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1. APRESENTAÇÃO: 

Durante toda a minha graduação em Letras sempre nutri um interessepelo cinema. O 

modo como a câmera capta as imagens e o efeito que isso produz no público sempre me chamou 

a atenção, embora fosse um interesse amador. 

Terminada a graduação, ingressei na especialização em História Cultural e percebi o 

cinema como campo de pesquisa em desbravamento e a ideia de pesquisar neste campo me 

seduziu. 

Com uma experiência em produção televisiva,nos  bastidores sempre estive em contato 

com a visão que a câmera e a direção nas cenas,  podem influenciar no produto final: aquele que 

chega às massas, de modo geral. Assim decidi optar por estudar a maneira como o cinema 

transmite mensagens ao público e de que forma se dá este processo. Como a intromissão de uma 

câmera e do diretor - o indivíduo por detrás que sequer chega a aparecer visivelmente ou 

audivelmente - podem causar um efeito, tocar em seu destinatário intencionalmente. 

Decidida a área de pesquisa, faltava-me o objeto que poderia servir como inspiração para 

essa pesquisa. Depois de uma conversa amigável com um professor discutimos a idéia de 

trabalhar com o conceito de linguagem bakhtiniano intervindo na obra através de um discurso 

tocante à cultura de massa. 

Como os signos cinematográficos poderiam constituir um discurso e como esse discurso é 

produzido, induzido e direcionado foram as questões que mais me fizeram pensar a partir da 

linguagem, uma história relevante. A partir dai, a ideia de trabalhar com o filme Cinco Vezes 

favela (1962) e o Cinco vezes favela-agora por nós mesmos(2010)  surgiu numa constatação de 

discursos sobre um mesmo objeto(a favela), entretanto com representações discursivas diferentes. 

O primeiro, produzido num contexto de efervescência de movimentos populares, onde estudantes 

politizados e de uma determinada elite buscam dar voz, de seu lugar, a pessoas que se 
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encontravam em situação favelada, numa miséria cada vez mais crescente e descontrolada. O 

segundo discurso viria quase meio século depois, tratando ainda da representação da realidade 

Favela, mas agora com a particularidade de ser a voz daqueles que de fato vivenciaram esta 

situação de vida. São dois discursos sobre o mesmo lugar, entretanto em contextos 

completamente diferentes,sob pontos de vistas tidos como antagônicos. Todos esses 

apontamentos contribuiram para que ambos os filmes se tornassem alvo  desta pesquisa que 

pretende entender e analisar a construção de tais discursos e ainda como e se esses discursos 

dialogam entre si e com seu destino, o público. 

O professor Alcides Freire Ramos, em fala na aula inaugural da turma de História 

Cultural da UFG, 2011, chamou a atenção para o fato de que “as paixões políticas não podem ser 

compreendidas apenas pelo racional e sim, sensivelmente, subjetivamente, pelas sensibilidades. E 

uma das áreas que compreende essa sensibilidade é o cinema.”Pesquisaremos como essa 

sensibilidade do cinema captou a realidade da favela. 

 

 

2 – ESTADO DA ARTE 

 Algumas críticas de cinema deram conta de um breve resumo acerca do que se trata cada 

filme e um ou outro artigo pincelam sobre a realidade da favela retratada em cinema, entretanto 

sem tomar como foco a análise discursiva/receptiva que pretendemos estudar.Os estudos que 

relacionam História e Cinema tem avançado nos últimos anos graças a estudos como os da 

Revista Fenix que traz diversos artigos de historiadores acerca do cinema e da história nele, 

dentre eles os de Alcides Freire Ramos, do qual já falamos acima. Outras publicações como a de 

Robert A. Rosenstone tratam da História representada no cinema analisando alguns filmes e 

mostrando como o historiador pode se apropriar da cinematografia enquanto objeto de estudo. 

Rosentone afirma que “Se quase nenhum cineasta quis reivindicar o título de historiador, talvez 

seja porque eles, tanto quanto o público e os estudiosos,aceitaram, por aculturação as noções 

tradicionais de história como discurso escrito.”(2010,pg 172). Desta afirmação, vale ressaltar, que 

a perspectiva da História Cultural favorece os estudos que relacionam História e Cinema ao 

incluir as sensibilidades como um campo de pesquisa possível. 

 Além dessas publicações, há artigoscomo os do professor Roberto Abdala Junior que 

abordam a temática do cinema quanto a seu uso didático e o livroVer História: o ensino vai aos 
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filmes organizado pelo já citado Professor Alcides Freire Ramos e Professor Marcos 

Silva.Podemos destacar ainda a produção da Revista ArtCultura, da Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU, que trata como eixos de interesse as distintas relações entre História e  campos 

de produção cultural, dentre eles o cinema e o teatro. 

 

3 – PROBLEMATIZAÇÃO 

 O problema levantado na proposta desta análise está vinculado a questão do lugar de 

discurso de cada um dos filmes. Que lugar de fala é esse? Como o discurso sobre a favela e seus 

moradores se dá num ambiente de tensão política onde cinco jovens procuram representar a voz 

destes semelhantes em condições de miséria?Este é o caso do filme de 1962. Além disso, como 

este mesmo discurso sobre a favela se dá a partir da linguagem de quem está ou esteve 

vivenciando o cotidiano do que hoje chama-se Comunidade? Como essa realidade da favela é 

descrita por “eles mesmos” num cenário político completamente diferente do primeiro e na voz 

de pessoascom outra forma de pensar sua própria condiçãopor ocasião do filme de 2010?Esses 

questionamentos constituem a problemática deste  projeto que pretende analisar e comparar cada 

um dos discursos e mostrar ainda se há um diálogo entre eles. 

Como se dão esses discursos?Como o lugar de discurso influência na representação de 

uma dada realidade histórica e como os dois filmes dialogam na tentativa de dar voz às classes 

menos favorecidas é o que pretendemos analisar. Todos esses aspectos serão considerados a 

partir da perspectiva bakhtinianada linguagem como diálogo constitutivo da auteridade e ainda de 

uma expectativa de recepção. 

 

4 – JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa se justifica a partir da constatação de que “cada campo de criatividade 

ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria 

maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no conjunto da vida 

social.”(BAKHTIN/VOLOCHINOV,2006). Nesse sentido, esta pesquisa visa auxiliar no 

entendimento das formas pelas quais nossa realidade é retratada e na maneira como essa 

retratação dialoga com a sociedade, seja a partir de um determinado discurso, seja a partir de uma 

pretendida recepção.Uma perspectiva de análise partindo do discurso fílmico que irá enriquecer 

os estudos culturais está em questão e por isso se justifica. 
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Bakhtin, de quem nos serviremos nesta pesquisa, afirma que “ideologia é um fato de 

consciência e que o aspecto exterior ao signo é simplesmente um revestimento, um meio técnico 

de realização do efeito interior, isto é, da compreensão.”Vejamos então como se dá essa 

compreensão da favela no Rio de Janeiro , no início da década de 60, por líderes do movimento 

estudantil e como essa compreensão se dará 49 anos depois pela voz dos próprios moradores da 

favela. Essa compreensão envolve diretamente a abordagem sensível do cinema num olhar 

histórico. Daí a validade da pesquisa que propomos. 

Segundo Nóvoa e Silva(2008,pg.17) 

“...os filmes podem participar exatamente da compreensão historiográficaou sociológica 

sobre qualquer experiência humana, completando-a e fundindo-se a ela, por estarem 

dotados também de historicidade e daquele aspecto ao qual nos referimos logo no início, 

característico a todo pensamento: uma maior ou menor imaginação que pode oscilar de 

um viés mais empírico ao seu extremo mais especulativo, mas que será sempre uma 

estética e uma reflexão do processo histórico. Inevitavelmente, assim, o próprio conceito 

de História é ampliado.” 

 Marcos Napolitano, ao falar sobre elementos da linguagem na Historia do cinema afirma 

que “A ediçãopode interferir no ritmo da narrativa(lenta ou rápida), no desfecho da 

história(encurtando partes ou adicionando-as ao roteiro)ou no preenchimento ou não de lacunas 

narrativas imprevistas.”Isto também faz parte do trabalho de um historiador, que de posse de 

documentos, fatos, ao narrar irá construir uma intriga a fim de convencer o outro daquilo que 

trata, de seu discurso. Assim, num filme , a edição das cenas também busca convencer o 

expectador de sua história, de sua fala. E que fala é esta tratada nesses dois filmes? Uma fala que 

descreve a favela de 1962 e outra que a descreve em 2010. 

No primeiro filme, de 1962, os cinco curtas que compõe o longa são: 

• “Um favelado” : Neste curta, um morador da favela, que não tem como pagar o seu 

aluguel, aceita participar de um pequeno assalto, proposto por um marginal,na tentativa de 

conseguir dinheiro. 

• “Zé da cachorra”: Trata da revolta de um líder popular que se irrita com a passividade 

dos companheiros da favela diante as ameaças de despejo do proprietário dos barracos. 

• “Escola de Samba, alegria de viver”: Mostra o dilema de um farrista e sambista que não 

sabe como utilizar o dinheiro da favela, com o samba ou seguir a esposa, uma militante 

que entrega panfletos na porta de fábricas. 
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• “Couro de Gato” : Alguns meninos descem do morro para à cidade para roubar gatos e 

vender para o fabricante de tamborins que utiliza o couro na fabricação. Perseguidos pelos 

donos dos felinos, os garotos acabam por perder os gatos, exceto um, que acaba de se 

afeiçoar pelo pequeno ladrão. Porém como não tem nada para alimentar o bichano, ele 

acaba por vender o animal para o fabricante. 

• “Pedreira de São Diogo”: Uma favela que se encontra em cima de uma pedreira corre o 

risco de desabamento em consequência de explosões de dinamites. Os operários, então, 

incitam os moradores a dar início a um movimento de resistência, para que não ocorra um 

desastre. 

O segundo filme, 5 x favela-Agora por nós mesmos, também conta com cinco curtas que 

estreiaram em 27 de Agosto de 2010, 49 anos após a primeira versão.Neste filme encontram-se os 

curtas: 

• “Fonte de Renda”: tem como protagonista um jovem da favela que ganha uma bolsa 

na faculdade de direito, onde sofre preconceito indireto, sendo abordado pelos colegas 

de classe alta, que achavam que, por ele ser da favela, consegue drogas facilmente. 

• “Arroz com feijão” : duas crianças tentam conseguir dinheiro para comprar um 

frango, para comemorar o aniversário do pai de uma delas. 

• “Concerto para violino” ; Uma história forte e emocionante, de três amigos que, 

separados na infância, reencontram-se já adultos, numa situação que explicita os 

diferentes caminhos que cada um seguiu. 

• “Deixa voar”:  Neste curta, um jovem resolve atravessar a ponte que dá para uma área 

proibida para quem mora do seu lado, em busca de uma pipa que caiu por lá, na região 

onde por coincidência mora a garota pela qual ele é apaixonado. 

Vale dizer que o filme de 1962 circulou mais entre cineclubes e grêmios estudantis como 

nos informa a equipe de Carlos Diegues, um dos diretores do filme: 

"CincoVezesfavela" não teve um grande público quando lançado nos cinemas, 

em 1962. Em parte, devido a campanha dos críticos e jornais conservadores 

que acusaram o filme de "comunista", "subversivo", etc e tal (não se 

esqueçam que estávamos em plena Guerra Fria, onde o grande inimigo era o 

comunismo!). Mas o filme circulou muito, e com muito sucesso, em cineclubes 

e ambientes universitários, além de ter sido alvo de apoio muito grande do 

então muito ativo movimento estudantil. Mas assim mesmo essa circulação 
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durou apenas dois anos, pois depois do golpe militar de 1964 tivemos que 

esconder o negativo do filme e suas cópias, uma vez que "Cincovezesfavela" 

foi banido pelo novo regime militar então instalado.(email resposta ao nosso contato no 

site de Carlos Diegues) 

 

Uma citação posterior ao filme, na Folha de São Paulo de 1964, indica que o filme não era 

bem visto pela sociedade em geral e pouco assistido tendo em vista o movimento Cinema Novo. 

 

"Não faço como essa pleiade de garotos inconseqüentes, sujos, um cinema em 'petit 

comité', porque o cinema, antes de ser uma arte é também uma industria e uma industria 

não pode arriscar o dinheiro alheio a não ser criminosamente. Tenho 10 anos de cinema 

e vi que os maiores sucessos alheios foram 'Assalto ao trem pagador', 'O pagador de 

promessas', 'Vidas secas', 'Lampião o rei do cangaço'. Nesse meio tempo, o que produziu 

o chamado 'cinema novo'? Fitas como 'Barravento' e '5 vezes favela', a primeira não 

encontrando quem a exiba e a segunda nem mesmo pagando as copias. Isso é o tal 

'cinema novo'". 

 

 

5 – OBJETIVOS 

Vimos que nosso problema era a questão da comparação de momentos historicamente 

diferentes de um local semelhante, com visões do discurso abordadas por categorias e 

pensamentos sociais diferentes. 

Queremos demonstrar como os diálogos entre discursos de uma dada realidade são 

retratados nos filmes que pretendem dar voz a uma determinada comunidade social. A partir daí, 

objetivamos mostrar como o lugar de discurso declara uma linguagem determinada acerca do 

objeto e como essa linguagem se caracteriza, ou seja, perceber o dialogo do discurso de uma 

classe estudantil durante o período militar e do discurso das pessoas comuns de uma favela , 

quase 50 anos depois.  

  

6 – HIPÓTESES 

Num primeiro capítulo será abordado o tema de que se tratam os filmes. Ambos os filmes 

intencionam a representação do que hoje chamamos de comunidade,a favela,  entretanto seus 

diretores discursam a partir de lugares diferentes.O primeiro filme é dirigido por jovens 
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pertencentes ao movimento estudantil e que, politizados e elite, intentam dar voz aos menos 

favorecidos numa tela de cinema, tudo isso num momento onde se articulavam as massas, o povo 

queria , ansiava por ser ouvido. O segundo filme traz a propaganda de um retrato da favela pelos 

próprios membros da comunidade que participaram de um projeto social que produz cinema na 

comunidade e pela comunidade.Veremos então como são retratadas cada uma dessas realidades 

levando em consideração o período em que cada uma dessas produções se deu. 

Noutro capítulo, pretendemos tratar da questão do discurso acerca da favela. Ambos os 

discursos tentam projetar na tela a representação da realidade da favela, mas o primeiro deles 

parece manter o foco num povo que é vitima do sistema e está fadado a vida no morro. Já o 

segundo filme possui o discurso daqueles que vivem ou viveram no morro e que desejam 

mostrar-se enquanto comunidade que várias vezes é esteriótipo da violência e miséria.  

Essa experiência cinematográfica também vem carregada com a intenção de mostrar a si 

mesmo a um outro que não quer vêlo, ou não consegue vê-lo, então o que mostrar? O discurso de 

quem passou ou passa pela experiência também carrega a intenção de preservação de si mesmo, 

isso  aparece no segundo filme.Enquanto que no primeiro deles, a voz que representa a favela não 

sai de lá e está carregada de uma erudição política esquerdista que anseia por mudanças e quem 

sabe advindas do choque com a representação do que ninguem quer ver. Veremos então como se 

caracteriza cada um desses discursos e o que possivelmente está por detras deles. 

Num terceiro momento veremos qual a influência do primeiro filme e em especial, um de 

seus diretores, Carlos Diegues, deixa impressões na produção do filme que agora é “por nós 

mesmos” ou por “eles mesmos”, como seria chamado inicialmente. Embora as narrativas do 

segundo filme sejam diferentes das do primeiro, até a divisão em curtas recorre a este. 

Tentaremos abordar neste capítulo quais seriam as consequências impostas pela orientação deste 

grande cineasta brasileiro a esta nova geração que conta a sua história e analisar o diálogo que se 

estabelece entre eles. Procuraremos ainda abordar a recepção de um público que , as vesperas do 

golpe militar, respira tensão. 

 

7 – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

A analise dos filmes e seus momentos sociais está embasado nos pensamentos de Bakhtin 

e Robert Rosenstone, na forma que estes autores pensam a sociedade. Analisaremos suas obras e 

aplicaremos e buscaremos seus conceitos nas entrelinhas dos filmes. 
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Serão realizadas pesquisas em jornais e revistas da época bem como em todo o aporte 

bibliográfico para fundamentar uma análise comparativa da linguagem enquanto construção de 

sentido discursivo nos filmes em questão. 

 

8 – TIPOLOGIA DAS FONTES 

Filmes: 

• Cinco vezes favela (Drama-1962) produção de produção de Leon Hirszman, Marcos 

Farias e Paulo Cezar Saraceni e, como produtora o Centro Popular de Cultura (CPC) da 

União Nacional dos Estudantes. Dirigido por Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá 

Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman.  

• Cinco vezes favela-agora por nós mesmos (Drama 2010). Dirigido por Wagner Novais, 

Rodrigo Felha, Cacau Amaral, Luciano Vidigal, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra, 

Manaíra Carneiro 

Jornais e Revistas (acervos digitais da Folha de São Paulo, Revista Veja da década de 60) 

 

 

9 – CRONOGRAMA 

Cronograma de Pesquisa 

Etapa Meses 
  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Pesquisa Fontes                           
Disciplinas cursadas                           
Redação                         
Revisão                           
Defesa                           
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