autor Marcius Freire, a respeito das relações de poder em algumas situações de Facão ..., não houve tal 

premissa, conforme se depreende da seguinte afirmação de MV Bill, “Eles se sentiram confiantes. (...). Em 

muitos casos, os jovens viravam os produtores do documentário, até prendendo o microfone de lapela em 

alguém. Em uma das entrevistas, o microfone de lapela está pendurado em um fuzil, um AK 47.” FILHO, 

Francisco Alves. MV Bill, A voz do morro. Edição 28/03/2006. nº 1901. Disponível em: 

https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/. Acesso em: 08 nov 2017). 

https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/
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Celso: Você tem algum sonho na vida? 

Menor 5: Sonho eu tive já, mas agora é tarde demais. Queria ser jogador de 

futebol. 

Celso: É tarde por quê? 

Menor 5: Por causa da idade. Também tem outros melhores aí também, né? 

Celso: Então o que te resta? 

Menor 5: Não sei. Só o crime. (BILL, p. 2006, p.138). 

 

Com o direito a falarem por eles próprios, surge a reflexão sobre o outro lado: quem é 

a vítima? É um usuário ou é a criança que no ato da venda está sendo assediada e aliciada por 

um adulto? O Estado é invisível para eles, que são invisíveis para a sociedade e para o Estado, 

exceto quanto uma bala cai no asfalto. 

Quando os atores sociais, enfim, dão voz às suas realidades, aproxima-se o público dos 

seus sujeitos, que associados ao crime, geralmente, perdem diante dos olhos da população o 

direito de serem vistos como pessoas, com sonhos e frustrações, tal como a própria sociedade. 

 

Bill: Você acha que você vive num país justo? 

Betinho: Não. Eu vou ser sincero com você, a criminalidade não acabaria, 

mas melhoraria, se o salário fosse digno pra pessoa sobreviver. (...) É por 

necessidade que o cara entra no crime. Porque tu vê, o cara fica com fome, 

vê a família com fome, desabrigado. E onde que ajuda mais mesmo o cara é 

o crime. O tráfico, que fortalece mais o cara de que o governo.” (BILL, p. 

2006, pp. 227-228). 

 

3.4- O poder e a norma do tráfico 

 

“Ponte - O que leva um garoto a entrar no mundo do tráfico mesmo sabendo que terá uma 

vida curta e muito arriscada? 

MV Bill - Conheço muitas versões e acredito em todas elas. As razões e motivações são 

muitas, mas a principal é a necessidade de ser alguém. E infelizmente, para esses jovens, ser 

alguém por alguns dias pode ser melhor do que não ser ninguém a vida inteira.” 

 

Segundo o antropólogo David MacDougall (apud ROCHA; ECKERT, 2000, p. 40) “o 

filme ou documentário só pode ser uma representação de segunda ordem, ou melhor, uma 

interpretação da memória dos sujeitos considerados na história narrada pelo filme”. 

Já para o sociólogo Michael Pollak o documentário pode ser entendido como um 

instrumento poderoso para o que chama de “rearranjos da memória coletiva”. Para ele: 

 

ainda que seja tecnicamente difícil ou impossível captar todas essas 

lembranças em objetos de memória confeccionados hoje, o filme é o melhor 

suporte para fazê-lo: donde seu papel crescente na formação e reorganização, 
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e portanto, no enquadramento da memória. Ele se dirige não apenas às 

capacidades cognitivas, mas capta as emoções. (POLLAK, 1989, p. 11). 

 

Assim, ao entender o filme como uma maneira de tratar a memória social de um 

grupo, nota-se por meio do entrecruzamento de palavras e imagens, a preocupação em 

confrontar lembranças e esquecimentos e, dessa maneira, analisar como os narradores 

constroem sua realidade. 

Não se trata de aceitar aquilo que lhe é mostrado, mas sim, formular sua própria linha 

lógica através dos diferentes olhares e vozes que o filme expõe. 

Não tenho a pretensão de abordar as causas sociais, econômicas e políticas da 

violência urbana e do tráfico, uma vez que estes assuntos já vêm sendo tratados por outros 

estudiosos afins24, muito menos as causas e motivações que levam um garoto a entrar no 

mundo do tráfico mesmo sabendo que terá uma vida curta e muito arriscada. 

O que me interessa, como dito anteriormente, é realizar uma análise fílmica à luz das 

Ciências Sociais acerca da figura desses Falcões, demonstrando que o desejo em ser 

reconhecido desemboca no fascínio que o poder das drogas exerce sobre tais sujeitos. 

Polak afirma que: 

 

É inevitável, como resultado do empobrecimento, o crescimento de 

fenômenos patológicos – termo que aqui deve ser entendido como liberto de 

vínculos conceituais pretéritos. A favela vem sendo excluída da vida 

econômica, e, como resultado, da vida política e social também, o que 

derivou cada vez mais em “delinquência”. A falta de perspectivas das novas 

gerações causou fuga para as drogas e fontes de renda ilegais. (POLAK, 

2014, p. 10). 

 

Assim sendo, ao interpretar a maneira como as experiências vivenciadas aparecem no 

discurso dos Falcões, é possível entender como esses atores sociais interpretam as atividades 

do cotidiano, quais sejam: falta de perspectivas, de esperanças, de soluções. 

O que se observa na obra é como o tráfico de drogas possui influência nas favelas e, 

consequentemente, na vida do jovem que convive nesse ambiente hostil.  

Talvez mais do que o dinheiro e o poder oriundos do tráfico, a fama (o desejo em ser 

alguém) surge como um elemento principal de encanto pela vida no crime, pagando-se por ela 

com a perda da privacidade e com a própria vida. Condutas que teoricamente necessitariam 

                                                 
24 Até porque, o tráfico não vive desses jovens. Vive do consumo. Se houver alguém disposto a comprar, haverá 

alguém disposto a vender. A combinação do vício com o capitalismo provoca essa bomba quando adicionamos 

pitadas de corrupção. Não se nega que variadas políticas surgiram a partir do Falcão, porém é muito complicado 

fazer ações baseadas em emoção e no imediatismo. E, por outro lado, ninguém pode esperar soluções para 

problemas tão graves quanto o é o tráfico de drogas e a violência urbana. 
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ser conservadas em sigilo como, por exemplo, crimes cometidos, tornam-se largamente 

divulgadas, promovendo, por um lado, a popularidade desse jovem e, por outro, 

comprometendo-o e submetendo-o às consequências das suas atitudes. 

 

Celso: O que é o crime pra você? 

Mais velho: O crime? Dinheiro no bolso e mulher. (BILL, p. 2006, p.138). 

 

  
 

 
Fotogramas 18, 19 e 20: 12’04’’, 12’08 e 38’35’’ 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Para demonstrar a sujeição dos indivíduos envolvidos no tráfico, Polak afirma que: 

 

Nos lugares onde os traficantes e comandos assumiam o controle, mudava-se 

a hierarquia do poder. Na parte superior do organograma de poder localiza-

se o chefão, que é responsável pela compra de drogas de fora, sua 

distribuição e para fornecer as armas. Atrás dele, na nova hierarquia de 

poder na favela, está situado o gerente, seguido pelas pessoas responsáveis 

por pontos específicos de venda de drogas. Estes são responsáveis por 

vendas no varejo e atingimento do lucro. Abaixo deles na hierarquia são os 

soldados - equipados e treinados frequentemente pelo chefão. Na parte 

inferior da escada de poder entre os traficantes nas favelas estão os 

observadores, que relatam o aparecimento de perigo (geralmente a polícia ou 

um grupo competitivo) com uso de signos estabelecidos (pode ser, por 

exemplo, pipas ou fogos artificiais). (POLAK, 2014, p. 11). 

 

Assim sendo, os Falcões são os últimos na escala do tráfico, mas mesmo nessa posição 

representa a seus personagens uma possibilidade de ser e estar no mundo.  

Sem sombra de dúvidas que conforme Carolina Grillo: 
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o tráfico de drogas despontou como a matriz de todas as outras práticas 

criminais. “É uma atividade que conseguiu, como nenhuma outra, organizar 

o campo dos ilegalismos populares – prendendo em sua órbita as demais, 

passando a funcionar como um centro de sobrecodificação das outras 

atividades criminosas”. (BARBOSA, 2005, p. 425) Ao falar em 

sobrecodificação, Barbosa se remete ao conceito formulado por Deleuze e 

Guattari (1996) para nomear uma codificação de segunda ordem: um código 

que se sobrepõe a uma codificação anterior. Assim como o código penal 

sobrecodifica fluxos de ação antes já classificados por saberes práticos, 

também a formação dos Comandos tenta impor um regime despótico de 

sobrecodificação do Crime. A dinâmica faccional produz um dentro e um 

fora, reterritorializa os corpos, saberes e modos de agir em um novo mapa. 

Por isso, a imagem mais corriqueira da justiça informal do Crime é o 

chamado “tribunal do tráfico”. (GRILLO, 2013, p. 108). 

 

É a submissão nas relações de poderes, o fascínio pelas armas, o desejo em ser 

alguém, que desemboca na obediência dos Falcões seja em relação a seus superiores dentro do 

próprio tráfico de drogas, como também ao Estado, que se utiliza de seu poderio militar para 

combater esta ação, determinada judicialmente como crime. 
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CONCLUSÃO 

 

"A Criminologia é um conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno e as causas da 

criminalidade", 

a personalidade do delinqüente e sua conduta delituosa 

e a maneira de ressociálizá-lo" (Sutherland). 

 

Corroborando o que foi tratado neste trabalho, Victor Pereira afirma que: 

 

a aproximação do outro, colocado numa situação desigual e submetido a um 

modo de vida completamente apartado dos setores da população que têm 

maior acesso aos bens culturais e à educação formal, costuma despertar, 

grosso modo, duas atitudes calcadas em motivações puramente emocionais e 

preconceitos: a identificação emocional ou a aversão e o medo. A primeira 

atitude motiva a solidariedade; a segunda, as medidas de controle que, no 

seu extremo, apontam para as práticas de extermínio. (PEREIRA, 2007, 

p.17). 

 

De fato, Polak afirma que: 

 

o medo (e alienação resultante) que resulta do estigma, com a qual o 

favelado foi atribuído, tem um efeito na percepção do mundo de uma 

maneira dicotômica, com base na oposição social "nós"-"eles". Este fato cria 

uma perspectiva superficial do mundo circundante, pois nenhuma das partes 

desta dicotomia está à procura de pontos em comum, mas, pelo contrário, 

define a realidade social com base em diferenças. Isto ocorre por estas partes 

procuram no outro lado os atributos, valores, comportamentos, atitudes que 

conflitem com os seus próprios, implicando como principal consequência a 

criação da impossibilidade de qualquer tipo de integração social dentro do 

organismo urbano. (POLAK, 2014, p. 4-5). 

 

Carolina Grillo confirma que: 

 

De fato, é desta maneira que o Crime é percebido por quem o observa “de 

fora”. Principalmente por parte daqueles submetidos a uma convivência 

forçada com os criminosos em relação de contiguidade territorial, como é o 

caso dos moradores de favela, cujas experiências e discurso constituem o 

grosso do material empírico sobre o qual se baseiam as pesquisas de 

Machado da Silva. A “cultura do terror” (TAUSSIG, 2002) ou “cultura do 

medo” (SOARES et alli., 1996) imposta a esses moradores fundamenta a 

maneira como eles representam o Crime e, por certo, as suas representações 

não podem ser desqualificadas. (GRILLO, 2013, p. 99). 

 

Nesse ponto, cumpre apontar que antes do filme de MV Bill e Celso Athayde, outro 

filme, igualmente forte, Notícias de uma Guerra Particular (1999), de João Moreira Salles e 
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Kátia Lund, mostrou a mesma realidade sob outra ótica, dando a voz a outros atores sociais, 

como os policiais envolvidos na repressão desses agentes e olheiros do narcotráfico ou 

referindo-se aos consumidores. 

Tanto no documentário analisado, quanto no filme de Moreira Salles e Kátia Lund, as 

reações foram igualmente vigorosas, com autoridades lamentando tal situação e a sociedade 

exigindo soluções. Nada, no entanto, genuinamente alterou. Sobrevindo o impacto, tudo 

voltou a ser como antes, quem sabe na espera de outro filme que despertasse transitoriamente 

as mesmas emoções. 

À época do Falcão ..., o próprio ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, chegou a 

se declarar impactado com o que havia assistido. Será, porém, que o ministro e as outras 

autoridades desconheciam essa realidade? Não a conheciam de suas próprias fontes policiais? 

Não tinham visto o filme anterior de Moreira Salles, os clipes do próprio MV Bill ou não 

tinham, ainda, escutado as suas músicas25? E os comentários televisivos de pessoas chocadas 

que também compactuam com o silêncio reinante? 

Assim sendo, perante o espectador, o filme assume tanto uma função didática: oferecer 

um vocabulário26 para a compreensão do funcionamento da instituição narcotráfico e 

explicitar as condições que a levam a ser como é, quanto uma função social27 quando passa a 

ser um “soco no estômago” da sociedade mostrando o segundo Brasil existente, o qual nas 

palavras de MV Bill, “está crescendo e se transformando num monstro, onde nós já perdemos 

o controle, está engolindo todo mundo” (57’06’’). 

MV Bill e Celso Athayde não trazem qualquer atribuição de culpa ou sugestão de 

aplicação de penas ou castigos aos personagens expostos. Nenhum infrator é tratado 

                                                 
25 Como forma de ilustração, nos anexos desse trabalho encontra-se as letras de três músicas mencionadas no 

livro Falcão – Meninos do Tráfico. Entretanto, cabe mencionar que não é pretensão deste TCC analisar o 

conteúdo das músicas; talvez em futuras pesquisas.  
26 Arrego = corrupção. Ato da polícia de receber o acordo das bocas para não atrapalhar seu funcionamento; 

Bagulho = maconha ou qualquer outra coisa; 

Dar um dois = fumar maconha; 

Fiel = jovem que serve ao crime; gíria que quer dizer amigo; 

Fortalecer = ajudar; contribuir; 

Vapor = jovem que vende a droga 

X9 = delator; aquele que recebe dinheiro para denunciar alguém à polícia ou a inimigos; 

Xisnovar = denunciar alguém. 
27 Segundo o documentarista Paulo Baroukh, em entrevista concedida aos alunos da PUC-Campinas, esse gênero 

audiovisual (o documentário) é um modificador das concepções pré-determinadas pela comunidade envolvida no 

assunto abordado. Ele afirma que: “o documentário é uma poderosa ferramenta educacional, não só na 

transmissão do conhecimento como na formação da consciência crítica e fomentação de reflexão a respeito dos 

temas que apresenta.” (GREGOLIN, Maíra, SACRINI, Marcelo e TOMBA, Rodrigo (2002). Web-documentário: 

Uma ferramenta pedagógica para o mundo contemporâneo. Trabalho de conclusão de curso desenvolvido sob 

orientação do professor Celso Bodstein, para obtenção do título de graduação do curso de Comunicação Social - 

Jornalismo da PUC - Campinas. 2002, p.111). 
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objetivamente como ameaça à sociedade, ainda que em alguns casos a interpretação do 

espectador possa ser essa, e na mesma linha de raciocínio, não busquei “condenar” ou 

“absolver” os Falcões, procurei analisar, enquanto atores sociais, seu trânsito para a morte e 

sua plena consciência dessa situação. 

 

Bill: Você já tirou a vida de alguém? 

Betinho: Crime né irmão? Pra tu não morrer, tu tem que matar. Eu nunca 

tirei vida de ninguém que tivesse rezando, trabalhando, que nunca me fez 

mal, que eu nunca conhecesse. Você tem que se defender, porque senão é 

foda. Pra chorar tua mãe, melhor chorar a dele, né? (BILL, p. 2006, pp. 224-

225). 

 

Nunca foi a pretensão deste trabalho humanizar, ser complacente com as atitudes dos 

Falcões ou mesmo romantizar o tráfico, pelo contrário, este trabalho desejou expandir a 

discussão da temática da violência advinda do narcotráfico, mostrando a realidade 

devastadora do mundo das drogas, onde elas são o pai e a mãe desses jovens, o pai e a mãe do 

crime e da violência e pior, onde são cativadas e protegidas como pai, mãe e filho, onde se 

morre e mata por elas. 

 

Bill: Já deu tiro em alguém? 

Falcão: Já, um montão. 

Bill: Por que você fez isso? 

Falcão: Por que essa pessoa errou para receber isso. Não atirei nela à toa. 

(BILL, p. 2006, p.156). 

 

É berrante a necessidade de se repensar as leis do nosso país e de lutarmos por isso de 

modo a fazer renascer a esperança dessas pessoas, a esperança da efetivação dos direitos e 

garantias individuais previstos constitucionalmente, para que as crianças sejam simplesmente 

crianças, para que sonhem, e o mais importante, para que vivam com dignidade. 

Não se pode permitir que esse assunto seja tratado e manipulado política e 

partidariamente por quem tem a responsabilidade constitucional de modificar o rumo das 

coisas, não há como negar a existência do caos, pois estamos sendo consumidos e destruídos 

por ele. 

Contornos de compaixão não são necessariamente morais. Talvez um pouco menos de 

hipocrisia faça bem à sociedade brasileira. 

Antes de finalizar, gostaria de afirmar que este trabalho tem em sua pretensão inicial 

relacionar conceitos cinematográficos, jurídicos e antropológicos diante da interligação de 
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conhecimentos que se faz cada vez mais necessária. Nesse sentido, são as primeiras 

impressões de um estudo que ainda requer maior aprofundamento como campo de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

ATHAYDE; BILL. Falcão, Meninos do Tráfico. Rio de Janeiro: ed. Objetiva, 2006. 

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. A Análise do Filme. Tradução por Marcelo Félix. 2ª 

ed., Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2004. 

 

BILL, MV. Entrevista de MV BILL Fantástico, 19 de março de 2006. 

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n°. 8.069/1990. 

 

DE GRANDE, Airton Miguel. Sujeitos barrados: a voz do infrator em dez documentários 

brasileiros. 2004. 28f. Dissertação (Mestrado em Multimeios) – Instituto de Artes – 

Universidade Estadual de Campinas, SP. 

 

CUFA. Sobre a CUFA. Disponível em: https://www.cufa.org.br/sobre.php. Acesso em: 03 

nov. 2017. 

 

DA-RIN, Silvio. Espelho Partido. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004. 

 

DEPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. INFOPEN – Junho de 2014. 

 

GARDIES, René. Compreender o cinema e as imagens. Tradução por Pedro Elói Duarte. 

Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2007. 

 

FILHO, Francisco Alves. MV Bill, A voz do morro. Edição 28/03/2006. nº 1901. Disponível 

em: https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/. Acesso em: 08 nov 2017. 

 

FREIRE, Marcius. Documentário: ética, estética e formas de representação. São Paulo: 

Annablume, 2011. 

 

GENERALI, S. C; BEZERRA, A. P; CORRÊA, L. P. Falcão: ressemantização, sedimentação 

e significação da lexia no vocabulário do tráfico. Scientia Plena. Vol. 6, n. 3. 2010. 

 

GENERALI, Sabrina Cancoro. Documentário Brasileiro Contemporâneo: Jornalismo e 

Interface de Linguagens. Diálogo e Interação, v. 1, p. 01-12. 2009. Disponível em: 

<http://www.faccrei.edu.br/dialogoeinteracao>. Acesso em: 13 out. 2017. 

 

GOMES, W. S. Princípios de poética (com ênfase na poética do cinema). In: PEREIRA, M.; 

GOMES, R.; FIGUEIREDO, V. (Org.). Comunicação, representação e práticas sociais. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Editora PUC, 2004. 

GONÇALVES, Mariana Mól, 1980. Filmes de estrada e América Latina: caminhos de uma 

estética e narrativa própria. 2014. 203f. Dissertação (Doutorado em Artes) – Escola de Belas 

Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. 

 

GREGOLIN, Maíra, SACRINI, Marcelo e TOMBA, Rodrigo (2002). Web-documentário: 

Uma ferramenta pedagógica para o mundo contemporâneo. Trabalho de conclusão de curso 

desenvolvido sob orientação do professor Celso Bodstein, para obtenção do título de 

graduação do curso de Comunicação Social - Jornalismo da PUC - Campinas. 

 

https://www.cufa.org.br/sobre.php
https://istoe.com.br/18899_A+VOZ+DO+MORRO/


44 

 

 

GRILLO, Carolina Christoph. Coisas da Vida no Crime: Tráfico e roubo em favelas cariocas. 

2013. 280f. Dissertação (Doutorado em Ciências Humanas – Antropologia Cultural) – 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ. 

LIMA, William da Silva. Quatrocentos contra um. RJ/Petrópolis: Vozes/ISER, 1991. 

 

MOMBELLI, Neli Fabiane; TOMAIM, Cássio dos Santos. Análise fílmica de documentários: 

apontamentos metodológicos, in: LUMINA, n. 2, v. 8, Minas Gerais, Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, dez. 2014, p.1-17. 

 

NICHOLS, Bill. The Voice of Documentary. In: ROSENTHAL, Allan. New Challenges for 

Documentary. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1988. 

______. Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press, 2005. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva 2004. 

PATROCÍNIO, Paulo Roberto Tonani do. A voz da periferia e a função do intelectual, in: A 

representação de territórios marginais na literatura brasileira. Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2010. 

 

PENAFRIA, Manuela. Análise de Filmes - conceitos e metodologia(s). In: VI Congresso 

SOPCOM, Lisboa, 2009. Anais eletrônicos... Lisboa, SOPCOM, 2009. Disponível em: 

http://www.bocc.uff.br/pag/bocc-penafria-analise.pdf. Acesso em: 25 de out. de 2017. 

 

PEREIRA, Victor Hugo Adler. Documentos da pobreza, desigualdade ou exclusão social. 

Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, nº 30. Brasília, julho-dezembro de 2007, pp. 

11-26. 

 

POLAK, Marek. Relações de poder na favela carioca: um breve esforço analítico. Espaço e 

Economia [Online], 5 | 2014. Disponível em: http://espacoeconomia.revues.org/1141. Acesso 

em: 25 de out. de 2017. 

 

POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento e Silêncio. In: Estudos Históricos, volume 3, 

Rio de Janeiro: 1989. 

 

RAMOS, Clara Leonel. A construção dos personagens no documentário brasileiro 

contemporâneo: autorrepresentação, performance e estratégias narrativas. São Paulo. 2013. 

 

RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: Senac/SP, 

2008. 

 

REYNA, Carlos P. Antropologia do Cinema: as narrativas cinematográficas na pesquisa 

antropológica. 2017. In: Dossiê Antropologia do Cinema. Revista Teoria e Cultura. Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais - UFJF v. 12 n. 2,. 2017, p. 35-50. ISSN 2318-101x 

(on-line) ISSN 1809-5968. 

 

ROCHA, Ana Luiza Carvalho da; ECKERT, Cornélia. Filmes “de” memórias: do ato 

reflexivo ao gesto criador. In: Cadernos de Antropologia e Imagem, n. 10, Rio de Janeiro, 

UERJ NAI, 2000, p.39-50. 

 



45 

 

 

ROSENSTONE, Roberta A. A história nos filmes, os filmes na história. Tradução por 

Marcello Lino. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 

 

TOURAINE, Alain. Pensar outramente: o discurso interpretativo dominante. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009. 

 

TURNER, Victor. O Processo Ritual Estrutura e Anti Estrutura. São Paulo: Vozes, 1974. 

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Tradução por 

Marina Appenzeller. Campinas, SP: Papirus, 1994. 

 

VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

WOLFF, J. A produção social da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 

 

Filmografia 

Falcão, Meninos do Tráfico. Produção de Kenya Pio, Nega Gizza, Anderson Quak, Rodrigo 

Felha, Marcella Peçanha, Renata Moutino. Coordenação de Celso Athayde e MV Bill. CUFA, 

2006. 58 min, DVD, som, colorido 

. 

Notícias de Uma Guerra Particular. Produção: Raquel Zangrande. Roteiro e direção: João 

Moreira Salles e Kátia Lund. Fotografia: Walter Carvalho. Som: Geraldo Ribeiro, Aloysio 

Compasso. Música: Antônio Pinto. Montagem: Flávio Nunes. Companhia produtora: 

Videofilmes. 1999. 35 mm, 59 min, Rio de Janeiro, colorido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Falcão 
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Desentoca, sai da toca, joga à vera 

O choro é de raiva, “dimenor” não espera 

A laje é o posto, imagem do desgosto 

Tarja preta na cara para não mostrar o rosto 

Vai, isqueiro e foguete no punho 

Quem vai passar a limpo a sua vida em rascunho? 

Fumo envenenado pra poder passar a hora 

Vive o agora, o futuro ignora 

O amargo do sangue, tá na boca 

Vivendo o dia-a-dia ele descobre que sua esperança é pouca 

Moleque vende, garoto compra 

Pirralho atira, menino tomba 

Mete bronca, entra no caô pra ganhar 

Joga no ataque e se defende com um AK 

Pupilas dilatadas, dedo amarelo 

Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo 

Bate o martelo, acabou de condenar 

Julgamento sem defesa, quem é réu vai chorar 

Vai babar! 

Por que o coração não bate mais 

Agora quer correr na frente e não correr atrás 

Idade de criança, responsa de adulto, 

Mente criminosa enquanto a alma veste o luto. 

Puto, por dentro, faz o movimento, 

Pensamento lento e instinto sempre atento 

Não perde tempo, vem fácil morre cedo 

Descontrolado, intitulado a voz do medo, 

Vítima do gueto, universo preto 

Vida é o preço e pela vida larga o dedo 

 

Jovem, preto, novo, pequeno 

Falcão fica na laje, de plantão, no sereno 

Drogas, armas, sem futuro 

Moleque cheio de ódio, invisível no escuro 
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É fácil vir aqui e mandar matar, 

Difícil é dar uma chance à vida. 

Não vai ser a solução mandar blindar 

O menino foi pra vida bandida 

 

Falcão não dorme, olho aberto 

Guerreado com errado 

E fechado com quem ele acha que é o certo 

Boladão, menor revoltado 

Apanha calado, pra não cair como safado 

Cabelo dourado e pele queimada 

Quem se acha bambambam 

Quando está de frente pro bicho até se caga 

Junte mágoa, ódio, ambição 

Guerreiro juvenil é o resultado da combinação 

Irmão de quem? 

Filho de ninguém! 

Medo do além, olha o sacode 

“Bang, bang” 

Dito e feito 

Grudado no asfalto tá o respeito 

Vagabundo engole seco, pra não dar “dois papo” 

Tu tá ligado e eu também, 

Vagabundo é “mais ou menos” e não diz amém 

Nem poder paralelo, nem poder constituído 

Pobre reunido é quadrilha de bandido 

Sim! Faz sentido, 

O ambiente marginal 

As cores da sua roupa equivalem a um funeral 

Sujou, lombrou, o sangue ferve 

Quem faz a segurança do asfalto ele chama de verme 

Paquiderme, a doença tá na pele 

O olho avermelhado anuncia que ele está na febre 

Para a Fal no último modelo 



48 

 

 

O sonho de criança cresceu e virou pesadelo 

Sem meio termo, dormindo com o inimigo 

Escravo do perigo, traição de camarada 

Fez feio no desenrolado, rachou a cara 

Menos um no caminho, um a mais na patrulha da cidade 

Intensidade, excesso de vontade, 

Neurótico, flexível, quando tem que ser 

O que vale é o proceder, sem “caozada” pra não ficar fudido 

“Dimenor”, pouca idade, ferramentas e um olhar de bandido. 

 

Jovem, preto, novo, pequeno 

Falcão fica na laje de plantão no sereno 

Drogas, armas, sem futuro 

Moleque cheio de ódio invisível no escuro 

É fácil vir aqui e mandar me matar, 

Difícil é dar uma chance à vida 

Não vai ser a solução mandar blindar 

O menino foi pra vida bandida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

O Bagulho é Doido 
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Sem corte, liga a filmadora e desliga o holofote. 

Se quer me ouvir permaneça no lugar. 

Verdades e mentiras tenho muitas pra contar. 

Doideira, fogueira, cada noite pra aquecer o escuro da madruga que envolve o meu viver 

Não sou você. Também não sei se gostaria ser, ficar trepado no muro se escondendo do furo. 

Vai me faltar orgulho 

Papo de futuro. 

É nóis que domina a cena, bagulho de cinema. 

A feira tá montada, pode vim comprar. 

Eu vendo uma tragédia, cobro dos comédias 

Dezesseis é a média. 

Deus tá vendo, eu acredito. 

Sou detrito que tira o sono do doutor, seria o Jason, se fosse um filme de terror. 

Desembaça saia na fumaça, o bonde tá pesado e você tá achando graça. 

Tipo peste: tá no sudeste, tá no nordeste, no centro-oeste. 

Teu pai te dá dinheiro, você vem e investe no futuro da nação, compra pó na minha mão, 

depois me xinga na televisão. 

Na sequência vai pra passeata levantar cartaz, chorando e com as mãos sinalizando o símbolo 

da paz. 

O bagulho é doido não tenta levar uma. 

Não vem pagar de pã se não for porra nenhuma. 

Deus ajuda que eu fique de pé no sol e na chuva. 

A pista tá uma uva, pretendo ser feliz com rádio transmissor, e uma Glock numa Honda Bis. 

Um trago no cigarro, um gole na cerveja e sou destaque no outdoor que anuncia a revista 

Veja. 

 

Se eu morrer, nasci outro que nem eu. Ou pior, ou melhor. Se eu morrer, eu vou descansar. 

Ah, sonhar... Nessa vida não dá pra sonhar não. Amanhã eu não sei nem se eu vou tá aí. 

 

Veja que ironia, que contradição. O rico me odeia e financia minha munição 

Quem faz faculdade, trabalha no escritório, me olha como se eu fosse um rato de laboratório 

Vem de Cherokee, vem de Kawazaki, deslumbrado com a favela como se tivesse vendo um 

parque de diversões. 

Se junta com os vilões. Se sente por um instante Aly Cuzão e os quarenta ladrões. 
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Se os homens chegassem e nós dois rodasse, somente o dinheiro ia fazer com que eu não 

assinasse. 

Pra você tá tranquilo, nem preocupa. Sabe que vai recair sobre minha culpa. 

Me levam pra cadeia, me transformam em detento. 

Você vai pra uma clínica tomar medicamento. 

Imaginem vocês se eu fizesse as leis, o jogo era invertido você que era o bandido. 

Seria o viciado, aliciador de menor, meu sonho se desfaz igual o vento leva o pó. 

Big Brother da vida de ilusão, nós se ama, se odeia, se precisar, mandamos pro paredão. 

Com bala na agulha. 

Cada um na sua. 

O meu dinheiro vem da rua, um bom soldado nunca “recua”. 

A droga que você usa é batizada com sangue. 

É mais financiamento, mais armas, bang-bang. 

Corre igual a um porco para não ficar sós. 

Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nós. 

 

Tem que roubar, tem que meter as caras na pista 

 

Já vou fica no lucro se passar de 18. 

Depois que escurece o bagulho é doido. 

O mesmo dinheiro que salva também mata 

Jovem com ódio na cara. 

Terror que fica na esquina esperando você chegar. 

Se passar de 18. 

Depois que escurece o bagulho é doido. 

O mesmo dinheiro que salva também mata 

Jovem com ódio na cara. 

Terror que fica na esquina esperando você. 

 

Aos 47 você vem falar de demais, tem um maluco que falava disso há quinze anos atrás. 

Bola do mundo me deixou na mira dos policiais. 

Sou notícia sem ibope na maior parte dos jornais. 

Quem sou eu, eu não sei. 

Já morri, já matei, várias vezes eu rodei. 
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Tive chances, escapei e o que vem eu não sei, talvez ninguém saiba. 

Eu penso no amanhã e sinto muita raiva. 

Relaxa. 

Vou tentar levar uma. 

Se não vou ter que dar baixa. 

É o certo pelo certo, o errado não se encaixa. 

Não usa faixa, idade certa, cidade alerta, o alvo certo, a isca predileta. 

Tipo atleta correndo pela esquina. 

Assusta o senhor mas impressiona a mina. 

Se liga, foi legal. 

Meu território é demarcado eu não atravesso a rua principal. 

Bacana sem moral, liga pro jornal e fala mal, viu uma foto do filhinho na página principal. 

Não como vitima, como marginal. Fornecia pros playboys e vendia para a Fal. 

Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história. 

Momentos de lazer eu carrego na memória. 

Se a chapa esquentar. 

Os fogos não estourar. 

Depois que amenizar alguém vem pra me cobrar. 

Você sabe o que isso representa, seu vicio é que me mata, seu vício me sustenta. 

Antes de abrir a boca pra falar demais não me esqueça: meu mundo você é quem faz. 

 

Eu sei pô, que o final vai ser esse. Ou morto ou preso. 

 

Já vou ficar louco se passar de 18. 

Depois que escurece o bagulho é doido. 

O mesmo dinheiro que salva também mata 

Jovem com ódio na cara. 

Terror que fica na esquina esperando você chegar. 

Se passar de 18. 

Depois que escurece o bagulho é doido. 

O mesmo dinheiro que salva também mata 

Jovem com ódio na cara. 

Terror que fica na esquina esperando você. 

Se passar de 18. 
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O bagulho é doido. 

 

Criança? Eu não. 

Já me acho já menor boladão com a mente criminosa. 

O Barato é louco e a adrenalina é pura 

Às vezes dá vontade de se matar 

Às vezes dá vontade de sumir 

Às vezes eu fico se perguntando por causa de que que eu entrei na boca 

A realidade da vida é que o bagulho é doido 

A realidade da favela é que o bagulho é doido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Soldado Morto 
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Aqui estou eu jogado no chão 

A nova atração que atrai a multidão 

O Chão tá quente queimando meu peito 

Alguém passa a mão na minha cabeça do lado direito 

Enxuga a lágrima que corre no meu rosto 

Caí de olho aberto vendo tudo fosco 

Alguém comenta que olho aberto é vingança 

Que eu era um sábio na terra da ignorância 

Ouço gritos, carros, buzina 

Vieram ver o bucha deitado aqui na esquina 

Decepção pro meu pivete 

Ver seu pai morrer aos dezessete 

Muita adrenalina em nome de nada 

Meu sangue tá no chão por causa de prosa errada 

A minha marra foi lavada de vermelho 

O matador não percebeu que atirou no próprio espelho 

É só pra isso que agente tem valor 

Achar que matou o cara certo que é da sua cor 

Guerrilha burra, ignorância cometida 

Por causa de inveja, drogas ou intriga 

Quando perceber que a comunidade vai ficar tranquila 

Alguém compra meu barulho e invade com outra quadrilha 

Mais uma mãe que chora 

Mais um filho que vai 

Mais um G3 que canta 

Mais um amigo que trai 

 

Eu só queria viver 

Eu só queria sonhar 

Condicionado a trair e a decepcionar 

Depois que o bonde acelera é difícil frear 

A sedução me levou e me fez naufragar 

Conheço essa mão alisando meu queixo 

É da minha velha que não aguenta e me dá um beijo 
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Mexe a cabeça de forma negativa 

Parece não acreditar que tiraram minha vida 

Segura minha mão e olha pro alto 

Enquanto o meu sangue se mistura com o asfalto 

Várias mulheres com choro recolhido 

Minha mina descobre que não era a única a dormir comigo 

Pra alguns alívio 

Pra outros, tristeza 

Não é o fim da guerra, essa é a única certeza 

Ritmo febrozo 

A paz não existe 

Mais um doido cai, outra criança triste 

É assim, guerra sem fim 

Se arrepender tarde demais como tá sendo pra mim 

Sem os amigos 

Sem a família 

Homem não chora, grande mentira 

Minha disposição no meu mundo surreal 

Não foi suficiente pra eu virar capa de jornal 

E nem destaque no jornal nacional 

Muito mau, marginal, coisa tal, problema social 

Pra destruição o cenário perfeito 

Drogas, armas na mira de um jovem preto 

Sem respeito, sem dinheiro, sem Ciclone 

Sem Nike, sem vida, sem fé, sem nome 

Nota dez pra falta de atitude 

Nota zero pro futuro da juventude 

Não tava pronto pra morrer, mas pronto pra matar 

Há muito tempo eu não via minha mãe chorar 

Um sorriso entristeceu, um coração não bateu 

Pior é saber que o culpado disso tudo sou eu 

Queria i certo no lugar errado 

Observando a minha vida descer pelo ralo 

As coisas que eu via acontecendo com alguém 
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Agora percebo que acontece comigo também 

A vida passa pela cabeça como se fosse um filme 

Nesse momento é notável que eu não era firme 

Cadê a sorte, na garagem um Escort 

 

Vagabundo dá o bote 

De chinelo, sem camisa e short 

Desamor, dinheiro, notório 

Mulher gostosa e um reinado ilusório 

762 na quadrilha daqui, M16 na quadrilha de lá 

Moleque bom ambicioso como eu 

Coincidência é o desejo e a obrigação de matar 

Fato estarrecedor 

Os inimigos são pobres e da mesma cor (vai vendo) 

Enquanto a nossa carne é sublinhada por terra 

Alguém mais poderoso se diverte com a nossa guerra 

De cada dia, que assusta a tia 

Sem pó de Antrax e investigação da CIA. 

Quem é esse louco com essa arma na mão 

Que tem como inimigo um cara que parece seu irmão 

De olho grande, traidor atrás de fama 

Camuflado como amigo, me tratando na escama 

Historia conhecida, final sem graça 

Destaque na praça, caroçada na carcaça 

Não, pra mim não tem mais solução 

Nunca senti o chão tão perto do meu coração 

Meu Deus, quanta gente em volta do meu corpo 

 

Vieram ver o soldado que foi morto (vieram ver o soldado morto) 

Um lençol azul vai tirando a minha visão 

Sinto minha coroa ir largando minha mão 

Não sabia que era tão querido assim 

A ponto de fazer várias pessoas chorarem por mim 

Fim, já chegou e eu não me liguei se fazia diferença 
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Mas agora eu sei 

Só não tenho condições de mudar 

Há muito tempo eu não fazia minha mãe chorar. 

 


