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RESUMO 
 

A presente pesquisa dedica-se ao estudo da utilização de produtos audiovisuais 

como um instrumento de produção de significados e legitimação dos “locais” como os 

“autênticos” representantes da favela. O videoclipe “Soldado do morro” (2000), o 

documentário “Falcão – Meninos do tráfico” (2006) e o episódio “Arroz com Feijão” do 

filme “5 x Favela – Agora por nós mesmos” (2010) são nossos objetos de investigação 

para compreender como a CUFA através desses produtos audiovisuais alcançou o patamar 

que lhe posicionou como uma das instituições mais  representativas das favelas cariocas e 

de como esse espaço de representação pode operar na lógica de mercado.   
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ABSTRACT 

 

This research is dedicated to study the use of audiovisual language as an instrument of 

production of meaning and legitimacy of the "locals" as the "authentics" representatives of 

the slum. The music video "Soldado do morro" (2000), the documentary "Falcão – 

Meninos do tráfico" (2006) and the episode "Arroz com Feijão" (Rice and Beans) from the 

movie "5 x Favela – Agora por nós mesmos" (5 x Favela – Now by ourselves) are our 

objects of investigation to understand how, through these audiovisual products, CUFA has 

reached the level of "legitimate" representative of the slums and how this representation 

space can operate in the market logic. 
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Introdução 
 

Em 2007, no último ano da faculdade de cinema, recebi o convite para ministrar 

aulas de audiovisual no SESC de Madureira, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, no 

projeto “Formação Profissional de Jovens para Inserção Sócio-Econômica na Cadeia 

Produtiva do Turismo”1 que tinha a CUFA – Central Única das Favelas2 e o Instituto 

Treinar3 como executores do projeto. O projeto previa formar 970 jovens nas áreas: 

audiovisual, gastronomia, moda/modelo, teatro e produção cultural. Os recursos que 

financiavam o projeto eram provenientes de um convênio entre CUFA/ Instituo Treinar 

com o Ministério do Turismo. O projeto foi um fracasso, formando apenas 150 alunos, dos 

970 previstos. Devido ao baixo número de formandos, ao final de 2007, a CUFA e o 

Instituto Treinar rompem a parceria. Celso Athayde, presidente da CUFA, reúne todos os 

profissionais do projeto e explana que grande parte dos problemas foi devido à má 

execução do parceiro e que, a partir daí, a CUFA seria executora exclusiva do projeto. 

Celso Athayde consegue então, junto ao Ministério do Turismo, um aditivo no contrato 

para executar o projeto no ano seguinte. 

Dos 150 formandos (no primeiro ano de curso), 15 eram da turma de audiovisual 

que eu ministrava em Madureira.  O filme curta metragem de final de curso realizado pelos 

alunos, intitulado “Ser Serrinha” (2007), possuía qualidade técnica, abordava a favela 

Serrinha pelo viés da cultura e, no debate de apresentação do curta, os alunos fizeram uma 

defesa veemente de que era necessário produzir novos discursos audiovisuais sobre a 

favela. A qualidade do filme, a maturidade dos alunos no debate e o fato de minha turma 

ter formado dez por cento do total de alunos do projeto, reverberou na instituição. Somam-

se a esses fatos, os apontamentos relativos às fragilidades metodológicas e de 

equipamentos, que fiz durante todo processo do curso, que teve duração de maio a 

dezembro de 2007. As fragilidades que apontei nas reuniões e pessoalmente aos 

coordenadores se refletiram em um número baixo de alunos formados e nos produtos 

apresentados ao final do curso. A CUFA, ao reestruturar o organograma que iria gerenciar 

o projeto, me convidou para coordenar o curso de audiovisual. Porém, diante do 

planejamento e das mudanças que apresentei na estrutura do curso de audiovisual, entre 
                                                
1 Curso profissionalizante para jovens de baixa renda, executado pela CUFA com financiamento do 
Ministério do Turismo entre os anos de 2007 a 2009. 
2 A CUFA é uma instituição do terceiro setor voltada para ações socioculturais em áreas de baixa renda, no  
primeiro momento muito ligado ao movimento Hip Hop. Saber mais em: http://www.cufa.org.br/  acessado 
em 15 de março de 2015.   
3Instituto Treinar é uma instituição do terceiro setor com sede em Florianópolis, Santa Catarina que possui 
como missão a defesa dos direitos sociais. 
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elas, conceituais, dois meses depois de ingressar na instituição, fui promovido a gestor de 

todo projeto “Formação Profissional de Jovens para Inserção Sócio-Econômica na Cadeia 

Produtiva do Turismo”, juntamente com a Janaína Costa e Jane Carvalho, sendo esta 

última responsável pelo setor financeiro da CUFA. Naquele momento, passei a ocupar um 

cargo central na instituição e, como tínhamos uma meta alta de alunos para serem 

capacitados, tivemos que expandir as turmas do projeto para além das bases da CUFA e de 

seus territórios mais próximos. Este foi o momento em que comecei a operar no campo das 

articulações, fechando alianças tanto com parceiros do asfalto como das favelas. E nos 

lugares mais tensos por conta do narcotráfico, também negociava a melhor maneira para 

que alunos e professores pudessem circular com a maior tranquilidade possível para 

frequentar o curso.  

Em Madureira, tínhamos turmas em três locais: na quadra do Império Serrano, no 

Sesc de Madureira e embaixo do Viaduto Negrão de Lima4. Assim como no Complexo do 

Alemão (mas precisamente na favela do Sapo), em Nova Iguaçu (localizado no Jardim 

Nova Era, junto com uma ONG local chamada Cisane), na Cidade de Deus (espaço sede da 

CUFA naquela região) e ainda tínhamos turmas em Manguinhos, Jacaré, Acari e Realengo. 

Como gestor do projeto5, inauguro com minha antiga turma de alunos de Madureira 

o Núcleo de Audiovisual Viaduto (NAV) e me torno coordenador desse núcleo, 

acumulando as funções de gestor do projeto e coordenador do NAV. Nesta nova função, 

restabeleço a parceria da CUFA com a Escola de Cinema Darcy Ribeiro6, onde os jovens 

do núcleo de audiovisual passaram a ter bolsas com cem por cento de desconto nos cursos 

da referida escola. Com recursos do Ministério do Turismo, adquirimos equipamentos 

profissionais como câmeras, microfones e ilhas de edição, fazendo do recente núcleo de 

audiovisual em Madureira uma referência em estrutura e aos poucos as produções 

audiovisuais começam a ganhar prêmios e visibilidade. Assim, o núcleo de Madureira 

passa a ganhar tanta notoriedade quanto o outro núcleo de audiovisual da CUFA que estava 

situado na Cidade de Deus.  

Foram quase três anos como funcionário da CUFA, gerenciando projetos, fechando 

parcerias, mediando conflitos, dirigindo vídeos institucionais, produzindo material 

                                                
4 Sede da CUFA em Madureira. 
5 Reportagem da Tv globo anunciando as vagas abertas do curso: 
https://www.youtube.com/watch?v=M6emY0aSyXM acessado em 15 de março de 2015.  
6 A Escola de Cinema Darcy Ribeiro é umas das escolas de formação técnica em audiovisual mais 
conceituadas no país, para saber mais acesse http://www.escoladarcyribeiro.org.br/ 
 Acessado em 15 de março de 2015. 
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pedagógico de audiovisual, ministrando cursos em filiais da CUFA em outros estados. Em 

dezembro de 2009 me desligo da instituição junto como vários membros do NAV. A partir 

daí constituímos uma ONG de audiovisual no Complexo do Alemão, intitulada Grupo 

Pensar7.  

Aos poucos, passo a sentir necessidade de refletir sobre meu campo de trabalho 

sobre as favelas e de entender o meu papel nesse lugar. Desde os tempos de CUFA, sem 

perceber, eu estava inserido em um campo de disputas intensas entre quem “deve” ou 

“pode” representar a favela. Em situações de entrevistas ou palestras sobre os projetos da 

instituição havia uma ordem a ser seguida, na qual Mv Bill assumia a prioridade, em 

seguida Nega Giza, depois Quack e se, eventualmente algum deles não tivesse 

disponibilidade ou segurança para falar sobre os projetos, eu ou outro funcionário 

habilitado, que não fosse de favela, seria autorizado a falar pela instituição.  

Muito tempo depois eu fui entender a pergunta que Quack, um dos fundadores da 

CUFA, fazia a meu respeito para outros funcionários da instituição. Ele dizia: “Eu não 

entendo, o que o Tiago está fazendo na CUFA?”. Minha hipótese é que, apesar de não ser 

de favela, tinha alcançado um alto escalão na instituição e isso, de certa maneira, 

incomodava-o. Mesmo porque nós dois trabalhávamos com audiovisual e a 

pergunta/provocação tinha a intenção de dizer: se eu não sou de favela, na CUFA não 

deveria estar e, menos ainda, ocupando cargo de coordenação.  

Todavia, aos poucos, fui entendendo que ser considerado “de dentro” ou “de fora” 

dizia mais do interesse dos “locais” sobre a minha presença e o trabalho que eu 

desenvolvia na favela, ou na instituição, do que necessariamente ter nascido ou não na 

favela. Embora eu tenha consciência que meu tipo físico - pardo, magro, alto e de cabelos 

castanhos cacheados - seja um tipo que colabore na recepção. Se tivesse pele branca, 

cabelos loiros e olhos verdes, eu suponho que sofreria maior resistência dentro das 

comunidades. Minha experiência no Complexo do Alemão8 foi determinante para 

comprovar minha hipótese de que o campo de disputas entre quem é “de dentro” ou “de 

fora” pode ser relativizado de acordo com o interesse dos moradores da favela.  

Por conta do trabalho realizado na CUFA e das relações de afeto com algumas 

pessoas que foram meus ex-alunos, fui recebido de braços abertos, pois alguns “locais” 

                                                
7 Saber mais sobre o Grupo Pensar em http://grupopensarcultural.blogspot.com.br/ acessado em 25 de março 
de 2015. 
8 Área vista como quartel general do Comando Vermelho - facção criminosa ligada ao narcotráfico no Estado 
do Rio de Janeiro - e um lugar considerado hostil a quem não pertence à favela. 
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tinham interesse que se desenvolvesse no Complexo do Alemão um trabalho similar ao que 

realizei na CUFA. Em muitos momentos eu ouvia: “o Tiago é nosso! É local!”, como se 

essa frase fosse um passaporte para poder circular pela favela, realizar o trabalho e falar 

por ela. Esse “deslocamento de identidade”, ser ou não ser considerado de favela, vai 

permeando minha trajetória e, refletir sobre esse lugar de fala, se fez fundamental. Em 

2011, ao entrar em contato com o texto “Do Barraco à casa: tempo, espaço e valor(es) em 

uma favela consolidada 9” e participar brevemente de um grupo de estudos capitaneado 

pela autora do texto Mariana Cavalcanti, intensificou-se a vontade de buscar um espaço de 

reflexão sobre esse universo tão complexo das favelas cariocas.  

No processo de amadurecimento da pesquisa, já no mestrado profissional, o texto 

de Mario Grynszpan e Dulce Pandolfi, “Memória de Favelas, em favelas: Favelas do Rio 

de Janeiro e direito a memória.”, foi importante para observar que a concorrência pelo 

lugar de fala sobre as favelas e suas representações, possui longo histórico de disputas. 

Esse texto dos autores mencionados acima e o trecho abaixo em específico, foram 

norteadores para a construção do trabalho. 

 
Durante muito tempo, as favelas se viram prisioneiras das percepções 

formadas sobre elas a partir de fora. Eram principalmente o poder 

público, a mídia, as igrejas, os intelectuais, os partidos e, mais 

recentemente as ONGs que disputavam entre si pela imposição de 

percepções autorizadas sobre as favelas, ainda que agentes internos, 

como escolas de samba e associações de moradores, pudessem também 

estar presentes na concorrência. Porém, à medida que se iam 

consolidando, outras vozes das próprias favelas ganhavam poder 

crescente de reverberação, reivindicando para si a palavra autorizada 

sobre si mesmas. Argumentavam que, por serem das favelas, ou “de 

dentro”, somente elas é que poderiam saber o que as favelas realmente 

eram, o que realmente queriam, o que realmente precisavam, sua 

palavra é que teria autoridade, legitimidade para falar pelas e sobre as 

favelas. 

A oposição entre “de dentro” e “de fora” persiste no debate sobre as 

favelas. Na prática, ela incorpora – e, assim, reproduz, mesmo que 

                                                
9 Ler texto completo em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010269092009000100005&script=sci_arttext 
acessado em 25 de março de 2015. 
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invertendo os sinais – uma outra oposição que, todavia, se vem 

procurando eliminar: entre “favela” e “asfalto”. Além disso, termina por 

conferir à disputa política pela representação das favelas e pelo poder 

de impor representações sobre elas um sentido reificado, físico e 

administrativo. Nessa perspectiva, somente teria legitimidade para falar 

sobre e pelas favelas quem estivesse dentro dos limites objetivos das 

favelas.  Porém, longe de serem regidos, objetivamente demarcados, os 

limites da favela, assim como o que é “de dentro” e o que é “de fora” , 

são relativos, definidos contrastivamente, e resultam justamente das 

lutas em torno da representação das favelas.10 

 
O ser de “dentro” ou de “fora” dos limites da favela são termos que vão permear 

minhas reflexões, afinal, aqueles que se dizem “porta vozes” da favela, se intitulam com 

maior “legitimidade” na medida em que são moradores de favela, ou seja, o indivíduo 

precisa ser “de dentro” dos becos da comunidade. Nesse sentido, quatro ONGs se 

intitularam de “de dentro” das favelas e conseguiram construir um lugar de fala na cidade e 

passaram a ocupar um espaço de diálogo com o poder público, com os veículos de 

comunicação, a academia e de respeito junto à opinião pública como “legítimas” 

representantes de favelas. 

São elas: Nós do Morro, fundado em 1986, na favela do Vidigal, zona sul do Rio, 

possui um trabalho voltado para todas as idades em teatro e audiovisual, seu idealizador e 

coordenador é Guti Fraga, que é natural de Goiânia. E sua instituição formou atores que 

fizeram vários filmes nacionais e pertencem ao cash de elenco da Tv Globo e Record.  

AfroReggae, fundado em 1993, em Vigário Geral, tem como principal liderança 

José Junior, a instituição nasce através de um misto entre a organização de uma festa 

“Rasta Reggae Dancing” e a realização de um jornal chamado “Jornal AfroReggae 

notícias”. Com forte trabalho voltado para música, a instituição lançou grupos como 

“Banda AfroReggae” e “Afro Samba” e hoje possui programas de TV como “Papo de 

Policia” e “Conexões Urbanas” que são exibidos no Multi Show. Atualmente, a instituição 

tem desenvolvido alguns projetos para anteder pessoas egressas do sistema prisional.   

                                                
10 GRYNSZPAN, Mario; PANDOLFI, Dulce Chaves. “Memória de Favelas, em favelas: Favelas do Rio de 
Janeiro e direito a memória.” In: GOMES, Ângela de Castro (Coord). Direitos e Cidadania: Memória, 
politica e cultura. Rio de Janeiro. Ed. FGV, P 65 a 92, 2007. 
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 Observatório de Favelas surge em 2001 como projeto do Instituto de Estudos do 

Trabalho e Sociedade (IETS) e, a partir de 2003, se institui como entidade autônoma e tem 

uma agenda voltada para formação de pesquisadores de origem popular e como uma 

produtora de conhecimentos específicos sobre favelas. A instituição também atua no 

campo da cultura com Museu Bela Maré, Galeria de artes 535 e Imagens do povo, todos 

esses projetos voltados para artes visuais. O Observatório de Favelas tem no seu sócio 

fundador Jaílson de Sousa sua principal referência. 

E por fim a CUFA, a instituição mais polivalente das quatro, com forte atuação no 

Hip Hop, com projetos variados no campo artístico e esportivo. Surge formalmente em 

1999, e entre as quatro instituições foi a que mais se utilizou do audiovisual como 

ferramenta para marcar um lugar de fala na cidade e publicitar suas ações.   

É a partir da CUFA e seus fundadores, o empresário e militante do Hip Hop, Celso 

Athayde (a partir deste ponto faremos referência como Celso) e o rapper Mv Bill (a partir 

deste ponto faremos referência como Bill), e de alguns parceiros da instituição como Luís 

Erlanger11, Cacá Diegues12, Paula Lavigne13 e Rafael Dragaud14, que irei investigar como 

esse conjunto de atores através do audiovisual vão construindo um discurso de 

“legitimidade” da “voz de dentro” e vão consolidando Celso, Bill e a CUFA como “porta 

vozes” da favela através de produtos como: o videoclipe “Soldado do morro” (2000), 

“Falcão – Meninos do Tráfico” (2006) e do curta metragem “Arroz com feijão” episódio 

do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos (2010).  Frutos desse mesmo processo 

histórico também está AfroReggae, Nós do Morro e Observatório de Favelas. Porém, essa 

dissertação se limita em acompanhar a trajetória desses personagens próximos à CUFA e 

que através do envolvimento que tiveram com a criação dos produtos audiovisuais 

mencionados me fez refletir como a militância e o mercado caminham lado a lado e que a 

“voz de dentro”, para além do campo das representações sobre a favela, pode ser também 

um filão de mercado para todos os envolvidos nesse processo, que diz respeito à produção 

cultural para e nas favelas.  

No primeiro capítulo irei refletir como a CUFA e seus fundadores Celso e Bill, 

através do videoclipe “Soldado do Morro”, se inserem numa rede de atores do 

establishment do meio cultural carioca e em conjunto com esses atores estabelecem 

parcerias, inventam um lugar de “porta voz” da favela e buscam legitimar o discurso “de 
                                                
11 Foi entre 2000 e 2013 diretor da central globo de comunicação da Rede Globo de televisão. 
12 Um dos mais importantes cineastas brasileiros. 
13 Empresária bem sucedida do ramo cultural. 
14 Roteirista e diretor da Tv Globo. 
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dentro” com ares de “autoridade”, reiterando a fala de que somente quem é morador de 

favela sabe de fato o que ela necessita. Investigaremos como foram articulados esses 

discursos e a maneira como foram construídos em conjunto com atores “externos” aos 

limites da favela e como esses próprios atores do establishment operaram como uma caixa 

de ressonância, reverberando e legitimando a CUFA como representante das favelas e seus 

fundadores, Celso e Bill, como os “verdadeiros” porta vozes.  

No segundo capítulo vamos discutir o contexto em que foi produzido o 

documentário “Falcão – Meninos do tráfico” e as parcerias que Celso e Bill construíram 

para exibi-lo no programa “Fantástico” da Rede Globo. Faremos também uma análise 

sobre o documentário, buscando entender quem foram seus realizadores e estudando de 

que maneira a execução do “Falcão” na TV Globo alavancou a instituição como uma das 

mais importantes do terceiro setor.  

No terceiro capítulo, o objeto de investigação será o curta metragem “Arroz com 

feijão”, que é um dos episódios do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos. Faremos um 

estudo de como Cacá Diegues articulou as parcerias necessárias para o filme, qual o 

envolvimento e o processo de escolha dos diretores Rodrigo Felha e Cacau Amaral que 

representaram a CUFA no filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos, encerrando com a 

reflexão sobre quem são os “nós mesmos” do subtítulo do filme.   

A dissertação tem o intuito de refletir como o audiovisual foi fundamental para 

constituir a CUFA como uma das instituições de maior renome no terceiro setor. A 

instituição se utilizou de produtos audiovisuais como forte instrumento para publicizar suas 

realizações e ampliar sua rede de parceiros, sejam eles “de dentro” ou “de fora” da favela. 

AfroReggae, Nós do Morro, Observatório de Favelas e a CUFA foram instituições 

protagonistas na construção de um discurso da “voz de dentro”. E a CUFA, objeto dessa 

dissertação, foi umas das instituições que melhor operou no campo da produção cultural, 

publicando livros, realizando shows e festivais, mostras de cinema, gravação de CDs, 

DVDs e filmes. Enfim, criando um filão de mercado onde a rede de atores e parceiros da 

CUFA, seja do “asfalto” e da “favela”, se tornaram bem sucedidos.  
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CAPÍTULO I 

 

 “SOLDADO DO MORRO”: E A CRIAÇÃO DA CUFA. 

 

Esse capítulo pretende refletir sobre como dois dos principais ativistas que militam 

na área do esporte e da cultura em áreas de periferia, Celso Athayde e Mv Bill, criadores 

de uma das instituições sociais de maior renome e capilaridade no Brasil, a CUFA – 

Central Única de Favelas - iniciaram o processo de construção de um discurso que busca 

legitimar-se como autêntico porta voz da favela. Iremos examinar como estes indivíduos 

organizaram um discurso de pertencimento que lhes conferisse maior autoridade sobre a 

produção de conteúdo/sentido em seus territórios de origem. Nossa hipótese é que esses 

atores sociais se utilizaram de narrativas audiovisuais como ferramentas essenciais para 

consolidação de um discurso sobre a favela sob o argumento que, para ser autêntico, 

precisava ser realizado por alguém que pertencesse aos limites geográficos da favela.  

O produto que nos serve como objeto de análise nesse capítulo é o videoclipe 

Soldado do Morro15 que foi lançado em dezembro de 2000. Essa música, que pertence ao 

CD “Traficando Informação”, foi lançada em maio de 2000 pela gravadora Natasha 

Record, e é uma remasterização do CD “Mandando Fechado”, lançado em 1998 pela 

gravadora Zâmbia Fonográfica da qual Celso Athayde, empresário de Mv Bill, era 

representante no Rio de Janeiro. O novo CD, rebatizado de “Traficando Informação”, é 

fruto da parceria entre Celso Athayde e Paula Lavigne16, ex-esposa e sócia de Caetano 

Veloso na gravadora Natasha Record. 

O videoclipe Soldado do Morro possui como tema central o cotidiano vivenciado 

nas favelas, sob a ótica de um jovem traficante interpretado por Mv Bill, que canta em 

primeira pessoa empunhando um fuzil e obteve grande repercussão na mídia, gerando 
                                                
15 A música “Soldado do Morro” é um dos grandes sucessos de Mv Bill. Letra e videoclipe completos em 
http://www.vagalume.com.br/mv-bill/soldado-do-morro.html Acessado em 17 de agosto de 2014. 
16 Paula Lavigne é uma das empresárias mais bem sucedidas da cena cultural no país. Saber mais em 
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771877-quem-tem-medo-de-paula-lavigne.shtml e em  

http://revistatpm.uol.com.br/21/vermelhas/um.htm acessado em 19 de fevereiro de 2015. 
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polêmicas e levando seus realizadores, Celso e Bill, a prestarem esclarecimentos na 

delegacia, sob acusação de apologia ao tráfico. A acusação argumentava que Bill ao gravar 

com traficantes e cantar uma canção que “defendia” criminosos estava sendo conivente e 

fazendo apologia ao tráfico de drogas. Bill que canta em primeira pessoa a visão do jovem 

traficante sobre sua escolha de viver no crime, com reflexões que questiona o todo do 

sistema, inclusive o político quando diz “aquele que pede voto também já matou”, passa 

boa parte do tempo armado ao lado de jovens encapuzados também fortemente armados.  

A repercussão do videoclipe Soldado do Morro foi imediatamente capitaneada pela 

recém-criada CUFA, de modo que Bill se tornou um diplomata da instituição e o legítimo 

“porta voz das favelas”. Paralelamente à exposição de Bill em show e debates, a CUFA 

denunciava as questões problemáticas nas favelas e periferias, ao mesmo tempo em que 

anunciava que a instituição, por ter sido construída “dentro” da favela, seria a mais 

capacitada para realizar a transformação sociocultural de que a favela necessitava.  

A CUFA, em meados dos anos 2000, ainda considerada uma instituição de pequeno 

porte, é colocada em posição de destaque devido às redes que Celso e Bill estavam 

construindo. Devido à repercussão de Soldado do Morro, Celso e Bill foram convidados a 

participar de uma mostra de filmes que tinha como curadora e responsável a professora 

Ivana Bentes17. O evento intitulado A Favela no Cinema18 foi realizado em setembro de 

2001 no Centro Cultural do Banco do Brasil. No segundo dia da mostra foram exibidos o 

filme experimental A Ascensão de Mario, o Pintor (1996) de Arthur Omar19, o 

documentário Funk Rio (1994) de Sérgio Goldenberg20 e os dois videoclipes de Mv Bill 

Soldado do Morro (2000) e Traficando Informação21 (1999). Após a sessão houve um 

debate com Ivana Bentes e Mv Bill. Foi nesse evento que se conheceram pessoalmente e, a 

                                                
17 Ivana Bentes é atualmente Secretária de Diversidade Cultural e Cidadania no Ministério da Cultura. Saiba 
mais http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4791026Z4 acessado 
em 19 de fevereiro de 2015. 
18 Saber mais informações sobre a mostra A favela no Cinema em: 
http://curtaocurta.com.br/noticias/mostra_a_favela_no_cinema_e xibe_raridades_e_ineditos_no_rio-549.html 
Acessado em 28 de fevereiro de 2015.  
19 Saber mais informações sobre Arthur Omar em http://www.arthuromar.com.br/bio.html  Acessado em 28 
de fevereiro de 2015. 
20 Saber mais informações sobre Sergio Goldenberg em  
http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/sergio-goldenberg/  Acessado em 28 de fevereiro de 2015. 
21 Primeiro videoclipe de Mv Bill é intitulado “Traficando Informação” com produção da Conspiração Filmes 
lançado pela gravadora Zâmbia Fonográfica em 1999. No ano seguinte Bill irá remasteriazar o CD 
“Mandando Fechado” e nomeá-lo de “Traficando Informação”. Ver o videoclipe completo em  
https://www.youtube.com/watch?v=gJYZZfGSgo4 Acessado em 15 de agosto de 2014.  
 



 

    20 
 

partir daí, a professora irá se tornar uma das grandes parceiras da CUFA, contribuindo com 

fortalecimento do curso de audiovisual.  

É muito relevante buscar compreender quem está dizendo quem é de “dentro” e 

quem é de “fora” da favela, assim como, a quem interessam esses discursos e como são 

legitimados. A interpretação dos fatos relativos à construção da CUFA como uma 

instituição de favelados parece revelar que os atores sociais reforçam o lugar de fala “de 

dentro” como sendo uma fala com maior poder de autenticidade e autoridade. Por 

conhecerem de perto os problemas da favela, Celso e Bill estavam em permanente diálogo 

com aqueles tidos como “de fora” da favela, como Paula Lavigne e Ivana Bentes. Ao 

mesmo tempo, supõe-se que construíram juntos os discursos de legitimidade dos ditos 

“locais”, o que demonstra que esse discurso que busca a pureza da fala de “dentro” está 

articulado, desde o início, com o stabelichment do meio artístico carioca e, também, com 

professores da academia.   

Deste modo, examinaremos em primeiro lugar, como o contexto social e político do 

início da década de 1990 tornou-se o momento em que o discurso de “porta voz da favela” 

passou a ecoar, não apenas pelas associações de moradores, mas pelas organizações não 

governamentais – ONGs, que começaram a ocupar cada vez mais um lugar de destaque 

como emissor dos anseios da favela, ao mesmo tempo em que a mediação exercida por 

essas organizações passava a obter ressonância em vários setores da sociedade, vindo a 

ocupar um espaço importante nas favelas cariocas. Destaca-se nesse cenário as instituições 

Nós do Morro fundada em 1986, AfroReggae fundada em 1993, CUFA em 1999 e 

Observatório de Favelas em 2001.  

Dentre essas instituições citadas, a CUFA é a que mais se utiliza da linguagem 

audiovisual. Posteriormente, iremos examinar a trajetória de Celso e Bill e como foram 

articulando uma complexa rede de contatos, ao mesmo tempo em que fortaleciam a CUFA. 

Isto foi possível através de produções de eventos culturais e esportivos, publicando livros e 

se utilizando da força social das canções de Bill e da potência do audiovisual, através de 

videoclipes e das produções do curso de audiovisual. É significativo perceber como a 

CUFA explora ao máximo a força da linguagem audiovisual e através dela constrói uma 

série de articulações políticas, culturais e sociais que vão agregando valor em torno do 

curso/núcleo de audiovisual, buscando assim, se legitimar definitivamente como uma 

“autêntica” porta voz das favelas.  
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1.1 – Rio de Janeiro anos de 1990. 

 

O início da última década do século XX foi marcado por vários acontecimentos de 

violência envolvendo policiais, paramilitares e grupos de extermínio. É importante 

compreender que essas chacinas apontam para o fato de que a prática de execução por 

parte da polícia é um herança da ditadura militar, e que outras execuções e torturas já 

aconteciam e acontecem com frequência nas áreas periféricas da cidade com maior volume 

em favelas e também na Baixada Fluminense. Os fatos mais marcantes nesse momento 

foram em 26 de julho de 1990. Onze jovens, cuja maioria residia na favela de Acari, foram 

retirados de um sítio em Suruí, município de Magé no Estado do Rio de Janeiro, por 

pessoas que se diziam policiais militares. Os sequestradores negociaram com Dona 

Laudicena, mãe de um dos jovens, joias e dinheiro pelo resgate, porém os onze jovens 

nunca mais foram encontrados. As mães das vítimas sofreram represálias e ameaças e 

Dona Edméa, mãe de uma das vítimas, foi morta misteriosamente em 1993. O 

desaparecimento desses jovens ficou conhecido como a Chacina de Acari22.  

Em São Paulo, em 02 de outubro de 1992, cento e onze presos foram executados 

por policiais militares no pavilhão 09 da casa de detenção do Complexo Penitenciário de 

Carandiru. Esse episódio foi o mais violento da história das penitenciárias brasileiras e 

ficou mundialmente conhecido como Massacre do Carandiru23.  

No ano seguinte, o Rio de Janeiro voltou a ser destaque na imprensa internacional 

graças a duas chacinas que se tornaram um marco da violência policial na cidade e 

bandeira para luta dos direitos humanos. A primeira delas aconteceu na noite do dia 23 de 

julho, na porta de uma igreja localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. Por volta 

das 23h30min, dois carros pararam nos arredores da igreja e quatro homens armados 

desceram dos veículos e alvejaram vários jovens que dormiam nas calçadas. Dos alvejados, 

oito moradores de rua foram assassinados, sendo dois maiores de idade e seis menores. 

                                                
22Chacina de Acari, saber mais em reportagem do jornal Globo http://oglobo.globo.com/economia/chacina-
de-acari-prescreve-neste-domingo-apos-20-anos-2974920 
acessado em 15/08/2014. 
23 Massacre do Carandiru, saber mais em reportagem do jornal o globo http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013/04/briga-entre-presos-foi-estopim-para-o-massacre-do-carandiru-entenda.html 
o acessado em 16/08/2014. 
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Esses homicídios ficaram conhecidos como a Chacina da Candelária24, que causou grande 

comoção social, além de ampla veiculação nacional e internacional. Pouco mais de um mês 

depois, no dia 28 de agosto do mesmo ano, quatro policiais militares do batalhão de Rocha 

Miranda foram executados por traficantes na Praça Catolé do Rocha, que fica nos arredores 

de Vigário Geral. Há suspeita de que essas execuções foram realizadas por não ter havido 

acordo entre traficantes e policiais sobre os valores do suborno. No dia seguinte, homens 

encapuzados invadiram a favela de Vigário Geral e saíram atirando na população. Vinte e 

um moradores foram assassinados, sendo oito da mesma família. Os crimes ficaram 

conhecidos como a Chacina de Vigário Geral25. Ambas as ações foram atribuídas a grupos 

de extermínio ligados a profissionais da área de segurança pública. Essas chacinas 

obtiveram ampla repercussão dentro e fora do país.  

Execuções e torturas, por mais que fossem práticas já conhecidas, adquiriram nesse 

momento de redemocratização, uma singularidade e uma enorme rejeição por parte da 

opinião pública e dos grandes veículos de comunicação, que deram ampla cobertura para 

esses acontecimentos provocados por policiais e paramilitares.  É nesse contexto que, em 

1993, ONGs como “Viva Rio”26, considerada como uma ONG do asfalto, ou seja “de fora” 

da favela e outra, o “AfroReggae”27, considerada “de dentro” foram criadas com uma 

agenda voltada para atuar na área dos direitos humanos e da cultura como mecanismos de 

transformação social. Simbolicamente, a criação dessas instituições serve como uma 

“resposta” da sociedade civil organizada ao momento de extrema violência vivenciado na 

cidade do Rio de Janeiro. 

É justamente no final dos anos de 1990 que, na periferia do Rio de Janeiro, o ex-

camelô e produtor de baile charme Celso Athayde e o rapper Mv Bill se unem em uma 

parceria que envolve um contrato de agenciamento artístico da carreira de Bill e o 

alinhamento de sua trajetória artística com as ações da recém criada CUFA. É 

importante/relevante notar que a carreira de Bill perpassará ou ganhará notoriedade mais 

pelos projetos sociais da instituição do que apenas pelos hits que o cantor irá lançar. As 

                                                
24 Chacina da Candelária, saber mais em reportagem da Globo News 
https://www.youtube.com/watch?v=V1gBYyzw5_o  acessado em 15/07/2014. 
25 Chacina de Vigário Geral, saber mais em reportagem do Jornal Record 
https://www.youtube.com/watch?v=U-nU1SLs-TA  Acessado em 05/07/2014.  
26 O Viva Rio é uma organização comprometida com a pesquisa, o trabalho de campo e a formulação de 
políticas públicas com o objetivo de promover a cultura de paz e a inclusão social. A instituição foi fundada 
em dezembro de 1993, por representantes de vários setores da sociedade civil, como resposta à crescente 
violência que assolava o Rio de Janeiro. Saber mais http://vivario.org.br/quem-somos-2/ Acessado em 
05/07/2014 Acessado em 05/07/2014. 
27 Afro Reggae é uma instituição fundada em 1993 em Vigário Geral, saber mais em 
http://www.afroreggae.org/nossa-historia/  Acessado em 05/07/2014. 
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primeiras canções de Bill possuem uma narrativa carregada de uma militância e denúncia 

das condições precárias em que vivem os moradores de favela, por exemplo, “Contraste 

social 28” e “Traficando informação 29”. As constantes chacinas executadas por 

paramilitares, as precárias condições de vida dos moradores de favela, a “sedutora” vida no 

crime e a corriqueira truculência policial, serão fonte de inspiração para as letras de Bill. 

Paralelamente às músicas de Bill, Celso começa, através da CUFA, a elaborar projetos 

sociais e a conquistar notoriedade com o lançamento dos videoclipes e os debates em torno 

das condições de vida dos jovens nas favelas.  

No entanto, se Celso e Bill pretendem ser “a voz da favela”, o “megafone” que 

amplia essa voz é a Natasha Records que, através de Paula Lavigne, posiciona o megafone 

junto aos ouvidos dos artistas e formadores de opinião da cidade. A militância das letras de 

Bill, carregadas de teor social e político, se alinha às oportunidades de negócio de um filão 

de mercado que estava em ascensão na década de 1990, com artistas como Nação Zumbi, 

Planet Hemp, Rappa, Racionais Mcs e Gabriel o Pensador. Nesse contexto bastante 

heterogêneo, podemos notar um complexo jogo de situações que coloca no mesmo 

caldeirão: o agenciamento da carreira artística de Bill, a sociedade entre Celso Athayde e a 

produtora Paula Lavigne, a militância no movimento hip hop e os projetos sociais através 

da recém-criada CUFA. Para entender melhor as estratégias desses dois personagens que 

construíram um discurso de pertencimento valorizando a fala de “dentro” e conseguiram 

obter ressonância para fora dos muros da favela, se faz necessário conhecer um pouco mais 

a trajetória de Celso e Bill.  

 

1.2 – A trajetória de Celso Athayde e Mv Bill. 

 

Traçar a trajetória de Mv Bill e Celso Athayde, fundadores da CUFA - Central 

Única das Favelas - é primordial, pois ambos os personagens são indispensáveis para a 

afirmação da CUFA como umas das instituições socioculturais de maior renome no país. 

Para melhor compreender o percurso desses dois personagens negros e oriundos da 

periferia do Rio de Janeiro, é preciso conhecer o contexto social da época, as biografias de 

cada um e o movimento hip hop. 

                                                
28 Ver letra completa em http://www.vagalume.com.br/mv-bill/contraste-social.html acessado em 25 de 
março de 2015.  
29 Ver letra completa em http://www.vagalume.com.br/mv-bill/traficando-informacao.html acessado em 25 
de março de 2015.  
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O movimento hip hop, tanto nos EUA, seu país de origem, como no Brasil, será um 

gênero musical utilizado por jovens para narrar suas dificuldades de vida nas periferias das 

grandes capitais. O desemprego, a truculência policial, o racismo, a miséria e suas 

consequências são os elementos básicos das letras de hip hop. No início de 1990, o Brasil 

passava por uma série de dificuldades econômicas, com altos índices de desemprego, 

superinflação, escândalos de corrupção, atingindo inclusive a presidência da República 

levando ao impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. Soma-se a tudo isso, os 

altos índices de violência no campo e nas capitais.  

Neste cenário, em 1992, na capital paulista, um grupo de rap lança seu segundo CD 

de estúdio intitulado “Escolha seu caminho”, um dos mais aclamados álbuns do grupo 

Racionais Mcs, com letras de forte engajamento social passou a ser uma referência para 

artistas de hip hop em todo país.  

No estado do Rio de Janeiro, o representante comercial do grupo Racionais Mcs e 

responsável pela venda de shows do grupo, é um empreendedor que atende pelo nome de 

Celso Athayde. Celso nasceu em 27 de fevereiro de 1963, na baixada fluminense onde 

morou até os seus sete anos. Até os 16, residiu em algumas favelas, em abrigos e na rua, 

até se instalar na Favela do Sapo, situada na Zona Oeste da cidade, onde foi criado por sua 

mãe e um padrasto, na companhia de um irmão. Por volta de 1995, Celso se torna um dos 

produtores do Baile Charme no Viaduto Negrão de Lima em Madureira. Algum tempo 

depois passa a ser representante da Zâmbia Fonográfica no Rio de Janeiro e passa a vender 

show dos Racionais MCs no Estado. Aproveitando o bom momento comercial do hip hop, 

Celso abre em 1997 uma loja de discos, a Para Raio Music, também em Madureira, bairro 

da Zona Norte, onde vende discos de Rap e artigos de hip hop e é ponto de encontro de 

Djs, B Boys, Mcs e aficionados pelo movimento hip hop da região. Celso, que chegou a ser 

camelô e jogador de futebol, se torna, com o passar do tempo, um personagem importante 

da cena cultural na zona norte do Rio e em 1996 começa a formular com algumas pessoas, 

entre elas o Dj Tr30, conforme relato do próprio Dj, a construção de um partido político. 

Mv Bill, que abria os shows dos Racionais Mcs no Rio de Janeiro, passa a conhecer Celso 

Athayde que era representante do grupo no Estado, conforme mencionado anteriormente. 

Aos poucos Bill e Celso vão se aproximando. 

                                                
30 Dj TR é autor do livro Acorda Hip Hop lançado pela editora Aeroplano em 2007, ele é um dos militantes 
mais influentes do Hip Hop carioca e trabalhou com Mv Bill e Celso Athayde de 1997 a 2000. 
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Mv Bill, que tem em seu registro de identidade o nome de Alex Pereira Barbosa31, 

nasceu em 03 de janeiro de 1974, filho do bombeiro hidráulico Mano Juca e da dona de 

casa Cristina. Nascido e criado na Cidade de Deus, favela da Zona Oeste da cidade, Bill 

relata que começou sua relação com a militância no movimento hip hop ao assistir o filme 

do Spyke Lee “As cores da Violência”32 em 1988. Contudo, Dj TR, que além de DJ é um 

dos personagens mais importantes da cena do hip hop carioca e foi um dos primeiros Djs 

da carreira de Mv Bill. O Dj relata que Bill no início de sua carreira foi apresentado ao hip 

hop por um morador da Cidade de Deus chamado Dom Michel que era conhecido como 

Michel MV (Mensageiro da Verdade). Michel durante algum tempo havia sido punk, mas 

encontrou no hip hop uma expressão artística e um discurso político que lhe trazia maior 

sensação de pertencimento. Será Michel um dos precursores do movimento hip hop na 

Cidade de Deus e uma das pessoas que irá influenciar Mv Bill a entrar no hip hop. Bill, no 

início de sua carreira, também compôs samba enredo, estilo musical que cantava com seu 

pai em uma escola de samba da comunidade. Um de seus primeiros passos no movimento 

hip hop foi ao lado de Michel ao formar um grupo de hip hop chamado Geração Futuro. 

Em 1993, Bill começa sua carreira solo ao participar de uma coletânea de rap chamada 

Tiro Inicial33, com vários artistas. Essa mesma coletânea revelou Gabriel, o Pensador e foi 

a partir dela que Bill decidiu se tornar um rapper. Em uma viagem à São Paulo, Bill e Dj 

Tr  conhecem o grupo Racionais Mcs e após esse encontro eles passam a abrir as 

apresentações do grupo no Rio.  

A publicação CUFA – Dez anos – Fazendo do Nosso Jeito (2011), relata que, a 

partir de 1996, começou a se estruturar um coletivo de jovens que anos depois seria 

constituída como CUFA. A instituição criada por Celso e Bill, no princípio não possuía 

uma agenda bem definida. Entre 1996 e 1998, vários jovens, na maioria Mcs e pessoas 

ligadas ao hip hop, se encontravam às quartas-feiras, de 19h às 22h horas, na loja Para 

Raio Music e discutiam quais os caminhos possíveis para dar visibilidade ao movimento 

hip hop e como conseguir alavancar suas próprias carreiras, embora o discurso “oficial” 

sempre fosse de fazer a revolução social através do hip hop. Nessas reuniões eram 

escolhidas as formas de atuação da instituição e suas estratégias. Muitos desses jovens 

participavam por acreditarem que teriam seus CDs gravados, outros porque conseguiriam 

                                                
31 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag.58. 
32 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag.58. 
33 Música de Mv Bill e Gabriel Pensador no primeiro trabalho solo de Rap de Bill, na coletânea chamada 
“Tiro Inicial” ouvir em https://www.youtube.com/watch?v=IBuLNycaqi0. Acessado em 17 de agosto de 
2014.  
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tintas para grafitar. Na verdade, vários motivos levavam esses jovens a se reunirem, a 

maioria vinha de várias regiões da cidade para se encontrar em Madureira e discutir 

qualquer assunto. Esses encontros duravam horas e não necessariamente tinham um tema 

ou um objetivo que não fosse se encontrar e desabafar coletivamente seus anseios. No 

primeiro momento, a tentativa foi a criação de um partido político. Celso relata esse 

momento de fundação da instituição no livro de 10 anos da CUFA, dessa maneira: 
 
A maioria dos participantes nesse primeiro momento pertencia ao 

hip hop, era em geral formada pela nata dos rejeitados, o que era 

grave se levarmos em consideração que na época o próprio hip hop 

já era a imagem da rejeição e os que formavam a base da CUFA 

eram os excluídos do berço da exclusão, mas era esse o desafio que 

começava a ser desenhado, recuperar os irrecuperáveis34.  

 

1.3 – A criação da Central Única das Favelas (CUFA). 

 

Em 1998, de maneira informal, foi criada a CUFA – Central Única das Favelas, em 

uma sala de aula emprestada do curso Somar, um pré-vestibular que ficava próximo à loja 

Para Raio Music no bairro de Madureira. Os primeiros encontros aconteciam aos sábados, 

de 9h às 18h e, mais tarde, receberam a denominação de “Fórum permanente da CUFA”. 

Sua fundação formal se dá em 1999 e conta como principais lideranças Celso Athayde e 

Mv Bill. Juntos, eles lançam o primeiro videoclipe intitulado Traficando Informação, com 

produção da Conspiração Filmes, direção de Kátia Lund e Breno Silveira, roteiro de Bile, 

Kátia Lund e Breno Silveira, fotografia de Dudu Miranda e Breno Silveira e edição de 

Marcola. Esse videoclipe fazia parte da divulgação do CD “Mandando Fechado”, lançado 

pela Zâmbia Fonográfica, como citado anteriormente. Em 1999, Celso e Bill conheceram 

Paula Lavigne, produtora e esposa de Caetano Veloso. Juntos, remasterizaram o CD 

“Mandando Fechado” e o relançaram com o título de “Traficando Informação” em maio de 

2000. O novo CD é lançado pela Natasha Records, que tem o casal Paula e Caetano como 

seus proprietários, conforme mencionado previamente. Nesse novo projeto incluem mais 

                                                
34 Para saber mais sobre o relato de Celso Athayde sobre a criação da CUFA, ver mais em ATHAYDE. 
Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag.10. 
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três faixas no CD, intituladas: De Homem para homem, Sem esquecer as favelas e Soldado 

do Morro.  

Em dezembro de 2000, Celso realizou uma ação chamada Estação F 35. Essa 

designação é a abreviação de Estação Favela, evento que consiste em shows realizados em 

favelas, nos quais Mv Bill era o anfitrião. A primeira Estação F aconteceu logo após a 

polêmica do videoclipe Soldado do Morro, e Bill recebeu artistas como Caetano Veloso, 

Djavan, Dudu Nobre e Cidade Negra em seus shows. Ainda nos anos 2000, Celso e Bill 

realizaram, através da CUFA, a primeira edição do Festival Hutuz 36, um festival de 

celebração da cultura hip hop que se tornaria um dos mais respeitados do gênero na 

América Latina. Teve como palco o Teatro Carlos Gomes no centro do Rio e, 

posteriormente, o Canecão, extinta casa de espetáculos da zona sul carioca.   

Paralelo à criação da Central Única das Favelas, Celso e Bill tinham como meta 

fundar um partido político que seria pautado pelas questões raciais. Durante quatro anos, 

Celso e Bill colheram assinaturas para fundação do partido nas reuniões em Madureira e 

nos shows de Mv Bill, enquanto divulgavam seus trabalhos. Essa estratégia permitiu que 

em 08 de maio de 2001 fosse lançado o Partido Popular Poder para Maioria 

(PPPOMAR)37, com mais de 50.000 assinaturas. Na reportagem de lançamento do partido, 

Celso chega a declarar que “O dia que entrar um branco eu saio” 38. Mas Celso, no mesmo 

período, estabelecia parcerias no campo empresarial com a Natasha Records de Paula 

Lavigne que é branca e de classe média.  Apesar do número expressivo de assinaturas, o 

coletivo à frente do PPPOMAR não possuía ferramentas técnicas, conceituais e financeiras 

a contento para a criação do partido. Devido a essas dificuldades e por não terem 

conseguido ressonância alguma na sociedade, o partido político para negros de Celso 

Athayde e Mv Bill não obtém o resultado esperado e encerram-se as articulações para a sua 

manutenção. 

Mesmo após o fim do partido, e posteriormente, da falência da loja de rap Para 

Raio Music, Celso e Bill permaneciam ocupando um espaço de destaque. A repercussão 
                                                
35 Para saber mais sobre Estação F ver mais em ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de 
Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pág. 62. 
36 Hutuz é um Festival de Hip Hop criado por Celso Athayde. A partir de 2000 foram realizadas dez edições e 
esse projeto teria vários desdobramentos. Mv Bill foi premiado por melhor álbum, música e artista do ano na 
2° edição. Saber mais em ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 
2011. Página 59. 
37 GAMA, Antônia. Fazendo do Nosso Jeito _ O audiovisual a serviço da ressiginificação da favela, pg 44 e 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0605200125.htm acessado em 17/07/2014. 
38 Essa citação foi encontrada em reportagem na folha UOL 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0605200125.htm Acessado em 10 de julho de 2014. 
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midiática do videoclipe Soldado do Morro e as articulações com a elite cultural para 

realização dos shows da Estação F aproximou mais artistas e acadêmicos quando, ainda 

em 2001, Celso e Mv Bill conheceram a professora de comunicação da UFRJ Ivana 

Bentes. No evento intitulado “Favela no Cinema”, no Centro Cultural do Banco do Brasil 

(CCBB), Bentes se tornou uma das grandes parceiras da CUFA e, tempos depois, se torna 

responsável pela parceria entre a Escola de Comunicação da UFRJ e a CUFA. O debate no 

CCBB, que teve os videoclipes Soldado do Morro e Traficando Informação como assunto, 

além de Mv Bill ao lado de Ivana Bentes como um dos debatedores, revela a importância 

que o tema começava a ocupar. Também em 2001 o videoclipe Soldado do Morro venceu 

na categoria rap na MTV, um dos mais conceituados prêmios de televisão da época. 

Interessante observar que, embora a CUFA fosse recente, à exposição de Mv Bill em 

função dos videoclipes e a realização dos primeiros projetos da instituição, projetam a 

CUFA como uma interlocutora estratégica entre a favela e os “artistas do asfalto”, através 

da Estação F, e a CUFA com tal visibilidade, passa cada vez mais a ter dialogo com o 

poder público. O Fórum Permanente da CUFA, a criação do curso de audiovisual e o 

Hutuz Festival também contribuem para ocupar um lugar de destaque na cidade. É preciso 

que tenhamos o entendimento que nesse mesmo contexto está o AfroReggae que, em 

agosto de 2001, realizou o Conexões Urbanas39, que foram shows gratuitos em favelas, o 

grupo Nós do Morro  preparava grande parte do elenco para o filme Cidade de Deus 

(2002). Essas instituições, cada uma com suas agendas específicas, AfroReggae (direitos 

humanos e música), CUFA (hip hop), Nós do Morro (teatro) vão 

conquistando/consolidando um papel importante que as torna uma opção de solução para 

os jovens de favela através de seus projetos e, também, como porta voz dos anseios dos 

moradores de favelas. Celso e Bill são personagens importantes, onde Bill com suas letras 

e videoclipes denunciava os problemas da favela e, com os projetos da CUFA, aponta 

possíveis caminhos de melhora para a condição de vida da juventude. 

 

1.4 – A complexa rede CUFA e a busca por legitimidade. 

 

Embora a favela já fosse retratada em sambas por moradores locais, a geração do 

hip hop carioca, que se inspirava no Racionais Mcs, ainda não havia conseguido alcance 

midiático em seus “gritos de protesto”. Com o videoclipe Soldado do Morro, Mv Bill 

                                                
39 Essa citação foi encontrada em reportagem na folha UOL 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0605200125.htm Acessado em 10 de julho de 2014. 
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mostrou outro lado dessa guerrilha cotidiana entre traficantes e policiais. Em suas letras, 

Bill questionava o Estado com seu poder de polícia invadindo e executando jovens negros 

de favela e uma mídia conivente com a chacina que ocorria diariamente nas periferias.  

Esteticamente, embora o videoclipe apresente um material com ares de caseiro, é 

uma composição harmônica entre fotografia e edição. Logo no início do vídeo, Bill se 

apresenta como jornalista e diz seu nome de batismo, Alex Pereira Barbosa, ao ser 

questionado sobre quem são os culpados pela guerrilha urbana na Cidade de Deus, como se 

estivesse realizando uma matéria de jornal. Ao fundo, jovens “brincam” simulando uma 

“boca de fumo”40, um deles recebe de um homem “da boca” um fuzil de madeira e sai 

correndo pela favela, a sequência de planos acompanhando o jovem correndo com fuzil 

demonstra conhecimento técnico profissional da linguagem audiovisual, já que a sequência 

de planos é realizada em vários becos e em nenhum momento se quebra o eixo da 

câmera.41 Em seguida, numa montagem de planos, é realizada uma passagem de tempo 

entre o jovem com um fuzil de brinquedo para Mv Bill com um fuzil verdadeiro cantando a 

música. As imagens revelam Bill cantando em vários locais como: presídio, porta do 

colégio e outros locais dentro da favela; na maioria das vezes Bill canta cercado de jovens 

encapuzados fortemente armados, sempre olhando para câmera com um olhar intimidador. 

A quantidade de locações revela que o videoclipe teve uma complexa produção. Embora a 

montagem do clipe seja dinâmica, com vários planos em distintas locações, o que se almeja 

é um olhar documental retratando o cotidiano da Cidade de Deus. O videoclipe intercala 

fotos que retratam várias facetas da guerra, onde hora aparecem pessoas mortas e em 

seguida imagens de policiais, alternando com imagens de Bill e de jovens armados. As 

imagens finais do videoclipe buscam sensibilizar o espectador, fazendo um contraponto 

entre o refrão que diz: “Feio e esperto com cara de mau, a sociedade me fez mais um 

marginal, eu tenho uma nove e uma HK com ódio na veia pronto para atirar”, com crianças 

sorrindo, brincando e em outros momentos interagindo com a câmera, reforçando a 

                                                
40 Boca de Fumo é o local onde se vende a droga. 
41 Eixo (quebra de). Distingue-se eixo visual da câmera de eixo dramático. O eixo visual é o próprio eixo 
geométrico da pirâmide, a direção para a qual a câmera está apontada. O eixo dramático, estabelecido pela 
relação entre dois personagens que se olham frente a frente, por exemplo, é fundamental para situar o 
espectador espacialmente. A quebra de eixo, nome que se dá ao salto do ponto-de-vista de um lado para o 
outro do eixo dramático, pode confundi-lo, portanto deve ser usada com cuidado. Equivale a mudar 
repentinamente a câmera que transmite um jogo de futebol para o outro lado do campo: o torcedor que assiste 
pela TV pode pensar que um gol marcado foi contra, pois não sabe mais para qual lado joga cada time. Saber 
mais informações sobre glossário audiovisual em: http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-
categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual Acessado em agosto de 2014.   
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mensagem de que ninguém nasce bandido, mas que o contexto e as situações onde esses 

jovens são expostos podem contribuir para que ele ingresse na vida do crime.   

Bill propõe com “Soldado do Morro” um novo olhar sobre os jovens traficantes, 

que o senso comum deixe de enxergá-los somente como vilões, mas que insiram esses 

jovens no contexto sócio econômico da cidade, onde vivem na precariedade e sem 

perspectivas de vida. Parte da letra que revela essa posição:  
 

Arruma um emprego, tenho um filho pequeno seu doutor 

Fila grande eu e mais trezentos 

Depois de muito tempo sem vaga no momento 

A mesma história todo dia é foda 

É isso tudo que gera revolta 

Me deixou desnorteado mais um maluco armado 

To ligado bolado quem é o culpado 

Que fabrica a guerra e nunca morre por ela 

Distribui a droga que destrói a favela 

Fazendo dinheiro com a nossa realidade 

Me deixaram entre o crime e a necessidade 42 

 
A música de Mv Bill buscou trazer a atenção sobre um novo ponto de vista onde 

geralmente a opinião pública criminaliza os jovens traficantes como bandidos. O que Bill 

propõe, com “Soldado do Morro”, é contextualizar esse jovem de favela em um ambiente 

sem as condições mínimas de cidadania, onde o crime passa a ser uma opção de vida. A 

letra da canção, o videoclipe e as performances de Bill em seus shows, sob o ponto de vista 

desse trabalho, inicia um lugar de fala de Mv Bill na cidade como um dos porta-vozes mais 

influentes das favelas cariocas. 

Importa-nos examinarmos também a relação entre os dois videoclipes do mesmo 

artista, com temática idêntica, e a sua recepção de maneira tão diversa pela opinião 

pública. Essa diferença colabora para compreendermos, num jogo de erro e acerto, como 

foi sendo construída a “fala de dentro”, respaldada pela rede de parceiros da CUFA, 

costurada por Celso e Bill. No primeiro videoclipe Traficando Informação, lançado em 

1999, como mencionado anteriormente, Bill e Celso haviam conseguido recursos 

financeiros graças às apresentações que Bill realizava abrindo os shows dos Racionais 
                                                
42 Ver letra completa da música “Soldado do Morro” em http://www.vagalume.com.br/mv-bill/soldado-do-
morro.html acessado em 10 de fevereiro de 2015.  
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Mcs. Para dirigir o videoclipe, procuraram a diretora Kátia Lund. Kátia fechou o contrato 

de dirigir o clipe por um valor abaixo do preço de mercado, pois ela tinha interesse em 

dirigir videoclipes e ainda não havia tido essa experiência. Foi Kátia Lund que acionou sua 

rede na Conspiração Filmes para produzir o clipe. As imagens aéreas foram cedidas por 

João Moreira Salles43, imagens que ele havia utilizado no filme Notícias de uma guerra 

particular44 (1999). O Dj Tr, que trabalhava com Bill conheceu Salles durante as filmagens 

do documentário no Santa Marta e o mesmo Dj pediu as imagens ao documentarista para 

que fossem aproveitas no clipe de Bill. 

Traficando Informação assim como Soldado do Morro possui a mesma temática, 

relatando através da letra e de imagens, jovens armados e a sedutora vida no tráfico, assim 

como  a exclusão social. Todavia, o videoclipe Soldado do Morro, foi a música de trabalho 

do CD “Traficando Informação”, lançado pela Natasha Records de Paula Lavigne em 

2000, como já mencionado. A diferença é que ele foi lançado como se fosse um projeto 

realizado apenas por Celso e Bill. Embora eles sejam protagonistas nessa cena, o 

videoclipe não é um produto “puramente da favela” como fora veiculado, já que, em 

conjunto com Celso, havia outros diretores do mercado audiovisual que são: Roberto T. 

Oliveira, João Wainer e Lula Maluf da produtora Sindicato Filmes45. No entanto, apenas os 

dois, Celso e Bill, foram prestar depoimento na delegacia quando tiveram que responder 

por apologia ao tráfico. Após as acusações de apologia ao tráfico, os autores do videoclipe 

já estavam suficientemente inseridos em uma rede influente da cidade, constituída por 

vários formadores de opinião e artistas consagrados como Caetano Veloso, Gilberto Gil e 

Djavan. Essa rede foi acionada e sai em defesa de Celso e Bill no momento em que 

estavam sendo acusados. Contudo, as polêmicas em torno de Soldado do Morro não 

ficaram apenas restritas ao videoclipe. No livro Acorda Hip Hop (2007), do Dj TR, ele 

descreve uma performance memorável e polêmica de Mv Bill no Free Jazz Festival46 onde 

Bill sai ovacionado do festival ao interpretar a música Soldado do Morro.  
 

                                                
43 João Moreira Salles é um dos cineastas mais conceituados do país, saber mais sobre em 
http://educacao.uol.com.br/biografias/joao-moreira-salles.jhtm Acessado em 28 de fevereiro de 2014. 
44  O filme Notícias de uma guerra particular foi dirigido por João Moreira Salles e por Katia Lund, a 
produção é de 1998 e tem como foco principal retratar  o cotidiano da guerra entre traficantes e policiais no 
morro Dona Marta.  
45  Ver lista de filmes da produtora Sindicato Paralelo em : 
https://www.youtube.com/user/sindicatoparalelo/videos Acessado em 12 de fevereiro de 2014. 
46 Free Jazz Festival é um festival de música que teve 16 edições entre 1985 e 2001. Saber mais em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Free_Jazz_Festival. Acessado em 14 de fevereiro de 2015. 
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Soldado do Morro se torna a trilha sonora da consagração do rapper 

no palco do Free Jazz Festival, na mesma noite em que o grupo 

americano The Roots se apresenta. Bill revela em um discurso 

contundente a realidade das favelas cariocas, seguido de uma 

encenação teatral durante a execução da faixa, onde ele retirou sua 

camisa, acompanhado por um gesto de toda a banda, e apresentou 

em sua cintura uma pistola 9mm caracterizando a figura de um 

traficante, finalizando a apresentação com a entrega de sua arma em 

troca do microfone, tendo como desfecho o gesto que simboliza a 

pomba branca da paz (mãos intercaladas ao alto do peito) 

interpretada por ele e todos os músicos. Tal encenação provocou o 

delírio do público presente e uma grande repercussão por toda a 

mídia, mesmo que alguns da imprensa tenham tentado distorcer os 

fatos.47 

 

O videoclipe Soldado do Morro é o grande marco inicial para a carreira artística de 

Mv Bill, iniciando o processo de “fala de dentro” via CUFA, operada por Celso Athayde. 

O rapper da Cidade de Deus interpretou dois papéis, o de jornalista e o de traficante, 

empunhando um fuzil e encarando a câmera enquanto canta a música. A letra com forte 

teor social, interpretada por um rapper negro e oriundo da Cidade de Deus, ilustrada por 

imagens reais de um cotidiano violento, numa estética documental, serve como um retrato 

de uma parcela da sociedade ignorada por grande parte do poder público. Embora o Rappa 

já cantasse em suas canções a guerra entre policiais e traficantes desde o início da década 

de noventa, e o Planet Hemp abordasse a questão do narcotráfico com a legalização da 

maconha, nenhuma dessas experiências teve a força do videoclipe Soldado do Morro, que 

apresenta uma quantidade de personagens fortemente armados, um rapper negro armado 

narrando em primeira pessoa a visão de um traficante e um Rio de Janeiro exposto em suas 

entranhas mais esquecidas da zona oeste da cidade. Esse conjunto de fatores dá forma, 

conteúdo e redes para lançar Mv Bill, Celso Athayde e a CUFA como novos emissores das 

vontades e necessidades das favelas cariocas. Lembrando que não são os únicos a ocupar 

esse lugar de “porta voz”, mas estavam entre os mais articulados com stabelichment 

artístico carioca.  

                                                
47 LEAL, Sergio José de Machado. (Dj Tr ) Acorda Hip Hop. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007. pg 202. 
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Mas foi um filme de repercussão internacional, lançado em 2002, que provocou 

novos debates sobre produção de conteúdo/sentido sobre as favelas. Mv Bill irá, mais uma 

vez, para o centro dos debates. Essas discussões aconteceram em torno do aclamado filme 

“Cidade de Deus”48, proporcionando o contraponto perfeito para endossar as ações da 

CUFA. O filme foi premiado em vários festivais de cinema dentro e fora do país, ganhando 

repercussão internacional e colocando a favela Cidade de Deus e o narcotráfico em pauta 

de discussão e reflexão. O filme de Meirelles e Lund foi inspirado no livro do escritor 

nascido e criado na Cidade de Deus, Paulo Lins. Mv Bill foi o primeiro a fazer duras 

críticas ao filme, em uma publicação intitulada A bomba vai explodir? no portal Viva 

Favela,  administrado pela ONG Viva Rio. Em sua crítica, Bill afirmava que o filme 

apenas serviu para estigmatizar mais os jovens de favela. Segue abaixo: 

 
Aviso: vou colocar todo mundo na bola. O mundo inteiro vai saber 

que esse filme não trouxe nada de bom para a favela, nem benefício 

social, nem moral, nenhum benefício humano. O mundo vai saber 

que eles exploraram a imagem das crianças daqui da CDD. O que 

vemos é que o tamanho do estigma que elas vão ter que carregar pela 

vida só aumentou, só cresceu com esse filme. Estereotiparam nossa 

gente e não deram nada em troca para essas pessoas. Pior, 

estereotiparam como ficção e venderam como verdade 49. 

 
Meirelles lançou uma nota50 se defendendo das críticas. Entre seus argumentos ele 

diz que o filme foi baseado no livro escrito por um ex-morador da Cidade de Deus, e que 

fez um filme e não um projeto social. No cerne da polêmica, o antropólogo Hermano 

Vianna citado por Mv Bill, acabou fazendo o papel de mediador entre as partes e também 

lançou uma nota51 com o intuito de acionar o poder público e encerrar a polêmica. No 

                                                
48 O filme Cidade de Deus de Fernando Meirelles e Kátia Lund foi lançando em 2002 e ganhou prêmios em 
vários festivais internacionais, o filme foi sucesso de público no Brasil e um dos filmes brasileiros mais 
vistos no exterior tornando a favela da Cidade de Deus conhecida mundialmente. Saber mais em 
http://globofilmes.globo.com/CidadedeDeus/ acessado em 20 de agosto de 2014. 
49. Ler crítica de Mv Bill completa em http://cliquemusic.uol.com.br/materias/ver/mv-bill-e-a-polemica-com--
i-cidade-de-deus--i- Acessado em 20 de agosto de 2014. 
50Ver nota completa de Meirelles em http://www.terra.com.br/cinema/noticias/2003/01/22/001.htm 
 Acessado em 25 de agosto de 2014. E ver também entrevista do portal Viva Favela onde Meirelles rebate 
críticas de Mv Bill.  
http://acervo.vivafavela.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=23774&sid=87&from_info_ind
ex=1611 Acessado em 25 de agosto de 2014. 
51 Ler nota de Hermano Vianna sobre a polêmica do filme Cidade de Deus em 
http://www.terra.com.br/cinema/noticias/2003/01/22/001.htm  Acessado em 25 de agosto de 2014. 
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campo acadêmico, as discussões em torno do filme se acirram com o texto publicado por 

Ivana Bentes em Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e 

cosmética da fome, no qual Bentes criticou o filme de Meirelles. 

 

“Uma arma na mão e uma ideia na cabeça”, brinca um personagem. 

Cidade de Deus é um filme-sintoma da reiteração de um prognóstico 

social sinistro: o espetáculo consumível dos pobres se matando entre 

si. É claro que os discursos “descritivos” sobre pobreza (no cinema, 

TV, vídeo) podem funcionar tanto como reforço dos estereótipos 

quanto abertura para uma discussão mais ampla social entre si. Esse 

talvez seja o viés político, extracinematográfico que o filme pode 

provocar. Já a narrativa nos remete frequentemente para uma 

sensação já experimentada no filme de ação hollywoodiano, o 

“Turismo no Inferno” em que as favelas surgem não como um 

“museu da miséria”, mas novos campos de concentração e horrores. 

O cinema do massacre dos pobres nos prepara para o massacre 

real52. 

 

Bentes é uma voz que emana da academia com ares de militância, ganhando certa 

visibilidade com a narrativa de que os novos emissários vindos da periferia produzem um 

novo discurso e uma nova forma de fazer política, e faz uma série de elogios à Bill e à 

CUFA. Nesse artigo, Bentes afirma claramente o papel significativo desses novos 

emissores do discurso sobre as favelas e endossa em seu texto a polarização entre o filme 

Cidade de Deus e Mv Bill/CUFA, criticando ferozmente Meirelles e valorizando Bill e 

Celso.  
 

Da moda ao ativismo, da “atitude” à música e ao discurso político, 

vemos emergir novos sujeitos do discurso, que saem dos territórios 

reais, morros, periferias, guetos e ascendem à esfera midiática, 

trazendo o germe de um discurso político renovado, fora das 

instituições tradicionais: o Estado, o partido, o sindicato, o 

                                                
52 BENTES, Ivana. Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome. 
Rev.Alceu. Rio de Janeiro, vol. 8, n.15, p 253, Jul/ dez 2007. 
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movimento estudantil, etc. e próximos da cultura urbana jovem: 

música, show, TV, internet, moda. 

MV Bill é apenas um dos representantes desse novo discurso, de uma 

militância midiática que pode até lançar mão das formas mais 

tradicionais de fazer política, mas não se reduz a ela. No seu caso, 

concilia a música com a constituição de um coletivo de produção 

audiovisual, a CUFA (Central Única das Favelas)53. 
 

Embora o partido político de negros não tenha se consolidado, a questão racial é 

uma agenda importante dentro da CUFA. Há uma premissa na instituição que se baseia no 

princípio de que pessoas negras ocupem funções em todos os departamentos, 

independentemente de sua qualificação. De certa maneira essa postura justificava o lema 

“Fazendo do nosso jeito”, e a instituição sempre se colocou publicamente quanto às 

políticas voltadas às questões raciais.  

Interessante observar como alguns fatores foram essenciais para fazer com que a 

instituição de Celso e Bill, em tão pouco tempo, se tornasse uma das mais conhecidas e 

reconhecidas no país. O nome da ONG, Central Única das Favelas (CUFA) se remete 

facilmente à Central Única dos Trabalhadores (CUT). Outro fator seria o número 

expressivo de assinaturas que haviam conseguido para a fundação do partido, revelando 

um forte poder de mobilização. Soma-se a esses fatores a parceria bem sucedida com a 

produtora Paula Lavigne. Essas articulações colocaram a CUFA em uma posição 

diferenciada em relação às demais instituições do terceiro setor. E se por um lado a criação 

do partido encontrou dificuldades, por outro, a criação de uma ONG intitulada como a 

Central Única das Favelas foi extremamente aceita.  

O impacto da criação da CUFA pode ser mensurável na medida em que artistas 

como Cacá Diegues54, um dos cineastas mais respeitados do cinema nacional, ou 

formadores de opinião, como Luiz Eduardo Soares55, passaram a fazer parte da cartela de 

parceiros da CUFA em tão pouco tempo de instituição. Luiz Eduardo Soares, por exemplo, 

é um antropólogo, cientista social e escritor, um dos maiores especialistas em segurança 

                                                
53 BENTES, Ivana. Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e cosmética da fome. 
Rev.Alceu. Rio de Janeiro, vol. 8, n.15, p 253, Jul/ dez 2007. 
54Cacá Diegues é um dos cineastas mais renomados do país. Saber  mais em 
http://www.carlosdiegues.com.br/  acessado em 19/07/2014. 
55 Luiz Eduardo Soares é um dos maiores especialistas em segurança do país. Saber mais em 
http://www.luizeduardosoares.com/ acessado em 18/07/2014. 
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pública do país, foi secretário nacional de segurança no primeiro ano do governo Lula, foi 

coordenador de segurança, justiça e cidadania do Estado do Rio de Janeiro na gestão do 

governo de Antony Garotinho e secretário municipal de valorização da vida e prevenção da 

violência em Nova Iguaçu na gestão Lindberg Farias. Luiz Eduardo conheceu a CUFA 

devido à repercussão em torno do videoclipe Soldado do Morro, ainda que nessa época ele 

estivesse morando nos Estados Unidos. Já Cacá Diegues, conhece Celso e Bill por 

intermédio de Paula Lavigne.  

A aceitação da CUFA por amplos setores pode ser confirmada por uma de suas 

primeiras ações oficiais, realizada na Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro, que contou com a presença de Cacá Diegues e de Luiz Eduardo Soares. No 

princípio, a única ação da CUFA, em Madureira, eram os encontros dos jovens que 

pertenciam ao movimento hip hop, e posteriormente, das pessoas que não necessariamente 

eram do hip hop, mas se interessavam pelas discussões. Em um dos encontros intitulados 

“Fóruns permanentes da CUFA”, Cacá Diegues fez uma palestra sobre cinema novo56. A 

palestra de Cacá provocou o grupo que decidiu que, a partir daquele momento, teria um 

curso de audiovisual57. Celso relata, na publicação de 10 anos da instituição, que essa é a 

primeira ação concreta da CUFA e que a partir desse momento, o audiovisual58 se tornaria 

uma ação fundamental da instituição.  

 
Ao terminar o nosso encontro não tínhamos dúvidas, o próximo 

passo seria criar o nosso curso e formar pessoas aqui, não para 

reproduzir a lógica do Cacá ou de qualquer outro cineasta, porque 

apesar se fazermos questão de usufruir de suas companhias e 

conhecimento, nosso desejo era imediatamente construir nossas mais 

variadas formas de expressão.  

Começava ali nosso primeiro dilema, pois queríamos ser os 

revolucionários e não queríamos conviver com ninguém que não 

                                                
56 Cinema novo é um movimento de cinema brasileiro, influenciado pelo Neorrealismo italiano e pela 
“Nouvelle Vague” francesa, com grande repercussão internacional.  
57 Para saber mais sobre o curso de audiovisual da CUFA, ver também Antônia Gama autora da dissertação 
de mestrado em ciências sociais pela PUC – Pontifica Universidade Católica “Fazendo do Nosso Jeito”: O 
audiovisual a serviço da “ressignificação da Favela” pag 61-63. 
58 O curso de audiovisual é uma das principais ações da CUFA. Saber mais em http://cufa.org.br/cufa-10-
anos/ acessado em 15/07/2014 ou em ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. 
Ed. Daijo. 2011. Pág. 12. 
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fosse da favela, ao mesmo tempo a favela não tinha o conhecimento 

e a técnica que precisávamos para construir nossa identidade 

audiovisual.  

Chegamos então a conclusão que hoje norteia a nossa instituição, 

passamos a interagir ao máximo com o “homem do asfalto”, 

passamos a crer que a forma mais eficaz de integrar as pessoas 

socialmente é através da convivência, da comunicação social, desde 

que essa relação não prostitua nossos objetivos e desde que se tenha 

a noção exata de que essa integração social interfere na vida dos dois 

lados da sociedade.59 

 

Não se pode deixar de comparar a mudança de comportamento entre a declaração 

de Celso em 2001, relativa à entrada de brancos no partido que ele buscava fundar, com a 

declaração em seu livro da CUFA sobre a participação dos “homens do asfalto” como peça 

chave na construção/consolidação de sua instituição. Nesse sentido, o curso de audiovisual 

da CUFA foi uma das ações que mais agregou parceiros do asfalto para a instituição e 

colaborou com a consolidação do “discurso de dentro” mesmo que esse processo estivesse 

o tempo todo estabelecendo trocas entre atores dos dois universos favela/asfalto. 

 

1.5- A criação do curso de audiovisual e a consolidação do discurso “de dentro”. 

 

A CUFA desde muito cedo entendeu que o audiovisual era uma ferramenta 

fundamental para expressar seus conceitos e publicizar suas realizações, e foi através desta 

ferramenta que ela se tornou a grande instituição que é hoje. O curso de audiovisual teve 

início em 2001 na Favela Cinco Bocas, em Brás de Pina, Zona Norte da cidade. O grupo 

interessado tinha cerca de 25 pessoas e o seu responsável era o diretor de fotografia Miguel 

Vassy. Cacá Diegues foi o responsável por mediar a relação da CUFA com vários outros 

profissionais da área cultural. Foi Cacá que, para o primeiro encontro sobre o curso de 

audiovisual, convidou os profissionais que seriam intitulados de professores/consultores: 

Rafael Dragaud60, Ivana Bentes, José Carlos Avellar61, Adriana Rattes62, entre outros, no 

                                                
59 Para saber mais sobre o relato de Celso Athayde sobre o curso de audiovisual ver mais em ATHAYDE. 
Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pág. 135. 
60 Rafael Dragaud é roteirista e diretor de Tv na Rede Globo de televisão, além de ser co-diretor com Cacá 
Diegues no filme “Nenhum Motivo Explica a Guerra” sobre a instituição Afro Reggae e é considerado um 
dos fundadores do curso de audiovisual da CUFA.  
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qual se destacariam futuramente como frutos desse primeiro processo de formação: 

Anderson Quak (Produtor e diretor), Rodrigo Felha (Direção) e Nega Gizza (Produção e 

apresentadora). 

Em 2002, os encontros do grupo se transferem para Madureira, na sede da CUFA. 

Em 2004, o curso de audiovisual foi apelidado de CAV e teve a sua aula inaugural com 

Cacá Diegues, numa sala emprestada em Madureira. No mesmo ano, Cacá trouxe novos 

professores para o curso, tais como: Joel Zito63, João Moreira Salles64, Eduardo Coutinho65 

e Sílvio Tendler66. Por outro lado, alguns alunos passam a estagiar na produtora Luz 

Mágica, de Cacá Diegues. Em 2005 o curso passa a ser realizado na favela da Zona Oeste 

e a turma contava com 96 alunos. Dessa turma, quatro alunos vão estagiar no filme de 

Cacá Diegues, O Maior Amor do Mundo e, ao final do ano letivo, seis produções foram 

realizadas pelo grupo. Uma delas realizada em co-produção com o Canal Brasil, intitulada  

Arroz com Feijão, que veio a ser refilmado para o filme 5 x Favela - Agora por nós 

mesmos.  

Diante da repercussão do videoclipe Soldado do Morro e dos parceiros de renome 

que a instituição seduziu, por conta do curso de audiovisual, neste momento, ficou claro 

para Celso e Mv Bill que o cinema era uma importante ferramenta de mobilização de 

jovens e parceiros, e os produtos gerados ofereciam satisfatório retorno midiático. Cada 

artista ou professor que se aproximava da CUFA ou de Celso e Bill, era convidado a 

ministrar aulas no curso de audiovisual, que passou a ser a marca da CUFA, tanto quanto o 

hip hop. 

Em poucos anos de existência, mas com grande poder de articulação de redes, a 

CUFA se colocava/apresentava como instituição especializada em trabalhar com jovens de 

favela, capaz de conseguir transformar a realidade, oferecendo novas oportunidades e 
                                                                                                                                              
61 José Carlos Avellar é crítico, ensaísta e professor de cinema, além de consultor e curador de diversos 
festivais de filmes nacionais e internacionais.  
62 Ex - Secretária de Estado de Cultura do Governo do Rio de Janeiro (2007 a 2014), Adriana Rattes foi uma 
das fundadoras do Grupo Estação (uma das mais conceituadas redes de salas de exibição no meio 
cinematográfico), e uma das organizadoras do Festival do Rio (um dos eventos cinematográficos mais 
importantes da América Latina). 
63 Joel Zito é um importante cineasta e pesquisador mineiro, é doutor em Ciências da Comunicação 
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP e fez pós-doutorado no 
departamento de rádio, TV e cinema no departamento de antropologia da University of Texas, em Austin, 
nos Estados Unidos. Foi bastante premiado como diretor pelo filme As filhas do vento (2004).   
64 João Moreira Salles é um dos maiores documentaristas do país responsáveis por obras como Santiago 
(2006), Entreatos (2004), Notícias de uma guerra particular (1999) este último dirigido em parceria com 
Kátia Lund.  
65 Eduardo Coutinho é um dos documentaristas mais aclamados pela critica especializada, é responsável por 
obras como: Babilônia 2000 (2000), Edifício Master (2002), Peões (2004), Jogo de Cena (2007). 
66 Silvio Tendler é um documentarista brasileiro saber mais em 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/silvio-tendler     acessado em 19 de fevereiro de 2015.  
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outras referências. Com este discurso a CUFA consegue ampliar sua rede de contatos, 

entre eles a Rede Globo de Televisão, que realiza sua primeira parceria com a CUFA em 

2003 divulgando o Prêmio Hutuz. Importante lembrar que, no mesmo ano, Fernando 

Meirelles se destaca na Rede Globo com a série Cidade dos Homens67. Outro parceiro 

importante para a CUFA foi Ricardo Macieira, Secretário de Cultura do município do Rio 

de Janeiro na Gestão Cezar Maia (2001 a 2005). Macieira se torna um dos “padrinhos” da 

instituição, apoiando também financeiramente o Prêmio Hutuz, e o PT - Partido dos 

Trabalhadores, assume o poder com Lula na presidência. Celso, Bill e Lula se encontram 

ainda em 2003 e, por ordem de Lula, foi montado um grupo de trabalho interministerial. 

Celso, na publicação do Livro de 10 anos da CUFA, relata que todas as demandas foram 

atendidas, porém é somente no segundo mandato de Lula que os ministérios passam a 

apoiar financeiramente os projetos da CUFA. Entre os anos de 2007 e 2012, a CUFA passa 

a ter patrocínio de Ministérios ou de Estatais. 

Em 2004, Mv Bill ganha em Barcelona na Espanha um prêmio da UNESCO – 

Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura - por trabalhos 

desenvolvidos junto à juventude. Um ano depois é lançada a primeira publicação de Mv 

Bill e Celso Athayde, em conjunto com o antropólogo Luis Eduardo Soares, o livro 

“Cabeça de Porco” (2005), pela editora Objetiva. A publicação relata e analisa a violência 

urbana gerada pelo tráfico de drogas em todo país. O processo do livro se inicia por volta 

do ano de 2003, lembrando que o Luiz Eduardo Soares passa a conhecer o Mv Bill devido 

à repercussão do videoclipe Soldado do Morro e a polêmica sobre o filme Cidade de Deus.  

 O ano de 2006 é emblemático para CUFA e uma série de formulações anteriores 

permitirá um ambiente propício para o grande marco da instituição. No dia 19 de março, 

Celso Athayde, Mv Bill e Luis Erlanger - na época Diretor de Comunicação da TV Globo - 

finalizam os últimos preparativos para a exibição do documentário “Falcão – Meninos do 

Tráfico”, no programa Fantástico da mesma emissora.  

Na ótica das duas instituições, Rede Globo e CUFA, o documentário Falcão é um 

grande sucesso. O vídeo-denúncia de Mv Bill, com imagens chocantes, confere à Rede 

Globo além de grande audiência, uma valorização em sua imagem de canal de televisão 

socialmente responsável. A CUFA, graças à exibição no programa Fantástico, alcança uma 

visibilidade que jamais havia tido, consolidando dessa forma, suas redes políticas e 

                                                
67 Cidade dos Homens foi uma série de teledramaturgia exibida na Rede Globo entre os anos de 2002 a 2007 
onde narrava a trajetória de dois jovens de favela.  
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acadêmicas e, consequentemente, uma saúde financeira e o status de “autêntica” porta voz 

das favelas. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

“FALCÃO – MENINOS DO TRÁFICO”: A CONSOLIDAÇÃO DA 

PARCERIA CUFA E REDE GLOBO. 
 

Um retrato de uma geração perdida. Você vai entrar agora no 

universo de jovens que trabalham no tráfico de drogas, crianças 

ainda, que carregam armas e morrem sempre cedo demais.68 

 

Esse capítulo tem como objetivo examinar em quais circunstâncias Celso Athayde e 

Mv Bill produziram o filme Falcão – Meninos do tráfico (2006), e como articularam uma 

parceria com a Rede Globo, que exibiu o documentário com 58 minutos de duração, no 

programa “Fantástico”, um dos principais programas da emissora. 

 Investigaremos também o processo de construção do documentário e quem foram 

os responsáveis pela concepção da linguagem e pelo conceito da edição. Assim como, que 

profissionais estiveram envolvidos, a narrativa escolhida e a maneira como o filme foi 

veiculado. Falcão- Meninos do Tráfico foi muito discutido pelo seu tema e pela maneira 

como foi realizado, mas pouco se comenta sobre a construção estética do filme. Veiculado 

todo o tempo como um filme realizado por quem é “de dentro” das favelas, Falcão- 

Meninos do Tráfico possui também em sua equipe uma gama de profissionais não oriundos 

de favelas, como o diretor de fotografia Miguel Vassy e o roteirista e editor funcionário da 

TV Globo, Frederico Neves.   

Por fim, examinaremos como a exibição de Falcão- Meninos do Tráfico no 

programa “Fantástico” alavancou a CUFA nacionalmente, consolidando parcerias para a 

instituição em todas as esferas de governo, tornando-a uma referência no terceiro setor. 

Assim, seus fundadores Celso e Bill, como os representantes da favela e porta vozes da 

periferia, consolidam o discurso da “voz de dentro”, com o selo Rede Globo de qualidade.   

                                                
68  Zeca Camargo apresentador do programa “Fantástico” da Rede Globo na abertura do bloco que exibiu o 
documentário “Falcão – Meninos do tráfico”. 
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2.1 - O nascimento de “Falcão – Meninos do tráfico”.  

 

Eu vivo dessa realidade, eu vivo no meio dela e eu sempre vi esse 

problema analisado por antropólogos, sociólogos, especialistas em 

segurança, que não vivem essa realidade. A ideia é permitir que o 

país faça uma grande reflexão sob um novo ponto de vista, que é a 

visão dos jovens sempre considerados os grandes culpados.69 
 

O projeto “Falcão – Meninos do tráfico”, que se desdobra em três produtos: filme, 

livro e CD, é o projeto mais bem sucedido de Celso Athayde e Mv Bill e um marco 

institucional para CUFA. Através deste fato, se torna conhecida e respeitada nacionalmente 

e solidifica Celso e Bill como “autênticos” interlocutores das periferias brasileiras. Mesmo 

que o filme Falcão – Meninos do tráfico possua sotaques e paisagens de diferentes regiões 

do país. Tal pluralidade de sotaques imputa aos realizadores do documentário, legitimidade 

e a certeza do reconhecimento sobre essa realidade não apenas no local onde residem, Rio 

de Janeiro, mas como especialistas sobre o assunto em termos nacionais.  

 

Todos sabem que o audiovisual é a ação que transita em todas as 

outras ações, mas não podemos negar que o projeto “Falcão” é o 

divisor de águas para o audiovisual como para a instituição. Foi o 

projeto que pautou uma nação, desde as pessoas mais simples ao 

Presidente da República, se desdobrando em reconhecimento e em 

forma de prêmios, moções e títulos de cidadãos do estado. 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 70.  

                                                
69  Palavras de Mv Bill ao responder Gloria Maria apresentadora do “Fantástico” que indaga Bill o motivo 
pelo qual ele havia feito o documentário na abertura do bloco que iniciaria a exibição do filme no programa. 
70 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag. 144.    
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As experiências de Celso e 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 CUFA. Essa gama de vivências foi 

fundamental não apenas para conceberem o filme Falcão – Meninos do Tráfico, mas para 

instituir Celso e Bill como atores importantes do cenário político e midiático do país. As 

ações realizadas: “Prêmio Hutuz” (2001 a 2010), evento que premiava os melhores artistas 

de hip hop do país, noticiado pela CUFA como o maior prêmio de hip hop da América 

latina; “Estação F” (2000), que tinha como principal objetivo oferecer shows gratuitos de 

renomados artistas nas favelas; e os videoclipes Traficando Informação (1999) e Soldado 

do Morro (2000), assim como, o projeto “Falcão – Meninos do tráfico” (2006) com filme 

exibido em horário nobre na grade da TV Globo, lançamento e sucesso de vendas do livro 

homônimo pela editora Objetiva, e CD, trilha sonora do documentário intitulado “Falcão - 

O Bagulho é doido” (2006) lançado pela gravadora de Bill Chapa Preta e Warner Music; 

colaboram para que seus protagonistas fossem vistos ou entendidos como os “autênticos” 

embaixadores da favela. O que nos cabe refletir é que, para marcarem um lugar de fala na 

cidade, Celso e Bill buscam ressaltar em seus trabalhos apenas os atores oriundos da favela 

e oculta a contribuição de agentes externos aos limites geográficos da favela, que foram 

relevantes para constituir esses materiais que fizeram da CUFA uma referência em 

audiovisual e produção cultural no terceiro setor.  

 

Não foi fácil produzir o filme, por duas razões fundamentais: não 

tínhamos dinheiro e nem sabíamos fazer a tal produção, e se isso era 

uma desvantagem, se tornou pra nós mais um desafio, se tornou 

nossa característica, já que tivemos que nos adaptar às circunstâncias 

e a essa deficiência. Hoje temos certeza que nenhum dinheiro abriria 

aquelas portas, o sentimento era a nossa única moeda que deveria ser 

trocada por uma moeda de igual valor 71.  

 

 Celso e Bill perceberam que em periferias de outras regiões do Brasil também 

ocorria um extermínio de jovens em razão do narcotráfico, algo similar ao que ocorria nas 

favelas do Rio de Janeiro. Os dois entenderam que a diferença da operação dos traficantes 

de outras regiões do país em comparação ao Rio de Janeiro e à São Paulo estava no poder 
                                                
71 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag. 144.    
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bélico do crime organizado, na ostentação dessas armas e no domínio territorial mais 

evidente, com regras próprias impostas por traficantes. Para além dessas questões, o tráfico 

operava de maneira similar: jovens oprimindo outros jovens e moradores de 

favela/periferias.  

Hoje é perceptível que a desigualdade social, narcotráfico, violência, corrupção 

policial e extermínio da juventude pobre das periferias estavam distantes de ser apenas 

uma questão das favelas cariocas. Por conta disso, Falcão- Meninos do tráfico (2006) foi 

importante para expor esse problema a nível nacional. Nossa hipótese é que Celso e Bill 

perceberam que o acesso a esse universo paralelo poderia lhes proporcionar um lugar de 

mediação e uma centralidade institucional para a CUFA e pessoal para Bill e Celso, na 

medida em que são eles os emissários desse tema. Celso e Bill passam a registrar imagens 

desse ambiente, não apenas com o intuito de revelar as condições miseráveis dos jovens ou 

a guerra civil entre policiais e traficantes, mas principalmente, de proporcionar um lugar de 

reflexão, a partir do discurso fílmico de “Falcão” onde os jovens não fossem vistos apenas 

como algozes, mas como vítimas de um contexto social desigual. Bill e Celso, ao mesmo 

tempo em que propagam seu discurso, editado na “fala” dos jovens “falcões” entrevistados 

no filme, se constituem também como mediadores socioculturais desse universo. 

Embora Celso e Bill sejam os idealizadores e diretores do filme, o roteiro do 

documentário, que nos proporciona uma reflexão sobre os jovens que trabalham no tráfico 

de drogas, foi montado dentro da Rede Globo e quem assina é Rodrigo Neves, também 

editor do filme e do programa “Fantástico”. Contudo, nos interessa refletir o porquê deste 

filme realizado com uma pluralidade de profissionais de mercado e militantes do hip hop, 

foi veiculado como se fosse realizado apenas por quem é “de dentro” da favela. Podemos 

supor que, ao ocultar os profissionais Miguel Vassy e Frederico Neves, por exemplo, e 

ressaltar Bill, Celso e Rodrigo, o material é imbuído de caráter mais “exclusivo” e 

“autêntico”, como um produto “original” de favela.  

Luís Erlanger, diretor de comunicação da TV Globo entre 2000 e 2013 foi uma das 

primeiras pessoas a quem Celso apresentou o material bruto do Falcão e Erlanger 

prontamente se interessou. A parceria entre Celso Athayde, Bill e Erlanger se iniciou ainda 

nos anos 2000, quando Erlanger era diretor do jornal nacional. Segue abaixo o relato de 

Erlanger sobre o primeiro contato com aqueles que se tornariam seus futuros parceiros.   

 

William Waack, que fazia uma série de reportagens especiais para o 

Jornal Nacional, em uma de suas reportagens comenta que as 
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músicas de Bill faziam apologia ao crime. No dia seguinte, ao chegar 

à sede do jornal, minha assistente me comunica que tem duas 

pessoas me esperando. Perguntei se tinham hora marcada, mas ela 

respondeu que não. Enfim, mandei subir e entraram na minha sala 

dois negões extremamente agressivos, revoltados com o comentário 

do jornalista. Pedi que se acalmassem e que se sentassem. Eles 

sentaram, percebi que eles não eram tão agressivos assim. 

Conversamos e entendi que havia uma questão a ser trabalhada. A 

TV Globo não queria ser percebida pelas classes populares daquela 

maneira e nem eles (Celso e Bill) queriam ser percebidos da forma 

como havíamos retratado. Começa então um diálogo e uma mudança 

de postura da TV Globo para com eles e deles para com a TV Globo 
72. 

 

Alguns meses depois desse encontro, Luís Erlanger é promovido a Diretor de 

Comunicação da TV Globo. A partir daí, o contato entre Erlanger e os fundadores da 

CUFA se intensificam e a parceria entre TV Globo e CUFA vai se tornando cada vez mais 

sólida. Porém a exibição de “Falcão- Meninos do Tráfico” no “Fantástico”, mediada por 

Erlanger é sem dúvida um marco nessa parceria.   

  

Quando Celso e Bill me apresentaram o material com toda riqueza 

do tema que ele continha, e vi que aquele tipo de material um 

repórter da casa não seria capaz de captar, eu me interessei 

imediatamente... Eu soube que havia uma conversa entre Celso e a 

TV Bandeirantes, mas eu disse ao Celso que esse conteúdo teria 

maior impacto na Globo... então fiz uma reunião onde ofereci ao 

“Globo Repórter” e ao “Fantástico”, e imaginava que o “Globo 

Repórter” fosse se interessar, mas para minha surpresa o Luizinho do 

“Fantástico” disse – “Eu quero” 73.  

 

                                                
72 Luís Erlanger em entrevista concedido ao autor no dia 11 de março de 2015.    
73 Luís Erlanger em entrevista concedido ao autor no dia 11 de março de 2015.    
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Relevante observar que Falcão-Meninos do Tráfico, embora citado anteriormente 

como um projeto ocasional, obteve considerável proporção e um lançamento quase 

simultâneo do filme, livro e CD. A diferença foi que, em Soldado do Morro (2000), artistas 

e acadêmicos defenderam e proporcionaram ressonância ao discurso da “voz de dentro”, e 

dessa vez, seria o maior canal de televisão do país a apresentar Falcão- Meninos do 

Tráfico, em um de seus horários mais nobres, tornando-se o maior megafone da CUFA, 

pronunciando a todos que tal produção só pôde ser realizada porque seus diretores eram 

moradores de favelas. 

Entre 1999 e março de 2006, Celso e Bill já haviam acumulado prêmios 

internacionais, se encontrado com o presidente Lula em 2003, lançado o livro Cabeça de 

Porco (2005) com Luís Eduardo Soares, antropólogo especialista em Segurança Pública e 

desde 2003, através do Prêmio Hutuz, a CUFA contava com a promoção da TV Globo em 

seus eventos. A aproximação de Celso e Bill com grandes nomes da música, do cinema e 

professores da academia, confere respaldo à Celso e às suas ações como “o cara do hip 

hop”. A CUFA, calcada por todas as ações citadas, possuía naquele momento prestígio 

suficiente junto aos executivos da emissora, entre eles Luís Erlanger para que juntos 

construíssem um projeto como Falcão, no qual todos apostavam que a exibição fosse obter 

grande impacto. Em março de 2006 a exibição de Falcão- Meninos do Tráfico no 

“Fantástico” conseguiu grande audiência e vale lembrar que este foi um ano com eleições 

presidenciais.  

A repercussão foi imediata em toda imprensa nacional. O filme ocupou as 

discussões no meio político, acadêmico e social. Dias após a exibição, Celso e Bill tiveram 

uma nova audiência com o presidente Lula em Brasília. Para ilustrar a sólida parceria entre 

TV Globo e CUFA, segue abaixo um trecho depoimento de Luís Erlanger na publicação de 

10 anos da CUFA.  
 

A aproximação da TV Globo com a CUFA concretizou-se, 

simbolicamente, há sete anos, com nosso apoio na divulgação do 

prêmio Hutuz 2003, o primeiro de hip hop nacional com júri popular. 

Vale registrar que, nesta época, a CUFA sofria uma série de 

questionamentos sobre sua agenda, objetivo e atuação. Temos 

convicção que nossa parceria contribuiu positivamente para elucidar 

estes aspectos. (...) Isso, sem falar na parceria de mais de cinco anos 

como projeto apoiado pelo Criança Esperança e chancelado pela 
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UNESCO. A Central não tem entrada só na TV Globo, circulando 

com suas regionais pelas nossas afiliadas por todo o Brasil. Mais do 

que abraçarmos seus projetos, a mensagem da CUFA está sempre na 

grade da Globo, através de suas manifestações culturais, valendo 

registrar apresentações históricas do Mv Bill no Faustão. É 

fundamental registrar o sentido dessa parceria: a TV Globo, que é 

apontada como um poderoso ícone do chamado sistema, tem a 

oportunidade demonstrar sua preocupação com a inclusão social. E o 

faz através de uma entidade apartidária, independente e que aposta 

na cultura e no diálogo entre diferentes na busca do que há em 

comum para construirmos juntos uma sociedade mais justa e 

solidária. (...) E nesta trajetória que está só começando, também sabe 

que a gente vai junto e misturado 74. 
  

A CUFA e Rede Globo a partir do sucesso de “Falcão” intensificam a parceria. O 

sucesso dessa parceria se estendeu às Organizações Globo, onde Mv Bill passa a ser 

convidado em programas de rádio e TV, como o programa do “Faustão” e “Jô Soares”, 

tanto nos jornais impressos como nos telejornais, quase todas as ações da CUFA tiveram 

cobertura, e alguns projetos específicos foram realizados em parceria, como Top CUFA75 e 

Taça das Favelas 76 e destaca-se ainda a participação de Mv Bill como ator em “Malhação” 

(2010) seriado infanto-juvenil da Rede Globo de televisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
74 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag. 150.    
75 Top CUFA foi um concurso de modelos exclusivo para jovens de favela e a final do concurso foi no palco 
do programa do Caldeirão do Hulk. Mais informações em 
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/pantene-leva-candidatas-do-top-cufa-ao-compexo-do-alemao 
76 Taça das favelas é um torneio de futebol entre vários times de favela, projeto que tem a Rede Globo como 
parceira.  
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2.2 – Falcão – Meninos do Tráfico, o filme. 
 

Eu não sei exatamente qual o papel desse documentário. Solucionar 

eu tenho certeza de que não é. Mas é mais um instrumento para 

ajudar a pensar, repensar as leis dentro do Brasil, para que as pessoas 

discutam e vejam se é esse mesmo o Brasil que a gente quer. Ou a 

gente tem um Brasil só ou tem dois Brasis. E parece que estão 

cuidando mais de um e esquecendo do outro. Só que o outro tá 

crescendo e se transformando num monstro. Onde nós já perdemos o 

controle. Tá engolindo todo mundo.77 
 

Falcão – Meninos do Tráfico, filmado ao longo de seis anos, teve material bruto de 

90 horas de registro que, editados pela equipe do “Fantástico”, foi finalizado em 58 

minutos.  O filme resultou do trabalho de diversas pessoas, oriundas de distintos locais da 

cidade. “Falcão” mesmo na sua concepção, tem atores considerados “de fora” da favela, 

como Miguel Vassy, diretor de fotografia uruguaio, que vai conceber esteticamente o filme 

e a montagem é executada dentro da sala de edição do programa “Fantástico”, e sua 

exibição em horário nobre exige a participação de outros personagens da Rede Globo que 

também são considerados “de fora” da favela. O filme “Falcão - Meninos do Tráfico” se 

concretizou graças à participação de uma pluralidade de atores, o que fez desse projeto 

algo distante do que foi veiculado, como um filme “original” por ter sido realizado 

somente por pessoas oriundas de favelas.    

E um dos principais agentes de Falcão- Meninos do Tráfico foi Rodrigo Felha. 

Rodrigo Felha é nascido na Cidade de Deus e vizinho de Bill, ele se aproximou do coletivo 

de jovens em Madureira antes mesmo da CUFA se instituir e se formalizar como CUFA. 

Hoje Felha é um dos artistas e militantes mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. É 

diretor da escola de Samba do Coroado, tradicional escola da favela, é também diretor da 

Escola de samba São Clemente do grupo especial do Rio de Janeiro. É Felha um dos 

produtores do Baile funk que acontece aos domingos, e um dos responsáveis pelo grupo de 

teatro para crianças intitulado Os Arteiros. No cinema, Felha foi um dos diretores do Filme 

5 x Favela – Agora por nós mesmos (2010) e 5 x Pacificação (2012) e venceu o Festival 

do Rio um dos mais tradicionais festivais de cinema no país na categoria prêmio especial 

do júri com o filme Favela Gay (2014) no qual foi diretor . Felha entrou no projeto Falcão- 
                                                
77  Mv Bill em depoimento no filme Falcão – Meninos do Tráfico. 
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Meninos do Tráfico como assistente do diretor de fotografia Miguel Vassy e tinha como 

responsabilidade inicial carregar a câmera e decupar as fitas. Tendo em vista que as 

filmagens de Falcão duraram alguns anos, nesse período Miguel ensinou Rodrigo Felha a 

manusear a câmera e operar o áudio. Com o tempo, Miguel foi se afastando do projeto e 

Felha passou a assumir as filmagens do documentário. 
 

Tem um processo que é muito legal, que é o processo do 

documentário Falcão, onde eu fui chamado para carregar a bolsa do 

câmera, que era o Miguel Vassy, meu primeiro grande professor. O 

curso de audiovisual vem a partir daí, quando eles viram o Rodrigo 

Felha mexendo com a câmera, com o áudio, e mandando bem, 

fazendo legal, tanto que nesse processo de aprendizado o Miguel 

saiu e eu assumi sozinho a fotografia do Falcão. Eu fiz por um 

período sozinho, porque eu absorvi tudo que o Miguel me passou, e 

absorvi a linguagem que ele já tinha imposto no documentário junto 

com Celso e com Bill 78. 

 

O processo de filmagem foi realizado da seguinte maneira: Celso e Bill faziam as 

entrevistas, Miguel Vassy filmava e Rodrigo Felha ajudava na captação de áudio, câmera, 

bateria e fitas. Embora o roteiro das entrevistas tenha sido elaborado por Celso e Bill, foi 

Miguel quem propôs uma linguagem com planos fechados e que o registro fosse feito com 

a menor interferência, respeitando o ambiente de filmagem, na intenção de fazer um 

registro dos entrevistados da maneira mais realista possível.  
 

O Miguel Vassy é um fotógrafo espetacular e como eu tinha que 

editar as fitas, eu sou um cara muito observador, ficava me 

perguntando: por que ele tá filmando assim? Pelo buraquinho! Por 

que está esse enquadramento? Então eu vi que ele buscava uma 

linguagem, não era só apertar o rec por apertar. E isso me chamou a 

atenção e naturalmente quando a gente vem de favela, a gente tem 

que pensar nisso dobrado né? Na hora de apertar o rec, tem que 

pensar no como, porquê? Por que a câmera balançada? Nossa! É um 

                                                
78 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015. 
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erro, né? A câmera balançada de repente de um outro cara da classe 

média alta, é estética79.  

 

A opção por captar as imagens que tivesse a menor interferência possível no local 

de filmagem, com planos próximos, rostos encobertos, planos detalhes de bocas, olhos e 

ambientes com pouca luz, trouxe ao filme um ambiente sombrio. Os efeitos utilizados para 

não revelar as identidades dos entrevistados produzem um clima de suspense e os 

prognósticos assustadores dos jovens entrevistados são a marca impressa pela linguagem 

de Falcão, conferindo ao filme um caráter de realidade.  
 
Até porque às vezes o ambiente era hostil e sem iluminação, não 

tinha aquela coisa de ter que colocar led e iluminar o lugar não. É 

real, é isso aqui, ah está granulando, é isso aqui, não tem jeito né? 

Naturalmente o Celso depois das primeiras gravações assistiu as 

imagens e concordou com aquele tipo de linguagem, era o que ele 

queria 80. 
  

Sobre os sets de filmagem que teve locações na Bahia, Santa Catarina, Distrito 

Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, Celso relata sobre a tensão de filmar em locais 

extremamente arriscados por conta das invasões de outras quadrilhas e das incursões 

policiais.  

A dificuldade começava já no momento de explicar o projeto para os 

possíveis participantes e ia até sair com as fitas das favelas em 

segurança. O “set” de gravação era ainda outro problema, pois a 

polícia permanentemente fazia batidas nesses ambientes e lá 

estávamos nós, correndo os mesmos riscos, sobrevivendo da pressão 

e da adrenalina 81.  
 

Rodrigo, que tinha como função pós-filmagens decupar82 as fitas, separava as 

imagens mais fortes de cada cena. Foram anos acompanhando os jovens envolvidos no 

tráfico e a Cidade de Deus foi palco de muitas locações e entrevistas do filme. A 

                                                
79 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015.  
80 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015. 
81 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag. 144. 
82 Decupar significa escolher as melhores imagens e arquivá-las para montagem do filme. Mais informações 
ver em: http://www.aictv.com.br/noticia/a-decupagem-310.html Acessado em 15 de março de 2014. 



 

    50 
 

linguagem cinematográfica trazida pelo experiente Miguel Vassy se junta ao acesso que 

Celso e Bill possuem nas favelas e à habilidade editorial de Frederico Neves, um dos 

principais editores da TV Globo. Estes fatores fazem deste documentário um filme singular 

sobre o envolvimento de jovens no narcotráfico. No entanto, ainda se faz necessário refletir 

a linguagem utilizada e a maneira como foi exibido.  

 Falcão – Meninos do Tráfico foi anunciado da seguinte maneira pelo apresentador 

Zeca Camargo: “Um retrato de uma geração perdida. Você vai entrar agora no universo de 

jovens que trabalham no tráfico de drogas, crianças ainda, carregam armas e morrem 

sempre cedo demais 83 ”. Em seguida Glória Maria anuncia como foi realizado o filme e 

quem são seus realizadores. A câmera abre e revela Bill sentado ao lado de Glória Maria, 

que o anuncia indagando o motivo do filme.  Bill responde: 
 

Eu vivo dessa realidade, eu vivo no meio dela e eu sempre vi esse 

problema analisado por antropólogos, sociólogos, especialistas em 

segurança, que não vivem essa realidade. A ideia é permitir que o 

país faça uma grande reflexão sob um novo ponto de vista, que é a 

visão dos jovens sempre considerados os grandes culpados de toda 

essa tragédia 84. 

 

A fala de Bill busca marcar uma posição muita clara, que permeia toda a 

discussão em relação à produção do filme, que ele só foi realizado daquela maneira 

porque seus realizadores são “de dentro” e esse lugar de fala vem carregado por uma 

tentativa de autenticidade, se contrapondo a sociólogos e antropólogos referendados pela 

Rede Globo de televisão.  

O filme, propriamente dito, se inicia revelando imagens de Bill sentado no ônibus, 

declarando “não estou mostrando de forma “glamourizada”, para as pessoas aplaudirem e 

acharem tudo belo, mas mostrando como problema85”. As imagens de Bill são claras, 

sinalizava que está em Brasília. A luz chega a estourar no rosto de Bill, o que irá contrapor 

                                                
83 Zeca Camargo apresentador do programa “Fantástico” da Rede Globo na abertura do bloco que exibiu o 
documentário “Falcão – Meninos do tráfico”.  
84 Palavras de Mv Bill ao responder Gloria Maria apresentadora do “Fantástico” que indaga Bill o motivo 
pelo qual ele havia feito o documentário na abertura do bloco que iniciaria a exibição do filme no programa 
no dia 19 de março de 2006. 
85 Mv Bill inicia o documentário Falcão com esse depoimento, em uma clara resposta ao filme Cidade de 
Deus (2002) de Fernando Meirelles e Kátia Lund que ele havia criticado em artigo publicado no site Viva 
Favela.    
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as imagens em seguida dos “meninos-falcões”, em ambientes escuros relatando suas 

atividades no tráfico de drogas.  

Entre depoimentos dos meninos entrevistados e da narração em off de Bill e Celso, 

vai sendo apresentado ao espectador as funções que esses jovens exercem no tráfico, como 

Falcão, que são os jovens que vigiam a favela, e os pontos de droga, para não serem 

invadidos por outros grupos rivais ou das incursões da polícia. Geralmente passam a noite 

acordados. “O vapor” são as crianças que vendem a droga, que é chamada de “carga”. 

Apresentam a carga do branco (cocaína) e a carga do preto (maconha). Seguem 

depoimentos das crianças sempre armadas e relatando os efeitos devastadores das drogas. 

Imagens escuras, corpos recortados por planos fechados, efeitos com máscara, olhos tristes 

encobertos por camisas. Depoimentos com alguma visão crítica e sem esperança desnudam 

um cenário medonho onde meninos, à mercê do narcotráfico, fascinados pelo poder de 

armas, mulheres e algum dinheiro, se envolvem numa atividade com poucas chances de 

futuro. Lábios finos, olhos tristes e previsões perturbadoras como: “Se eu morrer, nasce 

outro igual a mim”. Outro garoto diz: “Só vou descansar quando eu morrer”. Depoimentos 

que demonstram a pouca importância que dão à sua individualidade (HAMBURGUER 

2007). A narrativa se encerra com imagens de velório, seguida de crianças “brincando de 

tráfico” simulando cenas de como se opera o “arrego 86” e o que acontece com um “X987”. 

Outro depoimento é dito em tom profético: “Meu futuro é igual todo mundo fala, é cadeira 

de roda ou morte ou cadeia.” Finalmente cortam para o depoimento de um cadeirante e 

para os depoimentos de uma mãe que narra como seu filho de três anos conhece todas as 

gírias e práticas sobre o tráfico, e como isso de certa maneira está naturalizada para os 

moradores de favelas que convivem diariamente com o narcotráfico.  

Fez-se importante investigar toda estrutura dramática do programa “Fantástico” no 

que diz respeito à exibição do filme Falcão – Meninos do Tráfico. Compreender a 

estrutura narrativa que se inicia com o anúncio do filme feito por seus apresentadores, 

posteriormente a apresentação de Mv Bill como realizador, em seguida a exibição do filme 

em três blocos e o encerramento com os comentários de atores, cineastas e dramaturgos. 

Tudo isso, proporcionou o entendimento que todos esses elementos foram parte de um 

enredo que contribuiu para endossar principalmente duas questões.  

A primeira em legitimar o discurso fílmico proferido por Bill e Celso, referendado 

por vários depoimentos que convergiam para constituir um retrato da juventude de favela 

                                                
86 Arrego é a gíria que na favela significa suborno.    
87 X 9 é a gíria que utilizam para nomear alguém que delata ou alcagueta alguém ligado ao crime .    
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apresentada no filme como único. Como se toda a juventude de favela estivesse ali 

representada, em um reducionismo que coloca o jovem de favela na marginalidade ou a 

beira dela.  

A segunda questão também evidenciada durante o programa é que o material 

apresentado só foi possível graças à origem de seus diretores e por isso o filme tem um 

caráter singular e “original”. A investigação sobre o filme Falcão – Meninos do Tráfico 

tendo como ponto de reflexão a exibição no programa Fantástico encontrou alicerce no 

texto de Mônica Kornis “Cidade dos Homens e Falcão – Meninos do Tráfico: sobre as 

representações televisivas da realidade brasileira em tempos de debate sobre direitos e 

cidadania.”  88 Texto que nos serviu para iluminar o quão significativo foi a exibição do 

filme no programa “Fantástico”, para além da investigação do filme em si, e sim de 

analisar toda a estrutura narrativa construída em torno da exibição do documentário, para 

endossar a mensagem do filme e legitimar seus diretores como embaixadores das favelas. 

Rodrigo Felha, cinegrafista de Falcão e morador da Cidade de Deus, em 

entrevista revela que, embora nunca tivesse nenhum envolvimento com crime 

organizado, assim como vários de seus amigos, o ambiente de armas, drogas e violência 

eram tidas como algo natural na Cidade de Deus.  

 

Minha relação com Falcão, o que aconteceu é que eu sou nascido e 

criado na Cidade de Deus. Vivo de fato a Cidade de Deus, diferente 

de pessoas que habitam casa/trabalho, trabalho/casa e não sabem o 

que está acontecendo, às vezes na rua de trás, na praça de trás, eu 

vivo né? Sempre vivi o funk, o samba, o futebol, a maioria das 

manifestações culturais, eu sempre vivi né? Porque eu gosto. Então 

uma delas que está bem próximo que não é ser conivente, mas ser 

convivente, é o tráfico... Só fui ter noção depois que acabaram as 

gravações e fui ver o que eu tinha gravado. “Caraca” isso é muito 

forte! Para mim isso era um assunto batido né? Eu não sabia. 

Tráfico, moleque fumando maconha, droga, tiro, morte, para mim 

era uma coisa batida, eu não sabia que aquilo ali era um baque para 

sociedade brasileira, era uma coisa anormal, que eu tinha que achar 

                                                
88 KORNIS, Mônica Almeida. “Cidade dos Homens e Falcão – meninos do tráfico: representações televisivas 
da realidade brasileira em tempos de debate sobre o direito e cidadania” In GOMES, Ângela de Castro 
(Coord). Direitos e Cidadania: justiça, poder e mída. Rio de Janeiro. Ed. FGV, P 215 a 238, 2007.    
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anormal também, mas pela minha convivência, meu crescimento ali, 

eu achava normal. E aí eu só fui ter a noção da importância do 

Falcão depois de ter ido ao ar e isso foi o que mais me chamou a 

atenção 89.  

 

 Observar como Felha relata que só passa a ter um melhor entendimento da 

complexidade de seu cotidiano na medida em que ele é exposto em rede nacional e alcança 

grande repercussão, causa estranhamento. A partir da discussão e da polêmica em torno de 

Falcão, como foi relatado por Felha, ele passou a desnaturalizar e a problematizar as 

questões que eram tidas como “normais” no seu cotidiano. Porém, tal depoimento traz  

outras questões, pois se supõe que seja improvável que Celso, Bill e Erlanger ao midiatizar 

o tráfico de drogas exercido pelos “jovens falcões” não tivessem a noção exata de como 

aquele produto audiovisual impactaria a sociedade brasileira ao ser apresentado no 

Fantástico. E o próprio Felha, em entrevista relatou que cogitou deixar a favela com receio 

de que a repercussão do filme fosse negativa e pudesse lhe trazer problemas com os 

traficantes na Cidade de Deus. Porém, refletir a maneira como o filme foi veiculado no 

programa Fantástico e referendado como um fato consolidado sobre o fiel retrato das 

favelas brasileiras se fez necessário. Bill, como mencionamos anteriormente em sua 

apresentação, reforça que esse filme possui um olhar diferenciado porque é realizado por 

moradores de favela e não por sociólogos ou antropólogos. Os apresentadores Zeca 

Camargo e Glória Maria reforçam o discurso de Bill e se inicia o vídeo. Após a exibição, 

os comentários do dramaturgo Manoel Carlos, do jornalista Luís Fernando Veríssimo, da 

atriz Camila Pitanga, do cineasta Cacá Diegues e da autora de novelas Glória Perez, 

buscam reforçam o caráter de documento “autêntico” sobre o narcotráfico nas favelas, 

como se o registro realizado pela CUFA fosse um retrato fiel e único sobre a juventude das 

favelas brasileiras.    

Falcão se torna um marco na televisão por várias questões: pela maneira como foi 

veiculado, pelo protagonismo de seus diretores oriundos de favelas e pelo tema que 

abordaram, buscando refletir a questão do tráfico de drogas nas favelas brasileiras,  

apresentando os jovens traficantes, em posição não como “vilões”, mas vítimas de um 

contexto social excludente. Institucionalmente, como citou Erlanger, “Foi uma parceria do 

ganha ganha” 90. O modo como foi exibido Falcão, colabora com a imagem da TV Globo 

                                                
89 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015. 
90 Luís Erlanger em entrevista concedido ao autor no dia 11 de março de 2015.    
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como um canal de TV socialmente responsável e a CUFA como “autêntica” porta voz das 

favelas.   

 

2.3 – O impacto da exibição de “Falcão – Meninos do tráfico” no “Fantástico”. 
 

O Falcão não é um caso de polícia, não é uma denúncia, não é uma 

lamentação. Falcão é sobretudo uma chance que o Brasil vai ter para 

refletir sobre uma questão do ponto de vista de quem é o culpado e a 

vítima. Falcão é uma convocação para que a ordem das coisas seja 

definitivamente mudada 91. 

 
 

O grande marco da instituição seria em 19 de março de 2006 com a exibição do 

documentário Falcão no programa Fantástico da Rede Globo de televisão. Celso e Bill 

haviam preparado um livro também com o título de Falcão – Meninos do Tráfico, lançado 

em 20 de março pela editora Objetiva e um CD com músicas inéditas de Bill intitulado 

Falcão – o Bagulho é doido, em maio do mesmo ano. O título do CD é uma mistura entre 

o nome do filme (Falcão) com uma frase dita por um dos entrevistados no filme (O 

bagulho é doido). O CD foi lançado pela Universal Music e pela Chapa Preta, gravadora 

de Bill, como a trilha sonora do filme, e teve participação especial de Caetano Veloso na 

faixa Língua de Tamanduá e da irmã de Bill, Kamilla CDD, na faixa Estilo Vagabundo. O 

sucesso da exibição foi estrondoso e de repercussão mundial, a ponto do filme receber o 

prêmio Rei da Espanha92 como melhor programa jornalístico na categoria TV. O filme foi 

exibido também na TV Câmara e reexibido no Globo News, reprisando o que havia sido 

transmitido no Fantástico. O livro Falcão – Meninos do Tráfico foi um dos mais 

vendidos93 em 2006, cerca de quarenta mil exemplares e no dia 23 de março, Bill e Celso 

são recebidos pelo Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, no Palácio do 

Planalto, exatos três dias após a exibição no Fantástico. Na audiência o presidente Lula 

declara para Mv Bill com os olhos marejados “Eu poderia ser um daqueles meninos se não 

                                                
91 Entrevista de Celso Athayde para o diário de Cuiabá em 20 de março de 2006. Ver entrevista completa em 
http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=254171  acessado em 19 de março de 2015. 
92 ATHAYDE. Celso. Dez anos fazendo do nosso jeito. Rio de Janeiro. Ed. Daijo. 2011. Pag. 145. 
93 Lista dos livros mais vendidos de 2006, saber mais acesse:  
 http://veja.abril.com.br/100107/veja_recomenda.html acessado em 09 de março de 2015. 
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fosse a educação firme de minha mãe” 94. Celso e Bill após a repercussão da exibição de 

Falcão, da recepção pelo Presidente da Republica são recebidos por autoridades estaduais 

e municipais onde recebem moções e títulos de cidadãos de Estado conforme publicação 

da CUFA mencionada anteriormente. Os prêmios, as palestras, os projetos que a CUFA irá 

passar a executar, toda essa circunstâncias criam um ambiente propício para expandir a 

instituição. Celso passa a estabelecer parceria com agentes de hip hop de outros estados e a 

CUFA começa a abrir filiais em todo Brasil.  

 Os projetos da CUFA passam a ser financiados por ministérios e estatais. A 

LIIBRA - Liga Internacional de Basquete de Rua, realizada no viaduto Negrão de Lima em 

Madureira, será transmitida pelo Sport TV, canal fechado do grupo Globosat. A parceria 

CUFA/Globo se estende também no campo da divulgação dos projetos da CUFA e em 

chamadas nos intervalos comerciais da emissora.  

Ações como Os Presidenciáveis, realizado em 2006 na base da CUFA na Cidade de 

Deus, evento no qual Celso e Bill receberam os principais candidatos à presidência para 

um debate, fazem com que a instituição se torne mais evidente no cenário político. Antes 

de cada debate, o presidenciável conhecia as atividades da CUFA oferecidas naquele local, 

assistia apresentações de hip hop, para então dar início ao debate. O público presente, 

convidado pela CUFA, apresentava suas demandas através de perguntas pré-selecionadas e 

ao final o presidenciável recebia uma carta compromisso que assinava se comprometendo 

em cumprir o que fora apresentado como demanda. No cenário esportivo, os projetos como 

a LIIBRA - Liga Internacional de Basquete de Rua, citado anteriormente, ganha mais 

espaço, tanto em patrocínio como em capilaridade, com mais times participando, e 

visibilidade com a transmissão da final no Sport TV. No âmbito artístico, projetos como o 

festival de hip hop Hutuz Festival, e as edições do Estação F eventos com shows de 

artistas renomados, dentro de favelas, ampliam suas redes com o estabelechiment  artístico 

carioca e se institucionaliza como a principal instituição de hip hop do país. Já no campo 

do social, recebe financiamentos do Ministério do Turismo para implementar projetos com 

cursos profissionalizantes nas áreas de gastronomia, teatro, audiovisual, produção cultural 

e moda, chegando a ter ações diretas em 10 favelas do Rio de Janeiro. O projeto intitulado 

“Formação Profissional de Jovens para Inserção Sócio-Econômica na Cadeia Produtiva do 

                                                
94 Na audiência com o presidente Luís Inácio Lula da Silva, Mv Bill presenteia o presidente com livro e Dvd 
do filme. Ler matéria sobre o encontro do presidente com o rapper em http://oglobo.globo.com/rio/lula-diz-
que-poderia-ter-sido-um-falcao-4593342 Acessado em 01 de abril de 2015.  
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Turismo 95”, inicia sua primeira etapa em maio de 2007, consegue um aditivo no convênio 

em abril de 2008 e se encerra em abril 2009, capacitando cerca de 900 jovens. O curso de 

audiovisual da Cidade de Deus, em parceria com Ivana Bentes, se torna projeto de 

extensão da ECO – Escola de Comunicação da UFRJ – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, e contará com o patrocínio da Petrobrás para o projeto intitulado “Ver Favela”. Em 

2007 a CUFA realizará, no Centro Cultural Banco do Brasil - RJ, a primeira edição de seu 

próprio festival de cinema, o “Cine CUFA”.  

O que nos parece é que, após a exibição de Falcão, a CUFA se consolida como 

uma das maiores instituições sociais do país e sua força simbólica junto à sua capacidade 

de realização de seus projetos, faz com que ela consiga angariar mais recursos, alcançando 

por vezes, um orçamento na cifra de milhões por ano. Sua sede administrativa permanece 

em Madureira e na Cidade de Deus, a sede de caráter político, onde recebe autoridades 

políticas e artistas.    

O projeto Falcão - DVD, livro e CD -, foi um dos mais bem sucedidos da 

instituição que se torna polivalente no terceiro setor, atuando nas áreas esportiva, cultural e 

social. Celso Athayde se tornou um dos homens mais influentes nos bastidores da política 

e do meio artístico carioca. Mv Bill, um dos artistas e militantes mais respeitados no hip 

hop, atualmente é apresentador do programa Aglomerado, produzido pela CUFA e exibido 

na TV Brasil, e apresentador do programa A voz da periferia, na rádio Roquete Pinto. Bill 

também fez participações como ator no filme Sonhos Roubados (2009) de Sandra Werneck 

e no seriado da TV Globo Malhação (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
95 O autor dessa tese foi professor de audiovisual em 2007 e gestor do projeto de 2008 a 2009. 
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CAPÍTULO III 

 

“5 X FAVELA – AGORA POR NÓS MESMOS”: POR NÓS MESMOS? 
 

Este capítulo tem como foco investigar o reposicionamento de alguns atores na 

cadeia produtiva do audiovisual. Na medida em que o discurso da “voz de dentro” foi 

sendo cada vez mais legitimado, esses atores “de fora” da favela deixam, aparentemente, 

de ocupar um lugar de protagonismo para que os “locais” pudessem ocupar. Embora os 

atores “de fora” continuem sendo peças chaves fundamentais na produção e 

comercialização desses produtos audiovisuais veiculados como filmes “originais” da 

favela.  

Iremos refletir o porquê do subtítulo “agora por nós mesmos” que busca diferenciar 

o filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos de 2010, produzido por Cacá Diegues e Renata 

Magalhães, do filme produzido pelo Centro Popular de Cultura da União Nacional dos 

Estudantes (CPC da UNE), de 1962, intitulado Cinco vezes favela, do qual Cacá Diegues 

foi um dos diretores. Com o filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos  encerramos um 

ciclo de reflexões que buscamos traçar nesse trabalho sobre a construção da “fala de 

dentro” se utilizando do discurso audiovisual como meio de legitimação. 

Outro foco de investigação será a participação de Caca Diegues como o articulador 

dessa produção, onde reuniu instituições do terceiro setor que trabalham com jovens e que 

são consideradas ONGs “de dentro” das favelas. Além da CUFA, estiveram presentes 

AfroReggae, Cidadela/Cinemaneiro, Observatório de Favelas e Nós do Morro. 

O filme tema central de estudo nesse capítulo será o episódio Arroz com Feijão dos 

diretores Rodrigo Felha e Cacau Amaral, ambos sócios fundadores da CUFA. 

Examinaremos a construção do episódio, a escolha dos atores, o processo de concepção da 

linguagem utilizada, as referências dos diretores, os profissionais envolvidos na equipe, o 

conceito da edição, a divulgação do filme e a circulação por festivais. Já que Arroz com 

Feijão é o episódio que representa a CUFA no longa metragem de Cacá Diegues, e com 

ele, concluímos uma trilogia de produtos audiovisuais que contribuíram para tornar a 

CUFA uma “legitima” representante das favelas.  
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3.1 – O contexto de produção de “Arroz com Feijão”. 

 

O filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos (2010) foi produzido por Cacá Diegues 

que, nesta função de produtor, buscou todos os meios possíveis para realização do filme. 

Foi através de sua produtora Luz Mágica e de sua sócia Renata Magalhães, que o projeto 

foi inscrito nas leis de incentivo e são eles os responsáveis por captar patrocinadores e 

parceiros para produção da película. Cacá, inspirado no filme Cinco Vezes Favela de 1962, 

define que seriam cinco episódios na nova versão do filme em 2010. Uma das diferenças 

que a nova versão teve foi o envolvimento de ONGs na produção local de cada episódio. 

Foi no dialogo com essas instituições parceiras como CUFA, AfroReggae, 

Cidadela/Cinemaneiro, Observatório de Favelas e Nós do Morro que Cacá chegou ao nome 

dos sete diretores que dirigiram os episódios. Foram escolhidos jovens que já tinham 

alguma experiência com audiovisual, que moravam ou que tivessem morado em favela ou 

com alguma ligação com as instituições parceiras. Vale lembrar que AfroReggae e 

Observatório de Favelas, naquele momento, não tinham cursos de audiovisual ou 

laboratórios de audiovisual, mas isso não foi impedimento para que participassem do 

projeto.  

O filme Cinco Vezes Favela produzido pelo CPC da UNE em 1962 é um marco na 

história do cinema nacional como um dos filmes precursores do Cinema Novo. O filme é 

dividido em cinco episódios que são: Um favelado dirigido por Marcos Faria, Zé da 

Cachorra dirigido por Miguel Borges, Escola de samba, alegria de viver dirigido por Cacá 

Diegues, Couro de gato dirigido por Joaquim Pedro de Andrade e Pedreira de São Diogo 

dirigido por Leon Hirszman. Esses jovens cineastas alinhados ao CPC da UNE e, 

consequentemente, com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), tiveram papel importante 

naquele momento em retratar a cultura popular e de inserir a favela como tema no cinema 

nacional.  

A participação de Cacá Diegues como um dos diretores do Cinco vezes favela de 

1962, em conjunto com suas atividades de professor no curso de audiovisual da CUFA e 

ter sido diretor do documentário sobre o grupo cultural AfroReggae, lhe deu condições de 

produzir uma nova versão do filme, intitulado 5x Favela – Agora por nós mesmos (2010). 

O que se veicula como diferente da primeira versão é que Cacá deixou de ser um dos 

diretores e ocupou o lugar de produtor do filme, com a sua produtora Luz Mágica, e a 

direção dos episódios foi executada pelos jovens cineastas oriundos de favela, 



 

    59 
 

representando a instituição do terceiro setor de cada localidade. Cada instituição assumiu 

algumas responsabilidades como a “produção local”, a mobilização de jovens para 

participar das oficinas e, algumas delas, com a indicação dos diretores dos episódios. No 

caso específico da CUFA, a escolha partiu do próprio Cacá e foi referendada pelo Celso 

Athayde. Ele sugeriu os nomes de Rodrigo Felha e Cacau Amaral, ambos sócios 

fundadores da instituição e com trajetória ligada ao audiovisual. Cacá já conhecia Felha e 

Amaral como alunos que se destacaram no curso de audiovisual e pela intensa produção 

dos dois no núcleo de audiovisual da CUFA na Cidade de Deus. A instituição Nós do 

Morro indicou dois diretores: Luciana Bezerra, que dirigiu o episódio Acende a luz, e 

Luciano Vidigal, que dirigiu Concerto para Violino. A Cidadela teve como representantes 

Manaíra Carneiro e Wagner Novaes, que dirigiram o episódio Fonte de Renda. Cadu 

Barcelos, que dirigiu Deixa Voar, foi o representante da Maré e seu argumento foi 

trabalhado na oficina que teve como responsável o Observatório de Favelas. Em Parada de 

Lucas, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, a oficina de roteiro e a produção local 

estiveram sob a responsabilidade do AfroReggae, que desenvolveu o curta Concerto para 

violino. Cacá Diegues havia construído uma relação de parceria com algumas dessas 

instituições, como CUFA e AfroReggae, o que contribui para a construção de parcerias 

com as outras instituições Cidadela, Nós do Morro e Observatório.  
 

Desde alguns anos que se filma adoidado nas favelas do Rio, de São 

Paulo, de Brasília, pelo Brasil afora. Os jovens cineastas dessas 

comunidades se organizam de um modo mais ou menos cooperativo 

para comprar pequenas câmeras digitais e programas de edição 

domésticos, com os quais realizam seus filmes. 

Encontrei esse fenômeno já em marcha quando, há cerca de dez 

anos, comecei a dar aulas de cinema nessas comunidades. Era 

inevitável então que me surgisse a ideia de produzir um novo “Cinco 

Vezes Favela”, agora escrito, dirigido e totalmente realizado por 

esses jovens cineastas. Um “Cinco Vezes Favela, agora por ela”, 

filme feito com recursos profissionais, com vistas a um amplo 

mercado de exibição brasileiro e internacional. Começamos a 

desenvolver essa ideia com algumas organizações de comunidades, 

até que chegamos a um formato cuja execução já começou. 
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Com o apoio da Globo Filmes, que vai coproduzir o filme, e da 

Columbia, que vai distribuí-lo, nossa produtora, a Luz Mágica, 

organizou, a partir do início de 2007, oficinas de roteiro que duraram 

cerca de três meses. Essas oficinas foram realizadas em Cidade de 

Deus, com o apoio da CUFA (Central Única das Favelas); no 

Vidigal, com o Nós do Morro; na Maré, com o Observatório de 

Favelas; em Parada de Lucas, com o AfroReggae; e na Lapa, com o 

Cinemaneiro96. 

 

O início do processo de 5 x Favela – Agora por nós mesmos começa em 2007, ano 

seguinte à exibição de Falcão - Meninos do Tráfico no programa Fantástico. Observa-se 

que os produtos audiovisuais que fazem parte da nossa investigação, Soldado do Morro 

(2000), Falcão – Meninos do Tráfico (2006) e Arroz com feijão episódio de 5 x Favela – 

Agora por nós mesmos (2010), fazem parte de um mesmo contexto e que os “construtores” 

do discurso da “fala de dentro” são praticamente os mesmos: Cacá Diegues, Luís Erlanger, 

Celso Athayde, Mv Bill e Rafael Dragaud. Acrescenta-se à este cenário José Junior 

(AfroReggae), Guti Fraga (Nós do Morro) e Jaílson de Souza e Silva (Observatório de 

Favelas). Cacá Diegues e Rafael Dragaud, ao se aproximarem das instituições consideradas 

“de dentro” da favela, proporcionaram através de suas redes, acessos a veículos de 

comunicação, em um processo de legitimação das instituições do terceiro setor.  

Aproximações como essa, por exemplo, colaboraram para proporcionar visibilidade 

às instituições e, consequentemente, tornar possível a parceria entre elas e empresas 

públicas e privadas. Em paralelo, Diegues e Dragaud se tornam mediadores entre as ONGs 

e os veículos de comunicação, agregando valor à trajetória de ambos. Para além da 

mediação, esses atores contribuem para a construção do discurso da “voz de dentro” e 

estimulam a criação de um mercado onde eles operam, em sua maioria, como parceiros 

dessas instituições. A questão é que o discurso de protagonismo do “favelado” em falar 

pela favela ganha força e, deste modo, Diegues e Dragaud reposicionam seu lugar de fala, 

deixam o lugar de diretores e passam a produzir ou coordenar, mas continuam presentes na 

produção dos produtos audiovisuais.  

                                                
96 Ler o artigo completo A periferia por ela mesma de Cacá Diegues em 
http://www.carlosdiegues.com.br/arquivo_integra.asp?idA=56  acessado em 22 de março de 2015.    
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Em 2006, ambos dirigem o documentário sobre o Grupo Cultural AfroReggae, 

intitulado Nenhum motivo explica a guerra (2006). O filme foi lançado no dia 01 de 

outubro como hors-concours da Première Brasil do Festival do Rio. A hipótese que 

sugerimos, considerando todas as diferenças em termos de lançamento desses dois filmes, 

é que Falcão – Meninos do Tráfico (CUFA) teve uma repercussão significativamente 

maior que o filme Nenhum motivo explica a guerra (AfroReggae). O que se pode perceber 

nesse contexto é a valorização da fala de dentro, cabendo à Diegues e Dragaud um 

reposicionamento quanto a seu lugar dentro da cadeia de produção de filmes sobre favelas. 

No projeto seguinte, 5 x Favela – Agora por nós mesmos, Diegues é o produtor do filme e 

Dragaud o coordenador das oficinas de roteiro. Muda a função ou posição na 

equipe/produção e os jovens de favela serão “protagonistas”, no entanto, são eles que 

continuam manipulando as peças-chave na realização e comercialização dos produtos.  
 

No fim desse projeto, não só teremos um filme original e certamente 

de grande qualidade, feito pelos próprios protagonistas das histórias 

que eles contam, como ainda cerca de 200 jovens de favelas cariocas 

preparados para o exercício do audiovisual. Não só eles estarão 

capacitados para entrar no mercado de trabalho (cinema, televisão, 

publicidade, o que aparecer), como também prontos para fazer seus 

próprios filmes, para ser nessa atividade, como eu disse acima, porta-

vozes deles mesmos. O novo cinema que vai nascer disso será 

certamente a grande próxima novidade do cinema brasileiro97. 
 

Diegues e Dragaud continuam responsáveis pela produção de conteúdo e 

significados sobre as favelas, são protagonistas no conceito do projeto, na captação de 

recursos, no acesso às suas redes, mas comercialmente buscam “vender” o projeto como se 

fosse uma realização “puramente” dos jovens de favela, lhe conferindo um caráter de 

originalidade. Destacamos na fala de Cacá acima, quando ele se refere a um produto 

“original”. Pois o que vale nesse contexto de valorização da “voz de dentro” e confere 

veracidade ao discurso fílmico é a representação do jovem/favela por ele(a) mesmo(a). 

Rodrigo ilustra em sua entrevista um pouco desse processo, que teve como característica a 

troca de experiências desses atores de universos distintos.  

                                                
97 Ler o artigo completo A periferia por ela mesma de Cacá Diegues em 
http://www.carlosdiegues.com.br/arquivo_integra.asp?idA=56  acessado em 23 de março de 2015. 
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Quando houve a oficina de roteiro, o argumento do Arroz com 

Feijão voltou para a oficina do 5 x Favela. O argumento é do Vilson 

e o roteiro foi todo readaptado. Aí entra o trabalho do Rafael 

Dragaud que coordenou todos os roteiros. Então teve o esqueleto 

montado com a turma e depois teve as adaptações com a gente 

diretor. E aí tinham as discussões com os diretores, e o “foda” foi a 

importância que o Cacá deu para o 5 x Favela ser por nós mesmos de 

verdade, aonde ele misturou os profissionais de fato, que ele já tinha 

na mão, que eram seus conhecidos, com a galera que ele ajudou a 

formar. O Cacá junto com a Rio Filmes deu oficinas de roteiro, 

figurino, de produção, de fotografia para dezenas de jovens, (...) 

então dessas oficinas a gente tirou algumas pessoas da oficina de 

arte, de figurino e foram ser assistentes de profissionais que estavam 

no mercado há muito tempo98. 
 

Após as oficinas de roteiro com cerca de 40 jovens em 2007, momento em que  

foram escolhidos os argumentos através de votação para compor o projeto, o processo de 

captação de recursos se intensifica. Tanto Cacá Diegues quanto Rodrigo Felha relatam 

sobre a dificuldade em conseguir patrocínios.  

 

Eu não queria produzir um filme alternativo, porque para isso eles 

não precisam de mim. A ideia era de lhes dar os mesmos meios que 

eu possuo para realizar meus próprios filmes, portanto, um 

orçamento médio de uma produção média. O problema é que 

ninguém queria crer nele, porque era um filme feito por cineastas das 

favelas. Foi muito difícil, foram precisos quase quatro anos para 

reunir o dinheiro99. 

O filme foi muito questionado por empresas quando o Cacá Diegues 

batia na porta: “5 x Favela, ok! Mas é o Cacá Diegues que vai 

dirigir?”, “Não, são eles que vão dirigir”. Muitas empresas disseram: 

“Poxa, não dá! O retorno é ter a direção do Cacá Diegues”, enfim, 
                                                
98 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015. 
99 Ler entrevista completa de Cacá Diegues em 
http://www.festival-cannes.com/pt/theDailyArticle/57652.html   acessado em 21 de março de 2015.    
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existiu isso. Investir sua marca no produto que tenha nome favela, 

feito pelos favelados, realmente não é para qualquer empresa, foi 

difícil 100. 

  

Cacá Diegues e Renata Magalhães captaram quatro milhões de reais para realização 

do filme. Produzido pela Luz Mágica, Co-Produzido pela Globo Filmes, patrocinado pela 

OGX e Ambev, distribuído pela Sony Pictures e Rio Filme. Iniciaram em 2009 a segunda 

bateria de oficinas, pois, em 2007, as oficinas foram apenas de roteiro para compor o 

projeto do filme. Todavia, em 2009, as oficinas tinham o caráter de capacitar os jovens, nas 

mais diversas áreas da produção audiovisual, como fotografia, direção, montagem e arte. 

Inscreveram-se para participar das oficinas 603 pessoas e foram selecionadas 229. Dessas, 

84 participaram das filmagens segundo o site Adoro Cinema101. Entre os palestrantes das 

oficinas estão Nelson Pereira dos Santos, Walter Lima Junior, Ruy Guerra, Fernando 

Meirelles, Valter Salles, entre outros. Esses cineastas consagrados do cinema nacional 

fizeram palestras que eram chamadas de “aula-máster” e cada um deles falou um pouco 

sobre suas trajetórias e seu estilo de direção. A presença desses renomados diretores 

agregou valor ao projeto do filme e, ao mesmo tempo, midiatizavam as oficinas.   

 

3.2 – Os jovens da favela em “Arroz com Feijão”.  

 

O curta Arroz com Feijão dos diretores Rodrigo Felha e Cacau Amaral, que são os 

representantes da CUFA no longa metragem 5x Favela – Agora por nós mesmos, narra a 

trajetória dos dois meninos, Wesley e Orelha, que buscam realizar pequenos serviços para 

conseguirem recursos financeiros e presentear o pai de Wesley com um frango em seu 

aniversário.  

O filme 5x Favela - Agora por nós mesmos têm o grafite, expressão artística típica 

dos grandes centros urbanos, como peça de introdução do filme e de passagem entre um 

episódio e outro. No Cinco vezes favela (1962) foram utilizadas apenas cartelas. Porém, em 

ambas as produções, é possível identificar o desejo dos criadores de se identificar com as 

classes populares. No filme de 1962, as cartelas remetiam aos cordéis. Já no filme de 2010, 

os grafites remetem à arte urbana, manifestação cultural muito representativa entre os 

                                                
100 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015. 
101 Saber mais sobre as oficinas do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos em 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-180470/curiosidades/ acessado em 19 de março de 2015. 
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jovens das grandes cidades. Nos letreiros, escuta-se “em off”, o samba “Pode guardar as 

panelas”, de Paulinho da Viola, cujo tema da canção apresenta o cotidiano das classes 

populares que, embora seja cheio de dificuldades, revela bom humor. 

No curta metragem Arroz com Feijão, a trama gira em torno das aventuras de 

Wesley e seu amigo Orelha, para conseguirem dinheiro para comprar um frango. Wesley, 

seu pai e sua mãe residem em um barraco com quarto, cozinha e sala. Entre a sala e o 

quarto não há portas, e Wesley, que dorme no sofá da sala, ouve seu pai se queixar para 

sua mãe de estar cansado de comer somente arroz com feijão no almoço todos os dias. Ele 

escuta sua mãe consolando seu pai e, posteriormente, ouve seus gemidos em momento de 

intimidade, numa demonstração tênue da passagem de Wesley para a vida adulta. Wesley, 

decidido, convida o amigo Orelha para a missão de conseguir comprar um frango. Sua 

aparição de cuecas escovando os dentes é hilária e o humor é algo que marca a trajetória 

dos dois, mesmo nos momentos difíceis. A primeira tentativa de conseguir o frango é 

comprá-lo fiado em uma mercearia da comunidade, mas o vendedor, português e 

alcoólatra, interpretado por Ruy Guerra, nega e expulsa os meninos da mercearia. Depois 

insistem para um conhecido da favela, lavador de carros, para lavarem um dos carros. O 

conhecido cede e eles fazem o serviço. Felha e Amaral buscam inverter posições sociais 

tão comuns no imaginário do cinema nacional. No curta, por exemplo, um dos lavadores 

de carros é branco e o casal dono do carro, negro. Os realizadores provocam, em alguma 

medida, uma reflexão de como os negros são, em geral, representados em posições 

subalternas. Embora Wesley e Orelha tenham realizado muito bem a limpeza do carro, o 

dono do veículo não tinha dinheiro trocado. Frustrados, os dois saem caminhando até 

encontrarem um transportador de cavalos prestes a levar uma multa por estar sujando a via 

pública. Os dois protagonistas se oferecem para limpar a sujeira dos cavalos na calçada e, 

pelo serviço prestado, ganham cinco reais, o necessário para comprar o frango. Na volta 

para o morro, eles são surpreendidos por um grupo de adolescentes, em maior número e 

maior que eles, que roubam a sua nota de cinco reais. Thiago Faria Silva faz uma análise 

sobre essa cena e sobre a desconstrução do estereótipo de criança favelada como sinônimo 

de criminosa, em contraponto ao grupo de adolescentes brancos e aparentemente de 

situação financeira mais favorável, responsável pelo assalto.  
 

O riso é sardônico. Orelha fala para Wesley. “Se você contar para 

alguém que nós fomos roubados por um bando de playboy, eu te 

mato!”. Cai o estereótipo de que as crianças das favelas são violentas 
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e ameaçadoras como contrapartida da sua fragilidade econômica e 

social. O riso, ao trocar os lugares sociais já pré-aceitos pelos 

espectadores, critica o maniqueísmo vilão/vítima hegemônico na 

memória social, no qual a vítima é sempre a elite. Há aqui uma 

referência oculta a todo um conjunto de lugares de memória 

audiovisual responsáveis por produzir uma aura de medo frente a 

qualquer criança pobre e moradora de favela, como se elas fossem 

potenciais criminosas102.  
 

 Após o assalto, no entanto, os dois garotos tristes e sem o dinheiro voltam para a 

favela e furtam o frango da mercearia de um comerciante português. Ao chegar em casa 

para comemorar o aniversário do pai com o presente, seu pai questiona a origem do 

dinheiro para comprar o frango. Wesley narra parte da história, omitindo o furto do frango. 

Eles comem o frango e ficam orgulhosos de Wesley. O pai de Wesley conta os motivos de 

seu trauma por ter ficado tanto tempo sem comer frango. Segundo ele, seu pai chegou em 

casa com um frango e todos fizeram a festa. Seus vizinhos, porém, foram tirar satisfação, 

pois o frango do jantar havia sido roubado e seu pai envergonhado leva uma surra em 

frente de toda a família. A vergonha fez com que o pai de Wesley perdesse a vontade de 

comer frango. Contudo, diante da atitude de Wesley, que trabalhou e “comprou” o frango, 

curou o tal trauma e voltou a comer frango. Wesley, ao saber de toda a história, voltou à 

rua onde havia lavado o carro no dia anterior e cobrou seu pagamento do dono do carro. 

Com o dinheiro em mãos, Wesley e Orelha armam uma maneira de devolver o frango e, de 

forma cômica, o frango aparece com uma placa pendurada no pescoço escrito: voltei. O 

português sem entender nada, joga fora a pinga que está sobre o balcão.  

Arroz com Feijão possui uma narrativa clássica, com um enredo que apresenta os 

personagens, expõe o conflito, chega no clímax e finaliza com um desfecho feliz, com as 

crianças se redimindo de seu furto e voltando sorridentes para casa. Esteticamente, o 

episódio não traz novidades. A luz, os enquadramentos, os movimentos de câmera são 

convencionais e buscam contar a história sem nenhuma ousadia estética.  

                                                
102 SILVA, Thiago Faria. Audiovisual, memória e política: Os filmes Cinco Vezes Favela (1962) e 5x Favela, 
agora por nós mesmos. Tese de dissertação de mestrado da faculdade de Filosofia, Letras e  ciências 
humanas da Universidade de São Paulo, 2011. Pg 161.  
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A repercussão de 5 x Favela – Agora por nós mesmos foi mais calcada na origem 

de seus diretores do que pela obra cinematográfica em si. Apesar disso, é necessário notar 

que, no conjunto dos cinco episódios que compõem o filme, o tráfico é tema central de 

apenas Concerto para violino e, sutilmente, pano de fundo no episódio Deixa voar e Fonte 

de renda. Nos curtas Acende a Luz e no objeto de nossa análise Arroz com Feijão, o 

narcotráfico não está presente de nenhuma forma. Essa possibilidade de revelar outros 

temas sobre favela no cinema brasileiro, sem ter o tráfico de drogas como tema central, 

talvez seja a maior contribuição do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos para 

cinematografia nacional.  

A cinematografia brasileira, entre os anos 2000, produziu uma farta safra de 

discursos audiovisuais, nos quais o morador jovem e negro de favela geralmente ocupa um 

lugar à beira da ou na criminalidade. Alguns títulos que possuem ou retratam a favela 

como tema contribuem para a construção no imaginário nacional do jovem morador de 

favela como um potencial criminoso. São eles: Cidade de Deus (2002), dirigido por 

Fernando Meirelles e Kátia Lund; Quase dois irmãos (2004) e Maré, nossa história de 

amor (2007) ambos dirigidos por Lúcia Murat; Falcão - Meninos do Tráfico (2006), 

dirigido por MV Bill e Celso Athaíde; Cidade dos Homens (2007) 103, dirigido por Paulo 

Morelli; Tropa de Elite (2007) e Tropa de Elite 2 : O inimigo agora é outro (2011), ambos 

dirigidos por José Padilha e Era uma vez (2008), dirigido por Breno Silveira.  

O que todos esses filmes têm em comum? Todos eles retratam a favela associada à 

tríade: miséria, tráfico e violência, e o jovem morador na criminalidade ou flertando com 

ela. Se na questão estética o filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos não trouxe 

contribuições relevantes, no quesito contribuição para reconduzir a identidade do jovem 

morador de favela para além da “narco-cultura”, é possivelmente  a chave mais positiva do 

projeto, no ponto de vista do autor desse trabalho, mais importante do que os seus 

realizadores serem oriundos de favela, como foi fortemente veiculado como merchandising 

para o filme.  

 

 

 

                                                
103 Cabe ressaltar que a Tv Globo ao exibir entre 2002 e 2007 o seriado “Cidade dos Homens” coproduzida 
com O2 filmes posiciona seus jovens protagonistas em outro lugar que não fosse o da marginalidade ou a 
beira dela. Para saber mais sobre o seriado que de alguma maneira serve de contraponto aos filmes citados 
nesse trabalho, ler Aventuras urbanas em Cidade dos Homens de Mônica Kornis.  Encontrar em  
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2250/1389 acessado em 01 de abril de 2015. 
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3.3 – “Arroz com Feijão” em Cannes e seus desdobramentos. 

 

O filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos alcançou um público de 61 mil 

espectadores nas salas de cinema. Quanto à sua participação em festivais de cinema e 

premiações, destacamos o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2011, no qual o filme 

foi indicado nas categorias Melhor filme, Melhor ator Coadjuvante (Hugo Carvana), 

Melhor Atriz Coadjuvante (Roberta Rodrigues), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha 

Sonora e Melhor Edição, mas não foi premiado em nenhuma categoria. Diferente do 

Festival de Paulínia em 2010, no qual ganhou Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante 

(Marcio Vitto), Melhor Atriz Coadjuvante (Dila Guerra), Melhor Roteiro, Melhor Edição, 

Melhor Trilha Sonora. Sem dúvidas, o grande momento do filme para Rodrigo Felha e seus 

produtores, foi no Festival de Cannes na França.  
 

Quando a gente se depara com tapete vermelho de Cannes! E 

caralho! É nós no Festival de Cannes! 5 x Favela! Que porra é essa 

meu irmão? O que a gente tá fazendo aqui? E o Cacá deixa bem 

claro para gente: “Gente, eles não querem saber quem fez, quem é o 

diretor, não interessa para eles, não interessa. Se eles gostarem vão 

aplaudir, se eles não gostarem podem até vaiar, já fizeram isso com 

Spike Lee e com a puta que pariu...” -  ele preparou a gente né? E aí, 

quando termina o filme, a gente preocupado com relação à legenda, 

“caralho a legenda será que deu certo? Aquela piada que só é do 

Brasil será que vão entender?” Todos os pontos de interrogação na 

cabeça e quando acaba né, vem os aplausos por um tempo... “caralho 

deu certo!” E não estão fazendo isso com aquele olhar estereotipado 

de coitadinhos, “pô o filme é legal!” Quando o filme começou a 

ganhar prêmios aqui no Brasil e principalmente Paulínia, cinco ou 

sete prêmios não me lembro era engraçado, porque vinha na gente, 

tipo, dar uma declaração e pagava o maior mico, dizendo: “Caraca, 

não é que o filme é bom mesmo?” Como se nós da favela não 

pudéssemos fazer bons filmes104. 
  

                                                
104 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015.  
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A cena que Rodrigo relata ocorreu no dia 18 de maio de 2010, quando o filme foi 

exibido em caráter hors concours no Festival de Cannes, onde os sete diretores do filme 5 

x Favela – Agora por nós mesmos, parte da equipe e do elenco desfilavam pelo tapete 

vermelho desse, que é um dos principais festivais de cinema do mundo. O Festival de 

Cannes notadamente é reconhecido pela classe cinematográfica e pela crítica especializada 

como um dos principais festivais de cinema do mundo. Renata Magalhães, produtora do 

filme, também relata esse momento como um dos mais importantes para ela e para os 

diretores do filme.  
 

Cannes não é fácil. Você apresenta o filme para o comitê de seleção 

e, a partir daquele dia, sua vida vira uma angústia. Primeiro, para 

esperar um telefonema dizendo se você está dentro ou não. Depois, 

porque você tem que correr para estar com tudo pronto para o 

festival. E depois, porque você quer saber se as pessoas vão gostar 

ou não. Mas é maravilhoso! Para o “5X Favela” não poderia ter 

havido uma forma melhor para coroar o trabalho. Até porque 

sofremos muito preconceito na hora de levantar os recursos, e 

Cannes dá um selo de qualidade que prova não ter aquela coisa de 

filme de final de curso. Você está ali entre pouquíssimos 

selecionados do mundo todo. Enfim: foi um presente maravilhoso 

para os meninos e para o filme105. 
 

Cacá Diegues, que esteve pela primeira vez ao festival de Cannes aos 24 anos de 

idade com seu primeiro longa Ganga Zumba106 em 1964, selecionado para a Semana da 

Crítica do Festival de Cannes e que, em 2010, comemorava durante a apresentação de 5 x 

Favela – Agora por nós mesmos seus setenta anos, declara. 
 

Para mim essa volta foi como se fosse um recomeço. Eles me 

rejuvenesceram, eu fui energizado por eles, e quando apresentei o 

filme em Cannes, fiquei muito emocionado quando me lembrei disso 

(...) Acho que a principal consequência desse filme a gente já 
                                                
105 Depoimento de Renata Magalhães coletado no material de divulgação do filme 5 x Favela Agora por nós 
mesmos (2010). Acessado em http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/996483/DLFE-201406.pdf/1.0 
22 de março de 2015.  
106 Mais informações sobre o filme Ganga Zumba em ttp://www.carlosdiegues.com.br/osfilmes.asp?idF=2 
acessado em 25 de março de 2015. 



 

    69 
 

conquistou: derrubar essa coisa da cidade partida por meio da 

cultura, uma coisa que já aconteceu na música e que precisa 

acontecer no cinema. É a invasão do centro pela margem, o cinema 

como um instrumento de aproximação entre os seres humanos. Bem, 

isso a gente já conseguiu107. 
 

A participação do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos no Festival de Cannes 

foi o grande momento do filme, que nas bilheterias não obteve sucesso e, embora tenha 

saído como o grande vencedor do Festival de Paulínia, foi na França o momento de maior 

consagração do trabalho.  

Cabe investigarmos como tem sido a trajetória de Cacau Amaral e Rodrigo Felha, 

diretores do episódio Arroz com Feijão, após a repercussão do filme 5 x Favela – Agora 

por nós mesmos. Cacau Amaral continua trabalhando com audiovisual. Lançou em 2014 o 

curta metragem documentário independente intitulado Donana, que retrata a importância 

do Centro Cultural Donana que fica no município da Baixada Fluminense em Belford 

Roxo, com um recorte que vai do final dos anos oitenta ao início dos anos noventa, no qual 

buscou traçar um painel sobre a importância do Centro Cultural que colaborou para o 

surgimento de artistas como o Cidade Negra, O Rappa, Cabeça de nego entre outros. 

Amaral108 também é um membro atuante no coletivo Mate com Angu que atua no 

município de Duque de Caxias, um dos principais coletivos de audiovisual da Baixada 

Fluminense, que realiza cine clubes, oficinas de audiovisual e produção de filmes. Amaral 

foi um dos colaboradores de roteiro no filme 5 x Pacificação (2012) e, atualmente, é um 

dos diretores do programa Aglomerado, exibido na TV Brasil e realizado em parceria com 

a CUFA.  

Rodrigo Felha, além de ter se tornado diretor da escola de Samba do Coroado, 

tradicional escola da favela, e diretor da Escola de samba São Clemente, do grupo especial 

do Rio de Janeiro, é um dos produtores do Baile funk, em parceria com Nino (Produtor de 

Mv Bill), que acontece aos domingos. Felha também responde como um dos responsáveis 

pelo grupo de teatro para crianças intitulado Os arteiros, mas é no audiovisual que iremos 

destacar o que ele vem realizando. Em 2011 foi selecionado no edital de Criação Artística 

                                                
107 Depoimento de Cacá Diegues coletado no material de divulgação do filme 5 x Favela Agora por nós 
mesmos (2010). Acessado em http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/996483/DLFE-201406.pdf/1.0 
22 de março de 2015.  
108 Cacau Amaral é cineasta e militante do audiovisual na Baixada Fluminense, saber mais sobre em 
http://cacauamaral.com/  acessado em 23 de março de 2015.  
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no Funk da Secretaria Estadual de Cultura, pelo projeto do filme curta metragem 12 anos 

do Bonde do Tigrão. Nesse projeto solo, no qual ele é diretor e produtor, Felha demonstra 

certa fragilidade em lidar com o poder público, no que se refere à prestação de contas, 

entrega do produto finalizado e lançamento do filme/produto109.  

No ano de 2012, a consequência da repercussão do filme 5 x Favela – Agora por 

nós mesmos, inspirou Cacá Diegues e Renata Magalhães a produzirem um novo projeto, 

com patrocínio do Governo do Estado, intitulado 5 x Pacificação (2012). O projeto de 

Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro intitulado (UPP) Unidade de 

Policia Pacificadora começou sua implementação em 2008 na favela Santa Marta em 

botafogo zona sul carioca. Esse projeto foi calcado em uma polícia de proximidade que 

fica permanentemente instalada em favelas e possui como um dos principais objetivos 

retomar as favelas dos braços armados do narcotráfico. A realização de 5 x Pacificação 

parece nos revelar o surgimento de um novo nicho de mercado ao ser o terceiro filme de 

Cacá Diegues onde a favela está presente como tema central. Sendo desses, o primeiro 

como diretor Nenhum motivo explica a guerra (2006) e os outros dois como produtor, em 

um discurso de valorização dos “locais” como realizadores, e que esses filmes teriam 

maior originalidade por serem dirigidos por cineastas oriundos de favela.  

Em 5 x Pacificação, Rodrigo Felha foi um dos diretores/personagens ao lado de 

Cadu Barcelos, Wagner Novaes e Luciano Vidigal. 5 x Pacificação110 manteve a estrutura 

de um longa metragem dividido em cinco episódios: Morro dirigido por Cadu Barcelos, 

Bandido dirigido por Luciano Vidigal, Asfalto dirigido por Wagner Novaes, Polícia 

dirigido por Rodrigo e Complexo dirigido por todos. Para refletirmos sobre esses produtos 

audiovisuais em torno da disputa pela representação sobre a favela, vale acentuar para o 

campo de investigação desse trabalho, uma reportagem do portal de notícias do globo.com 

sobre o filme 5 x Pacificação . 
 

Conforme aponta o seu título, "5x pacificação" é mais um fruto de 

"Cinco vezes favela" (1961), marco do chamado Cinema Novo 

brasileiro. O assunto, agora, são as Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) do Rio, abordadas neste documentário constituído de cinco 

episódios. Os diretores são jovens cineastas saídos de comunidades 

                                                
109 O autor da dissertação é responsável na Secretaria de Estado de Cultura pelo edital de Criação Artística no 
Funk, no qual possui acesso a todos os processos.  
110 Saber mais informações em http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/48290 . Acesso em 19 de 
março de 2015.   
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cariocas: Cadu Barcellos, Rodrigo Felha, Luciano Vidigal e Wagner 

Novais. Não por acaso, eles estiveram envolvidos em "5x favela – Agora 

por nós mesmos" (2010), também aparentado do longa lançado no início 

dos anos 1960. No trabalho de dois anos atrás, entretanto, criaram breves 

filmes de ficção. Propunham ali uma nova abordagem das comunidades 

do Rio. Era um filme "de dentro para fora” — e, neste aspecto, oposto de 

"Cidade de Deus" (2002) e "Tropa de elite" (2007), por exemplo. A 

proposta parece estar mantida em "5x pacificação", que tem previsão de 

estrear em 16 de novembro. 

No texto de divulgação, o diretor Cacá Diegues comenta o novo 

documentário:  

"Cada vez que a gente terminava, acontecia algo novo. Começamos a 

filmar antes da ocupação do Complexo do Alemão. Quando ela 

aconteceu, percebemos que precisávamos contar aquela história. Daí, os 

quatro episódios se transformaram em cinco. Quando a Rocinha foi 

ocupada, aconteceu a mesma coisa e acabamos filmando lá também”. 

Esse desfecho a que ele se refere foi dirigido por todos responsáveis 

pelos quatro capítulos anteriores 111. 

 

A reportagem reitera a valorização da “voz de dentro”, como se o filme 5x favela – 

Agora por nós mesmos servisse como um filme/resposta dos “favelados” ao compará-lo com 

produções anteriores como Cidade de Deus (2002) e Tropa de Elite (2007), filmes entendidos 

como produções realizadas por diretores de classe média sobre a favela. Ao fazer tal 

comparação, de um modo sutil, reafirma a dualidade “dentro” e “fora” da favela e que, favela ao 

ser filmada por moradores, estaria “melhor” retratada. Também relembra que Diegues tem 

participação singular, na medida em que ele é um dos cineastas de classe média que subiu o 

morro para filmar Cinco Vezes Favela de 1962 e foi o produtor de 5 x favela – Agora por nós 

mesmo e 5 x Pacificação. O debate sobre a construção do discurso do que é ser “de dentro” ou 

“de fora” da favela, através da linguagem audiovisual, e como esses discursos vão se tornando 

naturalizados, é parte central na reflexão desse trabalho. Vale relembrar que é complexo rotular 

produtos audiovisuais como se fossem “puramente de favela” ou do “asfalto” e destacamos que 

                                                
111 Ver reportagem também em http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2012/09/assista-ao-trailer-do-
filme-5x-pacificacao-sobre-upps-no-rio.html. Acesso em 19 de março de 2015.   
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o filme Cidade de Deus tem no elenco muitos moradores de favela que foram fundamentais no 

processo de construção do filme e seu roteiro foi baseado no livro de um escritor e ex- morador 

da Cidade de Deus, Paulo Lins.   

Seguimos com a investigação do nosso personagem âncora desse debate, Rodrigo 

Felha, um dos diretores do filme 5x Pacificação, que utiliza o mesmo slogan do anterior: jovens 

diretores oriundo de favela irão retratar como visualizam o processo de “pacificação”, que 

faz parte da política de segurança pública implementada pela Secretaria de Estado de 

Segurança no governo de Sérgio Cabral através das Unidades de Polícia Pacificadora. 

Sobre esse trabalho, Rodrigo Felha nos conta. 

 

O filme 5x Pacificação, fez a gente rodar o mundo. O mundo queria 

descobrir que pacificação era essa. Foi muito legal. Eu fui 

contemplado e a ficha só caiu depois. Por exemplo, quando eu estava 

no táxi com Cacá Diegues em Nova Iorque e o Cacá falou: “Felha, 

eu não sei quantos, mas eu tenho certeza que a gente pode contar nos 

dedos os brasileiros que vieram palestrar no New York Times, e a 

gente tá nesse bolo. Eu falei: “Caralho! Eu, Cacá Diegues, Luciano 

Vidigal e o secretário de segurança, Mariano Beltrame, falando sobre 

a pacificação, sobre os erros, sobre os acertos, sobre a nossa vida 

sendo afetada diretamente, enfim, foi uma coisa que me deu muita 

visibilidade também depois do “5 x Favela”112. 

 
Rodrigo Felha, nos últimos anos, conseguiu traçar no audiovisual uma carreira 

significativa e entre os diretores do 5x Favela, é um dos mais bem sucedidos. Retomando 

sua trajetória nos últimos cinco anos, verificamos que, em 2010, dirigiu Arroz com Feijão 

episódio do 5 x favela – Agora por nós mesmo; em 2011, venceu o edital da Secretaria de 

Cultura com o filme 12 anos do bonde do Tigrão; em 2012, dirigiu o episódio Polícia e 

Complexo do filme 5x Pacificação. Em 2014, em sua terceira parceria com Cacá Diegues, 

assinou sozinho a direção do filme Favela Gay, que foi premiado no Festival do Rio com 

Prêmio Especial do Júri.  

Por fim, cabe aqui refletir o subtítulo do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos. 

Afinal, quem são os “por nós mesmos”? Levando em conta que o filme que inspira esse 

                                                
112 Rodrigo Felha em entrevista concedido ao autor no dia 07 de março de 2015. 
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projeto tem como diretores cineastas de classe média, que foram os responsáveis pelo 

Cinco vezes favela de 1962. O produtor e idealizador do projeto 5 x Favela – Agora por 

nós mesmos, o coordenador de roteiros, a direção de fotografia, a montagem, a direção de 

arte, a trilha sonora, figurino e produção executiva. No elenco ainda tivemos Ruy Guerra, 

Paulo José, Hugo Carvana e Gregório Duvivier. Em todas essas funções estiveram pessoas 

do mercado do audiovisual, que não são moradores de favelas. Na equipe do filme, como 

moradores de favelas, temos os seis diretores, já que Cacau Amaral é morador de Duque de 

Caxias na Baixada Fluminense e não considera sua cidade como favela. Na trilha sonora 

original temos Mv Bill e o AfroReggae. No elenco do filme, boa parte é de moradores de 

favela, com destaque para os atores Feijão, Roberta Rodrigues e Thiago Martins. Os 

últimos dois pertencentes ao grupo de teatro Nós do Morro.  

Diante de uma gama de profissionais oriundos ou não de favelas, encerramos esse 

capítulo refletindo sobre os objetivos em nomear o filme com o subtítulo, “agora por nós 

mesmos”. Seria apenas uma referência ao filme de 1962? Com o intuito de reforçar que na 

nova versão contem um conteúdo mais “original” por conta da origem de seus diretores? 

Ainda assim, levando em conta a gama de profissionais que imprimiram sua assinatura no 

filme, sejam eles do “asfalto” ou da “favela”, e a mistura deles na construção do filme, 

embora isso não seja veiculado, permanece a interrogação: afinal, quem são os “nós 

mesmos” do subtítulo do filme 5 x Favela – Agora por nós mesmos ? Seria retórica sobre o 

discurso da voz “de dentro” buscando inventar/ocupar um espaço no mercado 

cinematográfico, ou o filme possui uma originalidade singular por conta da origem de seus 

diretores? 
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Considerações finais 

 

O presente trabalho buscou refletir como produtos audiovisuais foram utilizados 

como ferramenta de construção de um discurso que buscou valorizar o “local” da favela 

como o “autêntico” porta voz.  Investigamos o discurso de “porta voz” da favela 

constituído pelo ponto de fala da CUFA, lembrando que existem outras instituições que se 

consideram “porta vozes”, que atuam em favelas, possuem agenda no campo dos direitos 

humanos e, em comum, apresentam uma atuação na área da cultura e a valorização da ‘voz 

de dentro”. Citamos novamente as instituições mais significativas na produção desse 

discurso de valorização da voz “de dentro” que ao lado da CUFA são AfroReggae, Nós do 

Morro e Observatório de Favelas. Que juntas chegaram a criar o Favela a Quatro, um pool 

formado pelas quatro instituições que tinham como objetivo trabalhar em conjunto em 

projetos socioculturais. O Favela a Quatro113” chegou a desenvolver um projeto em 

conjunto chamado Rebelião Cultural, que consistia na realização de oficinas culturais, 

esportivas e de qualificação profissional,  que ocorreu de março de 2009 a janeiro de 2010, 

no complexo penitenciário de Gerecinó (Bangu) no Rio de Janeiro.  

Porém, esse trabalho se concentrou na trajetória de Celso Athayde e Mv Bill que 

também se instituíram como representantes “legítimos” das favelas. Em parceria com 

Paula Lavigne, Luís Erlanger, Ivana Bentes, Cacá Diegues, Rafael Dragaud, entre outros, 

construíram através de produtos audiovisuais um conjunto de significados e sentido sobre a 

favela, onde esses produtos foram lançados no mercado como algo “único”, “exclusivo” e 

“original”, realizado pelos “locais”. Em uma estratégia de valorização de Celso e Bill 

como a “voz de dentro”, com o megafone de formadores de opinião como Caetano Veloso, 

Paula Lavigne, Cacá Diegues e Luís Eduardo Soares, sendo certificados com selo da Rede 

Globo de Televisão através de Luís Erlanger e Rafael Dragaud.  

Esse arcabouço de parcerias e instituições que descrevemos ao decorrer desse estudo 

procurou refletir como esses atores, através de suas redes, conseguiram valorizar a fala “de 

dentro” e amplificar esse discurso para os setores mais diversos e influentes da sociedade, 

como o meio político, acadêmico, esportivo e artístico/cultural. 

Os produtos audiovisuais analisados - Soldado do Morro (2000), Falcão – Meninos 

do Tráfico (2006) e o curta metragem Arroz com feijão, episódio do filme 5 x Favela – 

                                                
113 Mais informações sobre o “Favela a Quatro” no link http://www.morula.com.br/ideias/projeto/rebeliao-
cultural/ acessado em 02 de abril de 2015. 
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Agora por nós mesmos nos permitiram entender a complexa rede de parceiros que a CUFA 

conseguiu edificar, e como em conjunto com essa rede de parceiros construíram um 

discurso que legitimou a CUFA como “representante” das favelas. Sem deixar de fora da 

confecção de seus produtos os parceiros do “asfalto” que em determinados momentos eram 

praticamente sócios de Celso. Para além das parcerias, foi possível também acompanhar a 

trajetória de personagens que através da valorização da “voz de dentro” encontraram um 

diálogo entre militância e mercado onde os ditos representantes do “asfalto” e da “favela” 

desfrutam das benesses desse comércio que gira em torno da representação das favelas.  

Por fim, é possível compreender que o sucesso do videoclipe Soldado do Morro 

(2000), do documentário Falcão – Meninos do Tráfico (2006) e do filme 5 x Favela – 

Agora por nós mesmos alavancou a CUFA, seus fundadores e parceiros para além do 

audiovisual, possibilitando atuação em diversos campos da produção cultural, da política 

cultural, do show business e do empreendedorismo. Ao fazer um breve estudo sobre alguns 

atores que estiveram envolvidos nessas produções, entende-se como o discurso de “porta 

voz” da favela, para além das disputas em torno de suas representações, se tornou um bom 

negócio. 

Celso Athayde se consolidou como um empresário de sucesso, atualmente possui um 

conjunto de empresas intitulado Favela Holding114”. O Favela Holding possui variados 

segmentos que operam serviços “exclusivos” para favela. Por exemplo, Favela Vai Voando 

criada em sociedade com a empresa Vai Voando, onde oferecem passagens áreas para 

moradores de favelas com tarifas mais acessíveis. Nessa mesma chave de operação ainda 

tem Confusão Filmes, em parceria com a Conspiração Filmes, Favela Objetiva em 

parceria com a Editora Objetiva, o Favela Shopping em parceria com o Grupo Uai entre 

outros. Destacamos ainda o projeto Taça das Favelas, em parceria com a TV Globo. E a 

CUFA irá funcionar como um instituto social do Favela Holding. 

Mv Bill, que não está mais como membro da CUFA, continua como apresentador do 

programa Aglomerado realizado pela CUFA em parceria com a TV Brasil, apresenta o 

programa A voz da Periferia na rádio Roquete pinto e através de sua produtora Chapa 

Preta, realiza diversos shows por todo país.  

Rodrigo Felha é um dos artistas/militantes mais atuantes na cidade, diretor da Escola 

de Samba São Clemente do grupo especial, e da Escola do Coroado na Cidade de Deus, 

                                                
114 Mais informações sobre o Favela Holding em http://www.fholding.com.br/ acessado em 29 de março de 
2015.  
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responsável pela produção do Baile Funk na favela, fundador do grupo de teatro para 

crianças intitulado Os arteiros e recentemente premiado no Festival do Rio pelo filme 

Favela Gay (2014).  

Rafael Dragaud continua como diretor e roteirista na TV Globo, foi o diretor artístico 

da 2° Batalha do Passinho em 2013, no qual a semifinal realizada no parque de Madureira 

reuniu cerca de quarenta mil pessoas. A final da 2° Batalha do Passinho foi no programa 

do Caldeirão do Hulk. Dragaud, depois dessa experiência, criou o grupo Dream Team do 

Passinho, no qual é o empresário. O grupo que além de dançar, também canta, têm 

realizado shows por todo o país. Um dos pontos altos do Dream Team do Passinho são 

seus videoclipes, a excelência na produção dos vídeos faz deles grande sucesso nas redes 

sociais com milhões de visualizações. O Clipe do passinho – Todo mundo aperta o play115 

baseado no jingle da coca cola tem mais de nove milhões de acessos, e outro, intitulado 

Vida116, com participação de Rick Martin, tem mais de três milhões de acessos.  

Cacá Diegues, depois de ter produzido 5x Favela – Agora por nós mesmos, também 

produziu o filme 5x Pacificação (2012) e Favela Gay (2014).  

A professora Ivana Bentes foi nomeada em 2015, Secretária de Diversidade Cultural 

do Ministério da Cultura. 

Luís Erlanger, não é mais executivo da Rede Globo e abriu uma empresa de 

entretenimento/comunicação e está escrevendo a biografia de José Junior fundador do 

AfroReggae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
115 Assistir videoclipe do grupo “Dream Team do Passinho” intitulado “Clipe do passinho – Todo mundo 
aperta o play” em: https://www.youtube.com/watch?v=rrtFy5C02Pc  acessado em 29 de março de 2015.  
116 Assistir videoclipe do grupo “Dream Team do Passinho” intitulado “ Vida” em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6gqH9OIm05E acessado em 29 de março de 2015.  
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ANEXOS 

 

Entrevista com Luís Erlanger no dia 11 de março de 2015. 
 
1) Como conheceu Celso Athayde e Mv Bill ? 

William Waack, que fazia uma série de reportagens especiais para o Jornal Nacional, 

em uma de suas reportagens comenta que as músicas de Bill faziam apologia ao crime. No 

dia seguinte, ao chegar à sede do jornal, minha assistente me comunica que tem duas 

pessoas me esperando. Perguntei se tinham hora marcada, mas ela respondeu que não. 

Enfim, mandei subir e entraram na minha sala dois negões extremamente agressivos, 

revoltados com o comentário do jornalista. Pedi que se acalmassem e que se sentassem. 

Eles sentaram, percebi que eles não eram tão agressivos assim. Conversamos e entendi que 

havia uma questão a ser trabalhada. A TV Globo não queria ser percebida pelas classes 

populares daquela maneira e nem eles (Celso e Bill) queriam ser percebidos da forma 

como havíamos retratado. Começa então um diálogo e uma mudança de postura da TV 

Globo para com eles e deles para com a TV Globo. 

 

2) Qual foi sua participação no processo de parceria para exibição de “Falcão – 
Meninos do Tráfico” no programa “Fantástico”? 

Foi total! Quando Celso e Bill me apresentaram o material com toda riqueza do tema 

que ele continha, e vi que aquele tipo de material um repórter da casa não seria capaz de 

captar, eu me interessei imediatamente... Eu soube que havia uma conversa entre Celso e a 

TV Bandeirantes, mas eu disse ao Celso que esse conteúdo teria maior impacto na Globo... 

então fiz uma reunião onde ofereci ao “Globo Repórter” e ao “Fantástico”, e imaginava 

que o “Globo Repórter” fosse se interessar, mas para minha surpresa o Luizinho do 

“Fantástico” disse – “Eu quero” 
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Entrevista com Rodrigo Felha no dia 07 de março de 2015.  
 

1) Como foi sua entrada no projeto e sua participação no processo do filme “Falcão – 
Meninos do Tráfico”? 

Minha relação com Falcão, o que aconteceu é que eu sou nascido e criado na Cidade de 

Deus. Vivo de fato a Cidade de Deus, diferentes de pessoas que habitam casa/trabalho, 

trabalho/casa e não sabem o que está acontecendo, às vezes na rua de trás, na praça de trás, 

eu vivo né? Sempre vivi o funk, o samba, o futebol, a maioria das manifestações culturais, 

eu sempre vivi né? Porque eu gosto. Então uma delas que está bem próximo que não é ser 

conivente, mas ser convivente, é o trafico... Só fui ter noção depois que acabaram as 

gravações e fui ver o que eu tinha gravado. “Caraca” isso é muito forte! Para mim isso era 

um assunto batido né? Eu não sabia. Tráfico, moleque fumando maconha, droga, tiro, 

morte, para mim era uma coisa batida, eu não sabia que aquilo ali era um baque para 

sociedade brasileira, era uma coisa anormal, que eu tinha que achar anormal também, mas 

pela minha convivência, meu crescimento ali, eu achava normal. E aí eu só fui ter a noção 

da importância do Falcão depois de ter ido ao ar e isso foi o que mais me chamou a 

atenção. 

 

2) Mas e o seu processo de entrada no filme como foi? 

Ah! Tem um processo que é muito legal, que é o processo do documentário Falcão, 

onde eu fui chamado para carregar a bolsa do câmera, que era o Miguel Vassy, meu 

primeiro grande professor. O curso de audiovisual vem a partir daí, quando eles viram o 

Rodrigo Felha mexendo com a câmera, com o áudio, e mandando bem, fazendo legal, tanto 

que nesse processo de aprendizado o Miguel saiu e eu assumi sozinho a fotografia do 

Falcão. Eu fiz por um período sozinho, porque eu absorvi tudo que o Miguel me passou, e 

absorvi a linguagem que ele já tinha imposto no documentário junto com Celso e com Bill.   
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3) Fale um pouco mais sobre a linguagem do filme “Falcão – Meninos do Tráfico”? 
 

O Miguel Vassy é um fotógrafo espetacular e como eu tinha que editar as fitas, eu sou 

um cara muito observador, ficava me perguntando: por que ele tá filmando assim? Pelo 

buraquinho! Por que está esse enquadramento? Então eu vi que ele buscava uma 

linguagem, não era só apertar o rec por apertar. E isso me chamou a atenção e 

naturalmente quando a gente vem de favela, a gente tem que pensar nisso dobrado né? Na 

hora de apertar o rec, tem que pensar no como, porquê? Por que a câmera balançada? 

Nossa! É um erro, né? A câmera balançada de repente de um outro cara da classe média 

alta, é estética.  E outra coisa importante, tinha que ter menos interferência possível na 

locação. Até porque às vezes o ambiente era hostil e sem iluminação, não tinha aquela 

coisa de ter que colocar led e iluminar o lugar não. É real, é isso aqui, ah está granulando, é 

isso aqui, não tem jeito né? Naturalmente o Celso depois das primeiras gravações assistiu 

as imagens e concordou com aquele tipo de linguagem, era o que ele queria. 

 

4) Fale um pouco sobre o roteiro e o processo das oficinas do filme “5 x favela – 

Agora por nós mesmos”?  

 

Quando houve a oficina de roteiro, o argumento do Arroz com Feijão voltou para a oficina 

do 5 x Favela. O argumento é do Vilson e o roteiro foi todo readaptado. Aí entra o trabalho 

do Rafael Dragaud que coordenou todos os roteiros. Então teve o esqueleto montado com a 

turma e depois teve as adaptações com a gente diretor. E aí tinham as discussões com os 

diretores, e o “foda” foi a importância que o Cacá deu para o 5 x Favela ser por nós 

mesmos de verdade, aonde ele misturou os profissionais de fato, que ele já tinha na mão, 

que eram seus conhecidos, com a galera que ele ajudou a formar. O Cacá junto com a Rio 

Filmes deu oficinas de roteiro, figurinista, de produção, de fotografia para dezenas de 

jovens, então dessas oficinas a gente tirou algumas pessoas da oficina de arte, de figurino e 

foram ser assistentes de profissionais que estavam no mercado há muito tempo. 

 

5) E o filme “5x Pacificação” como foi? 

O filme 5x Pacificação, fez a gente rodar o mundo. O mundo queria descobrir que 

pacificação era essa. Foi muito legal. Eu fui contemplado e a ficha só caiu depois. Por 

exemplo, quando eu estava no táxi com Cacá Diegues em Nova Iorque e o Cacá falou: 
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“Felha, eu não sei quantos, mas eu tenho certeza que a gente pode contar nos dedos os 

brasileiros que vieram palestrar no New York Times, e a gente tá nesse bolo. Eu falei: 

“Caralho! Eu, Cacá Diegues, Luciano Vidigal e o secretário de segurança, Mariano 

Beltrame, falando sobre a pacificação, sobre os erros, sobre os acertos, sobre a nossa vida 

sendo afetada diretamente, enfim, foi uma coisa que me deu muita visibilidade também 

depois do “5 x Favela”. 
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