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Resumo 

 

 

 
A presente tese tem como o seu objetivo investigar e analisar o processo discursivo 

estruturado na composição narrativa do documentário “Ônibus 174” produzido pelo cineasta 

José Padilha. Apesar da ideia de autenticidade estar enraizada em sua identidade, o 

documentário é um produto autoral ligado à forma de pensar do seu diretor. Nesse sentido, o 

gênero documentário não poderia mostrar uma realidade e, sim, a sua representação. Essa 

representação da realidade é composta por valores e conceitos ligados ao ponto de vista do 

diretor que orienta o espectador para determinadas perspectivas. No caso do documentário 

pesquisado, a orientação está voltada para a violência, a pobreza e a exclusão social que 

possivelmente levaram Sandro Rosa do Nascimento ao mundo da criminalidade. Dessa forma, 

trata-se de uma configuração de argumentos convincentes que predispõe o espectador a ter uma 

noção do que o levou ao episódio do sequestro. Assim, para a construção dessa narrativa, o 

diretor se utilizou de entrelinhas, elaboradas por meio de enunciados e enunciações, para 

compor uma construção discursiva composta por discursos audiovisual que age como 

elementos para a reflexão do espectador. Para a compreensão do discurso no documentário foi 

utilizada a base teórica da Análise de Discurso como ferramenta de pesquisa para investigar a 

construção narrativa e estabelecer um cenário sobre o conteúdo discursivo instituído no 

documentário Ônibus 174. 

 

Palavras-chave: Ônibus 174, documentário, audiovisual, análise de discurso, discourso. 



Abstract 

 

 

 
This thesis has as its objective to investigate and analyze the discursive process 

structured in the narrative composition of the documentary "Bus 174" produced by filmmaker 

José Padilha. Despite the authenticity of idea to be rooted in its identity, the documentary is a 

copyright product linked to the way of thinking of its director. In this sense, the documentary 

genre could not show a reality and, yes, their representation. This representation of reality 

consists of values and concepts related to the view of the director who guides the viewer to 

certain perspectives. In the case of researched documentary, the orientation is toward violence, 

poverty and social exclusion that possibly led Sandro do Nascimento Rosa to the world of 

crime. Thus it is a configuration convincing arguments that predisposes the viewer to get a 

sense of what led to the episode of the kidnapping. Thus, for the construction of this narrative, 

the director made use of lines, drawn through statements and utterances, to compose a 

discursive construction composed of audiovisual discourses that acts as elements to the viewer's 

reflection. For the understanding of speech in the documentary it was used the theoretical basis 

of Discourse Analysis as a research tool to investigate the narrative construction and establish 

a scenario of discursive content set in the documentary Bus 174. 

 

Keywords : Bus 174 , documentary, visual , speech , discourse 
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1. Introdução 

 
O documentário Ônibus 174 (2002), dirigido pelo cineasta José Padilha, relata a 

história do sequestro dos passageiros de um ônibus, ocorrido em 12 de junho de 2000, na 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O caso tornou-se nacionalmente conhecido devido 

à ampla cobertura jornalística realizada pelos principais meios televisivos do país, que 

transmitiram, ao vivo, todo o acontecimento. Segundo o jornal Folha de S.Paulo (Anexo 

1), o sequestro começou às quatorze horas e vinte minutos, quando policiais cercaram um 

ônibus, no bairro Jardim Botânico, por causa de uma tentativa de assalto. Conforme 

informações da Folha1, um passageiro que desembarcou do ônibus havia percebido que 

o homem estava armado e logo avisou a polícia sobre o fato. Acuado pelo cerco, Sandro 

Rosa do Nascimento fez os passageiros como reféns. Logo em seguida, chegam a 

imprensa e a equipe de polícia do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). 

Foram cerca de cinco horas de negociações até o desfecho do sequestro que terminou com 

as mortes da professora Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos, e do sequestrador, Sandro 

Rosa do Nascimento, de 21 anos. A edição da revista Veja2 (Anexo 2) informa que cerca 

de 35 milhões de brasileiros acompanharam todo o drama do sequestro por meio do 

discurso telejornalístico composto por uma vasta composição de diferentes vozes, dando 

uma formação polifônica à construção da narrativa dos fatos. 

Para a construção do documentário Ônibus 174, o cineasta José Padilha usou parte 

desse material, para transformá-lo em um discurso documental. Apesar da utilização 

desse material, o documentário não é uma réplica telejornalística do acontecimento e, 

sim, um outro produto audiovisual que trouxe novas perspectivas sobre o caso, 

principalmente, sobre o comportamento da sociedade e dos governantes em determinadas 

situações de conflito que envolvem a violência, a pobreza e a desigualdade social. 

Partindo dessa concepção, o documentário de José Padilha insere-se no conceito 

dialógico por trazer, dentro de sua formação discursiva, outras formações discursivas que 

dialogam para a formação de conceitos ideológicos que vão compor o ponto de vista do 

cineasta dentro do documentário. 

 
As formações discursivas, por sua vez, representam no discurso, as 

formações ideológicas. Desse modo, os sentidos são sempre 

determinados ideologicamente. Não há sentido que não seja. Tudo que 

dizemos  tem,  pois,  um traço  ideológico  em relação a  outros  traços 
 

1 Disponível em http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/. Acesso em 20 mar. 2014. 
2 Disponível em http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/. Acesso em 20 mar. 2014. 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/
http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/
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ideológicos, E isto não está na essência das palavras, mas na 

discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia produz 

efeitos, materializando-se nele (ORLANDI, 2001, p. 43). 

 

Tal questão, está presente na quebra de paradigma que ocorreu quando o cineasta 

utilizou o material telejornalístico – que têm como fundamento a imparcialidade como 

elemento difusor de isenção e de credibilidade perante os fatos e o espectador – para 

inserir uma visão próxima à realidade e mais aprofundada sobre o acontecimento. 

No documentário Ônibus 174, o discurso telejornalístico recebe as representações 

ideológicas do cineasta por meio da técnica de edição3, que ajuda a montar a estrutura do 

discurso cinematográfico. Dessa forma, ocorre uma composição híbrida fortalecida não 

por uma fusão dos discursos, mas pela sobreposição entre os discursos. 

Essa liberdade de trabalhar com o dialogismo faz parte da cultura do documentário 

que, por ser um produto cinematográfico, permite as concepções de visões do mundo, 

históricas e de relações socioculturais. O documentário é um produto utilizado por 

diversas áreas de conhecimento como a psicologia, a antropologia, o jornalismo, a 

arqueologia, a sociologia, etc. Trata-se de um produto universal sem fronteiras 

composicionais, o que permite o diálogo com outras formas de linguagens e com diversas 

áreas de conhecimento. 

O documentário Ônibus 174 recebeu prêmios4 de diversas academias de cinema, 

o que permite discussões em nível conteúdo estético e ético. Porém, a sua composição 

desperta o interesse também para análises provenientes do discurso das personagens e do 

discurso cinematográfico que admite, devido à sua subjetividade, uma leitura 

particularizada por parte do espectador. Essa subjetividade está presente na composição 

dos discursos e consente que, a cada leitura do documentário, novas interpretações 

dialógicas sejam feitas por meio da formação discursiva entre o verbal e o não verbal. 

 
[...] aquilo de que se fala do lugar do discurso e da imagem em 

movimento constituem enunciados, pois eles podem ser entendidos 

dentro de um conjunto de leis, que a eles nomeiam, designam e 

descrevem, a fim de firmar ou negar este tipo de entrelaçamento 

(MILANEZ, 2011, p. 27). 
 

 

 

3 A edição é uma operação técnica que visa à seleção e a organização do som e da imagem em um 

produto cinematográfico. 
4 Disponível em: http://www.cinemateca.gov.br/cgi- 

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch= 

ID=025969&format=detailed.pft. Acesso em: 21 mar. 2014. 

http://www.cinemateca.gov.br/cgi-
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Por outro lado, determinados enunciados possuem duplo sentido ou um conteúdo 

implícito em sua composição que permite uma ligação com o ponto de vista do autor. 

 
Pelo princípio do dialogismo, toda formação discursiva traz, dentro de 

si, outras formações discursivas com que dialoga, contestando, 

replicando ou aliando-se a elas para dar forças à sua fala. Por outro lado, 

um mesmo enunciado pode aparecer em formações discursivas 

diferentes, acarretando com isso sentidos diferentes conforme a posição 

socioideológica de quem fala (BRANDÃO, 2008, p. 31). 

 

Assim, a presente tese partiu da ideia de estudar a composição do discurso 

utilizada para construir a representação da realidade no documentário Ônibus 174, 

produzido pelo cineasta José Padilha. Esse trabalho de doutorado está diretamente ligado 

às minhas atividades na área de Comunicação Social. Como docente e aprendiz, busco 

esclarecimentos que visam à compreensão de determinadas técnicas utilizadas na 

estruturação e na composição de um produto audiovisual, mais precisamente, o gênero 

documentário, como produto que traz interpretações relevantes sobre vários aspectos 

vivenciados pela sociedade. Aspectos esses apresentados por meio de discursos narrativos 

compostos por ideologias baseadas em experiências e nas investigações das causas que 

possivelmente levaram ao acontecimento de determinado fato. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 

Nesta tese, o problema de pesquisa está relacionado à possibilidade de a 

composição discursiva possuir, de forma implícita, o ponto de vista do cineasta na 

construção de uma representação da realidade de um fato ocorrido. Dentro dessa questão, 

qual seria a influência desse ponto de vista na narrativa do documentário para a 

construção dessa realidade? 

 

1.2 Objeto e Objetivos 

 

 

O objeto de estudo é o documentário Ônibus 174 por possuir elementos discursivos 

baseados na linguagem audiovisual que definem um ponto de vista ligado a um discurso 

dominante e organizado de acordo com concepções que enunciam um conjunto de 

determinações baseadas em questões socioculturais. Nesse sentido, a análise de discurso 

está ligada ao objeto como ferramenta de investigação na confecção de sentido, dentro da 
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diversidade de discursos, composta por sujeitos sociais e por meio da composição do 

audiovisual. O objetivo geral desta tese é examinar os discursos verbal e audiovisual 

como elementos discursivos estruturados, na composição narrativa do documentário 

Ônibus 174, para a construção da representação da realidade. São três os objetivos 

específicos: o primeiro é analisar a influência do ponto de vista do cineasta dentro do 

documentário Ônibus 174; o segundo é analisar a influência dos discursos das 

personagens na narrativa, e o terceiro é analisar o discurso ideológico do documentário. 

 

1.3 Justificativa 

 

 

A justificativa para a elaboração desta pesquisa está alicerçada em aprofundar o 

conhecimento sobre o discurso audiovisual e o das personagens, apresentados no 

documentário Ônibus 174, para entender como a sua complexidade discursiva envolve e 

convence o espectador a experimentar certo compartilhamento com o ponto de vista do 

cineasta. 

 

1.4 Estrutura da Tese 

 

 

O capítulo 2 “A imagem e o som” aborda a linguagem audiovisual a partir da 

importância do registro como elemento social desde os primórdios da história da 

humanidade. A composição desse capítulo delineia um panorama sobre o discurso 

audiovisual, partindo de uma exposição sobre o que é a imagem e a sua composição de 

forma objetiva e subjetiva e traça um perfil histórico sobre sua evolução como elemento 

primordial do cinema. Do cinema para o gênero documentário, são apresentados os seus 

modos estruturais e a questão da representação da realidade. No mesmo capítulo, 

abordam-se os elementos que interagem para a formação do discurso cinematográfico, 

que, mais adiante, será denominado como discurso audiovisual. Também são destacados 

os planos de enquadramentos, movimento e posicionamento de câmera e o áudio como 

elemento estrutural. 

O capítulo 3 intitulado “A análise de discurso” traz um relacionamento entre o 

documentário e a análise de discurso como processo analítico das ações discursivas das 

personagens e do audiovisual. Dessa forma, a análise de discurso propicia uma concepção 

segura para a realização da pesquisa. Sua metodologia permite uma análise sobre a 
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formação discursiva do documentário como elemento de formação de sentido ligado a 

um contexto social. 

Ainda no capítulo 3, “Análise do documentário Ônibus 174” será apresenta os 

discursos proferidos por diversas personagens que formam a interdiscursividade que 

compõe a narrativa do documentário. Essa interdiscursividade é formada por discursos 

testemunhal e analítico que visam desencadear diversas circunstâncias sobre o sequestro 

e sobre a vida de Sandro. Para finalizar este capítulo, a tese apresenta uma análise do 

discurso audiovisual constituído por uma composição dramática em três atos que pontua 

a progressão da narrativa por meio da junção de ordem cronológica e de ordem não- 

cronológica. 

 

1.5 Metodologia 

 

 

A metodologia utilizada nesta tese possui uma característica qualitativa devido à 

necessidade de compreender o conteúdo dos discursos que compõem a narrativa do 

documentário Ônibus 174. A pesquisa ocupa-se de um fato social ocorrido em uma 

grande cidade do país e procura desmembrar a composição discursiva por meio da leitura 

do documentário e da análise teórica encontrada em bibliografias específicas. Dessa 

forma, procura-se trabalhar por meio da interpretação, descrição e por meio da 

comparação. 
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2 A imagem e o som 
2.1 O registro 

 

 

No início da história da humanidade, o homem começou a desenhar nas paredes 

das cavernas como forma de comunicação e de anotação sobre a sua realidade cotidiana. 

Essa forma não verbal tornou-se um canal de diálogo e um processo de registro de suas 

observações sobre o mundo que conhecia. As obras rupestres, como são conhecidas, 

datam da pré-história e foram encontradas em diversos locais do nosso planeta. Esses 

desenhos tornaram-se, hoje em dia, fontes de informação para os estudos de comunicação 

porque são representações imagéticas resultantes da mente humana. Nesse sentido, o 

desenho é uma reprodução de uma imagem mental originada por um processo cognitivo 

e cultural. Assim, percebe-se que o homem, desde os tempos mais primitivos, sentiu a 

necessidade de criar formas de registros para transmitir o seu conhecimento e preservar a 

própria história. Trata-se de um processo documental que traz à tona a memória de 

acontecimentos gerados em determinado tempo e espaço. 

O registro é um procedimento que até hoje integra a realidade de nossa sociedade 

de forma coletiva e particular. É comum ver as pessoas registrando eventos, festas, 

acontecimentos por meio de processos de captação de imagens – fotografias e vídeos – 

para ocasionalmente reviver seu passado ou, até de forma inconsciente, como nossos 

antepassados primitivos, deixar essas cenas como legado para as futuras gerações. 

 

2.2 O discurso audiovisual 

2.2.1 A sombra 

 

A imagem foi uma das primeiras formas de difusão de conhecimento e de registro 

da história mesmo antes da própria escrita. O termo vem do latim imago e tem como 

sinônimos os seguintes termos: representação, retrato, cópia, sombra. Na realidade, 

imagem é a configuração de dois fatores que se completam para a formação de um 

significado. O primeiro é a representação visual que abrange os elementos do nosso 

ambiente. Por outro lado, existem as imagens originadas dentro da mente, que são 

designadas como imagem imaterial. Nesse segundo elemento, relacionam-se as imagens 

criadas pela imaginação e que se tornam representações mentais. Assim, conforme 

Santaella e Nöth (2008, p. 15), “não há imagens como representações visuais que não 

tenham surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo  que 
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não há imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto dos objetos 

visuais”. 

Diante do que foi referido anteriormente, a imagem é considerada como uma 

representação da realidade, porém, mantém uma analogia muito próxima com a realidade 

por ser um arquétipo interpretativo de um acontecimento ou de alguma coisa. Outro fator 

é que a imagem produz uma constituição dialógica por ser um meio e um sujeito emissor 

de mensagens e por ter um receptor que possa assimilar e rebater o seu conteúdo. Assim, 

para que uma imagem exista, é preciso que se constitua um processo discursivo que abre 

espaço para a resposta do outro, isso formata a interatividade da imagem – discurso não 

verbal – com o discurso responsivo do receptor. 

 

2.2.2 A leitura da imagem 

 

 

O fato de a imagem poder ser interpretada demonstra a existência de enunciados 

que podem destinar teores descritivos, informativos, explicativos e representativos, de 

acordo com a sua constituição, ao receptor. Porém, a interpretação sempre estará ligada a 

um conhecimento preexistente de fatos culturais, históricos e científicos relacionados às 

experiências vividas pelo receptor. 

Para realizar-se a leitura de determinada imagem, é preciso verificar elementos, 

dentro de sua composição, que possibilitam um sentido para a sua compreensão. A 

imagem é composta por vários tipos de signos que podem estar grafados de forma 

implícita ou explícita dependendo da intenção do seu enunciador. Porém, para interpretar 

uma imagem, devem-se considerar alguns parâmetros de identificação do foco principal, 

como pessoas, animais, objetos e locais. Outro ponto relevante está na composição entre 

as referências espacial e temporal e, não menos importante, as composições técnicas – 

como iluminação e cor – e as estéticas, como enquadramentos e simetria, elementos que 

vão sensibilizar a leitura imagética a partir das enunciações que podem ser interpretadas 

por meio de sentidos ou valores. 

Na realidade, uma imagem pode assumir um novo sentido além do seu sentido 

original ocasionando, dessa forma, inúmeros significados que podem, ou não, ser 

interpretados e reconhecidos pelo receptor, pois, segundo Santaella e Nöth (2008, p. 34), 

“as imagens podem ser observadas na qualidade de signos que representam aspectos do 

mundo visível quanto em si mesma, como figuras puras e abstratas ou formas coloridas”. 
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Assim, dependendo do contexto, as imagens podem possuir propriedades denotativas ou 

conotativas. 

 

2.2.3 A imagem objetiva 
 

 

Figura 1: Imagem objetiva6
 

 

 

Figura 2: Imagem objetiva8
 

 

 
As imagens objetivas possuem uma composição cujo enunciado é captado pelo 

receptor de forma direta e objetiva. Retratos de documentos são exemplos desse tipo de 

imagem que tem como finalidade a descrição e a identificação da pessoa à qual o 

documento pertence. Na Figura 1, a foto de Nick Ut mostra crianças vietnamitas fugindo 

de um ataque aéreo norte-americano. Nesse caso, ficou claro o terror da guerra e do 

sofrimento daquelas crianças. Na Figura 2, a foto registra o encontro entre o presidente 

norte-americano Barack Obama e o dirigente cubano Raul Castro, para reestabelecerem 

laços diplomáticos rompidos há mais de 50 anos. A foto simplesmente relata o encontro. 

Em ambas as fotos, os enunciados das imagens apresentam uma leitura simples e de fácil 

 
 

6 Foto de Huynh Cong 'Nick' Ut / Photo Editora. 
8 Foto Agência Reuters. 
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compreensão e, de modo geral, assume o seu valor denotativo em relação ao que 

representa. 

 

2.2.4 A subjetividade na imagem 
 
 

Figura 3: Imagem subjetiva 9 Figura 4: Imagem subjetiva10
 

Por outro lado, as Figuras 3 e 4 apresentam subjetividades em suas composições. 

A foto do Rei Pelé aparece com uma auréola em torno de sua cabeça. Essa composição 

pode representar que o atleta do século é uma divindade ou um ser iluminado. Mas na 

realidade, o que está presente nesse tipo de imagem é o imbricamento de diversos tipos 

de signos. Sua interpretação está sujeita à intencionalidade a que está subordinada 

mediante o ponto de vista de seu idealizador, que se baseia na própria visão que tem sobre 

o mundo. Porém, nesse mesmo propósito baseia-se o receptor, que fará a interpretação de 

acordo com a sua experiência de vida. 

A imagem subjetiva é arquitetada por elementos que não se destacam na 

composição imagética, mas que, de certa forma, são sugestivos e oferecem novos 

direcionamentos interpretativos para o ser receptor. A conotação está ligada ao processo 

de enunciação que se cobre de valores afetivos – sentimentos e emoções – e sociais para 

a construção do enunciado. 

Uma imagem subjetiva também pode ser constituída por outra imagem ou por 

elementos de linha não imagética dentro de sua composição. A “imagens de imagens” é 

uma imagem reproduzida dentro de outra imagem e, geralmente, possui uma 

subjetividade de contraponto em relação a um elemento de sua composição. 

 

 
9 Foto de Domício Pinheiro/Agência Estado. 
10 Foto de Wilton Júnior / Agência Estado. 
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Figura 5: Imagens de imagens 

 

 
Na composição da fotografia acima, pode-se verificar a existência de diversas 

fotografias em seu canto superior que dão uma subjetividade em relação ao elemento 

principal que se destaca em primeiro plano da composição. Esse elemento principal está 

desfocado e representa uma pessoa não muito jovem e quase que completamente calva. 

Em contrapartida, no fundo da composição e na parte superior, existem fotografias 

estampadas em uma vitrine e que mostram pessoas jovens com cabelos compridos. Como 

foi dito anteriormente, a subjetividade está relacionada à experiência de cada receptor e, 

assim, pode ter um significado diferente para cada um. 

Outros tipos de subjetividades podem ser alcançados por um processo não 

imagético que desperte a criação de uma imagem mental. A “não imagens de imagens” 

pode criar uma representação visual por meio de uma descrição verbal ou por meio de 

uma música. Temos, por exemplo, no documentário Fahrenheit 9/11 (2004, 00:27:10), 

do cineasta Michael Moore, uma cena em que o autor aponta de uma forma subjetiva, que 

o ex-presidente norte-americano George W. Bush foi suspenso, quando servia a guarda 

nacional, por se recusar a fazer os exames médicos. A recusa se daria porque Bush teria 

ingerido uma composição psicotrópica proibida no país. A cena contava com uma 

fotografia do ex-presidente e com a introdução da música Cocaine11, do músico Eric 

Clapton. Dessa forma, com a utilização de uma “não imagem”, o cineasta sugeriu que a 

recusa para fazer os exames médicos originou-se por uso indevido do entorpecente. Da 

mesma forma, as “imagens de não imagens” dentro de uma cena de determinado filme 

podem criar o referencial mental por meio de um objeto ou por uma frase escrita. Por 

exemplo, em uma cena, uma jovem segura um cartaz com o nome da atriz Elizabeth 

Taylor. A cena mostra a imagem do nome, mas não a da atriz: as letras que aparecem no 

 

 

 
11 Cocaína em inglês. 
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cartaz não mantêm relação de semelhança com Elizabeth Taylor, porém, quando captadas 

pelo espectador, geram uma imagem mental relacionada com a atriz. 

 
 

Figura 6: Imagens de não imagens12
 

 

 
As imagens subjetivas são exploradas para a composição de enunciados que dão 

sentido para a formação discursiva. “Não é mais preciso situar os enunciados em relação 

a uma subjetividade soberana, mas reconhecer, nas diferentes formas da subjetividade 

que fala, efeitos próprios do campo enunciativo” (FOUCAULT, 2008, p. 138). Portanto, 

a leitura da imagem está subordinada à ação enunciativa dentro de uma composição 

dinâmica que vai organizar o universo da representatividade por meio do olhar do cineasta 

que, de certa forma, fornecerá determinadas referências para a interpretação do 

espectador. 

 

2.3 A imagem em movimento 

 
Conhecido como a Sétima Arte, o cinema13 nasceu de diversas experiências 

realizadas em épocas e locais diferentes. Sua história é marcada por inovações que foram 

se complementando com o passar dos anos, assim sua invenção não pode ser creditada a 

uma pessoa ou a um país. Porém, alguns historiadores creditam a invenção do cinema aos 

irmãos Auguste e Louis Lumière, os primeiros a realizar o cinema da forma como o 

conhecemos atualmente. Os Lumière patentearam em 1895 um equipamento conhecido 

como cinematógrafo. 

 

12 Fonte: http://zip.net/bbm9Cj 
13 O termo cinema vem de cinematógrafo. O termo vem do grego kino (movimento) e grafos (escrever, 

grafar). 

http://zip.net/bbm9Cj
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Figura 7: Auguste e Louis Lumière
14

 
 

Figura 8: Cinématographe16
 

 

O aparelho funcionava por meio de uma manivela que fazia o filme negativo entrar 

em movimento. A movimentação permitia que cada fotograma17 fosse sensibilizado pela 

luz, que entrava através da lente do aparelho. A película era revestida por uma 

composição de cristais de sais de prata que reagiam ao serem atingidos pela luz. Essa 

reação química ocasionava o registro da imagem no fotograma. 

 

 
 

14 Fonte: http://zip.net/bqm91h 
16 Fonte: http://zip.net/bbm9yn 
17 Fotograma é a unidade impressa no filme cinematográfico. Para se ter a sensação de movimento no 

cinema, é necessária a movimentação de 24 fotogramas por segundo. 

http://zip.net/bqm91h
http://zip.net/bbm9yn
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Na realidade, o cinematógrafo era um aparelho híbrido que funcionava também 

como projetor de imagens. Nesse processo, o aparelho projetava as imagens estáticas em 

uma tela com a velocidade de 24 fotogramas por segundo, o que gerava ao espectador 

uma ilusão de movimento. Na realidade, a visão humana não capta a imagem na mesma 

velocidade da projeção, e o nosso cérebro processa essa ilusão de ótica como movimento. 

A primeira exibição cinematográfica para o público ocorreu em 28 de setembro 

de 1895, no sudoeste da França. O evento ocorreu na cidade La Ciotat em um espaço 

conhecido como sala Eden, que entrou para a história como a primeira sala de cinema do 

mundo. 

No mesmo ano, os Lumière vão a Paris e organizam uma nova mostra de filmes. 

Desta vez no salão do Grand Cafè Paris, onde exibiram diversos os filmes entre eles 

L’arrivée d’un train à La Ciotat18  e Sortie des ouvriers de l’Usine Lumière19. 

Os Lumière contratam diversos fotógrafos e fornecem, para cada um, o 

cinematógrafo. Esses profissionais ficaram conhecidos como Les Chasseurs d'Images20 e 

tinham a missão de divulgar o cinematógrafo em diversos países. Porém, o objetivo não 

era só esse, os fotógrafos também deveriam realizar filmagens nos locais que visitariam. 

Assim, em 1896, um desses caçadores de imagens realizou o que foi considerada a 

primeira reportagem cinematográfica: a coroação do Czar Nicolau II em Moscou. 

Porém, alguns historiadores acreditam que o cinema teve origem a partir da 

inquietação do homem com o registro do movimento e com a preocupação de preservar 

a sua história. Dessa forma, o preâmbulo do que poderia ser o cinema, pode ter começado 

há cerca de 40 mil anos, quando os homens pré-históricos começaram a desenhar figuras 

nas paredes das cavernas, como forma de registro do cotidiano. 

Já por volta de 5.000 a.C., o povo chinês criou um processo muito parecido com 

o do cinema para contar histórias, conhecido, até hoje, como o Jogo das Sombras. Trata- 

se de exposições de imagens – sombras – sobre uma tela22. As imagens eram produzidas 

por artistas que utilizavam as mãos para criar figuras de animais, pessoas, etc. Por trás da 

tela, existia uma fonte de luz, provavelmente uma fogueira, que iluminava as mãos ou, 

em outro formato, marionetes. O artista também narrava as histórias. 

 

 

 
 

18  A chegada de um trem à Estação Ciotat. 
19 A saída dos operários da Fábrica Lumière. 
20 Caçadores de Imagens. 
22 Na época, a tela era de linho. 



14 
 

 

A câmara escura foi desenvolvida pelo físico napolitano Giambattista Della Porta 

no século XV. A partir daqui a história do cinema começa a misturar-se com a história da 

fotografia por possuírem o mesmo processo de captação da imagem. O equipamento era 

uma sala escura com um orifício em uma das paredes. O princípio é o mesmo para o 

cinema e para a fotografia. A luz refletida de um objeto entrava na sala por meio do 

orifício e a imagem desse objeto era refletida na parede oposta. Mais tarde, a câmara 

escura foi construída em uma caixa e recebeu, no lugar do orifício, uma lente biconvexa. 

Na outra extremidade onde a imagem se configurava, era colocada uma folha de papel 

onde se podia copiar a imagem com alguma forma de grafite. O processo de captação da 

câmara escura é o mesmo do cinema, porém a forma de registrar a imagem era bem 

diferente. Na câmara escura se copiava a imagem em um papel e no cinema a imagem 

sensibiliza um componente químico existente em uma película. 

 
Figura 9: A câmara escura23

 

 
 

Desenvolvida no século XVII pelo padre jesuíta alemão Athanasius Kirchner, a 

Lanterna Mágica era um equipamento utilizado para projeção de imagens. Seu 

funcionamento era muito parecido com o do projetor de slide. A lanterna mágica era uma 

caixa fechada com uma lente em sua extremidade. O processo de projeção era realizado 

por meio de uma vela que iluminava uma lâmina de vidro desenhada. Dessa forma, essa 

imagem era ampliada e projetada para uma tela. O equipamento foi considerado o 

antecessor dos projetores de imagens. 

 

 

 

 

23 Fonte: http://zip.net/bjm9pZ 

http://zip.net/bjm9pZ


15 
 

 
 

 
Figura 10: A Lanterna Mágica24

 

 
 

O fenacistoscópio foi um aparelho que gerou a ilusão do movimento das imagens. 

Inventado pelo belga Joseph-Antoine Plateau, o aparelho foi constituído quando o físico 

conseguiu calcular o tempo de persistência retiniana25. Dessa forma, Joseph percebe que 

uma série de imagens fixas pode criar a ilusão de ótica do movimento. Para isso acontecer, 

é necessário que dez imagens se alternem em um tempo de um segundo. Esse é o conceito 

do movimento no cinema que, na atualidade, utiliza 24 imagens (fotogramas) por segundo 

para criar a ilusão do movimento. O equipamento era um disco constituído por desenhos 

em sua borda externa. Cada desenho tinha uma posição diferente do outro e, assim que o 

disco girava, os desenhos ganhavam o movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Fonte: http://zip.net/bgm9Hq 
25 Fração de segundo em que a imagem permanece na retina. 

http://zip.net/bgm9Hq
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Figura 11: Fenacistoscópio26

 

 
 

Outro momento importante na história do cinema ocorreu quando fotógrafo 

Eadweard Muybridge realizou uma experiência para provar que o cavalo tirava as quatro 

patas do chão quando galopava. Para a comprovação, o fotógrafo colocou 24 câmeras 

fotográficas enfileiradas em uma pista de corrida. Cada câmera possuía um fio esticado 

que funcionaria como dispositivo de disparo do equipamento. Assim, quando o animal 

passava em frente a uma câmera, o fio era rompido e o registro da cavalgada era efetuado. 

As sequências das fotografias resultaram em 24 poses consecutivas do animal e serviram 

como conceito para a composição atual do movimento no cinema que têm como base 24 

quadros por segundo. 

 
 

Figura 12: Resultado da experiência do fotógrafo Eadweard Muybridge27
 

 
 

William Kennedy Dickson foi assistente do inventor norte-americano Thomas 

Alva Edison e desenvolveu o primeiro filme de celulose em uma tira de 15 mm  largura. 

 
 

26 Fonte: http://zip.net/bqm91y 
27 Fonte: http://zip.net/bnm9xp 

http://zip.net/bqm91y
http://zip.net/bnm9xp
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Mais tarde, o filme de celulose passaria a ter 35 mm, tornando-se padrão até os dias atuais. 

Em 1891, Thomas Edson patenteia o cinetógrafo que viria a ser considerado o antecessor 

das câmeras de filmagem. 

 
 

Figura 13: Cinetógrafo28
 

 

O primeiro equipamento para projeção fílmica também foi um invento do norte- 

americano Thomas Edson. O cinetoscópio era um aparelho formado por um gabinete 

fechado com um visor na sua parte superior. Dentro do aparelho eram colocados filmes 

que circulavam em carretéis, o que permitia a geração do movimento das imagens. Porém, 

o aparelho só podia ser utilizado por uma pessoa de cada vez. 

 

Figura 14: O cinetoscópio29
 

 

 
 

28 Fonte: http://zip.net/bdm9Pb 
29 Fonte: http://zip.net/bbm9yM 

http://zip.net/bdm9Pb
http://zip.net/bbm9yM
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Em 1895, os irmãos Lumière realizam a primeira exibição de um filme 

cinematográfico para um público seleto na França. A partir de então, a Sétima Arte 

espalhou-se e algumas salas de exibição foram criadas pelo mundo. Em 1905, os 

produtores de espetáculos Harry Davis e John P. Harris montaram pequenas salas nas 

cidades norte-americanas de Pittsburgh e Pensilvânia para mostrar imagens em 

movimento. Essas salas foram batizadas como Nickelodeon30 e logo se tornaram 

populares em todo o país. Outro fator importante era que as Nickelodeon possuíam um 

piano, que era tocado durante a exibição do filme. O ritmo da música acompanhava o das 

cenas do filme. 

Após a invenção técnica e operacional do cinema, futuros visionários começaram 

a desenvolver a linguagem e o discurso dessa mídia. Na medida em que esses visionários 

faziam experiências com o cinema, consequentemente foram implantando estruturas 

narrativas e vínculos com as referências espaciais. No cinema dos irmãos Lumière e 

Thomas Edson, o discurso e a linguagem eram parecidos com os do teatro por não 

possuírem a diversidade de enquadramentos, movimentos e posicionamentos de câmera. 

A câmera era fixa e possuía um único enquadramento que proporcionava uma visão única 

sobre a ação que ocorria na tela. 

 

Um salto qualitativo é dado quando o cinema deixa de relatar cenas que 

se sucedem e consegue dizer enquanto isso. Por exemplo, uma 

perseguição: veem-se alternadamente o perseguidor e o perseguido, 

sabemos que, enquanto vemos o perseguido, o perseguidor que não 

vemos continua a correr e vice-versa (BERNARDET, 2006, p. 33). 

 

O discurso cinematográfico evolui quando surge o corte de cena para cena e, 

subsequentemente, o corte dentro da cena31. Trata-se de transições que buscavam 

enfatizar o conteúdo espacial e temporal dentro do enredo cinematográfico. 

O cinema foi construindo a própria história e, nos seus primórdios, a preocupação 

dos cineastas era mostrar o movimento existente em determinada imagem. A captação da 

imagem era organizada em uma única cena construída em um único plano com 

determinado tempo de duração. Essa duração dependia do tamanho da película que era 

colocada dentro da câmera e, geralmente, era de cerca de dez minutos. Essa era a 

constituição de um filme produzido no início do cinema com o cinematógrafo dos irmãos 

 

30 Nickelodeon: Nickel vêm do inglês norte-americano e era o equivalente a uma moeda de 5¢. Odeion 

vem do grego e significa teatro coberto. 
31 Ação que ocorre num determinado espaço e tempo. 
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Lumière. Uma produção que se preocupava em registrar determinado cotidiano formado, 

na época, por uma linguagem cinematográfica embrionária que, diferentemente das já 

consolidadas, como a literatura, o teatro e a pintura, ainda procurava encontrar uma forma 

de se constituir e de se organizar. Assim, conforme o escritor Jean-Claude Carrière, o 

cinema, uma “[...] invenção recente dentre muitas do Ocidente industrializado, era o 

produto histórico entre teatro, vaudeville, music hall, pintura, fotografia e toda uma série 

de processos técnicos” (CARRIÈRE, 2006, p. 11). 

Após as experiências dos irmãos Lumière, alguns futuros cineastas foram 

surgindo e implantando novas técnicas que colaboraram para a evolução da linguagem 

cinematográfica. O francês Georges Méliès32 inovou com a implantação de cortes e da 

dupla exposição de filmes para realização de efeitos especiais e trucagens para a 

composição de suas narrativas. Também inseriu o teatro no cinema para a construção de 

suas obras ficcionais. Esse processo proporcionou o desenvolvimento de uma nova 

linguagem baseada na composição cênica e dialogística do teatro em relação ao 

condicionamento do espectador a um ponto de visão teatral. 

 

Verdadeiramente, o cinema foi uma arte desde o princípio. Isto é 

evidente na obra de Méliès, para quem o cinema foi o meio, de recursos 

prodigiosamente ilimitados, de prosseguir suas experiências de 

ilusionismo e de prestidigitação no teatro de Robert Houdin: existe a 

arte desde que exista a criação original (mesmo instintiva) a partir de 

elementos primários não específicos, e Méliès, como inventor do 

espetáculo cinematográfico, tem direito ao título de criador da Sétima 

Arte (MARTIN, 2005, p. 21). 
 

 

Figura 15: Marie Georges Jean Méliès33
 

 
 

32 O ilusionista Marie Georges Jean Méliès nasceu em Paris, em 8 de dezembro de 1861. Realizou mais 

de 500 filmes. Foi diretor, produtor, roteirirsta, cenógrafo e ator. Seu filme de maior repercursão foi Le 

voyage dans la Lune, de 1902. 
33 Fonte: http://zip.net/bwm9kF 

http://zip.net/bwm9kF
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Outro cineasta que colaborou com a linguagem cinematográfica nos primórdios 

do cinema, foi o norte-americano D. W. Griffith34, o primeiro a considerar o cinema como 

um entretenimento voltado para as grandes massas. Ao contrário de Méliès, que filmava 

com a câmera fixa e parada, Griffith começou a utilizar recursos que vieram a 

revolucionar a linguagem cinematográfica. 

 
 

Figura 16: D. W. Griffith35
 

 

Basicamente, Griffith sai de um procedimento de captação de imagens único e 

parte para um englobamento de recursos que proporcionavam um avanço no diálogo de 

seus filmes. Assim, a câmera passa a movimentar-se e a ter determinado posicionamento 

em relação ao que se pretendia filmar. Dessa forma, o cinema começa a ter uma narrativa 

mais ativa, que permitia uma composição discursiva entre os elementos que compunham 

determinada cena e, também, uma organização discursiva de cena para cena. 

Nessa dinâmica, o fio condutor poderia ter uma ordenação das cenas de forma não 

linear devido ao processo de montagem, que permitia a criação de um diálogo composto 

por diversas referências espaciais e temporais. Griffith desenvolveu a montagem paralela 

para intercalar duas ações que ocorreriam simultaneamente. As cenas são fragmentadas 

para criar suspense dentro da narrativa. 

 

Em 1909, Griffith desenvolve a ideia da montagem paralela em The 

Lonely Villa, a história de um resgate. Griffith intercala cenas de ladrões 

invadindo a casa de uma família indefesa com cenas do marido 

correndo para salvá-la. Nesse filme, Griffith constrói as cenas usando 

planos cada vez mais curtos para aumentar a dramaticidade. O suspense 

é forte, e o resgate, catártico. A intercalação das cenas também 

soluciona o problema do tempo, pois não é necessário apresentar ações 

completas para alcançar o realismo. O procedimento permite que as 
 

34 O diretor de cinema David Llewelyn Wark Griffith, considerado o pai da linguagem cinematográfica. 

produziu e dirigiu o polêmico longa-metragem O nascimento de uma nação. 
35 Fonte: http://zip.net/bvm90F 

http://zip.net/bvm90F
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cenas possam ser fragmentadas e que apenas parte delas precisem 

realmente ser mostradas. O tempo dramático passa a substituir o tempo 

real como critério para a montagem (DANCYNGER, 2002, p. 7). 

 

Outra colaboração foi o flashback36, recurso que permite uma quebra na 

linearidade da narrativa para inserção de algum evento que tenha ocorrido no passado da 

personagem ou como forma de trazer um fato passado para o presente dessa narrativa 

fílmica. Griffith interrompe uma sequência que possui determinadas referências espacial 

e temporal para acrescentar referências relacionadas ao passado de determinada narrativa. 

O processo de construção da linguagem cinematográfica desenvolve-se com a 

colaboração de diversos cineastas que foram percorrendo caminhos diferenciados em 

busca de novas formas de expressão dentro de suas obras. Dessa forma, o cinema torna- 

se um meio de massa e ganha espaço nas mais diferenciadas culturas. Isso permite o 

surgimento de movimentos que procuravam novas identidades de como fazer cinema no 

mundo. 

 
Na sua procura pela excelência, o cinema sempre buscou novos 

caminhos e formas de se expressar. Muitas vezes esses caminhos, 

chamados de movimentos, se deram por outros fatores além da 

qualidade de expressão, devendo-se, por exemplo, a aspectos 

econômicos, artísticos, de contestação ao sistema de produção, 

distribuição e direção vigente (RODRIGUES, 2007, p. 17). 

 

O que se observa é que cada movimento apresentava propriedades típicas de forma 

cultural e de estética que determinaram os fluxos das produções cinematográficas 

embasadas na ideologia, no mercado, na religião, na política, na ciência, etc. 

 

2.4 O gênero documentário 

 

O documentário é gênero do cinema que tem como precursor o filme Nanook of 

the North, produzido pelo cineasta norte-americano Robert Flaherty. Assim, conforme 

Barbosa e Cunha (2006, p. 14), 

 
Nanook of the North foi o primeiro filme ao qual se aplicou o termo 

documentário, cunhado por John Grierson, cineasta inglês atuante nos 

anos 1930, que defendia a criação de um gênero fílmico específico, 

preocupado com a representação da realidade. Flaherty era um cineasta 

amador e viajante, exatamente o tipo de perfil de trabalho do qual a 

moderna antropologia científica queria se distanciar nesse período de 

consolidação de novos paradigmas na disciplina. 
 
 

36 Flashback – Mudança de plano temporal para o passado em uma narrativa fílmica. 



22 
 

 

 
 

O filme, que estreou em 1922, aborda a luta pela sobrevivência de uma família de 

esquimós no Círculo Polar Ártico do Canadá. Todavia, o que Flaherty buscava era uma 

representação de uma realidade vivenciada pelos ancestrais de Nanook, uma vez que, na 

época das filmagens, a cultura desse povo já havia sofrido a influência do colonizador e 

certas tradições foram corrompidas pelas influências exploratórias do sistema 

mercadológico europeu, que utilizava o escambo como processo de negociação. Dessa 

forma, durante as filmagens, os esquimós já não utilizavam o arco e flecha e o arpão para 

caçar, mas armas de fogo, que eram trocadas por peles de animais, posteriormente 

vendidas na Europa. Dessa forma, Flaherty não conseguiria retratar a essência primitiva 

de sobrevivência desse povo, por isso resolveu roteirizar o documentário e utilizar 

elementos da ficção como a encenação e o cenário para construir uma representação do 

modo de vida dos ancestrais de Nanook. 

Apesar dos elementos da ficção, Nanook of the North é considerado o primeiro 

documentário da história do cinema. Sua originalidade está ligada diretamente a um 

processo conhecido como reconstituição, muito utilizado em documentários que retratam 

fatos biográficos e históricos: “[...] na medida em que se propõe a estabelecer asserções 

sobre o mundo histórico, o documentário estará lidando diretamente com a reconstituição 

e a interpretação de um fato que, no passado, teve a intensidade de presente” (RAMOS, 

2008, p. 31). 

Assim, a reconstituição foi o meio encontrado por Flaherty para a construção de 

uma narrativa que pudesse trazer parâmetros para exemplificar como os ancestrais de 

Nanook viviam sem a influência cultural do colonizador europeu. Em virtude desses fatos, 

os documentários que utilizam reconstituições não perdem a sua competência, por 

estarem baseados em pesquisas nas mais diversas áreas de conhecimento como 

antropologia, ciências, história, arqueologia, etc. 

Diante desse fato, o termo documentário está relacionado com a sensação de 

veracidade que esse gênero edificou, de que o que está sendo mostrado possui origem 

realista devido ao registro obtido por meio da imagem e do som. Assim, 

 
[...] a tradição do documentário está profundamente enraizada na 

capacidade de ele nos transmitir uma impressão de autenticidade. Essa 

é uma impressão forte. Ela começou com a imagem fílmica bruta e a 

aparência do movimento: não obstante a pobreza da imagem e a 

diferença em relação à coisa fotografada, a aparência de movimento 

permaneceu indistinguível do movimento real (NICHOLS, 2005, p. 

28). 
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Essa combinação imagem e som constitui uma linguagem que atinge o espectador 

por meio de uma discursividade baseada nas percepções sensoriais auditiva e visual, que 

se mesclam por meio de códigos para transmitir determinada mensagem. 

No caso do documentário Ônibus 174, o processo de produção envolve também o 

discurso jornalístico para a construção da narrativa formada por meio de uma 

discursividade organizada por três tipos de fontes – a testemunhal, a especializada e a 

biográfica –, que se intercalam para retratar um fato contemporâneo. Dessa forma, a 

seleção dos entrevistados permite a apresentação de diversas vozes para o 

desenvolvimento das histórias do sequestro e da biografia do sequestrador. Assim, o 

discurso jornalístico está baseado na apuração e na pesquisa dos fatos com o máximo de 

precisão possível para que o enunciado chegue ao destinatário de forma correta e honesta. 

Em outras palavras, uma enérgica capacidade para interpretar e organizar os fatos para 

que o conteúdo não seja comprometido ou desvirtuado perante a perceptividade do 

destinatário. Outro fator relevante é que o discurso jornalístico deve dar voz para os lados 

envolvidos em determinado fato. Ouvir os lados envolvidos é fundamental para fornecer 

argumentos para que o destinatário possa fundar a própria opinião sobre o que está sendo 

exposto. No documentário Ônibus 174, o cineasta procurou mostrar, de certa forma, outro 

lado da história do sequestro, isto é, não o lado antagônico entre o bem e o mal, ou polícia 

e bandido, mas sim um lado obscurecido pela imprensa na época do sequestro. O lado 

biográfico do sequestrador procurou mostrar quem foi Sandro Rosa do Nascimento e 

quais prováveis motivos o levaram a uma vida de crimes. 

A reconstituição da história de Sandro, outro elemento utilizado no discurso 

jornalístico, serve para exemplificar como determinado fato ocorreu. No caso do 

documentário de José Padilha, a reconstituição aparece de forma biográfica e é constituída 

por documentação, imagens de vídeos caseiros, fotografias e depoimentos de personagens 

que conviveram com Sandro. Esse processo fornece subsídios para o espectador refletir 

sobre a situação e as condições de vida do sequestrador. Apesar de o gênero documentário 

não ser um produto exclusivo da área do jornalismo, muitos se utilizam desse discurso 

para a construção de uma narrativa baseada em fatos contemporâneos que se destacaram 

em outras mídias. 
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2.4.1 O documentário e a representação da realidade 

 

 

O documentário é um processo de registro que envolve uma composição com 

diversas formas discursivas que se mesclam para a formação do seu enunciado. Dessa 

forma, o discurso verbal (fala), o não verbal (gestos, expressões) se unem com os 

discursos da escrita (legendas e GC.) e com o visual (imagens, animações) para a geração 

de um diálogo entre documentarista, personagem e espectador. Essa variedade de 

discursos estabelece uma combinação de enunciados que estão ligados ao ponto de vista 

do documentarista em relação ao tema. Todavia, também interagem de forma positiva na 

construção de sentidos na composição narrativa do documentário. 

Os discursos das personagens estão baseados nas memórias pessoais e na coletiva 

que interagem para formar as identidades de grupos e de pessoas. No caso da memória 

coletiva, essa está no compartilhamento das memórias das personagens que vivenciaram 

a ação do sequestro. 

 
A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em 

relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como 

interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em outro 

lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória 

discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma do pre-construído, o já-dito que está na base do 

dizível, sustentando cada tomada da palavra (ORLANDI, 2001, p. 31). 

 

Dessa forma, existem as lembranças pessoais de cada uma das personagens que, 

somadas, geram referências sobre os fatos ocorridos, por exemplo, no sequestro retratado 

em Ônibus 174; dessa forma, a memória sobre o sequestro torna-se coletiva e está 

associada a todos os enunciados que se relacionam e se organizam, dentro da narrativa, 

para recuperar e revelar significados para a construção da representação da realidade, à 

qual o documentário se propõe. 

O documentário, também conhecido como filme de não ficção, é um gênero que 

vem evoluindo através dos anos como linguagem e como produto cinematográfico. A 

definição do que é um documentário vem sendo debatida desde que o termo foi cunhado, 

segundo alguns historiadores, pelo cineasta escocês John Grierson, na década de 20 do 

século passado. Grierson usou o termo documentário, em 1926, em uma publicação no 

jornal New York Sun, quando publicou um artigo sobre o filme de Robert Flaherty 

chamado  Moana.  O  termo  documentário  teria  sido  extraído  da  palavra      francesa 
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documentaire que, na época, era usada para denominar os filmes que abordavam temas 

sobre viagens. 

Todavia, a fronteira entre documentário e ficção é muito sutil por ambos 

utilizarem recursos idênticos para a construção de suas narrativas. Em Nanook of the 

North, o diretor utiliza a encenação e recursos da cenografia para a construção da 

representação de vida dos ancestrais de Nanook. Por outro lado, o filme A bruxa de Blair, 

produzido por Eduardo Sánchez em 1999, possui uma estrutura narrativa muito utilizada 

em documentários de linha de observação. Apesar de ser um filme de ficção, o processo 

de captação de imagem e som utilizado é conhecido como plano-sequência que, 

geralmente, é utilizado em documentários que visam registrar toda a ação de determinada 

personagem. A câmera fica filmando a ação sem interrupção, isto é, sem cortes para 

realizar um efeito de que o que está sendo filmado é real. Trata-se de uma técnica 

frequente em documentários de observação, nos quais a câmera geralmente é manuseada 

e apoiada nas mãos do cinegrafista sem o uso do tripé. A tremida, o movimento e o mau 

enquadramento fazem parte desse tipo de linguagem que cria, de certa forma, as sensações 

de tensão, nervosismo e medo dentro de determinada cena. 

 
Alguns documentaristas utilizam muitas práticas ou convenções que 

frequentemente associamos à ficção, como, por exemplo, roteirização, 

encenação, reconstituição, ensaio e interpretação. Alguns filmes de 

ficção utilizam muitas práticas ou convenções que frequentemente 

associamos à não-ficção ou ao documentário, como, por exemplo, 

filmagens externas, não-atores, câmeras portáteis, improvisação e 

imagens de arquivo (imagens filmadas por outra pessoa) (NICHOLS, 

2005, p. 17, parênteses do autor). 

 

A utilização de personagem é outro ponto compartilhado entre o documentário e 

a ficção. As personagens são elementos essenciais no documentário Ônibus 174 por 

assumirem papéis particulares dentro da narrativa. Alguns proporcionam pontos de vistas 

nas qualidades de testemunhas e, outros, na qualidade de especialistas ligados às áreas 

policial e social. Sandro Rosa do Nascimento é a personagem principal, na qual todo o 

drama de alicerça para impulsionar a narrativa do documentário. 

 
Documentários os utilizam, de modo intenso, para encarnar as asserções 

sobre o mundo. Já a ficção trabalha com personagens como entes que 

levam adiante a ação ficcional, temperando-os com verossimilhança 

(determinados personagens abrem espaço para um leque determinado 

de ações verossímeis, sempre tendo no horizonte a abertura 

indispensável para reviravoltas e reconhecimentos da trama). O 

documentário,  desde  seus  primórdios,  trabalha  com  personagens (o 

https://www.google.com.br/search?q=eduardo%2Bsanchez&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME-qLFTiArFMzJNTTE21xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAIHIkQDAAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjMmJ3Cj9zJAhVGhZAKHefGAJEQmxMIiAEoATAV
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pioneiro de peso, que funda a descendência, é Nanook of the North, 

1922, de Robert Flaherty). Podemos mesmo dizer que o documentário 

aparece quando descobre a potencialidade de singularizar personagens 

que corporificam as asserções sobre o mundo. Se a narrativa ficcional 

se utiliza basicamente de atores para encarnar personagens, a narrativa 

documentária prefere trabalhar os próprios corpos que encarnam as 

personalidades do mundo, ou utiliza-se das pessoas que 

experimentaram de modo próximo o universo mostrado. (RAMOS, 

2008, p. 26, itálico e parênteses do autor). 

 

Assim, em um filme de ficção, a personagem é vivida por um ator contratado que 

interpreta um papel geralmente definido pelo autor e pelo próprio ator. No documentário, 

a personagem geralmente atua dentro de uma experiência de vida, seja ela real ou baseada 

em conhecimento específico. 

Todavia, o escritor Bill Nichols (2005) aponta que toda produção fílmica é um 

documentário por apresentar uma ligação com determinada cultura que gerou aspectos 

das pessoas que fazem parte dela. Ainda segundo o escritor, existem dois tipos de 

documentários, os documentários de satisfação de desejos e documentários de 

representação social. 

 

Os documentários de satisfação de desejos são os que normalmente 

chamamos de ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos 

desejos e sonhos, nossos pesadelos e terrores. Tornam-se concretos – 

visíveis e audíveis – os frutos da imaginação. Expressam aquilo que 

desejamos, ou tememos, que a realidade seja ou possa a vir a ser. Tais 

filmes transmitem verdades, se assim quisermos. São filmes cujas 

verdades, cujas ideias e pontos de vistas podemos adotar como nossos 

ou rejeitar. (NICHOLS, 2005, p. 25). 

 

Por outro lado, os documentários de representação social trazem a visão de que 

todo o processo de elaboração do documentário está baseado em realidades que fazem 

parte de uma ação sociocultural preestabelecida. 

 

Os documentários de representação social são os que normalmente 

chamamos de não-ficção. Estes filmes representam de forma tangível 

aspectos de um mundo que já ocupamos e compartilhamos. Tornam 

visíveis e audíveis, de maneira distinta, a matéria de que é feita a 

realidade social, de acordo com a seleção e a organização realizadas 

pelo cineasta. Expressam nossa compreensão sobre o que a realidade 

foi, é e o que poderá vir a ser. Esses filmes também transmitem 

verdades, se assim quisermos. Precisamos avaliar suas reivindicações e 

afirmações, seus pontos de vista e argumentos relativos ao mundo como 

o conhecemos, e decidir se merecem que acreditemos neles. Os 

documentários de representação social proporcionam novas visões  de 
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um mundo comum, para que o exploremos e compreendamos 

(NICHOLS, 2005, p. 26). 

 

Dessa forma, uma das características do documentário não é um produto para 

entreter o espectador, trata-se de um produto que, de certa forma, desperta a atenção do 

espectador para uma visão de mundo por meio de uma narrativa que, evidentemente, 

possui uma composição de enunciados produzida por meio de entrevistas com pessoas 

envolvidas na história, por meio de entrevistas com especialistas e com a composição de 

materiais (filmes e fotografias) que visam dar apoio na consistência da história. 

 

O documentário é definido antes de tudo pela intenção de seu autor de 

fazer um documentário (intenção social, manifesta na indexação da 

obra, conforme percebida pelo espectador). Podemos, igualmente, 

destacar como próprios à narrativa documentária: presença de locução 

(voz over), presença de entrevistas ou depoimentos, utilização de 

imagens de arquivo, rara utilização de atores profissionais, intensidade 

particular da dimensão da tomada. Procedimentos como câmera na 

mão, imagens tremidas, improvisação, utilização de roteiros abertos, 

ênfase na indeterminação da tomada pertencem ao campo estilístico do 

documentário, embora não exclusivamente (RAMOS, 2008, p. 25, 

itálico e parênteses do autor). 

 
Esse gênero do cinema permite ao espectador apreciar novas referências sobre 

história mundial ou pessoal. “O vínculo entre o documentário e o mundo histórico é forte 

e profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à 

história social” (NICHOLS, 2005, p. 27). 

Entretanto, o documentário não é uma reprodução da realidade, mas uma 

representação da realidade relacionada ao mundo em que vivemos. Não existe um formato 

definitivo para a composição de um filme documentário, ele se articula de diversas 

maneiras para tratar de uma infinidade de temas. Nesse sentido, alguns documentários 

abordam temas relacionados à ficção científica, como viagens interplanetárias, 

extraterrestres; há, também, casos que vivem no imaginário das pessoas como a lenda do 

chupa-cabras como possível criatura que matou diversos animais nas Américas. Nesses 

casos, são documentários que partem de um pressuposto baseado no imaginário popular 

ou no questionamento de alguns cientistas. 

 
Se o documentário fosse uma reprodução da realidade, esses problemas 

seriam bem menos graves. Teríamos simplesmente a réplica ou a cópia 

de algo já existente. Mas ele não é uma reprodução da realidade, é uma 

representação do mundo em que vivemos. Representa uma 

determinada  visão  do  mundo,  uma  visão  com  a  qual  talvez nunca 
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tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela 

representados nos sejam familiares. Julgamos uma reprodução por sua 

fidelidade ao original – sua capacidade de se parecer com o original, de 

atuar como ele e de servir aos mesmos propósitos. Julgamos uma 

representação mais pela natureza do prazer que ela proporciona, pelo 

valor das ideias ou do conhecimento que oferece e pela qualidade da 

orientação ou da direção, do tom ou do ponto de vista que instila. 

Esperamos mais da representação que da reprodução (NICHOLS, 2005, 

p. 47. Itálico do autor). 

 

Assim, o documentário lida também com a interpretação de elementos 

desconhecidos e, principalmente, com a representação de fatos ocorridos. Tanto a 

interpretação quanto a representação podem ser reconhecidas como verdadeiras ou não, 

isso depende muito da condição sociocultural na qual o espectador está inserido. 

Bill Nichols destaca que a representação oferece uma imagem com a qual o 

espectador se identifica. 

 
Pela capacidade que têm o filme e a fita de áudio de registrar situações 

e acontecimentos com notável fidelidade, vemos nos documentários 

pessoas, lugares e coisas que também poderíamos ver fora do cinema. 

Essa característica por si só, muitas vezes, fornece uma base para a 

crença: vemos o que estava lá, diante da câmera; deve ser verdade. Esse 

poder extraordinário da imagem fotográfica não pode ser subestimado, 

embora esteja sujeito a restrições, porque uma imagem não consegue 

dizer tudo o que queremos saber sobre o que aconteceu, e as imagens 

podem ser alteradas tanto durante como após o fato, por meios 

convencionais e digitais (NICHOLS, 2005, p. 28). 

 

Desde o início da história do cinema, até hoje em dia, muito se debate sobre o que 

é um documentário devido à utilização de diversos elementos utilizados em filmes de 

ficção e vice-versa. Nichols (2005) define os filmes de ficção como “os documentários 

de satisfação de desejos, enquanto os de não ficção de documentário para estabelecer os 

filmes de “não-ficção de representação social”. “Literalmente, os documentários dão-nos 

a capacidade de ver questões oportunas que necessitam de atenção. Vemos visões 

(fílmicas) do mundo. Essas visões colocam diante de nós questões sociais e atualidades, 

problemas recorrentes e soluções possíveis” (NICHOLS, 2005, p. 27). 

Outro fator relevante está relacionado à afinidade do cineasta com um conteúdo 

baseado em uma estrutura sociocultural vinculada e direcionada ao espectador. 

 

Em termos tautológicos, poderíamos dizer que o documentário pode ser 

definido pela intenção de seu autor em fazer um documentário, na 

medida em que essa intensão cabe em nosso entendimento do que ela 

se  propõe.  Ao  recebermos a  narrativa  como  documentária, estamos 
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supondo que assistimos a uma narrativa que estabelece asserções, 

postulados, sobre o mundo, dentro de um contexto completamente 

distinto daquele no qual interpretamos os enunciados de uma narrativa 

ficcional (RAMOS, 2008, p. 27). 

 

O documentário também não possui um padrão fixo estrutural na sua composição 

narrativa, isso porque existem diferentes modos de produzir um documentário. Bill 

Nichols (2005) aponta para seis modos distintos de documentários que possuem, 

individualmente, uma constituição estrutural baseada na ação da voz. Porém, a voz 

apresentada por Nichols está relacionada à forma como o documentário enuncia um 

“argumento ou perspectiva” em relação a um estilo próprio. Dessa forma, o autor 

identifica seis modos de representação de documentários: poético, expositivo, 

participativo, observativo, reflexivo e performático. 

No modo poético, a representação de uma realidade está condicionada a coligar 

fragmentos da história de forma não convencional na construção da narrativa, na qual 

prevalecem a subjetividade e a estética na composição da representação. 

 

O modo poético sacrifica as convenções de montagens em 

continuidade, e a ideia de localização muito específica no tempo e no 

espaço derivada dela, para explorar associações e padrões que 

envolvem ritmos temporais e justaposições espaciais. Os atores sociais 

raramente assumem a forma vigorosa dos personagens com 

complexidade psicológica e uma visão definida de mundo. As pessoas 

funcionam, mais caracteristicamente, em igualdade de condições com 

outros objetos, como matéria-prima que os cineastas selecionam e 

organizam em associações e padrões escolhidos por eles. O modo 

poético é particularmente hábil em possibilitar formas alternativas de 

conhecimento para transferir informações diretamente, dar 

prosseguimento a um argumento ou ponto de vista específico ou 

apresentar proposições sobre o problema que necessitam soluções. Esse 

modo enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as 

demonstrações de conhecimento ou ações persuasivas (NICHOLS, 

2005, p. 138). 

 

O modo expositivo é a forma mais tradicional de documentário que encontramos 

nos canais televisivos especializados como Discovery e National Geographic. Sua 

estrutura baseia-se na composição argumentativa que se dirige ao espectador de forma 

direta e objetiva. Possui um fio condutor, preserva, na maioria dos casos, uma cronologia 

para mostrar os fatos e faz uso de legendas e offs para expor uma história ou um 

argumento. 
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Os documentários expositivos dependem muito de uma lógica 

informativa transmitida verbalmente. Numa inversão da ênfase 

tradicional do cinema, as imagens desempenham papel secundário. Elas 

ilustram, esclarecem, evocam ou contrapõem o que é dito. O comentário 

é geralmente apresentado como distinto das imagens do mundo 

histórico que os acompanha. [...] o comentário representa a perspectiva 

ou o argumento do filme. Seguimos o conselho do comentário e vemos 

as imagens como comprovação ou demonstração do que é dito. [...] O 

modo expositivo enfatiza a impressão de objetividade e argumento bem 

embasado. O comentário com voz-over parece literalmente “acima” da 

disputa; ele tem a capacidade de julgar ações no mundo histórico sem 

se envolver nelas (NICHOLS,. 2005, p. 144. Aspas do autor). 

 

Outro modo de documentário apresentado por Nichols é o observativo. Essa linha 

de documentário geralmente trabalha com uma câmera subjetiva e um microfone boom 

para as respectivas captações de áudio e imagens, isto é, a câmera e o microfone entram 

em movimento para acompanhar determinada personagem. 

 

Olhamos para dentro da vida no momento em que ela é vivida. Os atores 

sociais interagem uns com os outros, ignorando os cineastas. 

Frequentemente, os personagens são surpreendidos em ocupações 

urgentes ou numa crise pessoal, que exigem sua atenção, afastando-a da 

presença dos cineastas (NICHOLS, 2005, p. 148). 

 

Outro fator importante é que no modo observativo procura evitar a entrevista, o 

uso de imagens de arquivos, de efeitos sonoros, de legendas, de narração em off. Também 

evita o comentário e a encenação. O papel do cineasta está relacionado a observar de 

forma a não interromper a ação da personagem. É como se não existisse a presença do 

cineasta. 

Por outro lado, o modo participativo não esconde a existência de uma equipe de 

filmagem em relação à produção do documentário. O cineasta tem uma aproximação com 

a personagem no processo da entrevista e no seu direcionamento. Em alguns casos, o 

cineasta aparece interagindo com as personagens de forma direta. 

 

Quando assistimos a documentários participativos, esperamos testemunhar o 

mundo histórico de maneira pela qual ele é representado por alguém que nele 

se engaja ativamente, e não por alguém que observa discretamente, reconfigura 

poeticamente ou monta argumentativamente esse mundo. O cineasta despe o 

manto de comentário com voz-over, afasta-se da meditação poética, desce ao 

lugar onde pousou a mosquinha da parede e torna-se um ator social (quase) 

como qualquer outro (NICHOLS, 2005, p. 154. Parênteses do autor). 

 

Em um mesmo contexto, o modo participativo coloca o cineasta com uma 

personagem  ativa  dentro  do  documentário  e  sua  participação  tem  a  consciência da 
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interferência nas ações das personagens. Sua estrutura permite a utilização de imagens de 

arquivo para trazer argumentos no presente da história. 

O documentário de modo reflexivo atua diferentemente do participativo no 

aspecto que, ao invés de aproximar-se da personagem, o cineasta aproxima-se do 

espectador. 

 

Os documentários reflexivos também tratam do realismo. Esse é um 

estilo que parece proporcionar um acesso descomplicado ao mundo; 

toma a forma de realismo físico, psicológica e emocional por meio de 

técnicas de montagem de evidência ou em continuidade, 

desenvolvimento de personagens e estrutura narrativa. [...] Na melhor 

das hipóteses, o documentário reflexivo estimula no espectador uma 

forma mais elevada de consciência a respeito de sua relação com o 

documentário e aquilo que ele representa (NICHOLS, 2005, p. 168). 

 

Nesse modo de documentário, a construção da narrativa permite a utilização de 

discursos irônicos e satíricos para aguçar o questionamento do espectador. Em alguns 

casos, o documentário reflexivo também pode utilizar a metalinguagem como forma de 

fazer uma menção sobre o próprio contexto do documentário, ou para trazer definições 

sobre determinadas personagens. Nesse sentido, pode existir a presença de uma segunda 

câmera, no processo de captação, para buscar novas perspectivas nas ações das 

personagens. 

O performático é um modo de documentário que possui uma semelhança com 

filmes de vanguarda e experimentais para evidenciar e impactar o público por meio do 

emocional e do social. Esse modo de documentário utiliza as técnicas cinematográficas 

de forma aberta sem se prender a normas e técnicas. Assim, realça a subjetividade para 

atingir o emocional do espectador. 

 
O significado é claramente um fenômeno subjetivo, carregado de 

afetos. Um carro, um revólver, um hospital ou uma pessoa terão 

significados diferentes para pessoas diferentes. Experiência e memória, 

envolvimento emocional, questões de valores e crenças, compromisso 

e princípio, tudo isso faz parte da nossa compreensão dos aspectos do 

mundo que mais são explorados pelo documentário: a estrutura 

institucional (governos e igrejas, famílias e casamentos) e as práticas 

sociais específicas (amor e guerra, competição e cooperação) que 

constituem uma sociedade. O modo performático sublinha a 

complexidade de nosso conhecimento do mundo ao enfatizar suas 

dimensões subjetivas e afetivas (NICHOLS, 2005, p. 169. Parênteses 

do autor). 



32 
 

 

Todavia, o modo performático possui uma conexão com experiências 

profissionais e pessoais do cineasta. Em alguns casos possui uma característica 

autobiográfica por se tratar de uma concepção de revelações pessoais ou de ponderações 

históricas. Assim, em algumas situações do modo performático, a narração do off pode 

estar na primeira pessoa do singular para enfatizar o lado emocional e, de certa forma 

também, um lado psicológico da personagem. 

Outro fator existente em um documentário é a definição de que se trata de um 

produto autoral. Essa característica está relacionada com a visão do cineasta em relação 

ao tema que se propôs a desenvolver. Trata-se do ponto de vista do cineasta que pode 

aparecer de forma explícita ou implícita dentro da narrativa, estabelecendo que o 

documentário é um produto parcial no qual o posicionamento do cineasta pode ter a 

intenção de criticar ou de abrir novas perspectivas de visão sobre o tema. Além disso, a 

parcialidade do cineasta também está relacionada aos enquadramentos, movimento e 

posicionamento de câmera, já que é o próprio cinegrafista quem define o que vamos ver. 

Outro fator relevante é a condução das entrevistas e a sua disponibilização no 

documentário estabelecida por meio da edição, isto é, o documentarista escolhe o trecho 

da entrevista que irá colocar no documentário. Assim, esses elementos também 

colaboram para que o documentário não seja um filme reprodutor da realidade e, sim, um 

filme que representa uma realidade. 

 

2.4.2 O discurso cinematográfico 

 

 

O cinema veio se transformando ao longo dos anos e avançou no processo de 

construção de narrativas. A implantação de novos elementos na linguagem 

cinematográfica, como iluminação, enquadramento, montagem, atuação, proporcionou 

mais lucidez na leitura da narrativa. O cinema passou a municiar o espectador com novas 

perspectivas espaciais e temporais devido ao movimento e ao deslocamento da câmera. 

O equipamento cinematográfico deixa de ser fixo e passa a mostrar outras perspectivas 

de ângulos, fugindo, assim, da influência da linguagem teatral em que se inspirou Georges 

Méliès na produção de seus filmes. Dessa forma, a câmera deixa de ser apática e passa a 

ser uma testemunha ativa e também subjetiva, quando passa a representar o olhar 

espectador dentro do olhar do diretor. 

O avanço tecnológico também colaborou para a transformação da linguagem 

cinematográfica.  Nos  primórdios  do  cinema,  os  filmes  eram  mudos  e    geralmente 



33 
 

 

recebiam o acompanhamento, durante a exibição, de um pianista que procurava 

acompanhar o ritmo das cenas com determinada música. Esse acompanhamento musical 

ajudava a criação de um clima emocional e a constituição do diálogo entre as personagens 

e o espectador. Os primeiros filmes sonoros não possuíam as falas dos atores e, sim, 

músicas ou algum tipo de efeito sonoro que acompanhavam a cadência das cenas. Esses 

filmes eram conhecidos como filmes tocados. Tantos os filmes mudos como os tocados 

eram acompanhados por intertítulos que serviam para representar a fala da personagem 

ou para dar um esclarecimento sobre determinadas cenas. Na realidade, esse artifício 

ajudava na constituição dialógica entre as personagens e entre a personagem e o 

espectador. Porém, por volta de 1930, o filme passa a reproduzir as falas das personagens 

e a receber efeitos e trilhas sonoras na sua composição narrativa. 

 
Essencialmente, podemos distinguir dois tipos fundamentais de relação 

entre o som e as imagens: aquele em que a fonte do som é diegética, 

isto é, inerente à acção mostrada, e aquele em que tal não acontece, logo 

a fonte é não-diegética. O som diegético é constituído pelos ruídos ou 

barulhos inerentes à acção e pelos diálogos, podendo ser in 

(reconhecemos na imagem a fonte sonora do que ouvimos) ou off (não 

reconhecemos essa mesma fonte). Quanto ao som não-diegético, ele é 

constituído essencialmente pela voz-off, a música e outros efeitos 

sonoros (NOGUEIRA, 2010, p. 79). 

 

Outro ponto importante na transformação da linguagem cinematográfica foi o 

desenvolvimento da película de celuloide colorida que veio a substituir a película que só 

captava imagens em preto e branco. As cores tornaram-se uma realidade na composição 

discursiva e estética. Em cena, é um recurso que pode influenciar a percepção do 

espectador por meio de informações embutidas nas composições dos figurinos, dos 

cenários, nas maquiagens, na iluminação ambiente. No espectador, as cores podem 

instigar as associações afetivas e materiais, bem como provocar respostas emocionais e 

estímulos sensoriais. 

 

Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma 

ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A 

cor é vista: impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E é 

construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e 

capacidade, portanto, de construir uma linguagem própria que 

comunique uma ideia (FARINA, PEREZ e BASTOS, 2006, p. 13. 

Negrito do autor). 

 

Em relação à narração, alguns elementos devem ser observados para que a 

narrativa não perca suas referências espacial e temporal. Todo filme, ficcional ou não, 
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possui essas referências de acordo com a realidade existente na sua história. Esse conceito 

é conhecido como diegese, que pode ser afetada quando alguma interferência externa é 

adicionada ao seu contexto. Dessa forma, ao se examinar determinada cena em que haja 

uma personagem tocando uma música ou ouvindo um rádio, pode-se constatar que a 

música está de acordo com o contexto diegético da narrativa desse filme. Se por outro 

lado, a música foi acrescentada depois da captação da cena, isto é, acrescida durante o 

processo de montagem do filme, nota-se que ela não fazia parte do contexto da ação 

fílmica e, nesse caso, a música foi colocada para servir como um reforçador ao conteúdo 

da narrativa. 

A elipse é outro recurso utilizado também como um processo de alteração 

temporal e espacial dentro de determinada cena. É a manipilação no processo de 

montagem que omite uma ação entre um plano e outro. Geralmente, uma elipse não possui 

o auxílio do som, de imagem ou do texto, pois, quase sempre, é percebida pelo espectador, 

mas, em alguns casos, ela pode receber o reforço de um texto especificando uma mudança 

temporal, como, por exemplo: cinco anos depois... 

 
Elipse – Suspensão de um ato dramático, o qual será resolvido 

posteriormente. Ex.: Um homem atira em um outro, focalizando-se o 

dispáro do revólver. Após um fade, vê-se em um enterro a esposa do 

homem baleado, levando o espectador a deduzir que o tiro matou o 

personagem, ainda que isso não tenha se explicitado na tela 

(RODRIGUES, 2007, p. 25). 

 

Um filme cinematográfico é constituído por uma sucessão formada por planos, 

cenas e sequências que contribuem para a constituição de sua narrativa. Cada um deles é 

um elemento da linguagem fílmica e proporciona, quando agrupado pelo processo de 

montagem, um encadeamento para o desenvolvimento do enredo que sustentará toda a 

estrutura do texto fílmico. Consequentemente, existe dentro desse encadeamento a 

movimentação de discursos entre os elementos dessa linguagem. Essa interdiscursividade 

ocorre porque cada elemento possui um discurso delineado pela sua composição 

ideológica na forma de expor o seu enunciado. Da mesma forma, a intertextualidade 

desenvolve-se quando a linearidade da narrativa sofre a interação de textos que 

acrescentam discursos que não pertencem à diegese do filme. O interdiscurso e a 

intertextualidade ocorrem nas composições estrutural e estética do filme e também na 

interação entre imagens, som, cenários, figurinos e personagens. 

Todas as unidades da linguagem cinematográfica são elementos interpretativos 

que se interligam para compor o texto fílmico. Porém, em cada unidade, existe um 
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processo enunciativo que organiza os signos para formar a unidade discursiva. Assim, 

cada unidade é um enunciado que possibilita a formação dos discursos dentro do texto 

cinematográfico. Nesse sentido, a enunciação é a responsável pela organização e pela 

construção do enunciado por meio da interação de elementos como cor, iluminação, 

simetria e composição estética existente dentro de cada unidade da linguagem 

cinematográfica. 

Com a chegada de novas mídias, os produtos cinematográficos passaram a fazer 

parte desse novo universo. Os filmes que só eram vistos em salas de exibição, passaram 

também a ser vistos na tela de um aparelho televisor e, na atualidade, na tela de 

computadores e em telefones celulares. Dessa forma, todas as produções que envolvem o 

áudio e a imagem passaram a ser denominadas como produtos audiovisuais. O termo 

audiovisual surge nos Estados Unidos por volta de 1930, quando ocorreu a passagem do 

cinema mudo para o falado. Todavia, a linguagem cinematográfica despontou como base 

de linguagem para essas novas mídias, que a adaptaram às suas realidades. O vídeo surge 

no século passado por volta da década de 80, como um meio alternativo de produção e 

reprodução de produtos constituídos por meio de discursos imagéticos e sonoros. O vídeo 

é um produto que surgiu com o advento da televisão e, por algum tempo, serviria, e ainda 

serve, como um processo de captação e exibição. Com o surgimento do videocassete para 

uso das pessoas, o vídeo passou a ter um papel diferenciado em nossa sociedade. Essa 

tecnologia atinge a popularidade com o advento das câmeras Betamax e VHS, que 

permitiram que pessoas comuns registrassem, em fita magnética, a própria história. Em 

outros segmentos, passaram a ser utilizadas na confecção de vídeos institucionais, 

educacionais, comerciais, etc. 

Assim, o termo audiovisual está agregado a um conjunto de códigos sonoros e 

visuais que se relacionam com as transformações tecnológicas nos processos de produção, 

de distribuição e exibição. 

 

2.4.2.1 A unidade da linguagem audiovisual 

 

 

O quadro é a delimitação do espaço visual estabelecido por uma imagem 

retangular demarcada pelos perímetros da lente de uma câmera e que, frequentemente, 

determina um ponto de vista para o espectador. Na composição do quadro, podem ocorrer 

relacionamentos entre referenciais espacial e temporal, detalhamentos, ação de objetos e 

de personagens que se afiam para a ação da enunciação. Dessa forma, a enunciação dentro 
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do quadro está instituída para conduzir a percepção do espectador para a expressividade 

do enunciado. O quadro pode ser uma unidade da cena ou ser a própria cena como um 

todo, além disso, o quadro pode ser composto por uma imagem fixa ou em movimento, 

dependendo da necessidade de apresentar-se o enunciado. Esses dois elementos são 

conhecidos como movimento primário e secundário. O primeiro diz respeito ao quadro 

parado onde só as ações ou movimentos das personagens ocorrem, a câmera é inerte e 

não sai do ponto em que foi fixada. O segundo tem o movimento da câmera que 

acompanha uma ação das personagens dentro de um quadro. Nesse sentido, o tempo de 

duração de um quadro deve ser suficiente para transmitir o enunciado. Esse tempo tem de 

estar em um ritmo apropriado para que o espectador possa realizar a sua leitura. 

O enquadramento é o processo de seleção e combinação dos elementos que vão 

compor o quadro cinematográfico. Nesse caso, a atividade enunciativa está presente na 

linguagem cinematográfica e interage na produção do texto fílmico por meio de regras de 

enquadramentos que transformam os quadros cinematográficos em linguagem. 

 
O enquadramento é o primeiro passo para se construir uma imagem, 

separando o que lhe pertence e o que lhe é exterior, ou seja, impondo- 

lhe limites, e distribuindo os elementos no seu interior em relação a 

estes limites Um dos aspectos fundamentais, e dos primeiros a ter em 

conta, prende-se com a relação entre a figura e o fundo, ou seja, com o 

modo como ordenamos a informação: se a figura tende a exigir o 

destaque (e nessa medida a requerer o contraste), o fundo tende a 

requerer o preenchimento (e nesse sentido a criar um contexto) 

(NOGUEIRA, 2010, p.50. Parênteses do autor). 

 

Outro elemento atuante na composição do enquadramento é o plano, que está 

relacionado com o tamanho do quadro e vinculado ao distanciamento entre a lente da 

câmera e as personagens ou objetos que estão sendo filmados. 

 

2.4.2.2 Os planos de enquadramento 

 

 

O plano cinematográfico possui características dinâmicas na constituição do 

quadro em sentido dimensional, de permanência e estético. Na sua configuração, o plano 

deve levar em consideração o momento da ação e os aspectos relevantes, como os 

elementos que formam a referência espacial e temporal. A sua delimitação depende do 

que se pretende ilustrar e contextualizar sobre um ponto de vista expressivo dentro de 

uma cena. Cada plano interage com outro plano e a sua escolha correta é fundamental 

para que a narrativa do filme esteja adequada às necessidades do texto fílmico. 
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Lembremos que o plano constitui uma unidade técnica de tomada de 

vista e de montagem. Enquanto que, no momento da rodagem, o plano 

inclui as imagens e os sons captados entre o princípio e o fim da acção 

e do seu registo, no filme visto pelo espectador corresponde aquilo que 

foi conservado na montagem e a diferença de comprimento entre um e 

outro pode ser considerável (GARDIES, 2006, p. 17). 

 

Cada plano possui um nome e está ligado a padrões estilísticos que permitem uma 

construção discursiva formada por conteúdos objetivos e subjetivos. Essa composição 

discursiva está intimamente ligada ao ponto de vista do diretor do filme em relação à 

história que está sendo desenvolvida. 

 

A utilização recorrente de um determinado tipo de plano ou de 

estratégia de mise-en-scène permite muitas vezes identificar padrões 

estilísticos ou marcas etodológicas que nos possibilitam um melhor 

entendimento da história da criação cinematográfica, das tendências, 

das escolas ou dos cânones (NOGUEIRA, 2010, p. 23). 

 

O potencial de cada plano está relacionado à manipulação e à organização de 

determinados elementos que configuram o ato criativo de enunciar por meio de um 

percurso constituído por referentes que discursam para o espectador de forma objetiva ou 

subjetiva. 

 

2.4.2.3 Os planos 

a) O plano geral (PG) 
 

 

Figura 17: Plano geral37
 

 
 

O plano geral guia a atenção do espectador para referências espacial e temporal 

de uma cena. Na sua composição, o plano geral tem a função de mostrar determinado 

 

37 Fonte: http://zip.net/bnm9BH 

http://zip.net/bnm9BH
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cenário, na sua dimensionalidade, por um ângulo amplo de visão. Nele é muito difícil a 

identificação das ações e das personagens que, num contexto, são elementos que ajudam 

a completar o enunciado do plano. De uma forma direta e objetiva, esse plano permite ao 

espectador ter uma percepção global de determinada geografia, porém, dependendo de 

como é utilizado, o plano permite uma leitura subjetiva em relação à ação das personagens 

dentro de determinado espaço. Essa subjetividade pode propiciar, por exemplo, a 

dominância desse espaço em relação às personagens. No documentário Nanook of the 

North38, o plano geral é utilizado diversas vezes para identificar as duras condições de 

vida de uma família esquimó que vive no norte do Canadá. Em determinados momento 

do filme, o diretor mostrava a família de esquimós atravessando uma gigantesca planície 

de gelo. 

 
 

Figura 18: Nanook of the North39
 

 

 
O sentido da cena e do plano geral é mostrar a luta pela sobrevivência e a pequenez 

dessa família em relação a um cenário tão hostil. O plano geral destaca o todo, não os 

detalhes. 

Outra questão importante inserida em um plano geral é a referência temporal, que 

pode estar contextualizada em diversas combinações, ou enunciações, para a construção 

do enunciado. Em um relacionamento com a dimensão espacial, a referência temporal 

 

38  Documentário dirigido por Robert Flaherty em 1922. 
39 (1922, 01:10:02). 
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aparece conciliada na cenografia e estabelece características de indicam uma 

representação do passado, do presente e do futuro. Outra referência está voltada para as 

ações climáticas como, por exemplo, o sol escaldante em um deserto ou uma tempestade 

em uma floresta tropical. Também em um plano geral, podemos saber se a ação ocorrerá 

à noite ou durante o dia, no inverno ou no verão. Isto é, se faz frio ou calor dentro do 

contexto da narrativa fílmica. O relacionamento entre as referências espacial e temporal 

permite ao espectador ter uma interpretação mais realista do diálogo fílmico. Dessa 

forma, outros elementos como cultura, política e economia também podem ser 

explicitados dentro dessa composição temporal/espacial. 

 

b) O plano conjunto (PC) 
 

 

Figura 19: Plano conjunto40
 

 

 
As referências espacial e temporal começam a compartilhar a sua importância com 

a ação das personagens. O plano conjunto tem proporções menores que as do plano geral, 

mas permite uma leitura mais composicional entre a contextualização do ambiente em 

relação às personagens que desenvolvem algum tipo de relacionamento. Isso significa 

que,  dentro  de  uma  percepção  temporal  e  espacial,  existem  ações  das personagens 

 
 

40 Fonte: http://zip.net/bpm93B 

http://zip.net/bpm93B
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provindas das expressões corporal e oral. Este é um plano que permite ao espectador 

concentrar a atenção separadamente em cada personagem e nos elementos que compõem 

o ambiente. Essa característica é frequentemente usada para a apresentação do 

protagonista ou de um grupo de personagens para o espectador. Dessa forma, diversas 

características como vestimentas, gestos, expressões, aparências e, de certa forma, uma 

primeira distinção sobre o perfil ou perfis das personagens, podem formar o enunciado 

desse enquadramento. Todavia, este não é um plano esmiuçador e seu objetivo é enfatizar 

a força da ação da personagem em determinado ambiente. 

 

c) O plano americano (PA) 
 

 

Figura 20: Plano americano41
 

 

O plano americano salienta a personagem em relação ao cenário com o propósito 

de destacar determinadas predominâncias nas características física e expressiva do 

protagonista. Na realidade, o plano americano provoca determinada aproximação da 

personagem com o espectador, que passa a sentir-se numa situação de diálogo. 

A composição desse plano está em enquadrar a personagem em pé e dos joelhos 

para cima, subtraindo, dessa maneira, as partes inferiores do corpo, menos significativas 

e determinantes para o contexto do enquadramento. Essa planificação foi muito utilizada 

 

 

 
 

41 Fonte: http://zip.net/bwm9mM 

http://zip.net/bwm9mM
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nos filmes de western produzidos pelo cinema norte-americano, haja vista a necessidade 

de mostrar, no duelo, a expressão do cowboy e, simultaneamente, a expressão do opositor. 

 

d) O plano médio (PM) 
 

 

Figura 21: Plano médio42
 

 
 

A personagem passa a destacar-se e o ambiente ocupa um espaço de menor 

importância dentro do plano médio. A fonte de informação aproxima-se do espectador e 

atrai a sua atenção para um diálogo mais direto. Em sua composição, o plano médio 

diminui a importância das referências espacial e temporal e apresenta a personagem da 

cintura para cima, proporcionando um referencial corporal humano ao espectador. 

Também, devido à sua proximidade, esse plano pode provocar certa empatia ou apatia 

devido à expressividade que, de certa forma, permite uma leitura mais específica acerca 

da personagem, podendo até revelar características emotivas e psíquicas. 

 

 

 

 

 

42 Fonte: http://zip.net/bmm9BX 

http://zip.net/bmm9BX
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e) O primeiro plano (PP) 
 

 

Figura 22: Primeiro plano43
 

 

 
As referências espacial e temporal já se perdem completamente na constituição do 

primeiro plano, o ambiente é quase inexistente e o foco fica voltado para a fonte de 

informação. Sua principal característica é estabelecer a proximidade entre personagem e 

espectador com determinada nuance de intimidade entre ambos. A constituição desse 

enquadramento está na forma de captar a personagem do busto para cima e relaciona-se 

diretamente à expressividade e ao diálogo reservado. Concentra e limita o olhar do 

espectador para a fonte de informação. 

 
El primer plano, por su parte, constituye uno de los aportes específicos 

más prestigiosos del cine, y Jean Epstein supo caracterizarlo de un 
modo admirable: Entre el espectáculo y el espectador no hay ninguna 
baranda. No se conserva la vida: se penetra en ella. Esta penetración 

permite todas las intimidades44  (MARTIN, 2002, p. 44). 

 

O primeiro plano reforça o teor dramático porque evidencia expressões emotivas 

e psicológicas que podem ser percebidas pela composição do rosto, tom de voz, expressão 

facial, olhar, e outros elementos que podem acrescentar emoções ao discurso e provocar 

reações emotivas no espectador. 

 

 

 

 

43 Fonte: http://zip.net/btm9MB 
44 Tradução: O primeiro plano, entretanto, é uma das contribuições específicas de maior prestígio de 

cinema, e Jean Epstein soube caracterizá-lo admiravelmente: Entre o show e a plateia não há grade. A 

vida não é preservada: se penetra nela. Essa percepção permite todas as intimidades. 

http://zip.net/btm9MB
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f) O close up 
 

 

Figura 23: Close up45
 

 

 
O close up também é um plano que procura detalhar o conteúdo expressivo de 

determinada imagem. No cinema, geralmente mostra o item mais significativo de um 

objeto ou de uma personagem. Em uma pessoa, o plano inicia-se a partir do queixo e 

termina praticamente no final da testa e tem a finalidade de restringir e destacar os 

sentimentos expressados – enunciados – para atuarem como forma de diálogo. Além 

disso, permite ao espectador ter acesso aos pensamentos e ao subconsciente da 

personagem com a conciliação de um recurso audiovisual conhecido como narração em 

voice over. Assim, com essa composição, é possível ler o interior da personagem e 

perceber a sua essência mais íntima e o seu lado psicológico. 

 

g) O big close 
 

 

Figura 24: Big close46
 

 
 

45 Fonte: http://zip.net/bcm9pF 
46 Fonte: http://zip.net/bpm94w 

http://zip.net/bcm9pF
http://zip.net/bpm94w
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Trata-se de uma composição imagética que visa direcionar o olhar do espectador 

para determinado detalhe. O big close é um plano que tem o efeito de prender a atenção 

do espectador para determinado pormenor, porém de importante relevância, por explorar 

ações independentes que, num processo de alternância, ampliam a tensão do suspense na 

narrativa. Para exemplificar, o big close de um olhar alternado com o big close de uma 

arma, montados de forma alternada, articula a enunciação para a formação do contexto 

narrativo. 

 

2.4.2.4 Posicionamento da câmera 

a) Câmera alta – plongée 
 

 

Figura 25: Câmera alta 

 

 
A câmera alta é uma forma de mostrar a personagem ou o objeto de cima para 

baixo. Esse recurso cinematográfico também é conhecido como plongée47 e provoca 

algumas sensações como inferioridade, angústia, desespero, solidão, medo e de 

distanciamento da personagem em relação ao que será mostrado no próximo 

enquadramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Plongée significa mergulhar em francês. 
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b) A câmera baixa – contra-plongée 
 

 

Figura 26: Câmera baixa 

 

Nesse posicionamento, a câmera fica posicionada de baixo para cima fixando o 

espectador abaixo do olhar da personagem. A câmera baixa também tem a denominação 

de contra-plongée48 e tem como escopo principal o engrandecimento da personagem em 

relação a alguma coisa. Também pode despertar, para quem visualiza a cena, sensações 

de superioridade, arrogância, poder, dominação e coragem desde que estejam bem 

articuladas dentro da conjuntura da narrativa. Um exemplo de sensação de superioridade 

está no documentário Triunfo da vontade produzido por Leni Riefenstahl49. Nesse filme, 

a cineasta posicionava a câmera abaixo do olhar de diversos jovens alemães com o sentido 

de mostrar a superioridade da raça ariana. 

 
 

Figura 27: Triunfo da vontade 

 

 

 

48 Contre-plongée significa contramergulho em francês. 
49 A cineasta alemã Helene Amália Bertha Riefenstahl foi convidada pelo ditador nazista Adolf Hittler 

para documentar o congresso do Partido Nazista. 
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c) A câmera posicionada para a linha do olhar 
 

 

Figura 28: Câmera posicionada para a linha do olhar 

 

Diferentemente dos posicionamentos já citados, a câmera posicionada na linha do 

olhar estabelece um nivelamento no diálogo entre as personagens, eliminando a sensação 

de inferioridade e de superioridade. Trata-se de um plano neutro muito utilizado no 

telejornalismo e no gênero documentário, devido à troca de enfoque nos diálogos. Do 

mesmo modo, durante uma entrevista, o olhar da personagem também se posiciona ao 

mesmo nível do olhar do espectador para manter a sensação de uma conversa cara a cara.. 

 

2.4.2.5 Movimento da câmera 

a) O travelling 
 

 

Figura 29: Travelling 

 

O travelling50 é o deslocamento da câmera cinematográfica em perseguição a uma 

personagem ou a um objeto. Nesse tipo de movimento, o tripé da câmera locomove-se 

juntamente para evitar que a imagem seja captada de forma tremida. O equipamento  de 

 

 

50 Travelling vem do inglês e significa viajar na linguagem cinematográfica. 
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captação pode estar atrelado em cima de um trilho, em uma caçamba de veículo ou, ainda, 

em cima de rodinhas acopladas ao tripé51. O travelling pode ser utilizado em diversas 

situações em que o acompanhamento da ação da personagem é de extrema importância 

para a construção do seu discurso. Dessa forma, suas perspectivas de movimento 

permitem ao cineasta elaborar enunciados que aperfeiçoam as expressividades dentro da 

narrativa, aumentando, assim o interesse pela cena. 

 

b) A panorâmica 
 

 

Figura 30: Panorâmica 

 

A panorâmica é um movimento simples no qual a câmera cinematográfica gira em 

torno do próprio eixo, isto é, diferentemente do travelling, a câmera não entra nem sai do 

lugar ao qual foi fixada. O movimento é rotacional e pode atingir até 360º no sentido 

horizontal. Outro fator importante é que o movimento deve manter uma velocidade 

uniforme do princípio ao fim. A panorâmica geralmente é utilizada para mostrar 

paisagens ou em acompanhamento de personagens em trânsito. 

 

c) O tilt 
 

Figura 31: Tilt 
 

51 Esse recurso técnico é conhecido como dolly. 
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O tilt52 tem características parecidas com a panorâmica, a diferença está no 

movimento que, ao invés de ser na horizontal, se realiza na vertical. Dependendo da 

origem do movimento, o tilt pode ser chamado de tilt up ou tilt down. 

 

d) Plano-sequência 

O plano-sequência é um movimento de câmera contínuo dentro de determinada 

cena. Esse plano único mostra várias ações por meio de diversos posicionamento e 

enquadramentos que não sofrem interrupções durante o processo de captação da cena. 

 

Este recurso da linguagem cinematográfica assegura, de algum modo, 

uma percepção dos acontecimentos e uma leitura mais livre do seu 

significado por parte do espectador, uma vez que, não deixando a sua 

atenção de ser condicionada pela(s) escolha(s) do realizador, o é de uma 

forma menos determinista do que através do recurso à mudança 

deliberada e calculada de planos própria da montagem (NOGUEIRA, 

2010, p. 47). 

 

O plano-sequência é um plano que pode representar o olhar da personagem ou do 

espectador sobre determinado acontecimento da narrativa. Outro fator relevante é que, 

geralmente, a câmera fica apoiada em cima do ombro do cinegrafista para seguir o seu 

objetivo cênico, assim, as imagens não são estabilizadas e, sim, tremidas devido ao 

movimento realizado pela câmera dentro do espaço cênico. No extinto telejornal Aqui 

Agora, o plano sequência era muito utilizado em reportagens de perseguição policial para 

gerar uma representatividade de tensão. Quando bem utilizado, esse tipo de plano 

estabelece uma forte impressão de realidade motivada por uma subjetividade que gera um 

clima de tensão ou de expectativa. 

 

2.4.2.6 A câmera subjetiva 
 

Figura 32: Câmera subjetiva 

 

52 Tilt significa inclinar em inglês. 
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A câmera subjetiva representa o olhar da personagem ou do espectador mediante 

determinada tomada. É evidente que esse comprometimento com a cena será estipulado 

pelo cineasta que abre espaço para que a personagem, ou espectador, tenha o ponto de 

vista da câmera e, de certa forma, gerar a cumplicidade com a trama da cena. 

 

2.4.3 O áudio 

2.4.3.1 O áudio na linguagem audiovisual 

 

 

O som é um fenômeno que resulta de vibrações oriundas de corpos materiais, isto 

é, quando os corpos vibram, geram uma fonte que força uma vibração nas partículas do 

ar gerando uma onda sonora. Nesse sentido, todo corpo possui uma frequência distinta 

que produz determinada vibração. O som da voz humana também é um processo 

vibracional formado pelo deslocamento do ar, pelos pulmões, que atinge as cordas vocais 

fazendo-as vibrar. Uma vez que o processo para realizar o som está relacionado com a 

vibração do ar, o processo de recepção é de certa forma o mesmo. A vibração sonora é 

captada pela orelha, que a conduz para o ouvido, que possui no seu interior uma 

membrana conhecida como tímpano. Essa membrana passa a vibrar quando é estimulada 

pelas ondas sonoras, que, na sequência, são transformadas em impulsos elétricos que 

serão decodificadas pelo cérebro. 

Entretanto, existe uma diferença entre o som e o áudio. O primeiro é produzido de 

forma natural, enquanto, no segundo, o som é uma reprodução originada por meio de um 

equipamento. 

No início do cinema, o áudio não estava junto com as imagens, era apresentado 

por meio de uma música tocada durante a exibição do filme, isto é, a música era um 

acompanhamento realizado ao vivo por músicos. O áudio começou a fazer parte da 

linguagem cinematográfica a partir de 1926, com a estreia do filme The Jazz Singer, 

produzido pela Warner Brothers. The Jazz Singer foi o primeiro filme a ser composto 

com falas e com músicas cantadas pelo ator Al Jonson. Assim, por meio da imagem e do 

áudio, o cinema passa a ter dois canais para formar o diálogo com o espectador. 
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a) A trilha sonora 

 

 

A trilha sonora é toda composição de áudio existente em um produto audiovisual. 

Trata-se de uma composição musical, sons ambientes, efeitos sonoros e falas das 

personagens que ajudam na construção de enunciados dentro na narrativa de um filme. 

 

El sonido cubre un papel esencial em la narrativa audiovisual como 

elemento de organización, unificando o separando estructuralmente 

secuencias visuales compuesta por multiples movimientos y cambios 

del punto de vista. Este uso del sonido como instrumento organizador 

tiene, también, una relación muy directa con la lógica perceptiva 

humana (RODRIGUEZ,. 1998, p. 260)53. 

 

A trilha sonora gera um clima em relação às referências temporal e espacial, 

caracterizando-as de acordo com a realidade representada na cena. Também pode 

apresentar as características de uma personagem de acordo com o ritmo da música, por 

meio da fala ou por determinados ruídos. 

 

La continuidad sonora: cuando la banda imagen de una película es una 

continuidad de fragmentos, la banda sonora en cierto modo restablece 

esa continuidade, tanto en el nivel de la simple percepción como en el 

de la sensación estética; la banda sonora, en efecto, por naturaleza y 

necesidad, es mucho menos fragmentada que la imagen: suele ser 

relativamente independiente del montaje visual y estar mucho más 

conforme con el “realismo”, en lo que se refiere al entorno sonoro; por 

otra parte, el papel de la música es, primordial, como factor de 

continuidad sonora, tanto material como dramática (MARTIN, 2002, p. 

124. Aspas do autor)54. 
 

Outro papel da trilha sonora está ligado à referência temporal em particular ao 

flashback, que pode ser constituído por uma sonoridade lenta ou rápida, dependendo  da 
 

 

 
 

53 O som abrange um papel essencial na narrativa audiovisual como um elemento da organização, 

unificando ou separando estruturalmente sequências visuais compostas por vários movimentos e mudanças 

de ponto de vista. Este uso do som como uma ferramenta de organização tem também uma relação muito 

direta com a lógica de percepção humana. 

 
54 A continuidade sonora: quando o lado da imagem é uma continuidade do filme de fragmentos, a banda 

sonora de uma maneira que tanto a continuidade repõe nível de percepção simples como no sentido estético; 

a trilha sonora, de fato, por natureza e necessidade, é muito menos fragmentada do que a imagem: 

geralmente relativamente independente da montagem visual e ser mais consistente com o "realismo" 

quando se refere ao som ambiente; Além disso, o papel de música é primordial, como factor de continuidade 

audível, material e dramático. 
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ação da cena. Nesse sentido, uma trilha sonora bem estruturada garante e estabelece a 

continuidade fílmica. 

Porém, podem-se destacar duas formas de sonoridade que vão compor a trilha 

sonora. A primeira está relacionada a toda sonoridade que faz parte da narrativa. É 

necessário esclarecer que a sonoridade pode ser introduzida em um filme de duas 

maneiras: a primeira é no momento em que a cena está sendo filmada ou gravada. O som 

é captado junto com a imagem como diálogos ou qualquer som que aconteça naquele 

momento em relação ao ambiente. Essa forma é conhecida como som síncrono. A outra 

é conhecida como assíncrono e está relacionada aos sons que não aparecem na cena como 

narrações em off ou voice over, música e efeitos sonoros. São sons que não foram 

gravados durante as filmagens e que depois foram introduzidos no processo de 

montagem. Entretanto, o som pode ser diegético, quando é assimilado pelas personagens 

e espectadores, e não diegético, quando a assimilação só pertence ao espectador. Tanto o 

primeiro como o segundo podem ser síncrono como assíncrono. 

 

b) A voz 

 

 

A voz está relacionada com as falas das personagens de forma direta, como em 

uma entrevista, ou indireta, como o off e voice over. As vozes identificam diversas 

características das personagens e são delineadoras fundamentais para reforçar o conteúdo 

da narrativa. No off, a voz de uma personagem, dentro de uma cena, é articulada fora do 

campo de visão, isto é, a personagem está em cena, mas não aparece e sua voz é ouvida 

pelas outras personagens e pelo espectador. Sua função pode representar um pensamento 

da personagem ou contextualizar uma ideia ou um fato. Por outro lado, na voice over, 

alguma personagem não está em cena e é desconhecida das personagens e do espectador. 

Geralmente é a voz de um narrador que surge para dar uma introdução ou uma explicação. 

A voice over não se dirige às personagens, mas ao espectador. 

Os depoimentos também classificam, dentro do documentário, a importância das 

personagens em relação ao fato ocorrido. Geralmente, os depoimentos aparecem em 

forma de entrevistas, o que destaca uma narração na primeira pessoa. Nesse caso, essa 

narração cria a sensação de realidade devido à presença da personagem como fonte direta 

de informação. Outro aspecto está relacionado à interpretação, que possui elementos 

como a entonação e o ritmo, que podem transmitir aspectos como credibilidade, medo, 

tristeza, felicidade, confiança, ironia, liderança, etc. Dessa forma, esses aspectos   atuam 
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como enunciados na formação discursiva e atuam como recursos que podem autenticar 

uma conjuntura realista. 

 

c) Os efeitos sonoros 

 

 

Os efeitos sonoros são os sons desenvolvidos de forma artificial ou gravados da 

natureza e são elementos que representam sons de objetos ou de pessoas que estão ligadas 

diretamente a determinada cena. Esses sons não são diálogos das personagens, mas fazem 

parte da contextualização espacial e temporal de uma cena. Esses tipos de sons servem 

para substituir determinado som que não foi captado de forma correta durante a cena, por 

exemplo, os passos de uma personagem ou o barulho de uma batida de automóveis. São 

efeitos que complementam a sonoridade de uma determinada situação e certo ambiente. 

Todavia, esse tipo de efeito sonoro também pode servir para enfatizar determinada 

situação, como por exemplo, dependendo da altura do volume e do ritmo, o som dos 

passos pode realçar uma situação de fuga desesperadora ou uma situação de medo na qual 

uma personagem se aproxima de sua vítima. Outra situação em que os efeitos sonoros são 

utilizados está relacionada aos sons inexistentes em nossa realidade. São os sons que 

representam ruídos de seres extraterrestres, rugidos de animais pré-históricos entre outros. 

Os efeitos sonoros são enunciações que vão completar os enunciados que fazem parte do 

discurso de determinada cena e que, de certa forma, buscam por meio de sua 

expressividade dar sentido à narrativa. 

 

d) A música 

 

 

Também conhecida como trilha musical, a música desempenha diversos papéis na 

construção da narrativa de um produto audiovisual. Um desses papéis é a música 

funcionar como fonte indicadora de mudança dentro da narrativa, como, por exemplo, 

atuar como reforço em uma mudança de tempo e espaço. Pode acentuar o clima de 

determinada cena e mudar o estado emocional do espectador por meio da sua composição 

harmônica. Um exemplo é quando uma cena, com características sensacionalistas, não 

cumpre o seu papel de emocionar o espectador. Dessa forma, para atingir o objetivo da 

cena em relação ao espectador, a música pode servir como elemento enunciativo que 

exprima um aspecto melancólico durante a cena. Um exemplo: uma personagem tem o 

seu rosto mostrado em close up, esta personagem está com lágrimas escorrendo pelo rosto 
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devido à morte de um ente querido, nesse caso, se a imagem não emocionar o espectador, 

a introdução de uma música com um solo de violino lento pode ajudar a cena a cumprir 

o seu objetivo. Todavia, em uma situação em que a cena é tensa, uma música bem 

frenética pode ajudar a criar a sensação de perigo ou de ameaça. Nesse sentido, a música 

pode gerar atmosferas dentro da cena, sustentando a ação narrativa. 

A música também pode identificar e dar realce às características de uma 

personagem ou locais e épocas devido a elementos que os ligam a um contexto histórico 

espacial e temporal. Também pode atuar como elemento de transição entre as cenas, 

atuando como elemento de pontuação, ou agir como elemento estimulador que pode 

aguçar a expectativa do espectador daquilo que está por vir no filme. Assim, a música 

interage sobre a imagem como elemento provocador da atenção do espectador e lhe 

estimula uma reação imediata em relação à narrativa. 
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3 A análise de discurso 

 
A linguagem audiovisual é o elemento básico para a realização de um 

documentário que congrega, na atualidade, as linguagens verbal e não verbal como 

elementos estruturais de sua narrativa. Como verbal, o documentário utiliza as falas de 

especialistas, entrevistados e narradores e, como não verbal, usa gestos, postura, imagens, 

música, etc. A congregação desses elementos vai construir o discurso do documentário, 

que, dessa forma, está atrelado a enunciados que determinam um sentido de veracidade 

mediante os fatos apresentados durante a narrativa. Esse é o caso do documentário Ônibus 

174, que é constituído por enunciados, proferidos por diversas personagens, que 

interagem entre si para a composição do dialogismo. Outra composição dialógica está na 

formação discursiva dos elementos que compõem a linguagem audiovisual e que 

transmitem enunciados referenciais sobre o sequestro e sobre a biografia do sequestrador. 

Diante desse cenário, o documentário Ônibus 174 é um produto audiovisual que 

possui uma narrativa complexa cujos enunciados estão organizados para propagar o relato 

da história do sequestro e, também, o ponto de vista do cineasta sobre diversas mazelas 

sociais que poderiam ser os principais motivos que encaminharam esse sequestro para um 

final trágico. 

Assim, por ser um produto formado por elementos discursivos, o documentário é 

um produto ligado ao campo da comunicação e com a área de análise de discurso, que 

visa estudar as relações da linguagem com a produção de discursos. O discurso é 

considerado uma prática social por promover a interação entre as pessoas e serve para 

manter a estrutura de uma sociedade. Em consequência disso, a análise de discurso 

também atenta à linguística como um referencial para a construção do discurso. 

 

No interior de uma abordagem comunicacional do discurso social (em 

que "comunicação" seja tomada num sentido "ontologicamente amplo" 

e não num esquematismo redutor), a compreensão opera buscando as 

regularidades linguísticas da produção de sentido não apenas em seus 

aspectos empíricos e positivos, transformáveis em juízos 

argumentativos, mas também naqueles de caráter subjetivo e afetivo 

(apreensíveis por juízos reflexivos, de apreciação e avaliação) que, em 

inúmeros casos, precedem o discurso e o sentido (SODRÉ, 2006, p. 70. 

Aspas e parênteses do autor). 

 

Nesse sentido, a análise de discurso também contextualiza as ações sociais em 

relação ao sentido e à composição do discurso perante o espectador. 
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Tanto o discurso da história como o discurso literário servem ao 

comunicador como resultados de caminhos percorridos por 

indivíduos/sujeitos que, de modo diverso, souberam se acercar da 

realidade. Se o primeiro lhe dá a condição de perceber o processo 

histórico presente no cotidiano, onde está a gestar-se o futuro, o 

discurso da literatura lhe permite conhecer novos modos de 

manifestação verbal, que assimilarão com maior “rigor” a captação dos 

seres, enquanto indivíduos, que possibilitarão ao comunicador acercar- 

se da realidade imediata com a percepção de quem consegue 

transfigurá-la no tempo, vendo nela o presente e o futuro (BACCEGA, 

1998, p. 65. Aspas da autora), 

 

O documentário possui uma discursividade que lida com elementos extraídos da 

história de determinada sociedade ou grupo de pessoas que vivem em um contexto 

sociopolítico e partilham uma estrutura discursiva. Dessa forma, os discursos possuem 

enunciados relacionados com essa condição sociopolítica. 

 

Os seres humanos agem em determinadas esferas de atividades, as das 

escolas, as das igrejas, as do trabalho num jornal, as dos trabalhos em 

uma fábrica, as das políticas, as das relações de amizades e assim por 

diante. Essas esferas de atividades implicam a utilização da linguagem 

em forma de enunciados (FIORIN, 2006, p. 61). 

 

A metodologia da análise de discurso é uma ferramenta que permite uma leitura 

da formação discursiva dentro da narrativa do documentário Ônibus 174. A análise de 

discurso possui uma composição interdisciplinar que se estende para diversas áreas como 

a da comunicação social, psicologia, filosofia, sociologia, história, entre outras. O 

principal objeto de estudo da análise de discurso é o próprio discurso como elemento de 

pesquisa relacionado ao contexto social ao qual o autor do discurso pertence. Dessa 

forma, a análise de discurso passou a ser um instrumento para a compreensão científica 

de determinadas ocorrências dentro dessas áreas. Assim, conforme Orlandi (2001. p. 20), 

“A análise de discurso, trabalhando na confluência desses campos de conhecimento, 

irrompe em suas fronteiras e produz um novo recorte de disciplinas, constituindo um novo 

objeto que vai afetar essas formas de conhecimento em seu conjunto: este novo objeto é 

o discurso”. 

Outro fator existente é que a análise de discurso visa pesquisar o discurso como 

ferramenta na produção de sentidos vinculada a uma ação social, na qual, o sujeito está 

inserido como membro de um contexto sociopolítico e histórico. Dessa forma, o sentido 

está relacionado com a inserção de um discurso dentro de uma formação discursiva  que 
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pode ser constituída pelo entrelaçamento de discursos corporal, imagéticos e sonoros. 

Estes dois últimos, no caso desta tese, ligados ao discurso audiovisual. 

O discurso audiovisual é composto por enunciados que se relacionam ao longo de 

uma determinada narrativa o que constitui uma formação polifônica que segue de 

encontro ao ponto de vista do documentarista, o que significa, uma composição narrativa 

com um teor ideológico atrelado a um pensamento voltado para uma ou várias situações 

sociais. Trata-se da disponibilidade e da articulação de discursos por meio do processo de 

edição que vai selecionar o que irá compor a linha narrativa. 

 

A voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um 

argumento, bem como transmitir um ponto de vista. Os documentários 

procuram nos persuadir ou convencer, pela força de seu argumento, ou 

ponto de vista, e pelo atrativo, ou poder, de sua voz. A voz do 

documentário é a maneira especial de expressar um argumento ou uma 

perspectiva. Assim, como a trama, o argumento pode ser apresentado 

de diversas maneiras. (NICHOLLS. 2005, p.73). 

 

Assim, em análise de discurso, o conceito de ideologia também está atrelado a 

formação discursiva por estar alicerçado com conteúdo ligados a um determinado 

contexto social no qual autor, personagens e espectadores pertencem. 

A formação discursiva é constituída por uma relação com o interdiscurso que se 

articula com as formações ideológicas. Conforme Orlandi (2008, p. 112), “O 

interdiscurso fornece os objetos do discurso de que a enunciação se sustenta, ao mesmo 

tempo que organiza o ajuste enunciativo que constitui a formulação pelo sujeito”. Em 

relação ao interdiscurso, Fiorin (2008, p. 165) no livro Bakhtin outros conceitos-chave, 

organizado por Beth Brait, expõe que para Bakhtin, “[...] a questão do interdiscurso 

aparece sobre o nome de dialogismo”. Brait (2008, p. 94 e 95) acrescenta que “[...] o 

dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, 

existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, 

uma sociedade. É nesse sentido que podemos interpretar o dialogismo como o elemento 

que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem”. Dessa forma, o 

interdiscurso e o dialogismo atuam para a formação do sentido dentro da formação 

discursiva. 

Outro elemento da análise de discurso que interage com a formação discursiva é 

conhecido como carnavalização e tem a sua simbologia no sentido literal do carnaval 

como festa popular. Uma das referências do carnaval está na questão em que as pessoas 

trocam de identidade como elemento de diversão, isto é, o homem de veste de mulher  e 
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vice-versa.. Nesse sentido, o uso da fantasia e da máscara escondem a verdadeira 

identidade da pessoa, porém, no século XVII, o uso da máscara trazia um sentido obscuro 

e sinistro. Conforme Clark e Holquist (2008, p. 319 e 320), “A máscara é a imagem 

mesma da ambiguidade, da variedade e do fluxo de identidades que de outra maneira, 

desmascaradas, são concebidas como únicas e fixas. A ambiguidade permite a Bakhtin 

cartografar a relação entre expressão corporal e expressão verbal”. 

Assim, no documentário Ônibus 174, a linguagem audiovisual está alavancada por 

meio de discursos de determinadas esferas sociais constituídas por enunciados que 

constroem o relato histórico de um incidente que ocasionou a morte de duas pessoas e, 

por meio dos elementos da análise de discurso, pode-se analisar o sentido discursivo desse 

relato histórico para compreender-se a construção ideológica desse documentário. 

 

3.1 Análise do documentário Ônibus 174 

3.1.2 O discurso das personagens 

 

 

O documentário Ônibus 174 possui uma constituição interdiscursiva estruturada 

nas vozes de diversas personagens secundárias que se manifestam por meio de um 

discurso articulado na primeira pessoa do singular. Esse discurso dissemina uma linha 

ideológica voltada para o social e está intercalado com o discurso produzido pela própria 

imagem do depoente. Geralmente, essa interdiscursividade traz um forte apelo emocional 

por ter uma composição de ações consciente (voz) e inconscientes (gestos e expressões), 

que dialogam diretamente com o espectador. Portanto, trata-se de um processo dialógico 

que demonstra razões morais, psicológicas e sentimentais de cada personagem 

secundária. Esse processo transparece nas controvérsias causadas pelos embates entre 

vontades opostas, ideias, pontos de vista e ações. Assim, vale destacar que essa 

composição interdiscursiva sustenta a ação dramática dentro do documentário. 

 

O traço diferenciador do discurso cotidiano não é o seu vocábulo ou o 

seu padrão sintático, porém a sua relativa dependência com o contexto 

imediato. As declarações, âmbito do dia a dia, dependem, quanto ao seu 

significado, de dois fatores. Um é o das características formais da 

própria proferição, que poderia ser chamado de texto da declaração. 

Mas isto nunca é suficiente. Em acréscimo, tais declarações são 

dependentes também do contexto, da situação em que foram 

pronunciadas e não meramente da verbalização do próprio enunciado. 

Declarações avaliativas tais como “isto é verdade” ou “isto é mentira”, 

sejam éticas, cognitivas ou políticas. (CLARK e HOLQUIST, 2008, p. 

224). 
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A maioria das personagens secundárias usou um discurso testemunhal devido a 

um envolvimento direto com o protagonista: algumas ligadas ao sequestro e outras à 

reconstituição da trajetória de vida do sequestrador. O discurso analítico é apresentado 

por meio de profissionais das áreas de segurança e da sociologia. Essas personagens 

secundárias não estão ligadas diretamente ao sequestrador nem ao sequestro, o papel delas 

é apontar para uma realidade social apresentada no estado do Rio de Janeiro e em todo o 

Brasil. Trata-se de olhares conceituados que levam os espectadores a terem uma nova 

reflexão sobre o cenário do sequestro. Assim, os discursos dessas personagens caminham 

para uma tentativa de esclarecimento sobre as consequências do trágico final do sequestro 

e sobre o que levou o protagonista a ter aquela forma de vida. 

O discurso do ex-capitão do BOPE Rodrigo Pimentel possui um certo aspecto de 

consultoria visando apontar os erros cometidos durante o cerco policial. O discurso tem 

características técnicas que foram desenvolvidas por especialistas e por meio de 

treinamentos e simulações das mais diversas situações de conflitos nas quais exigem uma 

intervenção de policiais especializados. Por outro lado, aparece uma personagem que traz 

uma representação da realidade vivenciada por pessoas do mundo do crime. Essa 

personagem não é identificada por ter o rosto coberto por uma meia e se trata de um 

adolescente infrator. O discurso dessa personagem possui um certo teor de consultoria 

por procurar esclarecer determinadas situações relacionadas a criminalidade. Com esse 

discurso, o cineasta procurou dar a voz para uma personagem que representa o estereótipo 

do marginal, que comete crimes para a sobrevivência, com a intenção de proporcionar 

argumentos, por meio de um discurso crítico, sobre os erros cometidos por Sandro durante 

o sequestro. 

A assistente social Yvonne Bezerra de Mello articulou um discurso mediado pela 

experiência no assessoramento dirigido por ela a um grupo de meninos de rua do qual 

Sandro fazia parte na adolescência. Já o sociólogo Luís Eduardo Soares proferiu um 

discurso baseado em sua política profissional. “O discurso é o espaço em que saber e 

poder se unem, se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito 

que lhe é reconhecido socialmente” (MICHELETTI, 2008, p. 29). Assim, cada 

personagem secundária estruturou o discurso legitimado por uma percepção pessoal e 

social. 

Dessa forma, todas as personagens secundárias contribuem para o 

desenvolvimento da trama dando suporte e consistência aos fatos protagonizados por 
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Sandro do Nascimento. Elas desencadeiam diversas circunstâncias pontuais que amarram 

todos os discursos em relação ao fio condutor da história. 

Porém, cada discurso direto, dentro do documentário, compartilha o seu conteúdo 

com o conteúdo discursivo das imagens e do som. O cineasta José Padilha tomou o 

cuidado estratégico de preservar, durante as entrevistas, a referência espacial de atuação 

social de cada personagem. O enquadramento destacava, em primeiro plano, a 

personagem discursando e, como elemento secundário, um fundo composicional. Desse 

modo, a assistente social e o sociólogo tiveram suas entrevistas gravadas dentro de seus 

respectivos escritórios. Os moradores de rua que conviviam com Sandro tiveram o espaço 

aberto das ruas. Já a mãe adotiva de Sandro tinha como referência a própria casa. 

Também na composição desses enquadramentos, as personagens aparecem com o 

olhar proporcionalmente direcionado para o olhar do espectador. Essa configuração gera 

a sensação de uma conversa cara a cara. “A direção do olhar também condiciona a 

condição facial do entrevistado. Pela lógica, quanto mais o olhar estiver em direção à 

câmera, mais frontal será a exposição do entrevistado” (PUCCINI, 2009, p. 69). Esse tipo 

de enquadramento proporciona uma aproximação de confiabilidade entre o entrevistado 

e o espectador. Também destaca a autoridade que o depoente tem sobre o tema que está 

sendo abordado. 

Em outras situações, as personagens depoentes são cobertas com imagens de 

arquivos condizentes com o sequestro ou com imagens referenciais sobre o conteúdo 

biográfico de Sandro. Essa inserção ou insert55 de imagens ajuda a exemplificar 

determinadas situações descritas pelo personagem e serve como elemento ilustrativo para 

fortalecer o discurso. 

Em relação às personagens que participaram diretamente do sequestro, o cineasta 

José Padilha utilizou a cor preta como fundo do enquadramento. Com essa constituição – 

personagem e fundo preto –, Padilha consegue realçar o discurso de cada um deles por 

eliminar qualquer fonte de distração que possa surgir dentro do enquadramento. O fundo 

preto evidencia a fonte do discurso, mas também elimina a referência espacial relacionada 

à de atuação social da personagem. A cor preta transmite, na composição do 

enquadramento, um discurso subjetivo que complementa o discurso da personagem. Ela 

também significa o mistério e o desconhecido e traz um significante, no   documentário, 

 

55 O insert é um termo técnico utilizado na edição de um produto cinematográfico. Pode ser realizado em 

forma de áudio ou em vídeo e consiste na inclusão de uma pequena informação em um material já 

editado. 
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de que essas pessoas vivenciaram uma situação aleatória, em nada ligada ao seu cotidiano. 

Esse discurso subjetivo conecta-se com o discurso direto da personagem para configurar 

uma interdiscursividade embasada por um texto e por uma variante linguística. “Pelo 

princípio do dialogismo, toda formação discursiva traz, dentro de si, outras formações 

discursivas com que dialoga, contestando, replicando ou aliando-se a elas para dar força 

a sua fala” (MICHELETTI, 2008, p. 31). Essa forma de exposição das personagens 

também exprime a intencionalidade do objeto de cada discurso. O que se observa é que a 

particularidade discursiva atua na narrativa por meio de determinadas significações 

geradoras de enunciadores que provocam, de certa forma, uma reação por parte do 

espectador. Dessa forma, os discursos das personagens constituem o dialogismo por 

consentir discernimento por parte do espectador. 

 

Para perseguir o significado da palavra de outrem na fala cotidiana é 

decisivo recuperar quem fala, em que circunstâncias, quem participou 

da situação concreta, que expressão tinha, como era a sua mímica ao 

falar, as nuanças de sua entonação (BRAIT, 2009, p. 126-7). 

 

Um aspecto importante a destacar é que a linguagem é dialógica por se produzir 

sempre em duas extremidades, a de quem fala e de quem ouve, ambos mantêm o sentido 

no relacionamento. O documentário Ônibus 174 está constituído por diversos discursos 

que se entrelaçam para compor um interdiscurso de linha social. 

 

Um objeto qualquer do mundo interior ou exterior mostra-se sempre 

perpassado por ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações dos 

outros; dá-se a conhecer para nós desacreditado, contestado, avaliado, 

categorizado, iluminado pelo discurso alheio. Não há nenhum objeto 

que não apareça cercado, envolto, embebido em discursos. Por isso, 

todo discurso que se fale de qualquer objeto não está voltado para a 

realidade em si, mas para os discursos que a circulam (FIORIN, 2006, 

p. 19) 

 

3.1.3 O discurso social 

 

 

O documentário pondera sobre a questão criminal na cidade do Rio de Janeiro. A 

marginalização da personagem Sandro traz à tona o problema de identidade cultural 

baseada na construção do imaginário que criminaliza pobres, favelados, moradores de rua 

e negros. O destaque da identidade de Sandro está no enunciado “invisibilidade” sobre o 

qual  o  sociólogo  Luiz  Eduardo  Soares  explana  no  documentário,  como    elemento 
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legitimador da indiferença, além da insignificância que determinadas pessoas sofrem por 

parte da sociedade. 

O desapego com os familiares após a morte da genitora levou o protagonista a 

passar por diversos estágios de migração. Esses estágios modelaram o comportamento do 

protagonista e o levaram para a criminalidade. Sandro vai acolhendo costumes e hábitos 

que se adicionam à sua personalidade. A realidade encontrada das ruas por Sandro 

demandou novas necessidades de integração e interação que, a partir de então, o 

desvincularam dos padrões ético e moral estabelecidos pela sociedade. O que se observa 

no documentário é que todo esse processo ajudou na construção de uma identidade 

discriminada que foi concebida pelo estímulo a atividades ilícitas, devido à associação 

com pessoas portadoras de atitudes criminais. No documentário, essa questão da 

identidade de Sandro está concentrada no ponto de vista do cineasta e no depoimento do 

sociólogo Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo formaliza um discurso provido de 

argumentos caracterizados pela sua posição social. Nele, o sociólogo ressalta a questão 

da exclusão social como principal problema de desvio de conduta. Essa visão está 

compartilhada no discurso subjetivo do cineasta que utiliza imagens de diversos meninos 

de rua nas entrelinhas do discurso do sociólogo. Essa problemática social está formalizada 

pela relação dialógica entre o enunciado do cineasta e o enunciado do sociólogo. “No 

cinema, as vozes individuais prestam-se a uma teoria do autor ao passo que as vozes 

compartilhadas, a uma teoria do gênero” (NICHOLS, 2005, p. 135). 

Assim, apesar de cada personagem secundária possuir um discurso com 

característica própria – conteúdo e argumento –, é na soma dos enunciados que se percebe 

a construção do discurso do cineasta. 

 

3.1.4 O discurso das personagens secundárias 

 

 

A estrutura do enredo no documentário está constituída por diversos personagens 

sociais que atuam como depoentes na construção da narrativa. Em uma divisão de 

classificação, agrupam-se os personagens que tiveram contato direto com o episódio do 

sequestro. São os reféns, os policiais e os jornalistas que articularam ações e reações 

determinantes na tensão crescente do conflito. Outra classificação de personagens é 

constituída por pessoas que ajudaram a desenvolver a biografia de Sandro por terem 

convivido com ele. A última classificação inclui o discurso especializado manifestado 

pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares. 
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Na primeira classificação, os discursos envolvidos aparecem sob a perspectiva 

testemunhal em relação ao sequestro. O testemunho é um fator que valoriza a narrativa 

por trazer a noção de veracidade e da realidade. Também gera credibilidade perante o 

espectador devido ao fator presencial e ao discurso confessional rico em detalhes. 

Os discursos dos reféns revelam a impotência desses personagens em relação ao 

protagonista do documentário. Sandro detinha o poder dentro do ônibus e a sua soberania 

influenciava no aspecto emocional das vítimas. A ação violenta fez com que os reféns 

tivessem momentos de sofrimento e de medo em relação ao desfecho da situação. Os 

reféns pontuam o documentário como depoentes e como integrantes no conflito. Como 

depoentes, ajudam na integridade do discurso direto que se manifesta diretamente ao 

espectador. Por meio da intercalação das falas, Padilha revela a contradição construída 

nos discursos das personagens e do sequestrador, o que dá uma condição dialógica devido 

à incorporação dessas vozes dentro do discurso do documentário. “No entanto, essas 

formas de incorporação do discurso do outro são a própria maneira de tornar visível esse 

princípio de funcionamento das unidades reais da comunicação, os enunciados” (BRAIT, 

2008, p. 174). 

 

3.1.5 O discurso policial 

3.1.5.1 Capitão Batista 

 

O primeiro policial que aparece no documentário é o Capitão Batista, também o 

primeiro policial do Bope56 a chegar ao local do sequestro. Batista assume o controle da 

situação e inicia uma negociação com Sandro. A princípio, por desconhecer a identidade, 

Batista cria o codinome Sérgio para o sequestrador. No âmbito do discurso do policial, é 

percebida a tentativa de aproximação como estratégia para obter um pré-julgamento do 

perfil do sequestrador. A negociação envolve um vaivém de interesses antagônicos que é 

a gênese de todo o processo de conciliação em situações de crises. Porém, existem duas 

posições de conceitos assumidas pelos enunciadores, o que caracteriza o contraponto 

entre os enunciados. Assim, o discurso da negociação é construído pela 

interdiscursividade dos enunciados mediados pela contestação da intenção do outro. 

 

 

 

 

 
 

56 BopeBopeBopeBope (Batalhão de Operações Especiais). 
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Figura 33: Capitão Batista em entrevista57 Figura 34: Capitão Batista no sequestro58

 

 
 

3.1.5.2 O soldado anônimo 

 

 

O depoimento proferido pelo policial anônimo do Bope está articulado com as 

dimensões do militarismo existentes dentro de um discurso corporativista, que defende o 

enunciado de preservação da lei e da ordem. Porém, o que se observa é que, junto a esse 

discurso corporativista, existe um discurso crítico sobre as atitudes adotadas por seus 

superiores durante a ação do sequestro. O que fortalece esse discurso crítico é a utilização 

de um capuz que encobre seu rosto e evita a sua identificação. Analisando a situação, tal 

vestimenta comprova que o policial não possuía autorização oficial para expor o seu ponto 

de vista. O capuz e a voz distorcida também foram recursos que o cineasta adotou para 

preservar a fonte de possíveis reprimendas. Em seu ponto de vista, o Bope teve diversas 

oportunidades de intervenção, como o assalto em equipe ou a utilização do sniper 

(atirador de elite). De qualquer forma, o ponto de vista engendra um discurso enquadrado 

no estereótipo do policial militar treinado com tática de guerrilha – como na época do 

regime militar – do matar e morrer em defesa de uma ideologia ou de uma sociedade. 

“Nós literalmente representamos valores culturais em nossa fala por meio do processo de 

extremar, como no script, nosso lugar e o de nosso ouvinte num cenário social. Nós 

antropomorfizamos valores. Na fala” (CLARK e HOLQUIST, 2008, p. 226. Itálico do 

autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 (2002, 00:04:13) 
58 (2002, 00:05:05) 
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Figura 35: Soldado anônimo (Bope)60

 

 

3.1.5.3 Coronel Penteado 

 

 

O tenente-coronel José de Oliveira Penteado não possui um discurso gravado em 

forma de entrevista. Assim, não existe a exposição cara a cara com o espectador. Seu 

discurso é dirigido para o sequestrador, os policiais e, por meio de um telefone celular, 

para uma personagem desconhecida ligada ao governo do estado do Rio de Janeiro. As 

câmeras das emissoras televisivas são as responsáveis pelos registros das ações e reações 

do policial, o que elimina a intervenção do cineasta José Padilha. Isso faz com se utilize 

do discurso imagético dos cinegrafistas televisivos que, em sua maioria, constituem o 

ponto de vista voltado para o sensacionalismo constituído no discurso do jornalismo 

policial. Essa personagem também utiliza a linguagem não verbal para dialogar com seus 

subordinados. Esse discurso é constituído por sinais de mão padronizados para operações 

de combate. 

 
À medida que lemos o mundo, vamos ampliando nossa percepção de 

que os textos dialogam uns com os outros, por meio de referências, 

alusões ou citações. Dessa forma, atividades não verbais expressam 

sentidos nos diversos contextos comunicativos, desde que os 

enunciadores compartilhem o conhecimento de mundo 

(MICHELETTI, 2008, p. 67). 

 

 

O coronel Penteado também é exposto nos discursos diretos do Capitão Batista, 

do soldado anônimo e dos jornalistas. Esses discursos recebem a ilustração – inserts – de 

imagens de arquivo que demonstram o seu comportamento durante as negociações. O que 

se percebe é a existência de articulações discursivas, formuladas por personagens e 

imagens, que constroem a interdiscursividade dentro de um parâmetro de relacionamento 

 

 

60 (2002, 00:10:22) 
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promovido pelas unidades individuais na construção de significados que representam a 

realidade do fato. 

 
 

Figura 36: Tenente-coronel José de Oliveira Penteado61
 

 

 
3.1.6 As vozes dos jornalistas 

 

 

Todo jornalista é repórter, e repórter é um elemento fundamental no processo de 

apuração e coleta de informações. Trata-se de um trabalhador que exerce uma profissão 

baseada em fundamentos éticos – possui um código de ética – morais e de caráter social. 

Perseguidor dos fatos, ele é quem ajuda a contar e a registrar a história por ser uma 

testemunha ocular. O repórter é o profissional que sai a campo para a apuração e tem o 

papel de descrever, com veracidade e exatidão, a realidade dos fatos encontrados no local 

da reportagem. Também tem de checar e confrontar as informações levantadas. Possui a 

obrigação de informar, educar e esclarecer a opinião pública através dos resultados de seu 

trabalho. É um servidor porque atua para a comunidade com informações de utilidade 

pública. Uma das principais características do repórter é a imparcialidade que deve ficar 

clara em sua reportagem. 

Geralmente, no executar de uma reportagem, existe o acompanhamento de outros 

profissionais que processam o registro do acontecimento por meio da informação 

imagética. São os fotojornalistas e os repórteres cinematográficos que desenvolvem um 

importante papel na constituição do discurso da reportagem. A imagem tem um poder 

atrativo de chamar a atenção sobre determinada situação. Também completa e colabora 

para o entendimento da informação. 

 

 

61 (2002, 00:15:47) 
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3.1.6.1 Discurso do jornalista Antônio Werneck 

 

 

Os profissionais da área jornalística aparecem, no documentário, com discursos 

relacionados ao cotidiano de suas atividades. Sua fala é praticamente um reflexo dos 

procedimentos utilizados durante o processo de apuração e registro dos fatos. Essa 

situação é apontada por imagens de inserts nas composições dos discursos de 

determinadas personagens. No documentário Ônibus 174, essas ações fazem parte da 

narrativa e assinalam, de forma crítica, o papel da imprensa em situação que envolve 

vítimas de sequestro. 

Porém, alguns desses profissionais são depoentes no documentário como é o caso 

do jornalista Antônio Werneck. Seu discurso possui peculiaridades dentro do formato da 

linguagem telejornalística. Em uma situação de depoimento, Werneck aparece como 

introdutor da fala de Dona Elza. “Se estabelece ali uma relação entre mãe e filho, na 

favela. E o Sandro então passa a morar com essa senhora. A ser tratado como um filho 

por ela” 62. Esse tipo de fala geralmente aparece dentro da constituição de uma reportagem 

televisiva. É a fala do repórter que dá a “deixa”63 para um entrevistado completar e dar 

validade para informação do repórter. Em um segundo momento, a fala de Werneck 

possui características do telejornalismo de linha policial. “Todo mundo começou a gritar. 

Foi um momento de estafa, naquele momento eu achei que a polícia ia invadir o ônibus”64. 

Em seguida, o que se vê é a cena da Geisa, ameaçada pelo sequestrador, gritando na janela 

“pelo amor de Deus”. Esse tipo de montagem é característico dos telejornais policiais em 

que a dramatização acentua o potencial do conflito. Na dramatização, também se inclui a 

fala que, através do diálogo, gera elementos ativos que interagem nas ações dos 

personagens. Nessa cena descrita, o diálogo ocasionou um movimento conflitante, repleto 

de sentimentos e influências, ativado pelo enunciado “pelo amor de Deus”, que descreve 

e fortalece o momento circunstancial vivido pela refém Geisa. 

 

Todas as situações de comunicação que deveriam ser informativas e não 

o são soam um pouco estranhas. A informatividade, porém, não é fixa, 

varia de enunciador para enunciador, de uma situação de comunicação 

para outra, de acordo com aquilo que se tem por evidente (FIORIN, 

2001, p. 34). 
 

 

62 Fala do Jornalista Antônio Werneck no documentário Ônibus 174. 
63 Deixa: É a marcação de entrada e saída para as falas dos entrevistados e também do repórter 

(SQUIRRA, 1990, p. 164) 
64 Fala do Jornalista Antônio Werneck no documentário Ônibus 174. 
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O discurso do jornalista Antônio Werneck está relacionado com a realidade de sua 

profissão. Porém é uma fala que foi concebida em entrevista e não durante a ação do 

sequestro. Isso significa uma diferença temporal entre a fala e a ação de Geisa. O que se 

observa é que a construção da narrativa está embasada na edição65 do documentário, que 

utilizou dois momentos distintos, para o fortalecimento da ação dramática. É como se o 

discurso de Werneck ativasse a ação de Geisa em resposta ao seu discurso. 

 

 
Um conceito fundamental de AD é, dessa forma, o de condições de 

produção, que pode ser definido como o conjunto de elementos que 

determinam a produção de um discurso: o contexto histórico-social, os 

interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do 

outro, do assunto que estão tratando. Todos esses aspectos devem ser 

levados em conta quando procuramos entender o sentido de um 

discurso (MICHELETTI, 2008, p. 29). 

 

 

Essa cena está recheada de movimentos corporais que esboçam expressões 

sentimentais e emotivas de Geisa. É em cima dessa ação dramática, que o cineasta expõe 

o seu ponto de vista. 

 
 

Figura 37: Jornalista Antônio Werneck66
 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Edição significa a escolha e a seleção de imagens e áudios que serão utilizados na constituição do 

produto final. Também significa o processo montagem desse produto. 
66 (2002, 00:04:47) 
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3.1.6.2 Repórter cinematográfico José Henrique 

 

 

O repórter cinematográfico José Henrique presenciou toda a ação do sequestro do 

ônibus 174. Ele é uma testemunha que tinha como missão registrar a ocorrência por meio 

de imagens em movimento. O seu depoimento também foi gravado em um estúdio de 

vídeo e seu discurso descreve, numa primeira aparição no documentário, como a sua 

equipe de jornalismo tomou conhecimento do caso. O cineasta revela que a sua equipe de 

reportagem percebe a movimentação, em alta velocidade, de um comboio do Bope. Sem 

saber o que estava acontecendo, a equipe resolve seguir os policiais para averiguar qual 

tipo de ocorrência estavam atendendo. A perseguição às viaturas policiais perfaz a rotina 

desses repórteres que trabalham nesse tipo de jornalismo. A busca pelas ocorrências 

baseia-se em manter uma vigilância nos canais fechados de comunicação da polícia. Essa 

vigilância é realizada por meio um de aparelho conhecido como RF67, que interfere no 

circuito de comunicação da polícia e dos bombeiros. Porém, para a maioria dos noticiários 

de linha policial, essa é a maneira mais prática de encontrar assuntos para cobertura. Na 

maioria dos casos, a RF acaba se tornando a lista de pautas68 que as equipes de reportagens 

irão cobrir. Esse discurso do cineasta demonstra a agilidade que a imprensa tem para 

chegar ao local dos fatos ainda em andamento. 

Num segundo momento, José Henrique fornece um depoimento que critica o 

despreparo do Bope perante a situação do sequestro. “Eu comecei a perceber essa falta de 

equipamento da polícia. A polícia trabalhando por sinais, o cara fazia mímica para o outro, 

atrás do carro” 69. O enunciado mímica foge ao processo artístico que utiliza gestos para 

manifestar uma comunicação. A palavra mímica deixa de ser uma unidade de língua e 

passa a ser uma réplica que possui um conteúdo peculiar dentro do contexto exposto no 

discurso do cinegrafista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 RF: Rádiofrequência. 
68 Pauta: Roteiro que atualiza o repórter sobre determinado assunto que será coberto pela equipe de 

reportagem. 
69 Fala do repórter cinematográfico José Henrique no documentário Ônibus 174. 
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Figura 38: Repórter cinematográfico José Henrique70

 

 
 

3.1.6.3 Repórter fotográfico Fábio Seixo 

 

 

O discurso do repórter fotográfico Fábio Seixo é introduzido pelo discurso da 

refém Luciana Carvalho. “Ele dizia que não queria, que não queria câmera, que não queria 

fotógrafo. Ele gritava para os policiais: ‘Tira aquele cara dali’. Havia um fotógrafo em 

frente ao ônibus”71. Essa introdução permite a entrada do discurso do fotógrafo, que 

proporciona uma visão sobre a falta de isolamento nas proximidades do ônibus. 

 
Existia uma preocupação em resolver a situação, em tirar Sandro de lá 

ou então em acabar com a vida de Sandro. De então acabar com aquela 

situação. Isso aconteceu. Mas isolar a área, isso não aconteceu. 

Existiam pouquíssimos policiais controlando essa distância. Não 

existia nada que impedisse, assim, o acesso no local. Existiam pessoas 

o tempo inteiro da imprensa tentando chegar cada vez mais perto, para 

obter melhores informações, melhores imagens, esse tipo de coisa 72. 

 

Esse discurso tem uma conjunção com a linguagem fotográfica. Ele traz uma 

concepção de leitura retratada nas atividades das equipes de repórteres e na precária 

situação de isolamento. A composição do discurso do fotógrafo está organizada pela fala 

e por imagens de insert que se cruzam para a construção da representação da realidade. 

Na verdade, existem dois discursos que se configuram na objetividade e na subjetividade. 

O primeiro narra o acontecimento de forma testemunhal e dispõe os fatos conforme seu 

ponto de vista. 

 

70 (2002, 00:11:05) 
71 Fala da refém Luciana Carvalho no documentário Ônibus 174. 
72 Fala do fotógrafo Fábio Seixo no documentário Ônibus 174. 
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Existia uma preocupação em resolver a situação, em tirar Sandro 

de lá ou então em acabar com a vida de Sandro. De então acabar 

com aquela situação. Isso aconteceu. Existiam pouquíssimos 

policiais controlando essa distância. Não existia nada que 

impedisse, assim, o acesso no local 73. 

 

Aqui, percebe-se a composição personagem e episódio como fator de integração 

discursiva. Os dois se completam e se tornam um discurso. 

O segundo discurso envolve a rotina profissional desse fotógrafo. “Existiam 

pessoas o tempo inteiro da imprensa tentando chegar cada vez mais perto, para obter 

melhores informações, melhores imagens, esse tipo de coisa” 74. Aqui, de forma subjetiva, 

é destacado que os profissionais da imprensa são os únicos que se aproximam do ônibus. 

Porém, a última imagem sobreposta ao seu discurso mostra que diversos populares 

também presenciavam o sequestro. É um discurso que avalia a própria profissão por 

destacar que a imprensa só agia em prol dos seus interesses. O fotógrafo Fábio Seixo faz 

um retrato da atuação da imprensa no caso Ônibus 174. 

 
 

Figura 39: Repórter fotográfico Fábio Seixo75
 

 
 

3.1.7 O grito dos sequestrados 

3.1.7.1 Willians Moura 

 

 

O estudante Willians Moura foi o primeiro refém a ser libertado pelo sequestrador. 

Sua presença no documentário está formalizada pelo discurso testemunhal das 

circunstâncias que vivenciou durante o sequestro. Trata-se de uma reconstituição que traz 

impressões que contribuem para a construção da veracidade dos fatos que estão sendo 

 

73 Fala do fotógrafo Fábio Seixo no documentário Ônibus 174. 
74 Idem. 
75 (2002, 00:14:08) 
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narrados no documentário. Em paralelo ao seu discurso testemunhal, Willians também 

discursa como vítima. O cineasta insere as cenas em que a personagem está deixando o 

local do sequestro, recurso que permitiu ao espectador uma leitura própria sobre o estado 

emocional e sobre a situação momentânea em que Willians, como vítima, se encontrava. 

Assim, observa-se que a composição desse trecho do documentário está formalizada em 

uma construção dialógica instituída pelo documentarista. Como    autor, 

Padilha organiza os dois discursos e os transformam em um diálogo direto com o 

espectador. 

Essa junção foi possível porque o discurso possui, conforme o Círculo de Bakhtin, 

uma constituição formada por três elementos: o material, a forma e o conteúdo. O tópico 

material está relacionado com a língua, como elemento social, no discurso testemunhal 

da personagem. O tópico conteúdo envolve os atos humanos (emoções, ações, afeições) 

para a construção de conteúdo e significações. Aqui, Padilha utilizou imagens sobrepostas 

ao discurso para evidenciar as ações da personagem. O último elemento, a forma, está 

ligado à organização que o discurso de Willians recebeu por parte do cineasta. A estrutura 

imagética do discurso foi alterada com a inserção das cenas da personagem saindo do 

local do sequestro. Porém, ficou conservado todo o conteúdo do discurso na forma de off. 

 

A atividade do autor incide primordialmente sobre a forma 

arquitetônica, que é a organização do discurso, a partir da forma 

composicional, em termos de uma dada avaliação do discurso pelo autor 

e de sua recepção ativa por um ouvinte (SOBRAL, 2009, p. 69). 

 

A relação entre esses três elementos permitiu a valorização do conteúdo do 

diálogo por meio de uma perspectiva visual inserida, que consentiu um desfecho no 

aprofundamento dessa representação da realidade. 

 
 

Figura 40: Estudante Willians Moura76
 

 

 

 
 

76 (2002, 00:21:56) 
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3.1.7.2 A estagiária 

 

 

No documentário Ônibus 174, a estagiária Luanna Belmont expôs a existência de 

uma realidade ambígua proporcionada pela situação desesperada de Sandro. Luanna foi 

uma das vítimas do sequestro e seu depoimento baseia-se na própria experiência. Em seu 

discurso, a personagem demonstra a existência de uma realidade que se confrontava entre 

a verdade e a mentira. “Tudo o que as pessoas têm que ver lá fora é o maior desespero 

possível para que ele conseguisse, de repente, o que ele estava querendo”77. 

Nesse momento do discurso, a imagem que aparece é a de Sandro atirando em 

Janaína. Era uma encenação, Sandro atira para não acertar a vítima. Era um jogo para 

mostrar o poder e o controle sobre a situação. O episódio teve a participação dos que 

estavam dentro do ônibus, que contribuíram com gritos desesperadores para que a mentira 

obtivesse resultado. Dessa forma, todos os sequestrados participaram da encenação de 

Sandro. 

No depoimento seguinte, a estagiária confirma a existência da situação ambígua 

pelo enunciado diálogo paralelo. “Existia naturalmente um diálogo paralelo, quer dizer, 

uma coisa paralela. O que estava acontecendo para as câmeras e para as pessoas lá fora, 

e o que estava acontecendo lá dentro”78. 

Tal intersecção estabeleceu uma miscelânea das vozes que ocorreu quando Sandro 

provocou o disparo do tiro que simulava o assassinato de Janaína. Todos gritaram e 

dividiram simultaneamente o espaço do discurso por meio da interdiscursividade criada 

por uma situação subjetiva. Porém, essa subjetividade estabeleceu o dialogismo como 

fruto de uma encenação dirigida pelo protagonista. “O discurso é como um jogo 

estratégico que provoca a ação e reação, é como uma arena de lutas (verbais, que se dão 

pela palavra) em que ocorre um jogo de dominação ou aliança, de submissão ou 

resistência; o discurso é o lugar em que se travam polêmicas” (MICHELETTI, 2008, p. 

30). 

Dessa forma, o enunciado diálogo paralelo descreve a existência da interação entre 

a mentira e a verdade como um processo discursivo. 

 

 

 

 

 

77 Fala da estagiária no documentário Ônibus 174. 
78 Fala de Luciana no documentário Ônibus 174. 
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Figura 41: Estagiária Luanna Belmont 79 Figura 42: Imagem da estagiária no ônibus80

 

 

3.1.7.3 Luciana Carvalho 

 

A personagem Luciana Carvalho passou por uma situação desesperadora logo 

após as chegadas da polícia e da imprensa. Desesperado, o sequestrador resolve levar 

Luciana para o banco do motorista do ônibus. Ali, a vítima é obrigada a sentar-se no colo 

de Sandro para servir como um eventual escudo protetor. O sequestrador e a vítima 

também dividem o banco com o estudante Willians Moura, que recebe a intimação de 

colocar o veículo em movimento. Naquele momento, a situação é mais tensa porque 

Sandro se sente incomodado com a presença dos repórteres e das câmeras. Sua atitude é 

descontrolada. As imagens mostram Sandro realizando diversas tentativas para encobrir 

o rosto com uma toalha. Em seguida, o fechar e abrir da janela sugere momentos de 

indecisão. Isso levou Luciana Carvalho a pensar que o sequestrador estava agindo sob 

efeito de substâncias psicotrópicas. 

 
Este estava assim descontrolado, descontrolado. E ele falava muito que 

ia matar todo mundo. Contava histórias que a família tinha morrido, 
todo mundo tinha morrido e ele não tinha nada a perder. Apavorava 
muito com essas histórias, cantava músicas demoníacas que me 
deixava muito nervosa e preocupada. Então, com essas atitudes me 
levaram a crer que ele estava muito drogado. Então eu só conseguia 

sentir muito medo.81
 

 

O discurso de Luciana explicita o enunciado demoníaco abalizado nas atitudes 

descomedidas de Sandro. Esse enunciado foi a forma de expressar o horror que essa 

personagem vivenciou durante o período em que ficou nas mãos do sequestrador. O termo 

demoníaco está, na maioria das religiões cristãs, relacionado às atitudes provenientes dos 

anjos caídos expulsos do Céu. O assédio para aterrorizar Luciana comportava atitudes  e 

 

 

79 (2002, 00:12:25). 
80 (2002, 01:29:35). 
81 Fala de Luciana no documentário Ônibus 174. 
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reações condizentes com as de uma pessoa com a mente dominada por uma opressão 

espiritual. Porém, o que Luciana procura afirmar é que, nesse caso, o comportamento de 

Sandro tinha a intervenção das ações de drogas psicoativas agindo sobre o sistema 

nervoso e, consequentemente, sobre o seu comportamento. A partir de então, o que se 

observa é que a interpretação do enunciado não está atirada ao acaso e, sim, dentro de um 

contexto histórico vivenciado por Luciana. 

 
 

Figura 43: Luciana Carvalho82 Figura 44: Imagem de Luciana no ônibus83
 

 
 

3.1.7.4 Janaína Neves 

 

 

Momentos de tensão e de simulação construíram a participação da estudante de 

graduação Janaína Neves no documentário Ônibus 174. Nessa perspectiva, destaca-se um 

dialogismo construído por duas formas discursivas: o discurso testemunhal e o escrito. 

O discurso testemunhal está baseado na experiência vivenciada por Janaína 

durante o sequestro. Esse momento vivido pela refém proporcionou, durante a entrevista 

ao cineasta, condições para a articulação de enunciados cujos significados descrevem, ao 

espectador, representações de uma realidade que a personagem tinha de si e da situação 

daquele momento. 

 
O enunciado é formado por dois componentes: aquilo que é dito e 

aquilo que é presumido; aquilo que é dito (plano da significação), a 

parcela visível do enunciado, remete àquilo que é presumido (plano do 

tema), a parcela não visível. A parcela não visível é precisamente o que 

remete o enunciado à sua situação, a ponto de o enunciado não ser 

compreendido por quem não conheça as condições pragmáticas em que 

é produzido – mesmo que as palavras e frases que constituem o 

enunciado sejam compreendidas em sua significação (SOBRAL, 2009, 

p. 98). 
 
 

82 (2002, 00:13:12). 
83 (2002, 00:16:26) 
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Esses enunciados formam um dialogismo articulado pelo ponto de vista da refém 

baseado na experiência vivenciada e no posicionamento social. Dessa forma, existe uma 

disposição – histórica e social – manifestada no momento e no local da entrevista. Isso 

manifesta a formação dialógica que se mantém devido ao modo como a entrevistada se 

pronuncia diante da câmera. 

 
[...] a concepção dialógica sustenta que, antes mesmo de falar, o locutor 

altera, “modula”, sua fala, seu modo de dizer, de acordo com a “imagem 

presumida” que cria de interlocutores típicos, ou seja, representativos, 

do grupo a que se dirige (SOBRAL, 2009, p. 39. Aspas do autor). 

 

Em sua entrevista, Janaína articula um enunciado que resume um momento de 

ambiguidade em relação à dicotomia vida e morte. As cenas mostradas durante esse 

momento da entrevista revelam o instante em que a refém está sob a ameaça de perder a 

vida. “Olha, a sua vida passa assim, como um flash, de tudo o que você viveu, de tudo o 

que você queria ter feito e você não fez”85. 

O enunciado traz o termo inglês flash, que reforça a ideia de que as imagens da 

vida inteira da personagem se passaram, em sua mente, em questão de segundos. Isso 

atinge a compreensão por parte de um espectador (receptor do discurso). “O enunciado 

satisfaz ao seu objeto (isto é, ao conteúdo do pensamento enunciado) e ao próprio 

enunciador” (BAKHTIN, 2003, p. 270. Parênteses do autor). 

Em um segundo trecho da entrevista, Janaína expôs os instantes em que a 

encenação fez parte do sequestro. Sandro pediu para que todos gritassem enquanto ele 

simulava disparar um tiro em Janaína. Nesse segmento da entrevista, e logo depois das 

imagens de Sandro simulando matar a refém, aparece o enunciado “Aí você chora de 

felicidade”, para descrever o momento em que Janaína descobre que está viva. 

 
Eu fui sentir que estava viva depois disso, comecei a chorar e a colocar 
pra fora tudo aquilo que eu tinha passado, toda aquela tarde inteira na 
mão dele, né. Foi aí que eu dei conta que eu estava bem, que eu estava 

viva, pô. Aí você chora de felicidade né87. 

 

Esse enunciado permite, como todos enunciados, uma posição responsiva por 

parte  do  espectador  que  assimila  o  discurso  testemunhal  elaborado  pela  refém.   O 

 

 

85 Fala de Janaina no documentário Ônibus 174. 
87. Fala de Janaina no documentário Ônibus 174. 
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conteúdo conclusivo desse discurso permite ao espectador a elaboração de reflexões sobre 

determinados problemas socioeconômicos existentes dentro do círculo social em que 

vive. Assim, explica Bakhtin: 

 
A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro 

(dos outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode 

assumir diferentes formas: influência educativa sobre os leitores, sobre 

suas convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e 

continuadores; ela determina as posições responsivas dos outros nas 

complexas condições de comunicação discursiva de um dado campo da 

cultura (BAKHTIN, 2003, p. 279. Parênteses do autor). 

 

Como se percebe, existe a ação entre o locutor e o interlocutor devido à 

composição do enunciado que permite a reação por meio de elementos que representam 

um contexto social conhecido pelo espectador. Dessa forma, a constituição do dialogismo 

caracteriza-se porque se apresenta como uma ferramenta que facilita a compreensão do 

sentido por meio do enunciado exposto oralmente. 

O segundo discurso é articulado de forma escrita no documentário. Janaína é 

obrigada a escrever, na janela do ônibus, mensagens para provocar a reação dos policiais 

que se encontravam presentes no local. A cena mostra Sandro sussurrando muito próximo 

da vítima que, em seguida, passa a escrever na janela do ônibus com um batom. Naquele 

momento, a vítima passa a ser a replicadora do discurso de Sandro, que se manifesta por 

meio da escrita. Apesar de ameaçada, a vítima exprime o posicionamento do locutor que, 

ao mesmo tempo, obtém uma reação responsiva do interlocutor que dialoga, via escrita, 

com os policiais. O enunciado “Ele vai matar geral às 6 horas”89 foi redigido de maneira 

incomum pela personagem que grafou o texto de forma contrária ao habitual. Nesse caso, 

ocorreu uma adaptação devido à transparência do vidro da janela que não permitiria uma 

compreensão direta do enunciado por parte dos interlocutores. Naquela situação, o texto 

se tornou visível e a janela do ônibus o veículo de revelação do enunciado. 

Essa janela do ônibus traz certa representatividade a uma primeira página de jornal 

impresso. Os enunciados possuem um conteúdo informativo parecido com o discurso 

jornalístico. A primeira página de um jornal apresenta, com fotos e manchetes, o conteúdo 

que aquela edição oferece ao leitor. Nessa analogia, a janela do ônibus proporcionava 

manchetes – os enunciados – e as fotografias eram representadas pelas imagens que 

transpareciam no interior do ônibus. O texto “Ele tem pacto com o diabo” intitula um 

 
 

89. Escrita de Janaina no documentário Ônibus 174. 
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momento de intimidação em que o sequestrador tenta sobrepor-se aos policiais. As 

imagens vistas mostram Sandro apreensivo apontando um revólver para a cabeça da 

vítima. Essa composição contém uma significação entre os interlocutores que colabora 

para dar sentido ao enunciado. Assim, de acordo com Fiorin (2006), o enunciado é uma 

manifestação textual ou verbal acompanhada, também, por outros elementos que 

compõem um sentido. “O enunciado não é manifestado apenas verbalmente, o que 

significa que, para Bakhtin, o texto não é exclusivamente verbal, pois é qualquer conjunto 

coerente de signos, seja qual for a sua forma de expressão (pictórica, gestual, etc.)” 

(FIORIN, 2006, p. 52. Parênteses do autor). 

Outra questão está relacionada com o termo “diabo” que está atrelado ao discurso 

de diversas religiões em todo o mundo. O termo representa o mal e é antítese do Supremo 

Criador – Deus –, que consolida todo o bem existente na Terra. Dessa forma, nota-se 

também a presença do discurso religioso por meio do enunciado “Ele tem pacto com o 

diabo”, que sugere um envolvimento de atitudes malignas que se contrapõem aos 

princípios cristão e ético de nossa sociedade. Na ocasião do sequestro, Sandro entrou no 

ônibus para realizar um assalto, uma ação rejeitada, pela sociedade, em ternos éticos – 

porque fere o código penal; e, pela esfera religiosa, por ferir ao sétimo mandamento da 

lei de Deus. Porém, o mal ocasionado por sua atitude antissocial poderia estar relacionado 

aos efeitos de substâncias psicotrópicas, já que, no documentário, diversas personagens 

informam que Sandro era dependente dessas substâncias. 

Diante desse cenário, distingue-se a presença de um discurso dentro do outro, isto 

é, a existência da ideia de um discurso combinada com o conteúdo de outro. Isso evidencia 

a heterogeneidade porque constitui uma memória discursiva a partir de determinada 

formação social. 

 
O universo discursivo é constituído de muitos campos: o político, o religioso, 

o filosófico etc. Cada campo é formado de vários espaços, que são os 

interdiscursos. É no interior de cada campo que se constitui o discurso. Essa 

constituição faz-se trabalhando sobre formações discursivas já existentes 

(FIORIN, 2005, p. 221). 

 
 

Nesse contexto, o dialogismo está vinculado ao entendimento dos sentidos dos 

discursos, que remetem a uma reflexão, de natureza social e cultural, que permite a 

visualização do estereótipo de Sandro. 
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Figura 45: Janaína Neves91 Figura 46: Imagem de Janaína no ônibus92

 

 

3.1.7.5 Damiana Nascimento Souza e Maria Aparecida 

 

 

O discurso da personagem Damiana Nascimento Souza materializou-se devido à 

intervenção de sua filha Maria Aparecida. Portadora de hipertensão, Damiana sofreu o 

terceiro derrame de sua vida durante o sequestro do ônibus, ficou impossibilitada de falar 

e a sua única forma de comunicar-se era por meio da escrita e de gestos. Por causa dessa 

situação, o cineasta utilizou a filha como voz para a interpretação dos escritos de Damiana 

durante a entrevista. O discurso proferido pela personagem é testemunhal e tem 

predominância na linguagem não verbal. 

Esse discurso testemunhal permite a sua interpretação em decorrência da interação 

entre o escrito e o gestual que permitem a reação do espectador. O gestual possui uma 

construção de significados baseados na experiência de vida da personagem e na 

experiência que vivenciou durante o sequestro. A escolha de determinado gesto colabora 

para a construção do discurso sem a existência do verbal, mas, sim, pela existência de 

sentidos. 

 
Há consenso entre os especialistas que afirmam que boa parte da 

comunicação humana ocorre por meio do que denominamos linguagem 

não verbal, ou seja, aquela que proporciona a interação humana sem o 

uso da “palavra”. Assim, atitudes como contato visual (o olhar), 

entonação da voz, intensidade de som, posturas corporais, gesticulação, 

ícones, imagens etc., são formas que podem perfeitamente produzir um 

enunciado significativo (ANDRADE, 2008, p. 66. Aspas e parênteses 

do autor). 

 

Porém, durante a entrevista, a presença da filha torna-se facultativa por 

acrescentar  informações  que  não  são  aparentes  na  linguagem  gestual  proferida por 

 
 

91 (2002, 00:22:40). 
92 (2002, 00:23:43). 
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Damiana. A relação estabelecida permite que o diálogo possua a sua eficiência na 

intenção de atingir o espectador (interlocutor) de forma responsiva. 

O discurso de Damiana articulou a formação do discurso de sua filha Maria 

Aparecida, que se tornou uma interlocutora responsiva a partir do momento que replicou 

os enunciados produzidos pela mãe. Os enunciados replicados formaram, nesse caso, 

novos enunciados constituídos por pensamentos concebidos e pelos elementos 

emocionais e afetivos da interlocutora. 

 

O que quer dizer é que o interlocutor não é entendido como entidade 

passiva que simplesmente recebe o que o locutor lhe dirige. Bakhtin 

fala de algo chamado “sobredestinatários”, que são, em termos amplos, 

pessoas ou entidades, concretas ou abstratas, que servem de “fiadores”, 

de garantia, aos participantes da interação e a que eles também se 

dirigem indiretamente ao dirigir-se um ao outro (SOBRAL, 2008, p. 49. 

Aspas do autor). 

 

Dessa maneira, a interlocutora também se torna locutora na medida em que se 

relaciona com os espectadores (interlocutores) expondo seu discurso acentuado nos 

valores segmentados no seu contexto social e ideológico preconcebido. Nesse caso, a 

relação entre os interlocutores manifesta por meio do cruzamento de dois discursos 

evidencia o dialogismo porque existe a incorporação do discurso do outro. 

 
 

Figura 47: Damiana Nascimento Souza95
 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 (2002, 00:54:20). 
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Figura 48: Maria Aparecida96

 

 
 

Figura 49: Damiana sendo socorrida97
 

 

Figura 50: Damiana escreve para discursar98
 

 

 

 

 

 

 

 
 

96 (2002, 00:53:48). 
97 (2002, 01:00:20). 
98 (2002, 00:53:00). 
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Figura 51: Maria Aparecida interpreta o texto da mãe99
 

 

 

3.1.8 A biografia 

 
 

A história de Sandro é apresentada no documentário Ônibus 174 por diversos 

locutores que sustentam o dialogismo com base na heterogeneidade. Dessa forma, a 

construção biográfica é heterogênea porque possui o seu discurso construído por outros 

discursos. 

 

Com base nos princípios bakhtinianos, a análise de discurso de linha 

francesa propõe o princípio da heterogeneidade, a ideia de que a 

linguagem é heterogênea, ou seja, de que o discurso é tecido a partir do 

discurso do outro, que é o “exterior constitutivo”, o “já dito” sobre o 

qual qualquer discurso se constrói (FIORIN, 2005, p. 219. Aspas do 

autor).. 

 

Dessa forma, cada personagem possui um discurso, baseado no conhecimento 

vivenciado em determinados momentos do espaço biográfico de Sandro, que se intercala 

com outro discurso gerando um diálogo entre eles. Nessa visão, o relacionamento entre 

os discursos é dialógico por possuir uma significação ao desafio proposto, pelo cineasta, 

de reconstituir a vida de Sandro por meio de elementos verbais. 

Porém, há que se levar em consideração a importância do uso da memória para a 

reconstituição que, no caso do documentário de Padilha, aparece nos discursos das 

personagens e nas imagens dos boletins de ocorrências, fotografias, laudos psicológicos 

e jornal impresso. 

 

 

 

 

 

 
 

99 (2002, 00:54:25). 
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3.1.9 O discurso das ruas 

 

 

O retrato como menino de rua é constituído por meio das personagens que 

conviveram, junto com Sandro, a experiência de abandono social. O menino de rua viveu 

em condições precárias e sem perspectiva de melhoria para manter a sobrevivência. Essa 

vivência na rua estimula a assimilação de atitudes consideradas ilegais que dificultam a 

interação desses meninos com a sociedade. No documentário, o sociólogo Luiz Eduardo 

Soares denomina os moradores de rua como seres invisíveis perante a sociedade que os 

estigmatiza pelo preconceito ou pela indiferença. “Quando outros atuam em relação a nós 

conforme nossas posições, isso nos diz o que somos no mundo; dá-nos nossos rótulos na 

interação. Com o tempo, passamos a pensar sobre nós segundo nossas posições” 

(CHARON, 2004, p. 71. Grifo e itálico do autor). 

Esses estigmas sociais estão nas memórias das personagens que ajudaram a 

construir o estereótipo de Sandro. As personagens discursivas estavam em um contexto 

de tempo e espaço concreto que as situava dentro da história da comunidade de meninos 

de rua. Dessa forma, os discursos têm uma formação ideológica baseada nesse contexto 

social que vivenciaram. Isso significa que as construções dos enunciados contêm os 

mesmos propósitos ideológicos replicados aos interleocutores. “O discurso está sempre 

atravessado pela subjetividade; não há um discurso neutro, todo discurso produz sentidos 

que expressam as posições sociais, culturais, ideológicas dos sujeitos da linguagem” 

(BRANDÃO, 2008, p. 31). 

 

3.1.9.1 A amiga na rua 

 

 

Sandro do Nascimento conheceu a realidade das ruas ainda quando criança. Desde 

muito cedo, agregou um conjunto de atitudes e de valores legitimado pela memória de 

seu novo grupo social. Esse episódio de sua vida é relatado pela personagem conhecida 

como Cláudia Macumbinha que, em entrevista, adotou duas formas de discursos. A 

primeira está relacionada ao discurso expositivo e a segunda, ao discurso opinativo. 

No discurso expositivo, a personagem manifestou-se de maneira direta e indireta 

ao referir-se ao primeiro encontro que teve com Sandro. O discurso direto aparece quando 

a personagem descreve o encontro, direcionando-se diretamente ao espectador: “Quando 

eu conheci o Sandro, ele era desse tamanho aqui. Foi na rua de Copacabana. Assim 

mesmo, a gente tudo dormindo. E quando eu vim para a rua de Copacabana eu vim desse 



83 
 

 

tamanho”102. A cena do documentário mostra a personagem ao lado de diversos menores 

dormindo na calçada. Essa situação fornece um comparativo entre o tamanho das crianças 

com o tamanho de Sandro e de Cláudia quando chegaram às ruas. 

É esse discurso direto que identifica a personagem e permite que o espectador 

visualize uma representação, um passado remoto. 

O discurso indireto introduz possíveis falas de Sandro quando questionado pela 

personagem: “Sandro, você veio da onde? Ah, vim de casa. Pô, colega, não tem um lugar 

pra eu dormir. Tô cheio de frio, Tô com fome”103. Nesse discurso, Cláudia reproduz uma 

possível fala de Sandro com o próprio discurso. É a representação da fala que Sandro 

deveria ter articulado naquele momento do encontro. Porém, conforme Micheletti (2008), 

a constituição desse tipo de discurso apresenta um elevado grau de subjetividade do 

narrador por possuir uma consciência composta por emoções, sentimentos e pensamentos 

que constituem a própria visão de realidade de mundo. 

Em um segundo momento da entrevista, Cláudia constrói um discurso opinativo 

ao sugerir um possível estado de consciência alterada, por parte de Sandro, pelo uso de 

produtos psicotrópicos: 

 

“Então para ele fazer o que ele fez, estava muito drogado mesmo, muito 

drogado. Então ele estava muito louco mesmo. Ele ficou com medo 
também, ele sentiu medo na hora, foi o lance dele no ônibus. No mesmo 
tempo que ele estava com disposição, porque estava na onda do pó, no 

mesmo tempo ele estava com medo”104. 

 

O discurso estabelece um posicionamento da personagem em relação a Sandro no 

momento do sequestro. Ela não presenciou esse evento in loco, o que a levou a deduzir, 

pela memória de situações passadas, um perfil sobre o comportamento de Sandro. Nesse 

caso, a memória ajudou a organizar e a construir o enunciado que deu sentido ao 

acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

102 Fala de Cláudia no documentário Ônibus 174. 
103 Fala de Cláudia no documentário Ônibus 174. 
104  Fala de Cláudia no documentário Ônibus 174. 



84 
 

 
 

 
 

Figura 52: Cláudia Macumbinha em entrevista105
 

 

 

Figura 53: Cláudia Macumbinha com meninos de rua106
 

 

 
3.1.9.2 A ex-moradora de rua 

 

 

A ocupação das calçadas como dormitório e a incerteza da segurança e da 

alimentação são pontos estruturais do discurso da personagem Claudete Beltrana. Ex- 

moradora de rua, na época da entrevista, Claudete aponta as referências estruturais 

daquela comunidade de meninos que, pela necessidade da sobrevivência, constituem a 

formação de um grupo com conceitos e padrões comportamentais preestabelecidos pela 

necessidade da interação. 

 

 
105 (2002, 00:07:52). 
106 (2002, 00:07:25). 
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Um dos padrões da organização social denomina-se estrutura social. 

Consiste no fato de que os indivíduos, em suas ações recíprocas, 

obedecem a um padrão no que concerne a sua posição na interação. 

Todo mundo tem um “lugar” na interação, e as pessoas acabam por 

atuar umas em relação às outras conforme esse lugar (CHARON, 2004, 

p. 63. Grifos e aspas do autor). 
 

O discurso de Claudete é articulado pela experiência adquirida e pela realidade 

vivida. Assim, a personagem é reconhecida, pelo espectador, como um estereótipo de 

determinado núcleo social ligado diretamente ao protagonista. Dessa forma, o discurso 

de Claudete define-se pelas representações – histórica e social – encadeadas a partir de 

um conhecimento legitimado e reconhecido socialmente. “Essas atitudes, representações, 

imagens estão relacionadas com a posição social de onde falam ou escrevem, têm a ver 

com as relações de poder que se estabelecem entre eles e que são expressas quando 

interagem entre si” (BRANDÃO, 2008, p. 30). 

 
 

Figura 54: Claudete Beltrana108
 

 
 

3.1.10 A família 

3.1.10.1 A mãe adotiva 

 

 

Sandro do Nascimento teve uma infância tumultuada e traumática na favela do Rato 

Molhado, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Menino de natureza pobre, teve uma 

infância marcada pela destruição de seu reduto familiar pela violência. Aos seis anos de 

idade, Sandro do Nascimento presenciou a mãe ser assassinada a facadas por três ladrões 

que assaltaram o bar da família. Também não conheceu o pai biológico, que  abandonou 

 
 

108 (2002, 00:29:34). 
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a mãe quando descobriu que ela estava grávida. Tornou-se um menino órfão que 

encontrou na delinquência a única forma de sobrevivência. Porém, na adolescência, 

reencontra a conjuntura familiar na imagem de Dona Elza da Silva, que o adota como 

filho. Sandro passa a morar com ela na Comunidade de Nova Holanda e ali se constitui 

um relacionamento entre mãe e filho. Em sua entrevista para o documentarista, a mãe 

adotiva exprime um discurso maternal que replica os discursos de outras mães tanto pelo 

lado social, quanto pelo lado afetivo e emocional. A personagem acreditava que Sandro 

se recuperaria da delinquência por meio da própria força de vontade. 

Dona Elza tem um discurso maternal e enuncia o ponto de vista por meio de objetos 

de discursos que estão integrados à memória. Dessa forma, o discurso caracteriza-se pela 

organização de enunciados estabelecidos pelos objetos. “O resultado é uma enunciação 

que tem como efeito modular subjetivamente a verdade do propósito enunciado, 

revelando o ponto de vista interno do sujeito falante” (CHARAUDEAU, 2009, p. 83. 

Itálico e aspas do autor.). 

O discurso de Dona Elza possui uma consciência individual formada pela percepção 

e pelo raciocínio. Isso indica que a representação de realidade está no domínio dos objetos 

de discurso estruturados por enunciados formulados dentro do discurso maternal de Dona 

Elza. “Eu falei pra ele: ‘Filho, se você quiser, se você arrumar um serviço, nem que seja 

com carteira assinada, você pode construir lá em cima da laje, entendeu? Constrói aí pra 

você. Constrói uma família perto de mim’”110. 

Esse discurso de Dona Elza gera valores para o espectador que, de forma 

responsiva, assimila os pensamentos por meio de significações constituídas pelos 

enunciados que determinam o conhecimento de realidade existente na identidade da 

locutora. 

 

O conhecimento real é aquele que eu reconheço e assino. Reconheço a 

verdade que ele contém e reconheço a sua realidade para mim (pravda). 

Reconheço-o como meu. O conhecimento vivo e real precisa ser 

também reconhecimento. Reconheço-o e me reconheço nele. Assino-o 

“com firma reconhecida”. Ao assiná-lo, imprimo minha marca, minha 

singularidade, minha participação no ser. Dou de mim, do meu lugar 

único e intransferível. Ilumino-o com o valor que lhe imprimo 

(AMORIM, 2009, p. 24. Parênteses, itálico e aspas do autor.). 
 

 

 

 

 
110 Fala de Dona Elza no documentário Ônibus 174. 
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No caso de Dona Elza, o conhecimento real foi constituído por um conjunto de 

enunciados que possuem valores que o atestam dentro de um contexto social cuja pré- 

concepção da figura da mãe emerge de forma afetiva e emocional. 

Outra característica do discurso de Dona Elza está na composição, é um discurso 

relatado. Em determinados momentos de sua entrevista, a personagem relata possíveis 

discursos que manteve com Sandro: “Ele sempre me dizia: ‘Eu quero trabalhar. Eu quero 

encontrar Tia Ivone’, que era a tia dele de lá, e ‘pra ela arrumar um serviço pra mim. Eu 

queria trabalhar e estudar’. Isso ele falava”.112 O discurso de Dona Elza tem uma 

interpretação do que possivelmente foi dito por Sandro. Nesse caso, o discurso possui 

uma estrutura norteada pela reprodução, em forma de citação, dos enunciados articulados 

por Sandro. É uma reprodução que possui o recuperar de uma realidade contida em um 

discurso alheio. 

 
 

Figura 55: Dona Elza113
 

 

 

 

3.1.10.2 A tia Julieta 

 

 

Após a morte da mãe, Sandro vai morar com a tia Julieta que, no documentário, 

possui duas formas discursivas: a primeira está relacionada com o discurso descritivo e a 

segunda relacionada com o discurso opinativo. 

 
 

112 Fala de Dona Elza no documentário Ônibus 174. 
113 (2002, 01:06:55) 
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Tia Julieta é a personagem que detalha o assassinato da mãe de Sandro por meio 

do discurso descritivo. A personagem era a tia materna de Sandro e no seu discurso 

reconstrói a trágica e as atitudes comportamentais de Sandro na noite do assassinato de 

Clarice Rosa do Nascimento. 

 

Fecho o olho e vejo como foi a cena de Sandro ter visto aquelas três 

pessoas agredindo a mãe dele, esfaqueando a mãe dele. E eu tenho a 

impressão que ele ficou ali com a mãe dele sofrendo com a faca nas 

costas. Entendeu? Ele viu a faca nas costas de minha irmã. Eu tenho 

certeza que ele viu. E minha irmã vinha rodando da cozinha, no bar 

todo, caindo lá fora, por cima da faca. Que ela caiu de costas e aí a 

faca penetrou mais ainda. Entendeu? E isso ele viu tudo, porque ele só 

foi me chamar quando a mãe dele já estava caída no chão. Ele ainda 

falou assim: “Corre lá que minha mãe esta caída toda machucada”114. 

 

O discurso acima proporciona a construção das referências espacial e temporal 

por parte do espectador. Dessa forma, o discurso possui enunciados que são 

compreendidos porque permitem o acesso à interpretação e ao conhecimento por parte 

dos interlocutores. 

 

Nessa perspectiva, o enunciado e as particularidades de sua enunciação 

configuram, necessariamente, o processo interativo, ou seja, o verbal e 

o não verbal que integram a situação e, ao mesmo tempo, fazem parte 

de um contexto maior, histórico, tanto no que diz respeito a aspectos 

(enunciados, discursos, sujeitos etc.) que antecedem esse enunciado 

específico, quanto ao que ele projeta adiante... (MELLO, 2010, p. 67. 

Parênteses da autora). 

 

Cada personagem possui um papel próprio dentro da narrativa do documentário 

Ônibus 174 o que caracteriza, de certa forma, ocorrências de polifonia nos discursos das 

personagens que atuam na área social, isto é, nos discursos da assistente social Yvonne 

Bezerra de Mello e do sociólogo Luiz Eduardo Soares, que possuem uma independência 

em seus discursos devido a uma estruturação baseada nas experiências profissionais de 

suas respectivas áreas de atuação. Por outro lado, os discursos das demais personagens 

estão atrelados a um processo de entrevista no qual o cineasta procura manter o seu ponto 

de vista com o recurso de perguntas dirigidas para esse objetivo. Nesse caso, a voz do 

cineasta organiza as outras vozes para obter enunciados que abrangem as necessidades 

para a construção de uma narrativa dentro de um produto autoral. 

 

 

114 Fala de Julieta do Nascimento no documentário Ônibus 174. 

http://www.imdb.com/name/nm1253950/
http://www.imdb.com/name/nm1253950/
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4 Análise de discurso audiovisual no documentário Ônibus 174 

4.1 A narrativa 

 

O documentário Ônibus 174 possui uma montagem estruturada em duas narrativas 

que caminham paralelamente. A composição dessa estrutura permite a interação entre o 

discurso da história do sequestro com o discurso biográfico de Sandro do Nascimento. 

Dessa forma, a ordem cronológica da narrativa do sequestro é quebrada com a inserção 

de fatos da história da vida do sequestrador. 

Esse tipo de composição é conhecido, na linguagem cinematográfica, como 

montagem invertida. A montagem invertida utiliza a técnica do flashback como recurso 

narrativo para ilustrar determinadas ações ligadas ao presente de uma personagem. Ajuda 

no desdobramento da narrativa por articular conteúdos que possam ter sido a causa de um 

conflito atual. No documentário Ônibus 174, a montagem invertida intercala os dois 

episódios, presente e passado, para contextualizar possíveis motivos para justificar a ação 

de Sandro. Com essa estratégia cinematográfica, o cineasta consegue evidenciar o 

episódio do sequestro por meio de enunciações alinhadas a ideias preconcebidas que estão 

implícitas no documentário. 

A narrativa que conta o caso do ônibus 174 é constituída por uma montagem 

invertida que não influencia na cronologia da história do sequestro. O fio condutor nesse 

caso está ligado ao desafio da personagem em fugir do ônibus com vida. Dessa forma, a 

estrutura do documentário foi constituída por um tipo de jogo de causa e efeito devido às 

barreiras impostas pela situação momentânea do sequestro. A polícia de elite cercava o 

local e tornava-se o principal entrave para o objetivo de Sandro; ao mesmo tempo, era o 

elemento que assegurava toda a intensidade emocional dentro da ação do sequestro. Além 

disso, o documentário desenvolve uma segunda história, em ordem não cronológica, para 

mostrar a biografia do protagonista. Assim, a história do sequestro e a biografia de Sandro 

caminham de forma paralela e cruzam-se no final do documentário, entrelaçando as 

mortes da mãe, da Geísa e do próprio Sandro. Essa montagem provoca o discurso 

responsivo do espectador quando o flashback interrompe o suspense da narrativa do 

sequestro para introduzir detalhes do passado de Sandro como menino de rua. Nesse 

sentido, o flashback procura trazer informações ao espectador para provocar sua reflexão 

em relação a um problema social que atinge nosso País. 
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Dessa forma, a atenção do espectador é envolvida por meio das narrativas das duas 

histórias que sustentam a composição do documentário em relação à solução do conflito. 

Assim, temos uma narrativa progressiva, que destaca a ação e o objetivo de Sandro; e 

uma narrativa regressiva, que destaca a infância e o possível motivo pelo qual o 

protagonista escolheu viver na marginalidade. É dessa forma que o drama é mostrado no 

documentário Ônibus 174. 

 

La ley de progresión es aquella que quiere la tensión dramática sea 
concebida para ir creciendo hasta el fin, hata el <<clímax>>, luego que 
los acontecimientos más impressionales y sobre todo las emociones 
más fuertes, estén previstos para el final de la película, al término de 

uma subida (CHION, 1997, p. 143)115. 

 

Essa construção do documentário é constituída por três etapas ou por três atos: “A 

estrutura em três atos, ou dramática, é o gênero de primeira necessidade no sistema de 

Hollywood...” (BERNARD, 2008, p. 69). 

Cada ato representa uma sequência no processo da construção da narrativa 

cinematográfica que pontua a progressão e o sentido da história por meio das composições 

cênicas. 

 
Ato um 

O primeiro ato geralmente ocupa um quarto da duração da história. 

Nele, você introduz os personagens e o problema ou o conflito (em 

outras palavras, este ato conterá a maior parte do que é importante na 

exposição). O primeiro ato geralmente contém o “incidente que provoca 

a ação” – o acontecimento que faz tudo rolar –, embora esse 

acontecimento possa já ter se dado quando a história começa. Ele tende 

a ser um “primeiro turning point”, este, um pouco menor que o turning 

point que fecha o ato. Ao final do Ato Um, o público já sabe de que e 

sobre o que a história trata e, pelo menos de início, o que está em jogo. 

O primeiro ato conduz a um pico emocional, o mais elevado no filme 

até então, demandando a ação que lançará o segundo ato. 

Ato dois 
O segundo ato é o mais longo do filme, ocupando aproximadamente a 

metade da duração da história. O palco foi montado no Ato Um, e o 

conflito, ali introduzido. No segundo ato, o passo da história aumenta à 

medida que surgem complicações, reviravoltas inesperadas e inversões 

têm lugar, porque há riscos de que a história fique atravancada ou se 

torne uma sucessão de “e então isso aconteceu, e depois aquilo outro”. 

Você precisa que o segundo ato continue a crescer à medida que novas 

informações e novas apostas são entretecidas na história. O segundo ato 
 

 

115 Tradução: A lei de progressão é aquela em que a tensão dramática é projetada para ser crescente até o 

final, até o clímax, logo, os eventos mais impressionantes e, especialmente, as emoções mais fortes, estão 

previstas para o final do filme, no final de uma progressão. 
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leva a um pico emocional superior, ainda, ao que se tem no final do Ato 

Um, demandando a ação que lança o terceiro ato. 

Ato Três 
O terceiro ato costuma ter pouco menos que um quarto da duração da 

história. À medida que esse ato se desdobra, o personagem vê chegar 

perto a derrota; o personagem viverá seu momento mais difícil quando 

o terceiro ato se encerre. É uma percepção equívoca bastante comum 

que o terceiro ato se limite a resolver a história; mas não. Ele a 

intensifica; a tensão ao final do terceiro ato deve ser ainda maior que a 

tensão ao final do Ato Dois. Essa tensão é que o impele para a resolução, 

aqueles últimos instantes em que se resolve a história, em que são 

amarradas, na medida do necessário, as extremidades que ficaram 

frouxas, e o herói pode então descer da árvore (BERNARD, 2008, p. 

70-71. Grifos do autor.). 

 

No documentário Ônibus 174, a montagem foi concebida por meio de uma 

sequência cronológica e por outra não cronológica que se cruzam de forma alternada. A 

biografia de Sandro é adicionada em partes, e em determinados contextos da ação do 

sequestro, como um contraponto que procura trazer novas significações para a 

interpretação do espectador; a narrativa biográfica é constituída com depoimentos – em 

forma de entrevista – das personagens que viveram com Sandro, também, existe a 

inserção de imagens de B.O. (Boletim de Ocorrência), laudo psicológico, jornais e 

documentos (RG) para dar consistência na veracidade dos fatos. Isso acarreta uma 

formação fragmentada que vai nutrindo as necessidades da narrativa cronológica ligada à 

construção do discurso do sequestro. Dessa maneira, o regresso ao passado – flashback – 

interrompe a temporalidade do sequestro para recuperar acontecimentos que provocam 

reflexões sobre a personalidade de Sandro e sobre o sequestro. Por outro lado, a 

montagem invertida da biografia do protagonista contribui como elemento condutor para 

o ponto de vista do cineasta. 

 
4.1.2 Ato um 

 

 

O prólogo do documentário Ônibus 174 apresenta ao espectador um pequeno 

panorama sobre um sequestro de passageiros de um ônibus ocorrido na cidade do Rio de 

Janeiro. Os textos apresentados por meio de legendas oferecem alguns subsídios sobre o 

conteúdo da narrativa do documentário. 

 
Um prólogo pode servir a várias funções. Poderá dar ao público uma 

informação essencial sobre o passado da história, poderá sugerir à 

plateia que tipo de filme ou história vai ser esse, ou, também, dar início 

à história com um impacto, e só então permitir que a plateia se acomode 

em seus assentos. (VOGLER, 2006, p. 94). 
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Nesse sentido, a abertura do documentário Ônibus 174 começa com uma tela preta 

que compõe o fundo como cenário para a introdução de legendas de cor branca (GC). As 

cores podem proporcionar determinadas simbologias conforme a função que lhes é 

atribuída. “A cor está, de fato, impregnada de informação, e é uma das mais penetrantes 

experiências que todos temos em comum” (DONDIS, 1997, p. 66). 

A simbologia cria enunciado verbo-visual que pode despertar diferentes estados 

emocionais no interlocutor, no caso, o espectador. Por outro lado, a simbologia pode ser 

subjetiva e permitir diversas interpretações por parte do espectador. Nessa composição 

de contraste entre as cores, o fundo preto é o responsável por determinar o limite do 

campo visual do espectador e permite que a sua atenção seja voltada para as legendas de 

cores brancas. O simbolismo da cor preta pode ter diversas significações dependendo da 

cultura social do espectador e do contexto ao qual ela está sendo atribuída. A cor preta 

pode representar diversas significações, como a noite, o poder, a estabilidade, a maldição, 

a morte, o mistério e o desconhecido. O branco simboliza a pureza, a promessa, uma 

expectativa e, em algumas culturas primitivas, o luto. Nessa composição da abertura do 

documentário Ônibus 174, o fundo preto indica um panorama de mistério do que está por 

vir. 

As legendas formam diversas sequências que revelam alguns detalhes sobre o 

conteúdo que o documentário propõe-se a abordar. Porém, elas não expõem todo o seu 

universo, o que colabora para a geração de certo clima de suspense logo na introdução. A 

primeira sequência trata da referência temporal, mostrando o momento histórico no qual 

o sequestro se situa. “Em 12 de junho de 2000...”117. Essa sequência cria determinado 

suspense por possuir, em seu final, as reticências como forma de continuidade. Em 

seguida, a segunda e a terceira sequências identificam o conflito da história: “[...]a polícia 

cercou um homem que tentava assaltar um ônibus. [...] Ele fez 11 reféns e o Bope foi 

chamado”118. Esse conflito é a base estrutural do documentário. E, finalizando, a legenda 

fornece o enunciado: “O incidente ficou conhecido como o caso do Ônibus 174”119, que 

aponta que o documentário irá tratar de mais um caso policial. 

 
Esses aspectos fazem muita diferença no sentido de conceber, por 

exemplo, marcas enunciativas como discursivas, ou seja, não apenas as 
 
 

117 Texto de introdução do documentário Ônibus 174. 
118 Texto de introdução do documentário Ônibus 174. 
119 Idem. 
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deixadas verbalmente no enunciado, mas marcas da enunciação de um 

sujeito, um lugar histórico e social, de uma posição discursiva, que 

circula entre discursos e faz circular discursos (MELLO, 2010, p. 19). 

 

Essa marca no enunciado está no momento em que a sequência se utiliza do jargão 

caso para intitular a história que vai se mostrada. Esse jargão é utilizado em filmes e na 

literatura policial e funciona como pré-título para um processo criminal que está em 

andamento ou que já foi resolvido. Assim, o enunciado O incidente ficou conhecido como 

o caso do Ônibus 174 pode ser considerado como um reflexo de conhecimentos e 

lembranças existentes em outros discursos. Nesse caso, o discurso policial e o discurso 

do ponto de vista do diretor do documentário. 

 

Um objeto qualquer do mundo interior ou exterior mostra-se sempre 

perpassado por ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações dos 

outros; dá-se a conhecer para nós desacreditado, contestado, avaliado, 

exaltado, categorizado, iluminado pelo discurso alheio. Não há nenhum 

objeto que não apareça cercado, envolto, embebido em discursos. Por 

isso, todo discurso que fale de qualquer objeto não está voltado para a 

realidade em si, mas para os discursos que a circulam. Por conseguinte, 

toda palavra dialoga com outras palavras, constitui-se a partir de outras 

palavras, está rodeada de outras palavras (FIORIN, 2006, p. 19). 

 

Após a introdução por meio de legendas, a continuidade leva o olhar do espectador 

para um ponto espacial neutro ao caso do sequestro. A cena começa com uma tomada 

aérea que mostra uma projeção do mar. Sem interrupção, a cena segue em direção ao 

continente e revela milhares de moradias precárias empilhadas em cima de um morro. Na 

sequência, aparece um abismo no final do morro e as imagens começam a mostrar 

mansões, piscinas, prédios e residências luxuosas. Toda essa cena é mostrada sem 

interrupção de cortes por meio do plano-sequência. No caso do documentário Ônibus 174, 

o plano-sequência foi montado com um movimento de câmera conhecido como 

travelling, e por outro conhecido como tilt down. Essas duas técnicas dentro do plano- 

sequência transportam o olhar do espectador para dentro da cena. A câmera deixa de ser 

passiva e transforma o espectador em um cúmplice da ação. Essa técnica é conhecida 

como câmera subjetiva e serve para alternar o ponto de vista, na narrativa, da terceira 

pessoa para a primeira. Como consequência, o espectador deixa de ser um observador 

externo e passa a ter um grau maior de envolvimento com a ação. Porém, no documentário 

Ônibus 174 esse grau de envolvimento com a cena é conduzido, é direcionado pelo 

cineasta. 
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A cena introdutória que mostra o mar e a cidade também possui a sua 

subjetividade no contexto da narrativa. Como nos textos da literatura poética. As imagens 

podem trazer outros significantes que expressam uma visão do autor – diretor do 

documentário – em referência ao seu ponto de vista sobre o tema. 

 
 

Figura 56: Imagens do mar. Início do documentário120
 

 

 
Dessa forma, a imagem do mar não tem uma ligação direta com o tema e isso leva 

a pensar que possui um sentido subjetivo e não simplesmente artístico. A tomada dessa 

cena elimina a referência espacial devido ao posicionamento da câmera em relação ao 

objeto. A câmera mostra somente o mar em um ângulo de cima pra baixo, isso provoca 

uma sensação de proximidade porque a sua dimensão é diluída na uniformidade da 

imagem. Essa cena pode ser interpretada como um convite, por parte do diretor, para que 

o espectador o acompanhe em direção a um lugar que ele deseja mostrar e identificar 

como cenário de grandes conflitos sociais. 

A cena chega ao continente e a referência espacial aparece devido às 

desproporções existentes no cenário. São centenas e centenas de minúsculas moradias 

grudadas, umas com as outras, em cima de um morro. São construções de tijolos e de 

madeira nas quais habitam pessoas com pouco poder aquisitivo. A sequência da cena 

também não tem relacionamento com o sequestro, mas sugere o infortúnio de 

determinadas pessoas que vivem naquele cenário. 

 

 
 

120 (2002, 00:00:55). 
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Figura 57: Imagem comunidade carente121
 

 

 

A cena segue, chega ao topo do morro, de onde se percebe a existência de um 

abismo gigantesco. Esse abismo é uma enunciação que formula a existência de uma 

fronteira, ou uma divisão, dentro da cidade do Rio de Janeiro. 

 
 

Figura 58: Imagem abismo122
 

 

 
Passando pelo abismo, a câmera subjetiva mostra uma avenida com diversas 

moradias e prédios luxuosos, a enunciação dessa sequência colabora para uma leitura de 

que, naquela parte da cidade, existem  moradores  com  alto  poder aquisitivo.  O plano- 

 
 

121 (2002, 00:01:05). 
122 (2002, 00:02:08). 
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sequência é interrompido com a inserção do depoimento do Capitão Batista que expõe a 

presença do Bope para atender a ocorrência. Logo em seguida, entra o depoimento do 

Jornalista António Werneck que apresenta a situação de um sequestro com reféns em 

andamento. 

 
 

Figura 59: Imagem bairro classe alta123
 

 

 
O plano-sequência foi o meio utilizado para a introdução de um problema social 

que o diretor relaciona diretamente com tema do documentário. Com o apoio de alguns 

pequenos discursos de determinadas personagens coadjuvantes, a cena de abertura induz 

o espectador à existência de um agudo contraste social na cidade do Rio de Janeiro e no 

país. Esses pequenos discursos também identificam que algumas crianças escolhem viver 

nas ruas por causa da violência familiar. 

As imagens das moradias minúsculas representam a inferioridade de seus 

moradores em relação às condições socioeconômicas de uma pequena parcela da 

população, que é representada no documentário pelas imagens das mansões e dos prédios 

luxuosos. A cena do abismo representa a divisão entre essas duas dimensões sociais. Toda 

essa ação introdutória está envolvida por uma música que possui um solo lento de violino 

em consonância com as imagens e discursos. Essa enunciação ajuda a remeter o 

espectador a um clima melancólico em relação às imagens e aos discursos que são 

exibidos nesse momento do documentário. 

 

 

 

 

123 (2002, 00:02:14). 

http://www.imdb.com/name/nm3132626/
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Assim, esse discurso introdutório tem um enunciado formado por uma 

subjetividade que atribui significações socioculturais presentes na realidade do nosso 

país. 

 
O enunciado é formado assim por dois componentes: aquilo que é dito 

e aquilo que é presumido; aquilo que é dito (plano da significação), a 

parcela visível do enunciado, remete àquilo que é presumido (plano do 

tema), a parcela não visível. A parcela não visível é precisamente o que 

remete o enunciado à sua situação, a ponto de o enunciado não ser 

compreendido por quem não conheça as condições pragmáticas em que 

é produzido – mesmo que as palavras e frases que constituem o 

enunciado sejam compreendidas em sua significação (SOBRAL, 2009, 

p. 98. Parênteses do autor)). 

 

Dessa forma, verifica-se que esse discurso está voltado para estabelecer um 

primeiro contato com o interlocutor e também atuar como elemento preparatório para a 

leitura de um processo discursivo diferenciado pelas enunciações existentes na linguagem 

cinematográfica. 

A introdução do documentário Ônibus 174 também foi constituída por 

depoimentos, em off, por diversas personagens coadjuvantes que estiveram no momento 

do sequestro ou que conviveram com Sandro do Nascimento. “O meu nome é Luciana, 

moro na rua há dezenove anos. Vim pra rua com cinco ou seis anos. O meu motivo de eu 

estar na rua? Espancamento. Por parte de quem? Dos meus padrastos, da minha mãe”125. 

O primeiro discurso em off traz para o espectador, por meio do discurso do sociólogo Luiz 

Eduardo Soares, um dos problemas sociais que o documentário vai colocar em pauta, de 

forma explícita – o descaso com os menores que vivem nas ruas. 

O segundo e o terceiro discursos aparecem como complemento do primeiro e 

reforçam a desestruturação familiar e a agressão física como elementos responsáveis pela 

quebra do vínculo familiar. “E antes da gente vir pra rua, a gente era bem de situação, 

sabe. Mas meu pai, ele era alcoólatra, aí, minha mãe apanhava muito quando ele bebia. 

Aí ela fugiu de casa e daí pra rua”.126
 

 
Pô, posso falar a minha vantagem, a minha felicidade legal! A minha 
felicidade? Acho que não tem mais jeito de ser feliz, não. Não tenho 
mais ninguém, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho porra 
nenhuma. Só tenho os meus filhos. Não tem mais jeito de eu ser feliz 

não127. 
 

 

125 Off de introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:01:55). 
126 Off de introdução no documentário Ônibus 174..(2002, 00:02:09). 
127 Off de introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:02:20). 
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O quarto discurso introduz o contraste existente entre as camadas sociais. Ele 

fortalece o significante do enunciado, contido nas cenas aéreas, reforçando a diferença 

socioeconômica como objeto gerador de violência. 

 
É um chão gelado, não tem um conforto. Tendo um lugar, vê, deita 
debaixo da marquise. Playboyzinho deitado lá em cima. Em cima de 
uma cama e a gente deitado aqui embaixo, no chão. Amanhã de manhã, 
levanta e às vezes não tem um café pra tomar. A gente vai pra porta da 

padaria pedir um café. Às vezes mesmo roubar, porque não tem o que 

comer. Quando cresce, já cresce revoltado128. 

 

Nesse momento do discurso, a imagem mostrada é constituída por prédios de alto 

padrão social. 

O próximo discurso é responsável pela apresentação da personagem principal, 

que, no caso, é apresentada pelo apelido Mancha e não pelo nome Sandro do Nascimento, 

o que provoca certo suspense sobre a personagem. O discurso apresenta um pequeno 

perfil da personagem principal. 

 
O Mancha veio pra rua criança, cara. Então ele não teve tempo pra ter 
um amor de ninguém. Entendeu? Então a única coisa que ele aprendeu 
na rua foi sobreviver, mano. Foi o que nós todos aprendemos, a 
sobreviver por si próprio. Porque se eu for um menor de rua e estiver 

aqui sentado, e não correr atrás, ninguém vai aparecer ali, querer me 

dar comida. Eu tenho que correr atrás mesmo129. 

 

O penúltimo discurso introduz o incidente que provoca o conflito da narrativa 

fornecendo ao interlocutor o assunto que o documentário vai abordar. Também fornece a 

localidade do incidente. 

 

Eu tive notícias pelo rádio, na viatura administrativa que eu tava, de 
que o Bope estava sendo acionado para uma ocorrência com reféns no 
Jardim Botânico. Eu imediatamente liguei para o comando de minha 
unidade e me coloquei à disposição, pra que primeiro chegasse ao local 

como forma de avaliar em que condições o evento se encontrava130. 

 

Daqui o discurso sai da situação em off e entra em formato de entrevista. O capitão 

Batista é a primeira personagem a aparecer no documentário. Seguindo o discurso: “Então 

 

 

 
 

128 Off de introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:02:44). 
129 Off de introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:03:15). 
130  Off e entrevista do capitão Batista na introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:03:45). 
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ele me autorizou e eu, da Ponte Rio-Niterói, tomei o caminho do Jardim Botânico e fui o 

primeiro a chegar no local”131. 

O discurso que finaliza a introdução pertence ao jornalista António Werneck, que 

procura descrever a situação de conflito já em andamento. O discurso também recebe o 

apoio de imagens da imprensa e dos policiais cercando o ônibus. “As imagens eram: tem 

um ônibus cercado no Jardim Botânico. Parece que tem um rapaz, um assaltante 

mantendo passageiros como reféns. E, imediatamente, o jornal mandou toda a equipe, foi 

deslocada para lá”132. No discurso do jornalista, o conflito é apresentado juntamente com 

os antagonistas da personagem principal, que são a imprensa e a polícia. Porém, é bom 

lembrar que nem sempre o protagonista é o herói da narrativa, mas, sim, a personagem 

com a qual a trama é desenvolvida. Nesse caso, os antagonistas são as personagens que 

vão contra a ação de Sandro. Porém, com o desenrolar do documentário, esse 

posicionamento é abalado por meio dos relatos das personagens coadjuvantes. 

Após o discurso do jornalista, aparece o título Ônibus 174 em um fundo preto e 

com a trilha sonora de um motor em funcionamento. Essas enunciações constroem um 

enunciado com uma subjetividade de mistério em relação ao que estar por vir. Nesse 

momento do documentário, o diretor começa a preparar o espectador para os conflitos 

que farão parte da narrativa. Dessa forma, essas enunciações estabelecem uma 

representação mental para o espectador por meio dos discursos dessas personagens. 

Assim conforme Brandão (1996, p. 8): “O percurso que o indivíduo faz da elaboração 

mental do conteúdo, a ser expresso, à objetividade externa – a enunciação – desse 

conteúdo é orientado socialmente, buscando adaptar-se ao contexto imediato da fala e, 

sobretudo, a interlocutores concretos”. 

Em seguida, a personagem principal é reapresentada com o nome correto por meio 

do discurso do capitão Batista. Em cima desse discurso aparece uma tomada em plano 

geral que fornece uma enunciação temporal e espacial sobre o início da ação do sequestro. 

A imagem é da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e possui, na sua composição, 

legendas que fornecem a data, o horário e o local do acontecimento. Com esse recurso, a 

narrativa começa a pontuar a própria cronologia da ação do sequestro. 

 

 

 

 

 

131 Off e entrevista do capitão Nascimento na introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:04:11). 
132 Off e entrevista do jornalista António Werneck na introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 

00:04:31). 
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Figura 60: Imagem da Companhia de Engenharia de Tráfego133
 

 

 
Logo em seguida ao discurso do capitão Batista, é inserido um plano-sequência 

mostrando a periferia da cidade do Rio de Janeiro. Essa tomada representa uma mudança 

temporal e espacial em relação ao sequestro e ao discurso da assistente social, que 

apresenta uma grave situação vivenciada por Sandro quando tinha seis anos de idade. O 

discurso é realizado no ambiente isolado e em uma época após o fato ter ocorrido. Isso 

acentua que o seu discurso foi preconcebido por construção de enunciados que 

transmitem um conteúdo argumentativo sobre o que levou Sandro do Nascimento a viver 

nas ruas. Nesse discurso, a assistente Yvonne Bezerra de Mello acentua que o menino 

Sandro havia presenciado o assassinato da mãe e que não teve o apoio de familiares nesse 

episódio de sua vida. O discurso dá uma ideia de que um menino se afasta do convívio 

familiar devido ao sentimento de revolta ou de indignação gerado por conflitos familiares 

ou pela morte de algum ente querido. Aqui não é apontado que Sandro chegou a viver 

com sua tia Julieta do Nascimento logo após a tragédia. Assim, o discurso colabora para 

o apontamento de que Sandro caiu para o submundo do crime devido a uma tragédia 

familiar que o levou a seguir por uma jornada obscura e desconhecida. No livro A jornada 

do escritor, do roteirista Christopher Vogler (2006), lê-se que a maioria das narrativas 

cinematográficas possui determinado motivo que rompe a rotina de uma personagem para 

outra situação de vivência diferenciada. Geralmente a personagem está acomodada no 

que o Vogler denomina como o mundo comum. “Como muitas histórias são viagens que 

levam os heróis e as plateias para Mundos Especiais, a maioria delas começa 

estabelecendo um Mundo Comum como base para a comparação”. (2006, p. 95).  Assim, 

 
 

133 (2002, 00:04:57). 

http://www.imdb.com/name/nm1253950/


101 
 

 

o discurso da assistente social Yvonne Bezerra colabora para identificar a questão que 

retira Sandro do seu mundo comum para justificar a passagem para o mundo especial. 

 

O Mundo Especial de uma história só é especial se puder ser 

contrastado a um mundo cotidiano, com as questões de todo dia, das 

quais o herói é retirado. Em certo sentido, o Mundo Comum é o lugar 

de onde se veio por último. Na vida, passamos por uma sucessão de 

Mundos Especiais que, aos poucos, vão se tornando comuns, à medida 

que nos acostumamos com eles. E eles mudam, de um território 

estranho para uma paisagem familiar, na qual começa a crescer um 

impulso na direção de um futuro Mundo Especial (VOGLER, 2006, p. 

95). 

 

Novamente, para uma mudança de ambiente e de tempo, é inserida uma imagem 

aérea com o depoimento da assistente social apontando que Sandro fugiu para o bairro do 

Méier e, depois, para o bairro de Copacabana. Essa montagem de cena faz uma ligação 

com o depoimento da moradora de rua Cláudia Macumbinha. Nessa cena, Cláudia 

encontra-se sentada, acompanhada por diversas crianças que dormiam em uma calçada. 

Essa composição favorece o discurso da ex-moradora de rua que aponta para uma situação 

muito parecida com a de Sandro, em que muitos meninos chegam às ruas inocentes e, 

para sobreviver, passam a roubar. Assim, o discurso possui uma subjetividade que aponta 

para a passagem de Sandro para o mundo especial, segundo a teoria de Vogler (2006, p. 

95). Trata-se da mudança que irá proporcionar novas experiências de vida. Cláudia 

explica como conheceu Sandro do Nascimento em uma rua do bairro de Copacabana e 

afirma que a maioria dos meninos que chegam às ruas o fazem nas mesmas condições, 

isto é, de uma maneira inocente e sem prática do roubo e do uso de drogas. Porém, a 

necessidade de sobrevivência faz com que esses meninos assumam atitudes ilícitas e isso 

fica claro no enunciado articulado por Cláudia: “Vai num restaurante e pede, pô, meu 

irmão, ficar só na água não dá, não, correr atrás, e vê você arrumando dinheiro, vamo 

embora sair comigo, vamo embora meter uma parada, vamo embora roubar”134. Cláudia 

forneceu um enunciado com argumentos persuasivos de que um menino de rua abandona 

a inocência devido à falta de elementos vitais para a sobrevivência. O estimulo para as 

ações ilícitas e a convivência com meninos semelhantes está relacionada a uma defesa 

perante a vulnerabilidade pessoal diante de situações conflitantes como a fome e a 

violência. Assim, Sandro do Nascimento rompe seus vínculos quando abandona o mundo 

comum, e essa evidência fica clara no discurso da assistente social Yvonne Bezerra, que 

 

134 Entrevista com a Cláudia Macumbinha na introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:07:54). 

http://www.imdb.com/name/nm1253950/
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especifica que todos os meninos de rua cortam o relacionamento com os familiares e 

deixam esse vínculo no esquecimento. 

 

Os comumente meninos de rua são os meninos que cortaram qualquer 
vínculo familiar com qualquer pessoa que eles conhecessem de uma 
família que eles tiveram, de uma casa, de uma comunidade. Eles 
cortaram, eles esqueceram o passado deles e o passado deles não 
existe. Então, o presente deles, a vida deles é aquela esquina, aquela 

rua, aquele grupo de amigos.135. 

 

Ainda no mesmo discurso, a interação com o mundo especial é assinalada pelo 

enunciado “[...] o presente deles, a vida deles é aquela esquina, aquela rua, aquele grupo 

de amigos”136, que acentua a necessidade de novas ações para um convívio social repleto 

de desafios. 

Na sequência, aparece uma tomada aérea mostrando distantemente o ônibus 

parado. Na composição desse quadro, aparece a legenda “vivo” no lado superior 

esquerdo, que está fora dos padrões apresentados em produtos telejornalísticos. 

Geralmente, a palavra “vivo” aparece no canto superior direito do quadro. No caso da 

tomada do documentário, o termo “vivo” é uma enunciação que irá se somar ao 

movimento de zoom in que o cinegrafista realizou para aproximar o espectador do ônibus. 

Esse movimento de zoom é outra enunciação que, somada à enunciação “vivo”, constrói 

o enunciado que aproxima o espectador do momento do sequestro e, ao mesmo tempo, o 

coloca perto da ação. 

 
 

Figura 61: Imagem aérea do local do sequestro do ônibus. Plano geral137
 

 

135 Entrevista com a assistente social Yvonne Bezerra na introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 

00:08:17). 
136 Idem. 
137 (2002, 00:08:36). 
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Figura 62: Imagem aérea do local do sequestro do ônibus. Plano geral com zoom in 

 

 
Nesse caso, o movimento de zoom in parte de um plano geral, que fornece uma 

referência espacial e temporal da situação do sequestro, para um plano conjunto que busca 

a ação conjunta entre as personagens e o ambiente. Durante o movimento de zoom in, 

existe outra enunciação em forma de áudio para criar um clima de suspense. Trata-se de 

um efeito sonoro. No caso, um estrondo que não fazia parte do momento da captação da 

imagem. O efeito foi colocado no processo de edição com a intenção de criar um suspense 

e levar, junto com o movimento de zoom, a atenção do espectador para a cena que vem 

na sequência. É o momento em que a ação do sequestro é mostrada de uma forma mais 

próxima. A cena mostra Sandro na janela do ônibus usando uma refém como proteção. 

 
 

Figura 63: Sandro e refém na janela do ônibus138
 

 

 

138 (2002, 00:08:39). 
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Essa cena é alicerçada pelo discurso em off do ex-capitão do Bope Rodrigo 

Pimentel, que assinala o momento em que o sequestro começou. “O marginal ao verificar 

a chegada da polícia, o marginal não tenta fugir e volta para o ambiente em que ele estava 

fazendo refém. Isso é um roubo interrompido.”139. No seu discurso, o ex-capitão mostra 

como o incidente que provocou o sequestro começou. Isto é, aponta o conflito narrativo 

do documentário. 

No final da cena, entra o discurso do ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, que 

faz fortes críticas à formação do policial militar na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Hoje, no Rio de Janeiro, a pessoa que quer ser policial militar é uma 

pessoa que não conseguiu uma inserção no mercado de trabalho. É uma 

pessoa que está desempregada há mais de um ano e meio. É uma pessoa 

que não teve uma outra opção na vida a não ser, ser policial. É o 

emprego. Mal armado, mal antenado, sem autoestima, né?, é um 

policial que não sabe bem para o que ele está sendo formado. Ele 

acredita que a missão principal dele seja prender marginal, matar 

marginal140. 

 

Porém, quando o ex-capitão se refere aos policiais do Bope, o seu discurso muda 

de teor apoiado por enunciados baseados na própria experiência profissional. 

 
A diferença de um policial do Bope para um policial profissional é 

justamente a vocação. Onde ele recebe um treinamento intenso. Um 

treinamento na parte de resgate de reféns, na parte em combate em 

favelas, na parte de negociações de conflitos. É um policial selecionado 

psicologicamente e fisicamente para servir naquela unidade141. 

 

O discurso comparativo de Rodrigo Pimentel possui uma conexão organizada por 

enunciados que geram uma compreensão sobre as diferenças entre essas duas corporações 

policiais na cidade do Rio de Janeiro. Nesse discurso, o argumento está a favor dos 

integrantes do Bope, enquanto, para a outra linha de policiais, o caráter do discurso é 

constituído por enunciados que apontam para uma conjuntura de inferioridade e 

despreparo profissional para ações mais complexas. Dessa forma, conforme Brandão 

(1996, p. 44), “[...] em todo processo discursivo, o emissor pode antecipar as 

representações do receptor e, de acordo com essa antevisão do imaginário do outro, fundar 

 

139 Entrevista com ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel na introdução no documentário Ônibus 174. 

(2002, 00:08:32). 
140 Entrevista com ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel na introdução no documentário Ônibus 174. 

(2002, 00:09:13). 
141 Entrevista com ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel na introdução no documentário Ônibus 174. 

(2002, 00:10:00). 
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estratégias de discursos”. Nesse sentido, o discurso comparativo enuncia para o 

espectador que parte da polícia militar não tinha preparo adequado para agir em uma 

situação de sequestro, o que, de certa forma, se compara com o ponto de vista do 

documentarista implícito no documentário. 

Na continuidade, a imprensa é apresentada, em um primeiro momento, como um 

elemento inibidor para a ação policial e, no desenrolar da narrativa, a imprensa acaba se 

tornando, involuntariamente, uma aliada do sequestrador Sandro do Nascimento que, de 

certa forma, percebe a sua importância como meio de sobrevivência. 

O discurso da refém Janaína Neves remete Sandro do Nascimento a um 

estereótipo antissocial devido ao posicionamento contraditório às demais personagens. 

“A coisa tomou uma dimensão que ele sabia que eram muitas pessoas contra ele. Todas 

as pessoas que estavam ali em volta ao ônibus, estavam assim, preocupadas com a gente, 

né? Com os reféns e não com ele. Então, ele era o único contra todos, né?”142. O 

estereótipo de antissocial é fortalecido no enunciado “Então, ele era o único contra todos, 

né?”143, que o coloca como inimigo social em decorrência de sua atitude. As imagens 

mostradas nesse momento no documentário são do cerco policial endossando o enunciado 

proferido por Janaína. 

Um plano geral é colocado após o discurso de Janaína. A imagem da CET 

evidencia novamente as referências espacial e temporal, isto é, a cronologia do sequestro. 

Os sons expostos durante essa imagem são das sirenes das viaturas que se encontram 

no local e, bem baixinho, o áudio da radiofrequência de uma viatura. Seria impossível 

que as câmeras da CET captassem o áudio da radiofrequência devido à distância. 

Dessa forma, os sons que repercutem são efeitos sonoros colocados para    dar 

uma dramaticidade na discursividade da cena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

142 Entrevista com a refém Janaína Neves na introdução no documentário Ônibus 174. (2002, 00:11:15). 
143 Idem 
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Figura 64: Imagem da CET. Referencias espacial e temporal144
 

 

 
Pode-se notar que só existe uma viatura em marcha a ré procurando um local para 

estacionar, as demais, estão paradas. Não se percebe o funcionamento do giroflex145 das 

viaturas. Nesse sentido, a sonorização foi colocada no processo de edição para criar uma 

sensação de movimentação e de periculosidade. A imagem e a sonoridade são os 

enunciados que constroem a ligação para o discurso de Janaína, que fortalece o início da 

ação do sequestro: “Isso foi logo no começo, quando ele pegou a primeira ou segunda 

refém...”146. Também foi no discurso de Janaína que o poder de persuasão, que colocava 

Sandro como sequestrador, foi apresentado como forma de ameaça: “Isso foi logo no 

começo, quando ele pegou a primeira ou segunda refém, que eu ouvi ele falando assim: 

‘Ah, eu tenho quatro balas, uma eu dou pra você, outra eu dou pra você, outra eu dou pra 

você e a outra é pra mim’”. Esse discurso passa a situar o espectador com a consolidação 

do conflito, isto é, com a ação do sequestro. 

Porém, na sequência, o discurso da refém Luanna Beltmon mostra certo descaso 

com a situação do sequestro, pois acreditava que ação de Sandro terminaria em pouco 

tempo: 

 

Ainda quando eu estava agachada e ele não sabia que eu estava lá 

dentro ainda, eu fiz várias ligações escondida para a minha casa, pro 

meu namorado e pro meu estágio. É meio surreal isso, mas eu 

acreditava que aquilo ali ia acabar logo, entendeu? Que eu falei assim: 

 

144 (2002, 00:11:39). 
145 Sirene com luzes usadas em viaturas policiais. 
146 Entrevista com a refém Janaína Neves no documentário Ônibus 174. (2002, 00:11:45). 
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‘Olha, fala pra fulana de tal que eu vou chegar atrasada’. Entendeu? 

‘Para ela não se preocupar não, que eu estou num assalto’”147. 

 
Luanna Belmon apresenta certa risada no decorrer de seu discurso que foge à 

realidade da gravidade do caso que estava expondo. A risada é uma enunciação que 

confirma a concepção que Luanna tinha de que a ocorrência era um fato comum e que 

duraria pouco tempo. Essa concepção é confirmada na sequência de seu discurso: 

 
Mas até então, não tinha essa concepção de sequestro, eu estou 
sequestrada num ônibus, né? Pra mim era um incidente. E sabe, 
pegaram uma pessoa armada e essa pessoa quer ir embora, essa pessoa 
quer sair, ela não tem o objetivo de manter a gente nesse ônibus até ela 

conseguir aquilo que ela quer. Não pensei dessa maneira.148. 

 

Com a junção dos discursos de Janaína e Luanna, o diretor cria um suspense que 

deixa o espectador em uma expectativa sobre o teor da gravidade da ação de Sandro. 

Sandro levou a refém Luciana Carvalho para ao banco do motorista para que ela 

tentasse dirigi-lo. Nesse momento, o desespero de Sandro começava a vir à tona e ele 

passava a aterrorizar a refém com um discurso ameaçador e intimidador. Na entrevista 

que concedeu ao documentário, Luciana expõe um discurso descritivo baseada na 

experiência que viveu: 

 
Mas teve uma hora que ele parou e me levou para a cadeira do 
motorista, sentou, me fez sentar no colo dele, e queria que eu dirigisse 
o ônibus. Ele queria sair com o ônibus daquele local. E ficava 
aterrorizando: ‘Fala pra eles que eu quero isso, que eu quero aquilo 
pra, senão eu vou te matar. Se você não convencê-los eu vou te 

matar’149. 

 

Luciana foi a primeira refém a correr risco de morte e isso fica bem claro quando 

ela afirma a periculosidade da situação com as enunciações “[...] senão eu vou te matar...” 

e “Se você não convencê-los, eu vou te matar”150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 Entrevista com a refém Luanna Belmon no documentário Ônibus 174. (2002, 00:12:00). 
148 Entrevista com a refém Luanna Belmon no documentário Ônibus 174. (2002, 00:12:38). 
149 Entrevista com a refém Luciana Carvalho no documentário Ônibus 174. (2002, 00:13:22). 
150 Idem. 
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Figura 65: Imagem da refém Luciana151
 

 

 
As enunciações são reforçadas por uma sequência de imagens que mostram 

Sandro apontando o revólver em direção à cabeça da refém. As imagens também são 

enunciações que acentuam o sentido de periculosidade existente no discurso de Luciana. 

Do lado de fora do ônibus, a Polícia Militar procura realizar um cerco para evitar 

a fuga do sequestrador. A operação é calamitosa devido ao pequeno número de policiais 

no local. Em seu discurso, o repórter fotográfico Fábio Seixas revela a incapacidade da 

realização de um cerco que afastasse os populares e profissionais da imprensa da ação do 

sequestro. 

 

Existiam pouquíssimos controlando essa distância. Não existia nada 
que impedisse, assim, nosso acesso ao local. Existiam pessoas o tempo 
inteiro da imprensa tentando chegar cada vez mais perto para obter 

melhores informações, melhores imagens esse tipo de coisa152. 

 

Esse depoimento colabora com o ponto de vista do diretor José Padilha que, por 

meio das imagens, começa a lançar a sua crítica sobre o despreparo e a má formação do 

policial militar que atua na cidade do Rio de Janeiro. 

A cena que se sobrepõe ao discurso do Fábio possui enunciações que enfatizam a 

crítica do diretor ao despreparo da Policia Militar. 

 

 

 

 

 
151 (2002, 00:13:36). 
152 Entrevista com o repórter fotográfico Fábio Seixa no documentário Ônibus 174. (2002, 00:14:20). 
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Figura 66: Janela do ônibus. Reflexo de pessoa transitando153
 

 

 
A cena é composta por diversas tomadas que apresentam a falta de organização 

durante o cerco. A primeira tomada possui uma enunciação que evidencia a presença de 

uma pessoa se locomovendo próximo ao ônibus. A enunciação é a imagem dessa pessoa 

sendo refletida no vidro da janela do ônibus. Essa enunciação fortalece o enunciado de 

proximidade à ação do sequestro. 

 
 

Figura 67: Imagem de ciclista154
 

 

 
A segunda tomada é composta por um plano conjunto que revela a presença de 

um ciclista transitando próximo ao veículo. O ciclista é a enunciação na composição do 

enunciado que ampara a crítica indireta do diretor sobre o despreparo da polícia. 

 

 

 

153 (2002, 00:14:15). 
154 (2002, 00:14:20). 
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Figura 68: Imagem de repórter televisivo155
 

 

 
Na tomada acima, nota-se a presença de uma repórter que se prepara para ir em 

direção ao ônibus. A enunciação é a repórter que ratifica a má formação do cerco. 

 
 

Figura 69:Imagem de populares 156
 

E por último, temos um plano conjunto que mostra a presença de diversos 

populares. A enunciação está na imagem do menino segurando uma bola de futebol. A 

tomada representa que no local está acontecendo um espetáculo e não um sequestro. As 

pessoas aparentam estar em uma arquibancada assistindo a um jogo de futebol. Dessa 

forma, a composição imagética da tomada produz um enunciado que contextualiza e 

corrobora o sentido do discurso do fotógrafo Fábio. 

Outro ponto que chama a atenção é a cena em que Sandro faz um disparo para 

fora do ônibus. A cena está sobreposta à narração em off da refém Luciana Carvalho, que 

denuncia uma ameaça que Sandro fez para os jornalistas presentes: “Eu vou atirar. Manda 

 

155 (2002, 00:14:30). 
156 (2002, 00:14:30). 
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esse cara sair dali”157. Logo em seguida, o sequestrador movimenta a arma para frente e 

imita o som de disparos com a boca pow, pow, pow, e na quarta vez, a arma dispara. Não 

dá para precisar se o disparo foi intencional ou acidental, se a ação era só para assustar 

ou para atingir algum jornalista, essa não é a questão. A questão é o cerco que estava 

malfeito e propiciava uma situação perigosa para todos que ali se encontravam. O 

cinegrafista José Henrique menciona, em seu discurso, que qualquer um poderia ser 

atingido por um disparo: “O risco de vida ali era meu e daquelas dezenas de pessoas que 

estavam ao meu lado”158. Toda essa ação é formada por uma conexão de enunciados 

verbais e não verbais que referenciam uma situação de risco, dentro de uma formação 

discursiva composta por depoimentos de reféns, de profissionais da imprensa, de 

policiais, de especialista, que configuram opinião do cineasta em relação ao despreparo 

da polícia. Por outro lado, é após o disparo da arma de Sandro que o documentário começa 

a compartilhar um primeiro momento de tensão que valoriza o inesperado para o olhar do 

espectador. O discurso de Luanna, momentos antes do disparo, ajuda a intensificar um 

alerta sobre uma possível ação de Sandro. O disparo acontece e, em seguida, aparece o 

cinegrafista José Henrique valorizando o discurso de Luanna. Dessa forma o 

documentário ganha força narrativa que, até o momento, não possuía. A ação de Sandro 

prende a atenção do espectador devido à forma como os discursos, de Luanna e do 

cinegrafista, foram intercalados na cena do disparo. Cria-se um suspense montado por 

meio de uma edição, pois os discursos não aconteceram durante a ação, na realidade 

foram gravados posteriormente e inseridos no contexto da ação de Sandro para se obter 

uma cena impactante. 

Após a cena do tiro, existe uma transição para a apresentação do coronel Penteado 

que é apresentado, no discurso do Capitão Batista, como o novo responsável pelo 

andamento da ação policial e pela negociação: 

 
O coronel Penteado, ele foi informado que era um elemento que estava 

armado com um revólver, que o cão estava pra trás, que o dedo estava 

insistentemente no gatilho e já havia feito um disparo. Então, naquele 

momento ali, ele já passou a ter o comandamento da operação. Então 

o cerco que inicialmente não estava bem feito, foi incrementado. Nós 

tomamos a posição de estarmos em frente pro Sandro, do lado direito 

do ônibus. Foram colocados policiais no Parque Lage, então houve na 

verdade o cerco ali no perímetro, né?. A situação estava   controlada, 
 

 

 

157 Entrevista com a refém Luciana Carvalho no documentário Ônibus 174. (2002, 00:15:57). 
158 Entrevista com o cinegrafista José Henrique no documentário Ônibus 174. (2002, 00:15:15). 
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né?, e ele, como comandante, tomou providência para que isso 

ocorresse, controlar a situação 159. 

 
O discurso do capitão Batista apresenta uma nova situação para a história em 

relação à ação da polícia, ao cerco. Os enunciados “Então o cerco que inicialmente não 

estava bem feito, foi incrementado”160 e “[...] a situação estava controlada, né?, e ele, 

como comandante, tomou providência para que isso ocorresse, controlar a situação”161, 

revelam uma mudança estratégica para uma situação que estava fora de controle. Porém, 

apesar de uma aparente situação controlada, a refém Luciana acrescenta que Sandro 

estava agindo descontroladamente o que poderia colocar em risco a vida dos reféns: 

 
Ele estava assim descontrolado, descontrolado. Ele falava muito que ia 
matar todo mundo, contava a história que a família tinha morrido, todo 
mundo tinha morrido, que ele não tinha nada a perder. Apavorava 
muito com essas histórias, cantava músicas demoníacas que me 

deixava muito nervosa e preocupada.162 . 

 

Os dois discursos possuem argumentos baseados em razões vivenciadas em 

situações diferentes. Porém, eles convergem para expor a delicada situação em que se 

encontravam policiais e reféns sob a mira da ação do sequestrador. O discurso do capitão 

é um retalho da realidade daquele momento correspondente à estratégia adotada pelo 

Bope. Por outro lado, o discurso da refém realça o conflito que irá caracterizar a narrativa 

do documentário, que é a intenção de fuga do sequestrador. São dois recortes que 

determinam uma discursividade imersa naquele momento do sequestro e que geram uma 

representação da realidade fundamentada em testemunhos de personagens que possuem 

credibilidade em relação ao fato acontecido. 

Todavia, no discurso de Luanna, a sequestrada revela que Sandro poderia estar 

sob efeito de substâncias psicotrópicas: “Então, essas atitudes me levavam a crer que ele 

estava muito drogado. Então eu só consegui sentir muito medo. Muito medo”163. Esse 

discurso começa a revelar que Sandro tinha uma possível dependência química e que 

poderia estar agindo sob seus efeitos. Por outro lado, essa questão não era levada em 

consideração pelo capitão Batista: 

 

 

 

159 Entrevista com capitão Batista no documentário Ônibus 174. (2002, 00:15:33). 
160 Idem. 
161 Idem. 
162  Entrevista com a refém Luciana Carvalho no documentário Ônibus 174. (00:16:27). 
163 Idem.. 
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Eu não o analisava psicologicamente, não era a minha intenção. Eu 
não parava pra pensar se o comportamento dele poderia ser psicótico, 
podia ser esquizofrênico, podia ser de um drogado, eu não levava isso 
em consideração imediatamente. Não levava, sinceramente não 

levava.164. 

 

No enunciado “Eu não o analisava psicologicamente, não era a minha 

intenção”165, o capitão confirma certa falta de atenção em relação às atitudes do 

sequestrador. A polícia desconhecia completamente quem era aquela pessoa. O enunciado 

imprime uma inclinação para o despreparo e a falta de informações. Porém, durante os 

dois discursos são colocadas imagens de Sandro ocupando o banco do motorista com a 

refém Luanna sentada em seu colo. Também aparece, junto com os dois, o estudante 

Williams Moura, que tentava colocar o ônibus em movimento a pedido do sequestrador. 

Nessa cena, Sandro bate diversas vezes com a arma no vidro da janela como forma de 

apressar a movimentação do ônibus e tenta esconder o rosto com uma camiseta. As duas 

ações mostram o desespero de Sandro por não conseguir o êxito da fuga. 

Os discursos de Luanna e do capitão Batista expressam pontos de vista em relação 

à situação que cada um vivenciou no momento do sequestro. São composições 

enunciativas que provocam o diálogo com o espectador, que reage de forma responsiva, 

para uma reflexão sobre aquela situação. 

 

Diálogo é combate e jogo, jogo entre opiniões em confrontos, confronto 

entre duas ou mais consciências, jogo que convida o público a participar 

do debate. Entrar na corrente do diálogo é renunciar à fala monológica, 

que seduz o outro de modo autoritário e impede a manifestação do 

caráter de acontecimento que assume o conhecimento dialógico 

(FREITAS, 2005, p. 319). 

 

Outro fator relevante são as imagens da cena que fornecem enunciados que 

deixam o espectador inquieto em relação àquele momento do sequestro. As imagens 

também discursam e realizam um entrelaçamento entre os discursos de Luanna, do 

capitão Batista e do espectador. Elas agregam valores e estabelecem um recorte 

consistente da possibilidade de Sandro estar sob os efeitos de produtos psicotrópicos. 

A cena que mostra Sandro desesperado continua após os discursos de Luanna e 

do capitão Batista. A cena sai da interdiscursividade e passa a ter um novo enunciado que 

abre, para o espectador, uma lacuna que permite uma reflexão sobre a ação de Sandro. 

 
 

164 Entrevista com capitão Batista no documentário Ônibus 174. (2002, 00:17:09). 
165 Idem. 
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Esse vazio do verbal, também abre espaço para o discurso do especialista Rodrigo 

Pimentel que apresenta argumentos sobre a ação policial. 

 
Se realmente ele foi menino de rua, e se a policia pudesse saber disso 
no momento exato da negociação, isso é um fato de muita importância 
para o negociador. A personalidade dele como menino de rua 
geralmente não foi trabalhada, aumenta o fato da imprevisibilidade de 

Sandro166. 

 

No enunciado “Se realmente ele foi menino de rua, e se a polícia pudesse saber 

disso no momento exato da negociação[...]”167, Rodrigo Pimentel relata que a informação 

sobre a juventude de Sandro poderia ser um elemento essencial para o andamento da 

negociação. O enunciado “A personalidade dele como menino de rua geralmente não foi 

trabalhada, aumenta o fato da imprevisibilidade de Sandro” relaciona o sequestrador ao 

estereótipo de um menino de rua que age de forma ilícita para sobreviver. De certa forma, 

esse enunciado abre caminho para o discurso do sociólogo Luiz Eduardo Soares, que está 

direcionado para uma crítica ao abandono e descaso. 

Assim, conforme o ponto de vista do sociólogo, um menino de rua é um ser 

ignorado pela sociedade e pelos governantes e, por conta disso, toma as atitudes ilícitas 

como forma de chamar a atenção para a sua existência. No discurso: “Esse Sandro é um 

exemplo dos meninos invisíveis que eventualmente emergem e tomam a cena e nos 

confrontam com a sua violência, que é um grito desesperado, um grito impotente”168, o 

enunciado “invisíveis” leva a existência desses meninos para um submundo 

marginalizado à nossa realidade. É como se esses meninos fossem fantasmas que, em 

determinado momento, surgem para aterrorizar as pessoas. As imagens mostradas sobre 

o depoimento do sociólogo, são imagens de meninos que vivem nas ruas e que têm os 

rostos cobertos por camisetas. Somente a região dos olhos aparece, revelando um aspecto 

de marginalidade em uma alusão aos bandidos que se protegem para não serem 

reconhecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

166  Entrevista com Rodrigo Pimentel no documentário Ônibus 174. (2002, 00:17:30). 
167 Idem. 
168 Entrevista com o sociólogo Luiz Eduardo Soares no documentário Ônibus 174. (2002, 00:17:58). 

http://www.imdb.com/name/nm1284450/
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Figura 70: Imagem de adolescentes com os rostos cobertos169
 

 

 
Essa conotação imagética forma o enunciado que vai fortalecer o discurso do 

sociólogo no sentido de que esses meninos são vistos como um grupo de risco pela nossa 

sociedade. Esse discurso do sociólogo é interrompido pela composição imagética 

constituída por uma cena que mostra três meninos fazendo malabarismo em uma faixa de 

pedestre. 

 
 

Figura 71: Imagem de adolescentes fazendo malabarismo170
 

 

 
 

169 (2002, 00:17:58). 
170 (2002, 00:18:19). 
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A cena é constituída por um plano conjunto no qual as crianças aparecem de costas 

para o olhar do espectador. Nessa composição, de frente para as crianças, encontram-se 

diversos carros de luxo esperando a abertura do semáforo. O plano conjunto reflete um 

forte relacionamento entre as personagens e o ambiente. A interação entre os dois é 

fundamental para o enunciado da cena. Dessa forma, o ambiente propicia uma noção de 

que a ação ocorre em um local onde os carros de luxo são realidade, isto é, em um local 

onde a maioria dos que trafegam, por ali, pertencem a uma classe social com melhor poder 

aquisitivo. Por outro lado, os meninos descamisados e descalços não pertencem àquela 

realidade. As crianças procuram chamar a atenção, por meio do malabarismo, para 

conseguir alguns trocados para a sobrevivência. Nesse caso, o enunciado desse plano 

conjunto reforça o confronto social entre o pobre e o rico. Na cena, existem tomadas que 

mostram essas mesmas crianças pedindo trocados para os motoristas que, de certa forma, 

as ignoram. O ato de ignorá-las pode estar relacionado ao descaso, por não se 

incomodarem com a situação de vida que elas levam, ou, por traçarem um estereótipo de 

que um menino de rua pratica atos ilícitos. O teor dessa cena é defendido pelo discurso 

do sociólogo Luiz Eduardo Soares: 

 
A nossa incapacidade de lidar com nossos dramas, com a exclusão 

social, com o racismo, com as estigmatizações todas, esses problemas 

todos, nós convivemos e aprendemos a conviver tranquilamente com os 

Sandros, com a tragédia, com os filhos das tragédias, as extensões das 

tragédias. Isso se converteu em parte do nosso cotidiano. [...] A grande 

luta desses meninos é contra a invisibilidade. Nós não somos ninguém 

e nada se alguém não nos olha, não reconhece o nosso valor, não preza 

a nossa existência e não diz a nós que nós temos algum valor. Não 

devolve a nós a nossa imagem ungida de algum brilho, de alguma 

vitalidade, de algum reconhecimento. Esses meninos estão famintos de 

existência social. Famintos de reconhecimento. [..] Um menino negro, 

pobre, qualquer menino, nas grandes cidades brasileiras transita pelas 

ruas invisível. Há duas maneiras de se produzir a invisibilidade, esse 

menino é invisível porque nós não vemos, nós negligenciamos a sua 

presença, nós o desdenhamos, ou porque projetamos sobre ele um 

estigma, uma caricatura, um preconceito.171
 

 

O discurso do sociólogo possui uma forte contextualização sobre a realidade 

vivenciada por menores de ruas. Trata-se de um discurso proferido por um especialista e 

dirigido para um público que possui um conhecimento aparente sobre essa situação. O 

discurso é direto e orienta o espectador, por meio de analogias estabelecidas para as 

 

171   Entrevista com sociólogo no documentário Ônibus 174. (2002, 00:18:37). 

http://www.imdb.com/name/nm1284450/
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possíveis situações que levaram Sandro para uma vida ilícita. No entanto, o discurso do 

sociólogo é também um retrato do ponto de vista do diretor José Padilha em virtude do 

processo de escolha dos trechos que foram colocados no documentário. Apesar de ser um 

discurso de um especialista, o documentário é um produto de caráter autoral no qual o 

diretor exerce o direito de opinar. Essa opinião aparece de forma indireta por meio de 

uma intervenção conhecida como edição. A edição é um ato de seleção no qual o diretor 

escolhe o que é interessante para a composição da narrativa no seu produto audiovisual. 

Dessa maneira, o discurso do sociólogo foi composto por argumentos que levam o 

espectador a admitir o conteúdo exposto como verdade. Assim, conforme Fiorin (2009 

2008, p. 75), “a argumentação consiste no conjunto de procedimentos linguísticos e 

lógicos usados pelo enunciador para convencer o enunciatário”. 

Em seguida, entram em cena duas meninas moradoras de rua que amparam os 

argumentos do discurso do sociólogo e do diretor. Seus rostos foram gravados de forma 

desfocada, isto é, sem nitidez para que as mesmas não fossem reconhecidas. Porém, as 

tomadas que contêm os depoimentos mostram que elas se encontram em um ambiente 

aberto, como o espaço de uma avenida. A cena do discurso da primeira menina começa 

com um plano conjunto que enquadra diversas crianças sentadas na beira de uma avenida. 

Logo em seguida aparecem tomadas de policiais, no local do sequestro, e de Sandro 

dentro do ônibus. 

Essa sequência cobre o discurso da menina e faz a menção de que aquelas crianças 

não têm atitudes ilícitas: “Eles estão vendo a gente como marginal, mas aqui não tem 

marginal, não. Agente corre atrás do nosso meio de sobrevivência, mano”172. Nesse 

contexto, o discurso mostra um questionamento sobre a estigmatização, que eles sofrem, 

por serem moradores de rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

172 Entrevista com menina moradora de rua no documentário Ônibus 174. (2002, 00:00:20:05). 
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Figura 72: Imagem de adolescentes com os rostos cobertos173
 

 

 
Trata-se de uma percepção generalizada de como as pessoas as enxergam sem 

que, na maioria das vezes, tenham conhecimento da realidade social em que elas vivem. 

Dessa forma, cria-se um estereótipo de que crianças que moram na rua são condicionadas 

a agir de forma ilícita. Assim, conforme Baccega (1998, p.72), “no estereótipo se constata 

uma intervenção adicional do fator subjetivo em forma de elementos emocionais, 

valorativos, volitivos, que lhe conferem um caráter próprio e peculiar com relação tanto 

ao conhecimento quanto ao comportamento humano”. 

Na sequência do discurso, a cena mostra uma tomada de policiais no local do 

sequestro do ônibus e o discurso apresenta os seguintes enunciados: “Ninguém quer 

esculachar ninguém. A gente não quer ficar roubando aí, amanhã, ou depois, ganhar tiro, 

morrer, a gente quer ganhar a nossa sobrevivência”174. 

 
 

Figura 73: Imagem  de policiais do Bope175
 

 

 

 

 

173 (2002, 00:19:56). 
174 Entrevista com menina moradora de rua no documentário Ônibus 174. (2002, 00:20:07). 
175 (2002, 00:20:05). 
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Figura 74: Imagem de Sandro sentado no banco do motorista176
 

 

 
No discurso da primeira menina, ainda se verifica que nos enunciados “ganhar 

tiro” e “morrer” as imagens que aparecem possibilitam uma leitura de que, possivelmente, 

são os policiais que atiram em criança de rua (Figura 73). Logo em seguida, o enunciado 

“sobrevivência” tem a imagem de Sandro como ilustração (Figura 74) e sugere que o 

destino desses meninos pode ser a criminalidade. 

 

 

 

Figura 75:Imagem de adolescente em entrevista177
 

 

 
O discurso da segunda menina é constituído por enunciados que se ajustam ao 

discurso sociólogo Luiz Eduardo Soares. 

 

Ele pega a mercadoria, que eu vendo bananada, pega a mercadoria, 

chuta a mercadoria: ‘Tu é marginal, tu é marginal’. Aí eu tenho que ir 

pra rua fazer escândalo, falar que eu sou camelô, tendo a mercadoria 

ali, provando que eu não sou não sou marginal, mostrando que eu sou 

camelô179. 
 

176 (2002, 00:20:10). 
177 (2002, 00:20:15). 
179 Entrevista com menina moradora de rua no documentário Ônibus 174. (2002, 00:20:32). 

http://www.imdb.com/name/nm1284450/
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A semelhança ou ajustes de discursos promovem uma heterogeneidade 

enunciativa ligada à postura autoral do documentário. É como se um discurso citasse o 

outro criando uma vinculação monofônica para induzir o espectador a aceitar que os fatos 

apresentados são verdadeiros. 

Para completar a cena, a primeira menina reforça que o descaso social é um fator 

agravante para a criminalidade: “Ninguém dá oportunidade, todo mundo quer ficar aí 

fechando as portas aí, pra gente aí, vai a tendência, mano, se ficar nessa com a sociedade 

aí, a tendência é só piorar, nada de melhorar”180. Na sequência, aparece uma tomada que 

mostra os meninos indo embora, outra menção ao discurso do sociólogo: “Um menino 

negro, pobre, qualquer menino, nas grandes cidades brasileiras transita pelas ruas, 

invisível”181. Dessa forma, a tomada tem um significante de que esses meninos vão 

continuar a caminhar de forma invisível perante a nossa sociedade. 

Após os depoimentos das meninas, o documentário mostra cenas do 

sequestro com o depoimento do capitão Batista que sugere que Sandro não tinha, ao entrar 

no ônibus, o propósito de realizar um sequestro e, sim, de cometer um assalto. “Na 

verdade ele não demonstrava que tinha um propósito, o que nos leva a crer que era um 

bandido comum, simplesmente que tinha sido interrompido o seu roubo, só isso”182. O 

discurso é exposto por um capitão do Bope e abarca uma suposição, para o espectador, 

de que o sequestro foi um incidente entre a ação do assalto e a ação do cerco policial. 

Outro fator é que o sequestrador não tinha uma noção de como negociar a sua fuga: 

 
E ele não tinha o que formular, ele não formulava pedidos: eu quero 

um helicóptero. Até certo ponto isso foi bom, porque a gente lida com 

alguém que não quer nada, né?, e obviamente eu quero. Eu 

demonstrava todo tempo para ele, e os outros também, que ele deveria 

entregar os reféns, só isso 183
 

 

O discurso do capitão Batista promove uma exposição explicativa sobre o impasse 

do sequestrador em relação aos reféns. Essa situação é reforçada pelo estudante Willians 

Moura ao reconstituir a sua saída do ônibus. O discurso gera a interdiscursividade que 

abrange o impasse do sequestrador: “Aí ele falou: ‘Você, você aí!’ Eu estava com a 

 
 

 

180  Entrevista com menina moradora de rua no documentário Ônibus 174. (2002, 00: 20:52). 
181   Entrevista com o sociólogo no documentário Ônibus 174.. (2002, 00:18:37). 
182 Entrevista com o capitão Batista no documentário Ônibus 174.. (2002, 00:21:25). 
183 Idem 
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mochila e com a bolsa. Aí ele falou: ‘Você é estudante?’. Aí eu falei: ‘Ah, sou estudante, 

sim’. ‘Ah, então vai embora que você deve estar atrasado, tal. Então vai lá e abre a porta 

e depois fecha por fora’. Aí, eu falei: ‘Tá bom’”184. O discurso da imagem está inserido 

no mesmo contexto dos discursos do capitão e de Willians. A cena mostra um refém 

fugindo, pela janela, logo após a saída do estudante. Essa montagem discursiva colabora 

com o conceito do impasse devido à menção dessa referência, prevalecente, nos três 

discursos. Trata-se da interdiscursividade constituída por citações que se repetem, de 

forma direta e indireta, e que colaboram para a identificação de que Sandro não detinha 

controle sobre a situação. 

Porém, de forma inesperada, o sequestrador quebra o impasse quando percebe que 

a imprensa televisiva estava no local fazendo a cobertura. A presença de repórteres e de 

cinegrafistas poderia ser um instrumento que talvez garantisse a sua sobrevivência. Com 

o propósito de expor suas impressões, Sandro entrega um batom para a refém Janaína 

Neves e a obriga a escrever na janela do ônibus. 

 
 

Figura 76: Imagem da refém Janaina escrevendo na janela185
 

 

O discurso oral de Sandro é absorvido por Janaína que vai replicar, por meio do 

discurso escrito, as intenções de ameaças. Conforme Orlandi (2001, p. 69), “ser escrito 

ou oral também não muda a definição do texto. Como a materialidade conta, certamente 

um texto escrito e um oral significam de modo específico particular as suas propriedades 

materiais”. Contudo, ao reportar o discurso, a refém mantém o vínculo monofônico  que 

 

184 Entrevista com o estudante no documentário Ônibus 174. (2002, 00:21:53).. 
185 (2002, 00:23:02). 
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pressupõe a existência de uma única voz. Todavia, a voz de Janaína não fica oculta em 

seu discurso. A voz aparece quando ela utiliza o pronome “ele” para estabelecer a 

identidade da ação para o sequestrador. Trata-se de assumir uma posição, no palco 

discursivo, como subalterna e, ao mesmo tempo, amplia a imagem do sequestrador como 

portador da voz dominante (Figura 76). 

Após a ameaça de Sandro, o documentário foca na presença da imprensa televisiva 

que fazia a cobertura do sequestro. A imprensa criou certa expectativa de proteção para 

Sandro, que acreditava que não seria alvejado e morto diante das câmeras. Essa 

expectativa é apresentada por meio de uma sequência com diversos discursos que visa 

esclarecer, por meio de pontos de vistas, que o sequestrador passara a ter o controle da 

situação devido à presença das câmeras. Os discursos são explicativos porque levam o 

espectador a pensar que Sandro tinha realmente esse poder de ação. O discurso imagético 

está sobreposto à sequência discursiva e fortalece essa sensação de poder ao mostrar uma 

imagem aérea de antenas de transmissão de sinal televisivo. 

 

 

 

 

 

Figura 77: Imagem aérea de antenas de emissoras de televisão186
 

 

 
A cena é composta por um plano-sequência e por um plano plongée que apresenta, 

de forma subjetiva, um posicionamento superior em relação às antenas. É como se Sandro 

tivesse o poder de passar por cima da imprensa e submetê-la à sua vontade para recuperar 

 
186 (2002, 00:23:56). 
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a sua visibilidade perante a sociedade. Os discursos não são contraditórios e estão 

concentrados em recortes que identificam o sentido de superioridade. 

Assim, termina a parte introdutória de documentário, isto é, o ato um. Essa 

primeira parte da narrativa prepara o espectador para a história que será contada. Na 

linguagem cinematográfica, esse tipo tradicional de abertura tem como objetivo a 

apresentação de um pequeno perfil da personagem principal e o incidente que ocasionou 

o sequestro. Também fornece um posicionamento temporal e espacial sobre o fato 

ocorrido por meio de enunciados dispostos em forma de legendas e no conteúdo de 

determinadas imagens. Dessa forma, conforme Charaudeau (2009, p. 120), “os 

procedimentos de construção objetiva do mundo consistem em construir uma visão de 

verdade sobre o mundo, qualificando os seres com a ajuda de traços que possam ser 

verificados por qualquer outro sujeito além do sujeito falante” (itálicos do autor). Assim, 

na composição do ato um, os discursos foram organizados para que o espectador tenha a 

primeira impressão sobre o que o documentário Ônibus 174 irá abordar. 

A transição para o ato dois é uma compilação de cenas escolhidas para atrair o 

interesse do espectador para a continuidade do documentário. A transição funciona como 

um elemento estratégico que faz um recorte do sequestro com pequenas tomadas das 

ações de Sandro, da imprensa e da polícia. A música de fundo dá ritmo para as alterações 

das imagens e ajuda a manifestar um discurso imagético, de forma dinâmica, que 

determina o impasse como elemento de virada na narrativa. 

 

4.1.3 Ato dois 

 

 

O ato dois começa quando Sandro está na janela do ônibus com a arma apontada 

para a cabeça de uma refém. Essa é a primeira vez que o sequestrador aparece no 

documentário discursando para o público presente no local. Porém, esse discurso não é 

direcionado ao espectador e, sim, para a polícia e a imprensa. Nessa situação, o espectador 

é um observador que assimila a tensão da situação por meio dos discursos da imagem e 

de Sandro que, por meio da interdiscursividade, o convida a testemunhar a ação do 

sequestro. Nesse contexto, a cena mostra certo descontrole de Sandro que sugere uma 

concepção preestabelecida de que estava muito nervoso por causa do uso de 

psicotrópicos. A cena é constituída por meio de um plano contra-plongée que posiciona 

o olhar do espectador de baixo para cima e que sugere uma situação de superioridade, ou 

de poder, do sequestrador enquanto discursa. 
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Figura 78: Imagem de Sandro na janela do ônibus188
 

 

 
O discurso é inaudível em diversas partes dessa cena, o que reforça a ideia de que 

não é direto para o espectador, também é confuso porque aparenta que o sequestrador 

dialoga com a polícia e a imprensa ao mesmo tempo: 

 

Aí ó, aqui! Se liga só rapaziada: da mesma forma que vocês é perverso, 

eu também não sou de bobeira, não! Tá ligado? Não tenho medo da 

polícia, não! Aqui é um papo red mesmo. O papo vai ficar sério mesmo. 

Pode olhar para minha cara mesmo, marcar minha cara mesmo. É o 

crime mesmo. O bagulho é sério! Vou explodir a cabeça dela às seis 

horas. [...]. Pode filmar tudo pro Brasil olhar mesmo. [...] Quando 

tinha quinze anos arrancaram a cabeça da minha mãe, tá ligado? Fiz 

a 26, não tenho nada pra perder. Vou pôr a porra dessa chapa pra 

esquentar. [...] Ó, isso aqui não é filme de ação não, hein! Aqui o 

bagulho é sério, meu irmão. [...] Vocês botaram a chapa pra esquentar 

lá em Vigário, não botaram? Vocês mataram meus irmãozinhos da 

Candelária e eu tava lá, eu vi. Se você não tava lá, então sai fora!189. 

 

Apesar de confuso, o discurso de Sandro tem caráter intimidador por ser 

constituído por advertências que visam mantê-lo no controle da situação. Sandro utiliza 

as regras do jogo que vivenciou como menino de rua. Seu artifício discursivo está na 

empregabilidade de enunciados em que empreende a autoafirmação e a violência como 

elementos que poderiam garantir a sua sobrevivência. Também possui um reflexo do 

discurso do sociólogo Luís Eduardo Soares, no momento em que impõe a sua voz para os 

policiais e para a imprensa: “Aí ó, aqui! Se liga só, rapaziada...”190. Esse enunciado aponta 

 
188 (2002, 00:26:25). 
189 Discurso de Sandro para os policiais. (2002, 00:26:26). 
190 Idem. 
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para o problema da invisibilidade descrita pelo sociólogo: “A grande luta desses meninos 

é contra a invisibilidade.”191. Sandro chama a atenção para si como se nenhum dos 

presentes estivesse prestando atenção nas suas atitudes. É como se ele não fosse o centro 

das atenções daquele sequestro. Sandro carrega essa identidade de inferioridade que lhe 

foi conferida, conforme o discurso do sociólogo, por meio da estigmatização. Porém, 

Sandro rompe a barreira da invisibilidade e, naquele momento, utiliza o estigma que lhe 

foi imposto para persuadir a polícia: “[...] da mesma forma que vocês é perverso, eu 

também não sou de bobeira, não! Tá ligado? Não tenho medo da polícia, não! Aqui é um 

papo red mesmo. O papo vai ficar sério mesmo”192. No discurso, Sandro se equipara aos 

policiais que agem de forma maldosa em relação aos que praticam atos ilícitos. O 

enunciado “Eu também não sou de bobeira, não” assegura essa comparação de que agirá 

com o mesmo grau de maldade. Afinal, Sandro estava rodeado pela polícia e procurava 

argumentos para permanecer vivo e, se possível, fugir daquela situação. Dessa forma, o 

discurso reflete uma autoafirmação que está relacionada com a insegurança ocasionada 

pela falta de perspectivas: “Não tenho medo da polícia, não! Aqui é um papo red mesmo. 

O papo vai ficar sério mesmo”193. Sandro alega não temer e valoriza seu posicionamento 

fazendo uma referência, por meio do enunciado red, de que tinha ligações com a facção 

criminal Comando Vermelho. Assim conforme Fiorin (2008, p. 181), “o discurso é apenas 

a realidade aparente (mas realidade) de que os falantes concebem seu discurso 

automaticamente, dão a ele identidade essencial”. O tom discursivo procura deixar a 

polícia constrangida quando anuncia que iria matar uma refém: “Vou explodir a cabeça 

dela às seis horas”195. É o uso da intimidação como instrumento de pressão que indica a 

retaliação como forma de vantagem caso sofra algum atentado em potencial. 

Na continuidade, o discurso ameaçador passa a ser composto também por um 

discurso que apresenta uma parte da história de vida de Sandro: 

 

Quando tinha quinze anos arrancaram a cabeça da minha mãe, tá 
ligado? Fiz a 26, não tenho nada pra perder. Vou pôr a porra dessa 
chapa pra esquentar. (...) Ó, isso aqui não é filme de ação não, hein! 
Aqui o bagulho é sério, meu irmão. (...) Vocês botaram a chapa pra 
esquentar lá em Vigário, não botaram? Vocês mataram meus 

irmãozinhos da Candelária e eu tava lá, eu vi. Se você não tava lá, 

então sai fora!196
 

 

191 Entrevista com sociólogo no documentário Ônibus 174. (2002, 00:18:37). 
192 Discurso de Sandro para os policiais. (2002, 00:26:26). 
193 Idem. 
195 Idem. 
196 Idem. 
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Essa formação discursiva possui um conjunto de elementos trazidos, por meio da 

memória, que reflete a uma identidade construída de forma traumática por causa da 

violência. A lembrança da morte da mãe e da sua sobrevivência no massacre da 

Candelária são momentos pontuais importantes que podem ter consolidado a vida de 

Sandro na criminalidade. Assim, conforme Orlandi (2001, p. 43), “a noção de formação 

discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise de Discurso, pois permite 

compreender o processo de produção de sentidos, a sua relação com a ideologia e também 

dá ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do 

discurso”. De qualquer forma, fica evidente que, ao falar sobre o passado, Sandro está 

valorizando a sua ação para intimidar a polícia. 

Na sequência, o documentário abre uma janela para os depoimentos que apontam 

para a chacina da Candelária, da qual Sandro foi sobrevivente. A assistente social Yvonne 

Bezerra de Mello confirma que o sequestrador vivia no local e o seu discurso abre uma 

referência espacial e temporal para um retrospecto da chacina. 

 

A Candelária foi o seguinte: existiam grupos de meninos de rua que 
dormiam ali na praça da Candelária embaixo da marquise ali, em 
frente à igreja e o Sandro era um dos meninos que fazia parte daquele 
grupo. Comigo o nome dele sempre foi Sandro. Mancha era o apelido 

que realmente ele tinha porque ele tinha uma mancha no corpo197. 

 

Durante o discurso de Yvonne, foram colocadas imagens aéreas que servem como 

ponto de interligação entre o discurso de Claudete, que apontava para assassinatos, para 

o retrospecto da chacina. As imagens aéreas servem como ponte para a inserção do tema 

dentro da narrativa. Também identificam para o espectador que a narrativa está saindo de 

determinada situação temporal e espacial para outra situação, no caso, para a escadaria da 

Igreja da Candelária e para determinado passado que antecedeu a chacina. 

Todavia, no discurso de Yvonne, o enunciado “Mancha” aparece como apelido de 

Sandro perante o grupo com que convivia. Esse enunciado é fundamental na formação 

discursiva de alguns personagens responsáveis pela reconstituição de sua personalidade 

e passado. 

A moradora de rua Claudete Beltrana realiza uma reconstituição do tempo em que 

morava nas ruas com o amigo Sandro. A maior parte da reconstituição é feita por   meio 

 

 

 

197   Discurso da assistente social no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:28:30). 
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de um plano-sequência que busca identificar referência espacial sobre as condições em 

que viviam. 

 

Aqui assim, ó, até ali no final é onde a gente, os moleques todos 

arrumavam as camas, os papelões, os cobertor e deixava tudo armado, 

a cama toda pronta. Aqui assim no meio, a gente fazia a nossa rodinha 

de amigos, aqui sentava todo mundo, ficava aqui contando a história. 

Agente ia lá no Bob’s e comprava aquelas promoção lá, tipo batata 

frita, refrigerantes, sundae, aí vinha e chegava ali debaixo e era o 

maior barato porque a gente botava tudo ali no chão em cima de um 

papelão abria o saco, refrigerantes e todo mundo ia se servindo, comia. 

Um queria uma batatinha, outro queria um hambúrger e deixava o 

sorvete sempre por último, né?, aí por último um dava uma culerzada 

para cada um de sorvete, aí a gente fazia aquela zona comento, aí 

quando enjoava ficava um fazendo guerra de comida com o outro, né?, 

era o maior barato, a gente achava que era filho de papai e mamãe. O 

Sandro eu me lembro que às vezes tava triste e subia pra cima da banca 

de jornal, ali, e ficava lá em cima ali, aí a gente falava: ‘Tá vendo, 

pensando’ e ele costumava dizer que estava refletindo. Aí a gente 

botava uma pilha: ‘Tá refletindo pra ver que vai roubar amanhã? 

Quantos tu vai roubar amanhã? Quanto tu vai arrumar amanhã?’ 

Costumava botar essa pilha nele198. 

 

O discurso fornece um parecer sobre a carência de recursos que essas crianças 

enfrent am nas ruas. Claudete reflete a trajetória de como eles constroem uma realidade 

de vida, na qual a rua é o único espaço de refúgio e sobrevivência. Assim, conforme o 

sociólogo Joel M. Charon (2004, p. 63), “quando seres humanos atuam orientados uns 

para os outros ao longo do tempo, desenvolvem padrões, e esses padrões adquirem 

importância cada vez maior para o que as pessoas fazem quando estão umas com as 

outras”. Dessa forma, os meninos de rua criam um vínculo no qual o compartilhamento 

agrega uma relação de trabalho e sustento. Essa relação fica clara no discurso quando 

Claudete enuncia que os meninos montam as camas para dormirem e, e depois quando a 

comida é dividida entre todos do grupo. Mostra também que a maioria desses meninos 

vive em grupos e que se estabelece entre eles um convívio de amizade e de proteção como 

forma de sobrevivência. 

Em seu discurso, Claudete lembra uma particularidade de Sandro quando ele 

ficava triste. O enunciado “Tá vendo, pensando”199 pode indicar que Sandro estava 

absorto em seus pensamentos em relação às lembranças com o passado ou, simplesmente, 

calculando o que iria realizar no dia seguinte. Provavelmente, quando Sandro se  isolava 

 

198 Discurso de Claudete no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:28:51). 
199 Idem. 
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para dormir em cima de uma banca de jornal, poderia estar buscando um desligamento 

do mundo para fugir de algo que o incomodava física ou psicologicamente. Isso pode 

representar que Sandro possuía uma personalidade introvertida e que se fechava para 

todos em determinados momentos. 

 
 

Figura 79: Menores dormindo na calçada200
 

 

 
No final de seu discurso, Claudete revela que alguns meninos não gostavam de 

dormir naquele local, por temerem ser assassinados. 

 

Muitos não gostavam de dormir aqui, dormia em outro lugar mais 

escondido, por causa da covardia à noite, de um passar atacar pedra, 

porque naquela época tinha uma onda de matar com pedra de 

paralelepípedo, essas pedras aí do sinal. Aí, nego esperava tu dormir 

vinha de madrugada e soltava a pedra na tua cabeça e teus miolos saía 

tudo pra fora201. 

 

Claudete enfatiza que menores eram assassinados com paralelepípedos por 

pessoas desconhecidas enquando dormiam. Esse trecho do discurso é ilustrado com a 

imagem da figura 79 e mostra a vulnerabilidade dessas crianças durante a noite. O tema 

assassinato é exposto na narrativa e serve como um elo para a introdução do caso da 

chacina. 

O caso da Candelária ocorreu no dia 23 de julho de 1993, quando policiais 

militares  assassinaram  oito  adolescentes  moradores  de  rua  em  frente  à  Igreja     da 

 

200 (2002, 00:30:16). 
201 Discurso Claudete no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:30:16). 
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Candelária na cidade do Rio de Janeiro. Sandro do Nascimento e o menor conhecido 

como Rogerinho conseguiram sobreviver ao massacre, que ficou conhecido 

mundialmente como a Chacina da Candelária. 

A sequência fílmica que ocorre após o depoimento de Claudete é constituída por 

imagens amadoras sobre uma festa de aniversário de uma assistente social que ocorria na 

escadaria da Igreja da Candelária. São imagens amadoras que, de certa forma, servem 

como registro temporal e espacial de um acontecimento isolado que antecedeu a chacina. 

 
 

Figura 80:Reflexo da fachada da Igreja da Candelária202
 

 

 
A cena começa com a imagem da igreja sendo refletida pelas águas de um 

chafariz. A igreja aparece de ponta-cabeça e tremula por causa do movimento da água. A 

música de fundo é melancólica e ajuda a imagem a ter uma composição sinistra sobre o 

local. Isso porque o reflexo não identifica que é uma igreja e sim uma construção antiga. 

Outro fator é que a imagem foi gravada ao anoitecer o que contribui para um panorama 

sombrio dentro da formação discursiva da imagem. Dessa forma, a composição da cena 

possui um sentido subjetivo que reflete um aspecto tétrico em relação ao que viria a 

acontecer. A tomada seguinte é um plano conjunto que mostra os meninos de rua 

festejando o aniversário. Outro aspecto dessa tomada é que a música, que aparece de 

fundo, ajuda a dar o clima de festividade. Apesar de ter sido gravada no local, a música 

Parabéns a Você foi captada em outro momento da festa e, por meio da edição, foi 

remanejada para essa tomada com a intenção de criar, logo de início, o clima de festa. No 

 
 

202(2002, 00:30:30). 
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entanto, a tomada possui um movimento de câmera conhecido com tilt up203 para a 

composição do plano contra-plongée204. O movimento da câmera inicia-se com uma 

composição de crianças correndo na escadaria, logo em seguida, a câmera se movimenta 

para cima mostrando as torres da igreja. O plano contra-plongée geralmente traz uma 

subjetividade de superioridade e de magnitude em relação a alguma coisa. A subjetividade 

da tomada reflete que os meninos de rua se encontravam em uma situação de abandono e 

de vulnerabilidade e que só contavam com a proteção de um Ser superior, representado 

pela igreja. 

A agente social Yvonne descreve alguns aspectos da personalidade de Sandro, 

quando ele habitava, junto ao um grupo de meninos de rua, na escadaria da Igreja da 

Candelária. 

 
O grupo da Candelária ele começou pequeno e de repente começou a 

se encher de meninos da mesma região, ali da favela do Rato Molhado, 

por aí. E ele continuava exatamente como sempre foi: introvertido, com 

a mesma dificuldade de aprendizado. Ele sempre contava a história da 

mãe dele, né? Que a mãe dele foi assassinada na frente dele e que ele 

nunca pôde esquecer. Pai desconhecido. Nunca conheceu o pai, não 

sabia quem era o pai dele205. 

 

O enunciado “introvertido” assinala para uma personalidade de pouco 

relacionamento, isto é, uma personalidade que vive mergulhada em seu próprio mundo. 

Esse enunciado complementa o enunciado “Tá vendo, pensando” no discurso anterior da 

ex-menina de rua Claudete. Nesse discurso, Claudete expõe que Sandro dormia sozinho 

em cima de uma banca de jornal e que ficava absorto com os seus pensamentos. Os dois 

enunciados tomam uma posição sobre a personalidade de Sandro. Assim, conforme 

Bakhtin (2003, p. 299) “[...] contudo, em qualquer enunciado, quando estudado com mais 

profundidade em situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma 

série de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de alteridade”. Os 

enunciados de Yvonne e Claudete se equivalem e buscam validar a ideia de perfil de uma 

pessoa que se distancia das demais para não expor pensamentos e sentimentos. 

Pensamentos e sentimentos que poderiam estar, conforme o discurso de Yvonne, 

relacionados à morte da mãe e a uma convivência com o pai. 

 

 

 
 

203 Capítulo desta tese 2.4.2.5 – Movimento da câmera. 
204 Capítulo desta tese 2.4.2.4 – Posicionamento da câmera. 
205 Discurso da assistente social no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:31:01).. 
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Na sequência, entra em cena o amigo de Sandro conhecido como Rogerinho. A 

imagem mostra Rogerinho, ainda adolescente, justificando o que o levou a ser um menino 

de rua. Em seu discurso, Rogerinho afirma que o motivo de sua saída de casa foi uma 

briga com o pai. No início do documentário Ônibus 174, alguns meninos de rua expõem 

situações vivenciadas e que são parecidas com a de Rogerinho, ou seja, fica explícito que 

a maioria dos meninos de rua sai de casa por causa de conflitos dentro da família. Trata- 

se de um ponto de vista adotado pelo documentarista José Padilha, o que vem a ser 

evidenciado por meio do discurso da assistente social Yvonne Bezerra de Mello, também 

no início do documentário, quando fornece um esclarecimento sobre a postura de um 

menino de rua em relação à família: “Os comumente meninos de rua são os meninos que 

cortaram qualquer vínculo familiar com qualquer pessoa que eles conhecessem, de uma 

família que eles tiveram, de uma casa de uma comunidade”206. Dessa forma, Yvonne 

imprime um discurso enraizado em sua formação acadêmica e profissional que impõe, ao 

espectador, um teor de credibilidade por se tratar de uma especialista. 

 

Ao do autor, visto que uma disciplina se define por um domínio de 

objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições 

consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas 

e de instrumentos: tudo isto constitui uma espécie de sistema anônimo 

à disposição de quem quer ou pode servir-se dele, sem que seu sentido 

ou sua validade estejam ligados a quem sucedeu ser seu inventor 

(FOUCAULT, 1996, p. 30). 

 

Dessa forma, o discurso possui confiabilidade por abranger enunciados 

convincentes que intensificam um posicionamento relevante em relação ao desapego dos 

meninos de rua quanto aos familiares. 

Voltando para o vídeo amador da festa de aniversário, existe um momento de 

intercalação discursiva que envolve dois momentos temporais de Rogerinho. O primeiro 

momento mostra Rogerinho em um período antes da ocorrência da chacina. O segundo 

acontece a cerca de dois anos após o caso do sequestro. Essa combinação é mesclada por 

duas referências temporais distintas que estabelecem uma interrupção, na narrativa, para 

revelar alguns detalhes de como Sandro sobrevivia como menino de rua e, também, para 

resgatar a cena da chacina. 

Os dois discursos de Rogerinho narram acontecimentos de um tempo passado 

remoto e de um tempo passado mais recente. A narrativa abre um espaço para o flashback 

 

206 Discurso da assistente social no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:08:18). 



132 
 

 

constituído por imagens amadoras e não por meio de lembranças. Não se trata de uma 

evocação de registros que estão armazenados dentro da mente e, sim, uma evocação por 

meio de um registro em formato de vídeo. Dessa forma, a veracidade do discurso fica 

reforçada por apresentar a própria pessoa expondo seus pensamentos em uma situação de 

entrevista, porém, realizada por terceiros. Assim, essa entrevista não é uma captação 

realizada pelo cineasta para compor a narrativa do documentário. Trata-se da utilização 

de um material audiovisual, já existente, e que foi editado para montar uma composição 

discursiva introdutória ao tema da Chacina da Candelária.207
 

Nessa composição de passados, o depoimento em uma época mais recente de 

Rogerinho é constituído por lembranças, isto é, pela utilização da memória como fonte 

de sua composição discursiva. Nesse sentido, a memória é quem vai trazer enunciados 

para dar um parecer sobre como esses menores viviam em frente à Igreja da Candelária. 

 

É a memória que dá sentido à existência de acontecimentos 

enunciativos enquanto tal. Dessa forma, se no acontecimento do 

enunciativo se instala um tema, pelo menos em parte isso é devido às 

rupturas, retomadas, conflitos, esquecimentos que configuram as 

posições de sujeito em relação às redes de sentido, de ordem discursiva, 

que configuram a memória (DIAS, 2005, p. 105). 

 

Dessa forma, a memória propicia uma estratégia discursiva que faz com que o 

espectador tenha uma sucessão de enunciados que, concentrados em forma de revelações, 

transmitem o ponto de vista de um menor que vivenciou experiências parecidas com as 

de Sandro. 

Nesse vídeo amador inserido no documentário, como forma de flashback, a 

primeira formação discursiva de Rogerinho está montada em forma de entrevista. Pelo 

que se observa nesse momento do documentário, o entrevistador buscou desenvolver um 

diálogo no qual elementos pessoais do entrevistado são aceitos como forma de 

representação de uma realidade. O diálogo foi conduzido por um entrevistador 

desconhecido pelo espectador, não existe no vídeo nenhuma forma que possa identificá- 

lo, ele é ouvido e não visto. Essa composição da entrevista não tira a credibilidade do seu 

conteúdo, pelo contrário, evidencia o discurso do entrevistado mantendo-o fonte principal 

do diálogo. 

Entrevistador: E aí, o que você acha da tua vida? 

Rogerinho: De repente é até melhor aqui na rua, do que morar com a 

minha família. 
 

207 (2002, 00:30:30) 
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Entrevistador: Você morava aonde, como é que foi a tua saída de 

casa? 

Rogerinho: Eu morava em Vigário Geral. A minha saída foi briga 

com meu pai208. 

 

Nessa parte da entrevista, o entrevistador explora como Rogerinho enxerga a 

própria vida. A resposta aponta para certa segurança quando ele utiliza o enunciado “de 

repente” que traz uma alusão de que, nesse momento de sua vida, é melhor viver nas ruas 

do que com a família. Essa alusão está relacionada à violência familiar e, no 

documentário, é apontada como um dos principais motivos que levam uma criança a 

abandonar seu lar. Assim, o enunciado “A minha saída foi briga com meu pai” ganha 

consistência significativa porque é apoiado por dois enunciados apresentados logo no 

início do documentário, tendo em vista a preocupação em enfatizar essa situação logo na 

abertura do documentário. Assim, vale destacar que esses enunciados apoiam as 

argumentações inseridas na narrativa. 

 
 

Figura 81: Imagem de Rogerinho adolescente209
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Entrevista com Rogérinho no documentário Ônibus 174. (2002, 00:31:43). 
209 (2002, 00:31:43). 
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Figura 82: Imagem de Rogerinho em entrevista210
 

 

 
Um ponto curioso é a existência, na sequência da entrevista, de uma mudança na 

situação temporal e espacial. Em um primeiro momento da entrevista, Rogerinho aparece 

na escadaria da Igreja da Candelária ainda muito adolescente como mostra a figura 81 e, 

na sequência, aparece em um local diferente com uma idade mais avançada (Figura 82). 

Dessa forma, por meio do processo de edição, as duas entrevistas foram intercaladas para 

criar-se uma sequência que traz coerência para a formação discursiva. Esse processo de 

edição não interferiu na composição da narrativa. Assim, nesse segundo momento, 

Rogerinho acrescenta como Sandro chegou à Candelária e faz uma comparação com a 

própria experiência. O elo entre as duas fases da entrevista está no enunciado “O Mancha 

era maneiro! Da mesma forma que eu acabei de falar que cheguei na rua, parecia que ele 

chegou da mesma forma”211. Além da comparação, o enunciado proporciona uma ligação 

entre os dois tempos: “Da mesma forma que eu acabei de falar que cheguei na rua”. Esse 

enunciado derruba a barreira temporal e espacial dando a impressão de uma sequência 

lógica na entrevista. 

A entrevista volta para a cena da Candelária e fornece mais informações de como 

Rogerinho vivia naquele local. Sua história indica que ele também chegou às ruas muito 

criança, com oito anos de idade. “Eu tenho 17 anos e eu tô na rua desde os oito anos, 

desde os oito anos. Aqui a gente fica aí mesmo. Eu fico ali mais na Praça Mauá, mas 

ultimamente agora eu estou aqui, juntamente com a rapaziada aqui”212. O discurso de 

Rogerinho abrange um tipo de experiência que se repete nas histórias da maioria dos 

 

210 Idem. 
211 Idem. 
212 Idem. 
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meninos de rua: viver em determinado local e em grupo. O mesmo ponto de vista é 

apontado no discurso da assistente social Yvonne Bezerra quando ela expõe que o dia a 

dia desses meninos está relacionado a determinado espaço: “[...] O presente deles, a vida 

deles é aquela esquina, aquela rua, aquele grupo de amigos”213. Nesse sentido, os dois 

discursos se completam e fornecem um parecer de como se ambientam em relação ao 

desamparo familiar e social. Trata-se de uma história que se repete para a maioria desses 

meninos e que, para Sandro, não foi diferente. 

Por outro lado, o discurso de Rogerinho abre espaço para que expusesse como 

conheceu e conviveu com Sandro nas ruas. Novamente é feita a mudança temporal da 

entrevista, o documentário volta para um passado mais recente e o discurso reporta um 

relacionamento de amizade com Sandro. 

 
Quando nos se encontramos acho que eu estava com uns 16 anos e ele 

com uns 13. Nós se conhecemos assim: morando no mesmo lugar, 
dormindo no mesmo ambiente. Aí nós pegamos amizade. Nós usava 
cola junto, essas coisas assim. O Mancha, ele, ele roubava muito no 
sinal, entendeu? Ele roubava muito no sinal pra, sempre pra comprar, 
é, cocaína, é, pra ele sobreviver, comprar a cola dele, a comida dele, a 

roupa dele, entendeu?214
 

 

A problematização das drogas e de ações ilícitas é apresentada e resumida no 

discurso: “O Mancha, ele, ele roubava muito no sinal, entendeu? Ele roubava muito no 

sinal pra, sempre pra comprar, é, cocaína, é, pra ele sobreviver, comprar a cola dele, a 

comida dele, a roupa dele, entendeu?” O discurso tem um conteúdo explicativo para 

justificar as ações que Sandro utilizava para sobreviver nas ruas. A justificativa conduz o 

discurso para a afirmação de que aqueles fatos são verídicos e que condizem com a 

história de Sandro. Essa condição é reforçada pelo enunciado “entendeu?” que aparece 

em forma de pergunta, mas que também pode ser ambíguo por ter um sentido de 

afirmação. 

Na sequência, a entrevista volta para a cena da Candelária e Rogerinho é indagado 

sobre outro aspecto: “Entrevistador: Pra ser feliz, fala algo?” A resposta vem de forma 

curta e objetiva: “Uma casa, uma moradia, comida, tudo, coberta”. Os enunciados 

revelam uma forma de desejo, ou de sonho, de se desvencilhar da atual forma de vida. 

Isso indica que ainda existe certa conscientização sobre uma possível convivência 

familiar e social. Na continuidade, um segundo entrevistador questiona:  “Entrevistador: 

 
213 Entrevista da assistente social no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:08:18). 
214 Entrevista de Rogérinho no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:32:29). 
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Explica o teu dia aqui, como você vive, aonde você dorme? Rogerinho: Eu durmo ali 

debaixo, eu tomo banho ali e eu jogo bola aqui nesta pista. [...] E ando por aqui e vejo 

tudo o que acontece por aqui. Vejo os policiais bater aqui na gente. Vejo tudo aqui”215. 

Nesse momento da resposta aparece outro menino de rua que acrescenta um discurso 

sobre o de Rogerinho: “Isso aí você nem precisa falar que vê porque você já sente”216. A 

resposta do menino desconhecido tem um teor de zombaria e está relacionado ao discurso 

de Rogerinho “Vejo os policiais bater aqui na gente”. Nesse caso, os dois discursos se 

completam e refletem uma concepção de violência, por parte de policias, presenciada e 

vivenciada por menores de rua. Em seguida, o entrevistador pergunta sobre como é essa 

ação policial: “Entrevistador: Como é esse negócio aí da polícia aí, como é que é? 

Rogerinho: Espanca e manda a gente sair ali debaixo. Entrevistador: Mas a polícia é 

fardada? Rogerinho: É fardado”217. Toda essa composição discursiva, que se agrega às 

entrevistas realizadas em épocas diferentes, ajuda a conduzir o caso da Chacina da 

Candelária para dentro da narrativa do documentário. Dessa forma, a composição 

discursiva funciona como um elemento introdutório para um fato que tanto Rogerinho 

quanto Sandro, vivenciaram na adolescência. 

A Chacina da Candelária ocorreu em 23 de junho de 1993, quando policiais à 

paisana atiraram em um grupo de meninos que dormia na proximidade da Igreja da 

Candelária na cidade do Rio de Janeiro. Seis meninos de rua morreram e diversos ficaram 

feridos. Alguns conseguiram fugir, entre eles Rogerinho e Sandro. 

O discurso testemunhal de Rogerinho é constituído pelo relacionamento direto 

que teve com o acontecimento. Dessa forma, Rogerinho reconstituiu o caso por meio de 

registros guardados em sua memória, o que permite ao espectador uma reconstituição da 

chacina. 

 

Tinha o Neilton, um amigo nosso preso na mão do policial apanhando, 

né? Nós não gostamos, aí, nós era muito também, nós fomos, né?, teve 

tipo uma rebelião, né? Uma manifestação, nós brigamos com os 

policiais e, depois, aí, alguns dos policiais ameaçou nós. Falou que ia 

voltar de madrugada e que ia fazer acontecer. Aí nós também não 

acreditamos que jamais ia imaginar que no centro da cidade ia haver 

uma chacina e matar um montão de criança. Nós ficamos. Aí quando 

foi papo de 11 horas, meia-noite por aí assim, parou dois carros, aí, 

como era tipo fim de semana, nós pensamos que ia dar sopa, que 

sempre  parava  umas  senhoras  lá,  pra  dar  sopa  pra  nós,  aí   nós 

 

215 Entrevista da assistente de Rogérinho no documentário Ônibus 174. 
216 Entrevista do menino morador de rua desconhecido no documentário Ônibus 174, 
217 Discurso do entrevistador e Rogerinho. 
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pensamos que era eles. Aí, veio todo mundo pra cima pra pegar a sopa. 
Aí nós já levantamos, aí saiu um detrás da banca de jornal também 
atirando. Já desceu todo mundo de dois carros disparando tiro em cima 
de nós. Aí, o que deu pra mim ver é que meus amigos tava tudo ali no 

chão sangrando, morrendo218. 

 

O discurso começa com a imagem das torres da Igreja da Candelária, em seguida, 

a câmera realiza um movimento vertical – de cima para baixo – conhecido na linguagem 

audiovisual com tilt down219. A câmera torna-se ativa e o movimento leva o olhar do 

espectador para a próxima tomada, que é composta por um plano conjunto220 por meninos 

de rua em frente à Igreja. 

 
 

Figura 83: Imagem de adolescentes em frente à Igreja da Candelária221
 

 

 
O plano conjunto mostra a interação dos meninos de rua com o ambiente e também 

a interação entre os próprios meninos que aparecem em forma de grupo, isto é, a imagem 

passa uma interação representativa de que o grupo é unido e formado por um laço forte 

de amizade. A imagem sobrepõe-se à narração de Rogerinho, que começa a relatar os 

eventos que antecederam a chacina. No discurso de Rogerinho fica claro o forte laço de 

amizade quando o grupo resolve defender um menino que estava sendo espancado por 

policiais: “Tinha o Neilton, um amigo nosso preso na mão do policial apanhando, né? 

Nós não gostamos, aí, nós era muito também, nós fomos né, teve tipo uma rebelião, né?”. 

Percebe-se que os enunciados “Nós não gostamos” e “[...] teve um tipo de rebelião” 

reforçam a ideia de irmandade a partir do momento em que um integrante do grupo sofria 

 

218 Entrevista de Rogérinho no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:34:22). 
219  Capítulo 2.4.2.3 Os planos - c Tilt. 
220 Capítulo 2.4.2.3 Os planos - b Plano conjunto. 
221 (2002, 00:34:22). 
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maus-tratos de terceiros. A reação do grupo foi condizente com a da ação policial, isto é, 

da mesma maneira e na mesma proporção de violência. “Uma manifestação, nós brigamos 

com os policiais e, depois aí, alguns dos policiais ameaçou nós. Falou que ia voltar de 

madrugada e que ia fazer acontecer” nessa continuidade de seu discurso, Rogerinho 

confirma toda a cena de violência acrescenta supostas ameaças realizadas pelos policiais 

nos enunciados “[...] alguns dos policiais ameaçou nós” e “Falou que ia voltar de 

madrugada e que ia fazer acontecer”. Em cima do discurso são inseridas imagens dos 

meninos interagindo na praça o que produz uma espécie de simulação de que os meninos 

não esperavam uma retaliação por parte dos policiais. 

A certeza de que nada iria acontecer estava relacionada com o ambiente, isto é, 

com a frente da igreja que, por analogia, representa a salvação e a proteção. Para criar 

esse aspecto de proteção, no início do discurso de Rogerinho, a câmera fica posicionada 

em um contra-plongée222, isto é, a frente da Igreja da Candelária é mostrada de baixo para 

cima o que proporciona uma subjetividade de superioridade e elevação, o maior protege 

o mais fraco. A igreja também proporcionava certa segurança por estar localizada no 

centro da cidade do Rio de Janeiro, um lugar popular que geralmente apresenta um intenso 

tráfego de pessoas. A certeza da não retaliação está explícita neste trecho do discurso de 

Rogerinho: “Aí nós também não acreditamos que jamais ia imaginar que no centro da 

cidade ia haver uma chacina e matar um montão de criança. Nós ficamos. Aí, quando foi 

papo de 11 horas, meia-noite por aí assim, parou dois carros, aí, como era tipo fim de 

semana, nós pensamos que ia dar sopa, que sempre parava umas senhoras lá, pra dar sopa 

pra nós, aí nós pensamos que era eles”. 

Dessa forma, o discurso possui enunciados que permitem a construção imaginária, 

por parte do espectador, sobre o cenário em que antecedeu a chacina. Assim, conforme 

Sobral (2009, p. 99), “conhecendo o cenário do evento, podemos entender o enunciado. 

No texto escrito, os enunciados trazem as marcas da enunciação que apontam para esse 

cenário e permitem que o analista se ponha, por assim dizer, na posição de interlocutor 

desse evento”. 

Rogerinho tinha o conhecimento dos hábitos e, consequentemente, da realidade 

daqueles meninos de rua, tanto que aponta para certa inocência de não perceberem que 

poderia ser um atentado contra as suas vidas. A composição discursiva esquadrinha  que 

 
 

222Capítulo 2.4.2.4 Posicionamento da câmera – b Contra-plongée. 
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agiram de forma natural por pensarem que seriam pessoas caridosas que, habitualmente, 

levavam alimentação para esses meninos: “Aí, quando foi papo de 11 horas, meia-noite, 

por aí assim, parou dois carros, aí como era tipo fim de semana, nós pensamos que ia dar 

sopa, que sempre parava umas senhoras lá, pra dar sopa pra nós, aí nós pensamos que era 

eles”. Dessa forma, o engodo foi gerado pelas próprias vítimas que partiram em direção 

aos algozes sem a noção do que realmente estava acontecendo. O discurso fornece um 

relato testemunhal que compensa a inexistência das imagens chacina. Dessa forma, a 

oralidade foi utilizada para resgatar informações e propiciar ao espectador uma noção do 

acontecido. 

Na continuidade, o discurso direto de Rogerinho recebe o apoio de imagens para 

a construção do discurso imagético, que mostra as cenas gravadas após a chacina: “Aí 

nós já levantamos, aí saiu um detrás da banca de jornal também atirando. Já desceu todo 

mundo de dois carros disparando tiro em cima de nós. Aí, o que deu pra mim ver é que 

meus amigos tava tudo alí no chão sangrando, morrendo”. Nesse momento do discurso, 

existe uma composição discursiva, oralidade, áudio e imagens que permite uma 

configuração para o espectador ter uma ideia de como a chacina aconteceu. Durante o 

discurso são inseridas imagens gravadas logo após o ocorrido, dessa forma, temos um 

contexto do que aconteceu antes e depois e não o durante, isto é, o momento dos 

assassinatos. Porém, a composição discursiva completa esse “durante” permitindo ao 

espectador criar a própria imagem sobre como ocorreu a chacina. 

 
 

Figura 84: Imagem da chacina da Candelária 223
 

 

 

 

 

223 (2002, 00:35:25) 
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Figura 85:  Imagem da chacina da Candelária224
 

 

 
Esse discurso imagético é constituído por uma cena dividida em quatro tomadas. 

A primeira é um plano geral225 que identifica o local cercado por viaturas da polícia e do 

Resgate do Corpo de Bombeiros, isto é, fornece uma referência das ações logo após a 

chacina e, também, outra referência temporal, que determina que o fato ocorreu no 

período noite. Outra função desse plano geral foi criar um suspense para aguçar a 

curiosidade e envolver o espectador com o drama. A figura 85 refere-se à segunda tomada 

e, de certa forma, é a principal da cena. Nela, o enquadramento está delimitado por um 

plano conjunto que torna visível parte do local com as vítimas. Nesse plano, a câmera foi 

colocada próxima ao chão, um pouco acima do nível dos corpos, criando uma perspectiva 

sombria e assustadora. O ambiente é escuro e a cena é iluminada por um ponto de luz, 

posicionado atrás das vítimas, que fornece uma visão em forma de silhuetas. Esse ponto 

de luz, conhecido como contraluz226, nessa composição imagética, permite uma leitura de 

que os fatos ocorreram na obscuridade e de forma violenta. Assim, nessa composição do 

plano conjunto não se identificam as personagens assassinadas, mas identifica-se que são 

meninos moradores de rua devido à formação discursiva conceder ao espectador uma 

percepção relativa ao fato ocorrido. 

Em referência à interação das personagens com o ambiente, existe a postura inerte 

dos corpos das vítimas que gera uma identidade de caráter descritivo e narrativo dentro 

da composição do plano conjunto. Assim, passa o conceito das decorrências de uma 

determinada ação ocorrida em determinado cenário, que está associado à realidade das 

vítimas.  Outro  fator  relevante  é  a  inserção  do  discurso  sonoro  que  é,  neste   caso, 

 

224 (2002, 00:35:27). 
225 Capítulo 2.4.2.3 Os planos, item a) O plano geral (PG). 
226 Ponto de luz gerada por uma fonte posicionada por trás do objeto que está sendo filmado. 
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constituído por uma música com acordes melancólicos. A música está em cadência com 

as imagens e reforça a dramaticidade para envolver o espectador de forma emocional. 

Essa combinação de discursos colabora para criar uma atmosfera comovente, que seduz 

o espectador e o induz a ver a cena de forma mais atenta e emotiva. 

Por fim, a última imagem da cena mostra a parte superior de uma banca de jornal 

com um cobertor em cima. A câmera proporciona um ângulo de cima para baixo, isto é, 

um plano contra-plongée seguido de um zoom in, que leva a atenção do espectador para 

o cobertor. Essa imagem reflete o discurso anterior da menina de rua Claudete Beltrano 

ao referir-se às condições em que o grupo de meninos vivia: “O Sandro eu me lembro que 

às vezes tava triste e subia pra cima da banca de jornal, ali, e ficava lá em cima, ali, aí a 

gente falava: ‘Tá vendo pensando’ e ele costumava dizer que estava refletindo”227. Assim, 

a banca de jornal era o local onde Sandro costumava ficar para refletir e dormir, era o 

lugar predileto de Sandro, que o deixava, de certa forma, um pouco separado do grupo. 

 
 

Figura 86: Imagem da banca de jornal onde supostamente Sandro dormia228
 

 

 
Provavelmente, foi esse pequeno distanciamento que tenha salvado Sandro de ser 

alvejado pelos atiradores e de ter facilitado a sua fuga do local. No que se refere a essa 

última imagem da cena (Figura 86), a imagem foi muito bem escolhida no momento da 

edição do documentário, porque o movimento de zoom in leva o espectador para uma 

expectativa em verificar se Sandro havia, ou não, se evadido do local. A confirmação vem 

quando o movimento de zoom in termina e a imagem se estabiliza no cobertor vazio, 

proporcionando uma resposta para a expectativa do espectador. 

 

 

227 Entrevista de Claudete no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:28:51). 
228 (2002, 00:35:48) 
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Na sequência, o documentário volta para a situação do sequestro com Sandro, na 

janela do ônibus, apontando uma arma para a cabeça de uma das reféns. Sandro propicia 

um discurso intimidador e também revelador: “Aí, parceiro, pode me filmar legal, Brasil, 

se liga só! Eu tava na Candelária, o bagulho é sério, mataram meus irmãozinhos então 

não tenho nada a perder na minha mão! Vou botar a chapa pra esquentar! Paga pra 

ver!”229. O discurso revelador aponta para uma condição de vítima e expõe a sua revolta 

pelo assassinato de seus amigos. No enunciado “Aí, parceiro, pode me filmar legal, Brasil, 

se liga só!”, fica evidente que a intenção é contar que era um sobrevivente de uma 

armadilha criminosa. Todavia, o discurso também evidencia que Sandro estava 

desesperado e com medo por estar em uma situação parecida com o trauma que vivenciou, 

isto é, medo de ser executado como foram os amigos. 

Por outro lado, o discurso operou como elemento intimidador ao expor que era 

um sobrevivente de uma chacina. A revelação foi uma estratégia para elevar a sua 

condição de superioridade naquela situação. Basicamente, queria simular que não temia 

a ação daqueles que ele acreditava que poderiam executá-lo advertindo, pelo enunciado 

“Vou botar a chapa pra esquentar! Paga pra ver!”, que não tinha nada a perder e que faria 

o que tivesse que fazer para sair daquela situação. 

Na sequência do documentário é introduzido um resumo estatístico realizado pela 

assistente social Yvonne sobre os meninos de rua que estavam em frente à igreja, no dia 

da chacina: 

 

Na Candelária foram sete vítimas e sobraram 62. Acabei de fazer um 
levantamento sobre o destino desses meninos e 39 foram assassinados, 
uma parte está desaparecida e uma parte vive em condições precárias. 

Eu me lembro que uma rádio aí fez uma pesquisa na época e a maioria 
achou que foi bem feito. Que é isso mesmo! Que tem que matar mesmo 

essa cambada toda e deixar a cidade livre.230
 

 

Nesse discurso foi inserida uma imagem em fotografia composta pela assistente 

com um pequeno grupo de meninos ao seu redor. O enquadramento é composto por um 

plano médio231 com a câmera apontada de cima para baixo, isto é, em um plano plongée 

que favorece uma leitura de inferioridade e, de certa forma, de insignificância.   Yvonne 

 

 

229 Discurso de Sandro (2002, 00:35:50). 
230 Entrevista da assistente social no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:36:10). 
231 Capítulo 2.4.2.3 Os planos, item d) Plano médio. 



143 
 

 

aparenta carinho e solidariedade a esses meninos, todavia, a expressão facial demonstra 

um ar de desilusão, o olhar está dirigido para baixo apontando certa preocupação com o 

destino desses meninos de rua. 

 
 

Figura 87: Socióloga Yvonne Bezerra232
 

 

 
Do plano médio, a câmera executa um movimento de zoom out que começa a 

mostrar a existem mais crianças ao redor de Yvonne, o que permite uma leitura de que o 

problema da situação dos meninos que procuram a rua para viver, ainda é maior. 

 
 

Figura 88: Socióloga e adolescentes logo após a chacina 

 

 
A Figura 88 é uma fotografia tirada pelo fotógrafo Antônio Nery logo após a 

execução dos menores e faz parte do acervo do jornal O Globo233. O enquadramento da 

fotografia  não  foi  utilizado  em  sua  totalidade  para  criar  o  clima  que  o  diretor do 

 
 

232 (2002, 00:36:14). 
233 Anexo 3. 
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documentário pretendia. Assim, por meio da edição, a fotografia foi recortada para um 

enquadramento de proporção menor com o objetivo de enfatizar a ação de dois meninos 

de rua. Na composição da fotografia (Figura 88), todos estão olhando desoladamente para 

baixo, menos dois menores que olham em direção à câmera fotográfica. Posicionado do 

lado esquerdo da foto, um menino aponta seu olhar diretamente para a lente da câmera, o 

que em linguagem cinematográfica significa que o olhar está direcionado diretamente 

para o olhar do espectador. Isso traz uma ilusão de cumplicidade com quem está assistindo 

ao documentário. Trata-se de um convite de compartilhamento da situação em que os 

menores se encontram. O olhar do menino é desolado, o que indica até uma falta de 

entendimento do que ocorreu. Por outro lado, a fotografia mostra uma menina que está 

posicionada logo atrás de Yvonne com a cabeça um pouco abaixada, o rosto não aparece 

por inteiro e o que se percebe é o seu olhar de canto, direcionando-se para o espectador. 

O posicionamento da menina indica que ela se protege atrás de Yvonne e seu olhar 

demonstra medo e insegurança. 

Yvonne Bezerra ainda ressalta em seu discurso que a opinião pública apoiou as 

execuções para deixar a cidade livre: “Eu me lembro que uma rádio aí fez uma pesquisa 

na época e a maioria achou que foi bem feito. Que é isso mesmo! Que tem que matar 

mesmo, essa cambada toda e deixar a cidade livre”234. O enunciado “[...] e deixar a cidade 

livre” abre espaço para que o documentário forneça um parecer do que aconteceu com 

Sandro logo após a chacina. A imagem que segue após o discurso é uma fotografia de 

Sandro ainda jovem. A composição do enquadramento é constituída por um close-up que 

realça os olhos de Sandro. A câmera realiza outro movimento de zoom out que engloba o 

rosto por inteiro, o que faz novamente a menção de cumplicidade do espectador em um 

sentido de afastamento do local em que se encontrava (Figura 89). 

 
 

Figura 89: Close up no olhar de Sandro235
 

 

234 Entrevista da assistente social no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:36:34). 
235 (2002, 00:36:44). 
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O movimento de zoom out não possui sonorização, isto é, não tem narração e 

nenhum tipo de som. Trata-se de um movimento silencioso que remete ao enunciado 

invisibilidade propagado pelo sociólogo no ato um deste documentário. Sandro mais uma 

vez foge do olhar da sociedade indo procurar outro lugar para sobreviver. Essa situação 

é destacada por Yvonne: “E depois eles ficaram em vários lugares na rua. Eles se 

espalharam pela cidade toda. Muitos foram trabalhar pro tráfico. Muitos foram 

assassinados por causa disso também, né? E ele teve um período onde eu não o vi”236. 

O documentário apresenta um novo companheiro de Sandro, um ex-menino de 

rua conhecido como Coelho, que se tornou capoeirista com a ajuda do professor da PUC 

do Rio conhecido como Gil Velho. Coelho conta como eles viviam: “Eu e o Mancha e a 

galera, a gente dormia debaixo de uma ponte; quando fazia frio, perto de um teatro, na 

Dona Maria Clara, que tinha uma peça chamada A Bruxinha, que era boa e tal”237. O 

discurso de Coelho conta com imagens que indicam o local onde eles dormiam. As 

imagens identificam a parte debaixo de uma ponte, o local é escuro e com roupas e 

pedaços de panos pendurados, um local de extrema insalubridade para um ser humano 

morar. Um local onde o esgoto circula a céu aberto e que serve como esconderijo de ratos. 

Essa é a analogia dessas imagens, Sandro passou a viver em um local diferente do aspecto 

de liberdade da Candelária, isto é, passou a morar em um local onde pudesse se esconder 

e não ser visto quando fosse dormir. 

 
 

Figura 90: Imagem de uma moradia de Sandro238
 

 

236 Entrevista de Rogérinho no documentário Ônibus 174. 
237 Entrevista do Capoeirista Coelho no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:37:08). 
238 (2002, 00:37:08). 



146 
 

 

 

 

Contudo, como mostra a Figura 90, o local pode representar uma espécie de 

esconderijo ou, de forma subjetiva, uma toca na qual um animal vive. O que pode permitir 

determinada subjetividade de que Sandro passou a viver em uma toca, escondido da 

sociedade. 

O discurso do professor da PUC Gil Velho é ilustrado com tomadas de uma roda 

de capoeira composta por estudantes e meninos de rua. Nesse momento do documentário, 

o recurso audiovisual do flashback é introduzido novamente por meio de imagens 

registradas por integrantes que ajudavam o professor nessa atividade. Nesse caso, o 

flasback serviu como base discursiva que ilustra o envolvimento de Sandro com o grupo 

de capoeiristas. Em seu discurso, o professor demonstra que é possível levar esses 

meninos de rua para um convívio que, com a implantação de determinada atividade, 

desperte o interesse em viver fora da marginalidade. O discurso indica que um trabalho 

social com seriedade pode trazer benefícios: “Era um grupo de meninos que dormiam no 

Jardim Botânico e eu passava e eles estavam ali deitados, aí, num desses dias que eu 

passei, eu convidei eles pra ir lá para a PUC, para estudar capoeira. E eles começaram a 

frequentar a PUC e ficaram comigo quase dois anos lá”239. O discurso também possui 

uma imagem inserida de Sandro ao lado de amigos. Essa imagem é a mesma fotografia 

que aparece na Figura 89 e que mostra um detalhe do rosto, porém, na sequência, a câmera 

faz um movimento de zoom out formando um enquadramento composto por um plano 

médio que destaca a sua integração com o grupo de meninos. O movimento de zoom out 

parte de um plano que o individualiza para um plano que o socializa (Figura 91). Um 

discurso imagético que colabora com o discurso do professor na questão de que esses 

meninos, quando se juntavam para praticar a capoeira, não agiam de forma ilícita: “No 

meu espaço eles nunca roubaram nada. Tinha dinheiro que rolava solto, entendeu? Eles 

conviviam dentro do meu laboratório e não levavam nada”240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
239 Entrevista do Prof. Gil Velho no documentário Ônibus 174,  (2002, 00:37:28). 
240 Idem. 
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Figura 91: Sandro com adolescentes que jogavam capoeira241
 

 

 
O envolvimento de Sandro é mostrado por meio de uma cena que mostra o grupo 

praticando capoeira na PUC sob a tutela de estudantes e do professor Gil Velho. Na cena, 

um plano conjunto registra a presença de Sandro no grupo (Figura 92). 

 
 

Figura 92: Sandro na roda de capoeira242
 

 

 

Logo em seguida, Sandro é convidado para participar da roda com um dos 

instrutores. O discurso da imagem mostra um Sandro participativo e, de certa forma, 

engajado com o grupo, porém, em cima do discurso imagético vem uma composição de 

discursos do capoeirista Coelho com o prof. Gil Velho que, de certa forma, contradiz o 

discurso imagético: “O que estragou mais o Mancha foi a cola. Eu sempre dei a ideia pra 

 

 

241 (2002, 00:37:40). 
242 (2002, 00:38:13). 
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ele: ‘Olha, velho, larga dessa história e tal, isso e aquilo’. ‘Não tem nada, Coelho, é só 

isso mesmo que eu faço e tal, não sei o quê’”243. Na sequência o professor informa que: 

“No grupo ele era o mais quieto, do grupo, ele foi o primeiro cara a sumir, entendeu?”244. 

E a composição dos discursos termina com Coelho: “Mas é a danada, é a danada da cola. 

Como prejudicou, ele, e prejudica várias molecada que está na rua. Ainda!”245. Dessa 

forma, o documentário parte para um pressuposto de que Sandro não se desvinculava do 

uso das drogas, o que é reforçado por imagens da roda de capoeira mescladas com 

tomadas em que meninos de rua fazem uso de cola. Porém, a música que os capoeiristas 

cantavam, no momento em que se veem os meninos usando a cola, fica repetindo 

constantemente o refrão “boa viagem” e sugere uma subjetividade dupla em relação a 

Sandro e ao grupo. A primeira pode significar uma despedida do grupo em relação à 

partida de Sandro, já que o próprio professor afirma que ele foi o primeiro a sair. Por 

outro lado, o refrão também pode trazer uma conotação de que a capoeira é uma boa 

referência de vida para Sandro ao invés das drogas. No jargão do universo das drogas, 

viajar significa ter experiências alucinatórias por meio do uso de substâncias 

psicotrópicas. 

Esse relacionamento com as drogas é reforçado pelo discurso de Cláudia 

Macumbinha que faz uma ligação entre o uso das drogas e a tentativa de assalto ao ônibus: 

 

O normal de Sandro era cheirado. Ele gostava, ele roubava só pra 
cheirar. O Sandro, ele não gostava de vestir roupa da marca. O negócio 
dele era só pó, só pó, só pó. Às vezes passava dois dias só cheirando 
pó. Então, pra ele fazer o que ele fez, tava muito drogado mesmo, muito 
drogado. Deve estar muito louco mesmo. Deve estar três dias, 
pernoitado ou alguma coisa que houve. Ele ficou com medo também. 
Ele sentiu medo na hora. Foi o lance dele ali dentro do ônibus. No 
mesmo tempo ele tava com disposição, porque ele tava na onda do pó, 

no mesmo tempo ele estava com medo246. 

 

O discurso de Cláudia Macumbinha é categórico em afirmar que Sandro era 

usuário de substâncias psicotrópicas e que o assalto ao ônibus foi consequência da ação 

dessas substâncias. O discurso recebe o apoio de uma cena que mostra Sandro, dentro do 

ônibus, caminhando de um lado para outro com uma refém. demonstrando   nervosismo, 

 

 

 

243 Entrevista do capoeirista Coelho .no documentário Ônibus 174. 
244 Entrevista do prof. Gil Velho no documentário Ônibus 174. 
245 Idem. 
246 Entrevista de Cláudia Macumbinha no documentário Ônibus 174. (2002, 00:39:31). 
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impaciência e falta de controle sobre as próprias ações. A cena corrobora o discurso de 

Cláudia quando afirmou que Sandro deveria estar muito drogado para fazer o que fez. 

Nesse momento do documentário, a narrativa abre espaço para o discurso do 

sociólogo Luís Eduardo Soares que usa a ação do sequestro para evidenciar outras 

questões parecidas e que ainda não haviam sido resolvidas. O discurso aponta que esse 

tipo de tragédia é um fato consequencial gerado pela falta de interesse da sociedade e dos 

governantes: 

 

Nós não tínhamos resolvido à tragédia da Candelária e já estávamos 
vivendo uma outra tragédia que era, em certo sentido, uma extensão 
daquela primeira. Sandro que é vítima da Candelária agora se converte 
num algoz de um novo drama, Quase que pra nos acordar pro fato de 

que nós precisamos resolver essa questão que é maior, é maior que a 
Candelária, maior que 174, que Vigário Geral, de que todas as nossas 

tragédias cotidianas247. 

 

A cena que sucede o discurso apresenta Sandro na janela com uma das reféns. O 

sequestrador coloca a cabeça para fora para falar com os policiais, porém, a sua fala é 

inaudível devido ao liga e desliga de um microfone que estava próximo. Esse discurso 

imagético causa a ilusão de que a voz de Sandro não é para ser ouvida. Na sequência, 

Sandro fecha a janela e volta a esconder-se dentro do ônibus, isto é, volta a se tornar 

invisível. Assim, o sociólogo volta a lembrar o espectador sobre a invisibilidade: 

 

Se nós acrescentarmos a invisibilidade, o drama natural da 
adolescência, nós compreenderemos, como difícil é esse trânsito, essa 
trajetória desse menino, do Sandro qualquer da vida pela cidade. Esse 
ser invisível. Nossa sociedade define esses seres humanos, não como 
seres humanos, mas como lixo da sociedade. Então, eles são lançados 

em pocilgas e nós nos desresponsabilizamos inteiramente por eles248. 

 

A narrativa do documentário insere imagens aéreas para apresentar um segmento 

montado com boletins de ocorrência e laudos psicológicos de Sandro. Essa montagem 

identifica que o cineasta buscou comprovações, por meio de documentos oficiais, de que 

Sandro cometia atitudes ilícitas. Porém, o discurso é articulado por um narrador que não 

esteve presente quando o fato ocorreu. Trata-se de um discurso em voice over249 proferido 

na terceira pessoa do singular e sem emoção nas palavras do narrador. O discurso é 

 
 

247 Entrevista do sociólogo no documemtário Ônibus 174. (2002, 00:40:15). 
248 Idem. 
249 Voice over: Quando o narrador está fora da cena. 
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apresentado em forma de relato e possui um caráter descritivo que fornece explicações 

sobre ações ilícitas de Sandro e sobre o seu lado psicológico. 

Trata-se de um discurso frio e burocrático que identifica alguns elementos 

essenciais do perfil de Sandro. A narração em voice over é uma leitura do que está 

redigido nas documentações. Todavia, esse discurso é um produto de edição, que só 

aponta o conteúdo que cineasta quer que o espectador saiba: 

 
Uma cidadã estava ao volante de seu carro, parou no sinal de trânsito 
quando foi cercada por um grupo de adolescentes que lhe exigiram 

todo o seu dinheiro. Usando um canivete, ameaçaram lhe cortar. Os 
elementos roubaram o seu relógio e certa quantia em dinheiro. O 
soldado conseguiu deter um dos adolescente de nome Sandro Rosa do 
Nascimento, dezesseis anos de idade. Nada foi recuperado em poder do 

adolescente.251
 

 
 

Figura 93: Imagem boletim de ocorrência252
 

 

 
Nesse Boletim de Ocorrência (Figura 93), o nome do adolescente aparece como 

Sandro Rosa do Nascimento, o que não ocorrerá em outros documentos. Em cima da 

narração existe a imagem, em close-up seguida de um movimento de zoom out, para o 

acompanhamento entre a narrativa e o conteúdo redigido. Isso permite verificar que certos 

trechos dos textos dos documentos foram excluídos e que somente o que o cineasta 

detectou como importante foi narrado. 

 
 

251 Narração em voice over do texto do Boletim de Ocorrência. (2002, 00:41:54). 
252 (2002, 00:41:59) 
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Entre o Boletim de Ocorrência e o documento de Sentença, é inserida uma imagem 

de triagem de um complexo educacional para menores. A imagem parte de uma pessoa 

realizando uma revista na roupa de um menino apreendido. O enquadramento é um plano 

americano que visa ressaltar a ação das personagens em relação ao ambiente253. Nesse 

plano americano, existe um movimento de câmera conhecido como panorâmica254, 

realizado da esquerda para a direita, que começa mostrando um homem fazendo uma 

revista em uma espécie de roupa, o movimento sai e vai mostrar um menino despido, 

porém, a imagem do menino está sem foco para que não possa ser identificado. O 

movimento sai de uma informação e segue para um complemento. 

Na sequência é mostrado um laudo de sentença que aponta para a internação de 

Sandro no Instituto Padre Severino para receber medidas socioeducativas e proteção. 

 
 

Figura 94: Imagem laudo psicológico255
 

 

 
No laudo de sentença, o nome do adolescente aparece como Sandro do 

Nascimento diferente a do Boletim Policial. No Laudo Psicológico emitido pela 

Secretaria do Estado de Justiça do Rio de Janeiro aparece o nome igual ao do Boletim de 

Ocorrência e a imagem que cobre a narrativa em voice over apresenta diversos menores 

despidos para a realização da revista, todavia a imagem não é nítida por estar sem foco 

em uma condição de não identificação dos menores. Na sequência da documentação,   é 

 

253  Capítulo 2.4.2.3 Os planos – c: Plano americano. 
254 Capítulo 2.4.2.5 Movimento de câmera – b: Panorâmica. 
255 (2002, 00:42:29). 
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apresentada uma síntese informativa que divulga um comunicado para a tia Julieta de que 

Sandro está detido no Instituto Padre Severino. Tanto na narração em voice over como no 

conteúdo do texto da síntese informativa, não aparece o nome de Sandro, que é tratado 

como “adolescente”. Em outro documento, denominado como parecer social, o 

adolescente é identificado somente como Sandro. Nesse sentido, o nome é um elemento 

que identifica e integra uma pessoa na sociedade, com base na ótica do direito civil e 

constitucional. Porém, nesses documentos, Sandro é identificado com o nome redigido 

de diversas maneiras. Em determinado documento, o nome de Sandro aparece completo, 

Sandro Rosa do Nascimento. Em outros, como Sandro do Nascimento ou somente 

Sandro. E por fim, Sandro é identificado como adolescente. Nesse contexto, o 

documentário reforça o discurso do sociólogo Luís Eduardo Soares, quando aponta para 

as pessoas que são tratadas como seres invisíveis256. Sandro possui a sua identidade 

relacionada ao enunciado “invisibilidade” o que traz um teor de insignificância em 

relação ao seu posicionamento dentro da sociedade. O mesmo acontece nos documentos 

oficiais nos quais seu nome é redigido em diversas configurações. É como se não existisse 

uma preocupação com a sua identidade, por ser um menino de rua. É como se fosse um 

ser sem importância e insignificante aos olhos das próprias instituições que deveriam 

proporcionar um tratamento adequado para a recuperação dos menores que cometem atos 

infracionais. Essa questão é enunciada no discurso da Tia Julieta que proporciona uma 

síntese sobre as ações e situações a que os menores eram expostos no Instituto Padre 

Severino: 

 
Eu fiquei assim arrasada. Quando eu cheguei lá, eu chorava e o pessoal 

ainda ria da minha cara. Eu chorava porque não era nem preocupada 
com as outras crianças que tava lá que eles passavam e batiam com 
cassetete na mão das crianças. Aí eu falava assim: ”Gente, essas 
crianças quando sair daí vai, vai sair pior, porque não tem um apoio, 
não tem um amor, não tem um carinho. Acho que violência, né?, o 
mundo já é violento, você vai e bota numa instituição a criança lá e 

maltrata e vão sair pior!257
 

 

O discurso parte do pressuposto de que o Instituto não desenvolve as atividades 

socioeducativas redigidas no Laudo de Sentença da Secretaria de Estado de Justiça do 

Rio de Janeiro. Tia Julieta pondera, no enunciado “[...] eles passavam e batiam com o 

cassetete nas mãos das crianças [...]”, as atitudes antagônicas praticadas pelos agentes 

 

256 Capitulo 4.1.2 – O discurso social. 
257 Entrevista de Tia Julieta no documentário Ônibus 174. (2002, 00:44:43). 



153 
 

 

disciplinares em relação às medidas socioeducativas que deveriam ser aplicadas como 

elemento orientador na reeducação e na formação social. 

O discurso é caracterizado pelo tom de decepção que Tia Julieta sentiu em relação 

aos métodos irregulares utilizados pelos agentes disciplinares. As imagens que cobrem o 

depoimento mostram menores sendo revistados completamente sem roupas em uma 

posição de inferioridade e subalternidade diante dos monitores. O discurso de tia Julieta 

ainda enfatiza: “Padre Severino eu acho que é um depósito de ser humano mirim. 

Entendeu? E eu era a tia dele e eu não podia trazer ele de lá porque ele estava em custódia 

do Estado”.258
 

Depois da revista, a cena mostra diversas tomadas desses adolescentes 

caminhando em fila pelos corredores do Instituto. Essa caminhada leva para o discurso 

de Rogerinho que também aponta para o descaso da aplicação das medidas 

socioeducativas: 

 

Fui preso lá no Padre Severino umas vinte vezes ou mais e lá dentro o 
que eu aprendi lá dentro foi nada. Foi nada. Só aprendi a ficar mais 
revoltado e mais revoltado. Porque lá dentro os funcionários do 
Governo próprio espancava nós, tá entendendo? Não ensinava nada e 
queria dar correntada em nós. Acorrentar nós na nossa época, 

entendeu?259
 

 

Em tom de revolta, Rogerinho ressalta o uso da violência como única técnica de 

ensino, o enunciado “[...] o que eu aprendi lá dentro, foi nada, foi nada! Só aprendi a ficar 

mais revoltado e mais revoltado! Porque lá dentro, os funcionários do Governo próprio 

espancava nós, tá entendendo?” tem como objetivo criar uma referência para que o 

espectador possa entender o ponto de vista de quem viveu nesse tipo de instituição. Ainda, 

para reforçar o contexto, o cineasta insere no documentário o discurso de um adolescente 

infrator que conviveu com Sandro. O discurso do adolescente possui uma diversidade de 

conteúdo para elucidar a realidade que, geralmente, fica escondida por trás dos muros da 

Instituição. O conteúdo do discurso também é composto por uma síntese que aponta para 

as atitudes ilícitas praticadas por determinados meninos de rua. 

 

Entrei no Padre Severino com treze anos, isso foi em noventa e quatro. 

Rodei num assalto em Maitá. Já fui menino de rua, já fumei maconha, 

já cheirei cola, essas coisas já fiz também. Mas é o que falo pra vocês, 
 
 

258 Entrevista da Tia Julieta  no documentário Ônibus 174. 
259 Entrevista  de Rogerinho no documentário Ônibus 174.. (2002, 00:45:33). 
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quando eu estava preso com o Mancha, nós estava na João Luiz Alves, 
na Ilha, tá entendendo? Em cima do Instituto Padre Severino. Tava com 
vários amigos que é criado com ele. Como o Mancha lá! Ele 
demonstrava ser um cara normal, tá entendendo? Assim como todas as 

outras da Instituição, né? E vire e mexe nós estávamos agarrado, vire 
e mexe nós estávamos na rua. Nós fugia, nós voltava, isso é assim 

mesmo. A vida é assim mesmo. Um dia ganha, um dia perde260. 

 

O discurso do adolescente infrator descreve a prática do uso de entorpecentes e 

uma série de prisões e fugas, o que sugere uma rotina comum entre os meninos do 

Instituto. Cita um relacionamento de amizade, de ntro e fora do Instituto, com Sandro por 

meio do enunciado: “E vire e mexe nós estávamos agarrado, vire e mexe nós estávamos 

na rua. Nós fugia, nós voltava, isso é assim mesmo”. Na sequência, a narrativa traz o 

discurso de Rogerinho, que esboça alguns perfis de menores que se encontravam no 

Instituto: “E lá eles tudo, tudo era comprado por certos, por certos menor infrator, que 

também tem menor infrator que tá lá dentro que é chefe de boca de fumo, que é 

sequestrador, que é homicida e eles têm uma condição financeira aqui fora”261. Rogerinho 

também resume a periculosidade de alguns menores que, mesmo estando no Instituto, 

ainda possuem um vínculo financeiro ligado diretamente com a criminalidade. Um 

vínculo que permite que esse menor tenha algumas regalias dentro da Instituição, porém, 

ao sair, será cobrado pela criminalidade. 

 
 

Figura 95:Entrevista de um adolescente infrator 

 

 

 

 

260 Entrevista do adolescente infrator no documentário Ônibus 174. (2002, 00:46:08). 
261 Entrevista de Rogerinho no documentário Ônibus 174. 
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Levando-se em consideração a vida de crime e a quantidade de vezes que esteve 

preso, a gravação da entrevista com o adolescente infrator recebeu um cuidado especial 

para evitar a sua identificação. Dessa forma, a cabeça e o rosto foram cobertos por uma 

indumentária feminina para evitar algum tipo de reconhecimento. Sem identificação, o 

adolescente esconde-se para expor seu discurso, o que o torna, de certa forma, um 

estereótipo da invisibilidade. Outra questão está relacionada ao enquadramento, que é 

constituído por plano conhecido como primeiro plano262, que proporciona uma 

aproximação com o espectador. É um plano que tem um discurso de aproximação no qual 

se propicia uma posição de diálogo cara a cara em um sentido de revelar algo de sua 

intimidade. O fundo do enquadramento é preto o que pode significar o desconhecido. 

Nesse contexto imagético, o discurso do adolescente infrator revela o seu ódio em relação 

à polícia. “Tipo assim, polícia! quando nós pega nós não vê não, nós degola, decapita. 

Deixa eles fudido mesmo, um latão de gasolina, óleo diesel, deixa fudido, vira cinza. Tá 

entendendo?”263. Nesse momento do discurso a imagem do adolescente desaparece dando 

lugar a uma imagem totalmente preta como ponto de transição para a sequência do 

discurso do mesmo adolescente. Porem, em cima da imagem preta é colocado um som 

curto com um timbre grave para gerar um clima de terror e medo em relação ao discurso. 

Esse ponto de edição aguça a percepção do espectador e o alerta para o que vem a seguir. 

O discurso do adolescente segue e fala de suas relações com as vítimas: 

 

Pena? Pena? Se não falar onde está o ouro e dinheiro e as pedras 

preciosas eu jogo é álcool em cima. Não fala, não, pra ver se não 
incendeio! Vira tocha, pô. Fica brincando com nós! Lembra daquele 
assalto em Santa Tereza que os amigos tacaram gasolina, tacaram 
álcool em cima da velhinha, mas aí rodaram? Ali é só cria, tudo cria 

comigo264. 

 

O adolescente enuncia um discurso que descreve atitudes de crueldade em relação 

às suas vítimas. Uma crueldade que é transmitida para os mais jovens, como ele mesmo 

acrescenta, dentro de um processo de convivência que é exposto no enunciado “Ali é só 

cria, tudo cria comigo”. A imagem que aparece sobrepondo-se ao discurso é constituída 

por menores dentro do Instituto e tem a subjetividade de mostrar que o local também é 

uma escola para a criminalidade. 

 

 
 

262 Capítulo 2.4.2.3 Os planos – e: Primeiro plano. 
263 Entrevista menor infrator no documentário Ônibus 174. 
264 Idem. 
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A Tia Julieta reproduz um diálogo que teve com Sandro durante um período em 

que ele se encontrava no Instituto. O diálogo apresenta uma situação constante vivenciada 

no Instituto, que é a situação de fuga já apresentada no discurso do adolescente infrator: 

“Nós fugia, nós voltava, isso é assim mesmo”. Essa circunstância é reforçada na 

reprodução do diálogo entre a Tia Julieta e Sandro: 

 

Falou assim pra mim: “Tia, quando o negócio tá pegando em tal lugar, 
eu vou pra outro lugar. Quando o negócio esquenta lá, eu vou pra 
outro, entendeu? Tia, vai ter uma rebelião aqui e nós vamos fugir”. Eu 
falei: “Você não vai fugir, você vai ficar aí”. “Tia, mas se eu não fugir, 

quando eu voltar, quando eles voltar, eles vão me matar aqui dentro”. 
Aí eu fui lá e falei com uma das pessoas responsável, né? Falei que eles 
iam fugir, pra ela ter, ficar de olho, e que Sandro não ia fugir. E ainda 

falou pra mim: “Eu duvido!”. Eu falei: “Mas ele não vai fugir”!265
 

 

No início do depoimento da Tia Julieta, são mostradas imagens de menores dentro 

do Instituto Padre Severino. A tomada da cena mostra, em um enquadramento feito em 

primeiro plano, um aglomerado de menores que aparentam estar em silêncio e, de certa 

forma, incomodados com a presença da equipe de gravação e com a câmera. O suposto 

incômodo traz uma subjetividade de que a situação é tensa e que algo está por acontecer. 

A tomada está sobreposta em cima do discurso “[...] quando o negócio tá pegando em tal 

lugar, eu vou pra outro lugar. Quando o negócio esquenta lá, eu vou pra outro, entendeu?”. 

O que, na soma do discurso da Tia Julieta com o imagético, produz o enunciado de que 

esses menores planejam alguma prática ilícita. O enunciado projeta determinada 

aparência de acobertamento de algum segredo que esse grupo de menores compartilha. 

Diante desses discursos, o adolescente infrator descreve um cenário condizente 

com a realidade vivenciada por esses menores que almejam se evadir da Instituição: 

 

No menor não pode dar tiro lá, tá entendendo? Na Instituição não pode 

dar tiro em menor de idade, você está entendendo? Não pode mesmo. 
Então se não pode, nós vai fazer o bagulho endoidar. Vai duzentos, 
trezentos e cinquenta, setenta, oitenta. Eu já fui na noite de carnaval 
com quatrocentos, embora. A escola ficou vazia, vaziinha, mas daqui a 
um mês tá cheia de novo. Vai lotar, vai lotar, vai lotar e daqui a pouco 

vai tá dormindo dois em cada canto, tá entendendo?266
 

 

 

 

 

 
 

265 Entrevista da Tia Julieta no documentário Ônibus 174.. (2002, 00:48:15). 
266 Entrevista do adolescente infrator no documentário Ônibus 174.. (2002, 00:48:50). 
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O discurso aponta para um círculo vicioso que pode significar uma resistência em 

viver dentro de uma instituição que apresenta a violência, apontada nos discursos de 

Rogerinho e Tia Julieta, como socioeducativa. 

A narrativa do documentário abre um espaço para a apresentação de duas táticas 

que poderiam ter sido usadas durante o sequestro. A primeira está relacionada a uma 

possível ação de Sandro em relação à sua posição no sequestro. A tática apresentada pelo 

adolescente infrator poderia ter mudado a história do sequestro: 

 

Mas um dia eu falo pra você: o que que ele pediu? Mil reais, pra que 
mil reais? Pra chegar na favela e comprar uma roupinha mais 
descoladinha, acabou! Pra que mil reais? Eu quero uma granada, meu 
irmão. Uma granada e que aí do ônibus sabe dirigir? Ninguém? Sobe 
aí, manda um polícia que sabe dirigir aí! Qualquer um arrombado 
desse aí! E granada sem pino, embora, toca aí essa porra aí pra ver se 

não vai levar267. 

 

A tática aponta para o uso de um armamento exclusivo das Forças Armadas, isto 

é, um artefato explosivo conhecido como granada que, se detonada, poderia atingir 

diversos reféns dentro do ônibus. A posse de uma granada poderia também causar um 

constrangimento na ação da polícia devido ao seu poder de destruição, conforme assinala 

o discurso do adolescente infrator: 

 

Se ele quisesse mesmo granada e visto o uso, ele teria condições de 
comprar na favela, que não é caro, tá entendendo? Comprava na favela 

e descia pro asfalto de granada, pô. Era bem mais lucro pra ele ali, que 
ali ninguém ia dar tiro nele, que ia tá com a granada e com o pino na 
boca, a granada na mão. Quem vai dar tiro nele, se vai explodir a 

granada e vai morrer todo mundo. Ah?268
 

 
Na sequência do discurso, aparecem imagens de Sandro na janela do ônibus 

gritando com os policiais. Logo em seguida, é mostrado um enquadramento em plano 

geral fornecido pela CET. A composição da imagem está repleta de informações geradas 

por caracteres que indicam local, data e horário. A imagem da CET serve como condutor 

cronológico que identifica a passagem do tempo na ação do sequestro. Isso permite a 

introdução da segunda tática que está relacionada à ação da polícia. O discurso pertence 

ao especialista Rodrigo Pimentel que foi capitão do Bope. 

 

 
 

267 Entrevista do adolescente infrator no documentário Ônibus 174.. 
268 Idem. 
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Nós temos hoje, quatro alternativas táticas para a resolução de 
conflitos com reféns: a primeira seria a negociação; a segunda 
alternativa tática seria o uso de agentes não letais, a terceira seria o 
uso do sniper, do atirador de elite, e a quarta alternativa tática seria o 

uso de uma equipe de assalto, uma equipe que teve ação, que pudesse 
invadir o ônibus, né? Todas essas equipes, elas têm que estar muito 
bem sincronizadas. Na verdade, elas agem em grupo, coordenadas por 
um gerente. Esse gerente, no caso, seria o Coronel Penteado. Ele teria 
que estar num centro de coordenação da crise próximo ao local, 

coordenando todas essas equipes269. 

 

Em alguns trechos do discurso, são inseridas imagens que reforçam determinados 

enunciados expostos por Rodrigo Pimentel. A Figura 96 está posicionada em cima do 

enunciado “A primeira seria a negociação”. 

 
 

Figura 96: Coronel Penteado 

 

 
A imagem mostra o coronel Penteado com um megafone preparando-se para 

dialogar com Sandro, o que evidencia que a polícia está tentando uma negociação por 

meio de um profissional qualificado e que segue a técnica específica para descobrir quais 

são as exigências do sequestrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

269 Entrevista de Rodrigo Pimentel no documentário  Ônibus 174. (2002, 00:50:28). 
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Figura 97: Soldado do Bope escondido270
 

 

 
Quando Rodrigo Pimentel se refere ao uso do atirador de elite, é introduzida a 

imagem de um profissional, escondido atrás de uma árvore, apontando uma arma em 

direção ao sequestrador. A imagem reforça que a equipe do Bope estava preparada para 

essa alternativa, com atiradores posicionados em locais estratégicos para a realização do 

disparo letal. 

 
 

Figura 98: Soldados do Bope 

 

 
Finalizando a descrição das táticas, o discurso menciona a ação de uma equipe de 

invasão, que deveria assumir o controle da situação dentro do ônibus. A Figura 98 mostra 

a equipe de prontidão e, mais uma vez, a composição dos discursos mostra que todos os 

preparativos para a ação de resgate foram providenciados. Porém, conforme o   discurso 

 

 

270 (2002, 00:51:55). 
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do ex-capitão do Bope, faltava o sincronismo entre todas as táticas: “Todas essas equipes, 

elas têm que estar muito bem sincronizadas. Na verdade, elas agem em grupo, 

coordenadas por um gerente. Esse gerente, no caso, seria o coronel Penteado. Ele teria 

que estar num centro de coordenação da crise próximo ao local, coordenando todas essas 

equipes”. Porém, o que se apresenta na imagem que vem logo a seguir ao discurso, é o 

coronel Penteado passando instruções, para os seus subordinados, por meio de gestos 

conforme mostra a Figura 99. 

 
 

Figura 99: Coronel Penteado dando ordens. 

 

 
A cena revela uma ação de improviso e descompassamento pela demora no passar 

das instruções. A sua composição coloca o coronel em destaque apontando para o lado 

esquerdo do enquadramento. Por estar próximo ao final do enquadramento, o espectador 

não tem uma visão para onde o coronel aponta, o que não permite uma leitura precisa de 

sua ação. Por outro lado, a imagem fornece uma subjetividade de lentidão ao permitir o 

aparecimento da placa de trânsito que indica a velocidade de dez quilômetros por hora. 

Por esse ponto de vista, a placa indica que, no local, a velocidade é lenta e faz uma 

analogia com a ação do coronel, vagarosa naquela situação. Outro ponto que chama a 

atenção é que a imagem fornece, na sua composição secundária, um policial encostado 

em um poste e mais dois com os braços cruzados. Essa composição secundária imprime 

que o ritmo está lento e que eles esperam pelo que fazer. Como som de fundo, ouve-se 

uma cuíca tocada de forma bem vagarosa, para destacar a morosidade. Porém, vale 

destacar, novamente, que o documentário é um produto autoral e que possui o ponto de 

vista de seu realizador e ainda, convém lembrar, que a imagem foi selecionada por meio 
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de edição e inserida no momento certo da narrativa para evidenciar a falta de sincronismo 

da equipe do Bope. 

Após o discurso de Rodrigo Pimentel, a narrativa do documentário abre espaço 

para a configuração de uma composição com diversos discursos que vai abalizar a falta 

de infraestrutura da polícia em relação a uma situação de sequestro. 

A sequência começa com o discurso do repórter cinematográfico José Henrique 

que denuncia a falta de equipamentos para comunicação: 

 

Eu comecei a perceber essa falta de equipamento, né?, da polícia. A 

polícia trabalhando por sinais, né? O cara fazia mímica um para o 
outro de trás do carro. Acho que, pô, a polícia não tem um rádio, não 
tem uma comunicação, cara. Era tudo por sinais, era por mímica. O 
sinal era a comunicação de lado do ônibus para o outro era por 

sinais271. 
 
 

Figura 100: Coronel Penteado gesticulando 

 

 

A Figura 100 reporta para a gesticulação como forma de comunicação e para a 

falta de um equipamento adequado que unificasse toda a equipe. “O que deveria existir 

era um bom equipamento de comunicação que integrasse os policiais em rede e fornecesse 

subsídios pra decisão chegar até o ouvido de quem deveria decidir. Então isso, lá no local 

não existia”272. Nesse discurso do capitão Batista, verifica-se que o Bope não estava 

preparado com a infraestrutura adequada para uma ação que envolvesse reféns. Toda essa 

falta de infraestrutura é argumentada por Rodrigo Pimentel no último discurso dessa 

composição. 

 

 
 

271 Entrevista do repórter cinematográfico José Henrique no documentário Ônibus 174.. 
272 Entrevista do capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
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Toda a fragilidade da segurança pública de um estado ou de uma 
nação, ela vai aparecer em uma ocorrência com reféns. Boa parte de 
nossos policiais estavam há mais de dois anos sem fazer algum tipo de 
treinamento. O resultado final disso aí jamais seria positivo. A não ser 

que Deus assim quisesse273. 

 

O discurso de Pimentel faz um apontamento negativo sobre as condições de ação 

da equipe do Bope. O discurso tem um teor de denúncia e assinala o fracasso da operação 

à falta de estrutura e de treinamento dos policiais para esse tipo de ação, isso fica 

evidenciado no enunciado “O resultado final disso aí jamais seria positivo. A não ser, que 

Deus assim quisesse”, que coloca o próprio capitão Pimentel contra a ação policial no 

caso do ônibus 174. 

No final do depoimento do capitão Pimentel, é inserida a imagem da frente do 

ônibus que possui a palavra “CENTRAL” impressa no painel que mostra o destino do 

coletivo. 

 
 

Figura 101: Letreiro com o destino do ônibus274
 

 

 
A imagem foi intercalada para fazer uma menção à falta de uma infraestrutura 

mencionada no discurso de Rodrigo Pimentel, que citou a falta de um centro de 

coordenação próximo ao local do sequestro. 

A narrativa do documentário sai da crítica sobre a ação da polícia e vai ao encontro 

de um incidente que ocorreu com a refém Damiana. No espaço fílmico que separa a crítica 

do incidente foi colocada, novamente, a imagem da CET para evidenciar a cronologia dos 

acontecimentos do sequestro. Logo em seguida, aparece a cena que tem como moldura a 

 

 

273 Discurso Rodrigo Pimentel. 
274 (2002, 00:52:10). 
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janela do ônibus destacando Geisa acariciando Damiana, que não se encontrava, naquele 

momento, bem de saúde. A composição com a imagem da CET e com a cena de Geisa 

acariciando Damiana, é ancorada por uma música tocada por um violino com acordes 

lentos, criando uma atmosfera melancólica. Essa composição preestabelece que algo de 

ruim estava acontecendo, naquele momento, dentro do ônibus, o que logo é identificado 

no discurso de Luanna Belmon: “A Geisa, ela preocupada com a Damiana até porque, 

hoje em dia, a gente já sabe, ela, a Damiana, já havia sofrido um derrame, se eu não me 

engano, ela já tinha dito isso e realmente ela ficou desesperada quando viu que a Damiana 

tava passando cada vez pior”. Em seguida, a refém Damiana é apresentada no 

documentário pela filha Maria Aparecida por estar impossibilitada de falar: “Esta aqui é 

a minha mãe em casa. Ela tem que escrever, né?, tudo o que ela faz hoje em dia é só 

escrevendo porque não está falando, devido ao problema que teve depois do assalto”275. 

Diante desse fato, Damiana enunciou o próprio discurso por meio da escrita e interpretado 

por meio da oralidade da filha. 

A apresentação recebe o apoio de uma cena composta por tomadas que 

evidenciam a situação em que se encontra Damiana. O enquadramento é um plano médio, 

que mostra Damiana olhando para baixo. No mesmo enquadramento, existe o movimento 

de câmera tilt down, que mostra que ela olha para um caderno. O movimento de câmera 

desvenda a ação que Damiana tem para se comunicar. Na segunda tomada, aparece um 

close-up do caderno detalhando parte de seu discurso. Por fim, outro movimento tilt down 

sai do rosto para o caderno, o que, na composição total da cena, permite o entendimento 

de que Damiana acabou de escrever o seu discurso. 

Posteriormente, Maria Aparecida faz a leitura do discurso de Damiana: 

 

 

Ela escreveu aqui: “Teve uma hora que já não aguentava mais com 
aquela tortura, chamei Sandro e falei ‘Por que você está fazendo 
isso com a gente? Nós não tem culpa do que você está passando’. 
Sandro respondeu: ‘Tia, não quero matar, só quero fugir, mas, se 
eu não tiver jeito, vou botar a chapa pra esquentar’”276

 

 
No discurso imagético que se sobrepõe à leitura, a estrutura do enquadramento 

está em formato de plano conjunto. 

 

 

 
 

275 Entrevista de Maria Aparecida no documentário Ônibus 174. 
276 Entrevista de Maria Aparecida no documentário Ônibus 174. (2002, 00:53:10). 
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Figura 102: Plano conjunto. Soldados observando a cena do sequestro277
 

 

 
Na cena, representada na Figura 102, o plano conjunto mostra a interação das 

personagens em relação às suas respectivas ações, que vão compor o cenário sobre esse 

determinado momento do sequestro. Nesse caso, a dramaticidade da cena está envolta na 

formação de um círculo que direciona a atenção de cada personagem para um objetivo. 

Em vista desse argumento, o enquadramento manifesta a ação de Damiana, que aparece 

sentada de frente à janela do ônibus, com uma expressão facial demonstrando que entrou 

em desespero por causa da sua situação de saúde comprometida. Sua ação é de bater com 

a mão no vidro da janela para chamar a atenção dos policiais que se encontravam à sua 

frente. Todavia, a atenção dos policiais estava voltada para as ações de Sandro que, nesse 

momento, se encontrava em um banco, sentado próximo ao de Damiana, e, para fechar o 

círculo, Sandro tinha a atenção voltada para as ações de Damiana. Contudo, nota-se um 

desencontro das atenções causado por uma espécie de circulo vicioso que conduzia cada 

personagem para um ponto específico de seu interesse. 

Os discursos de Damiana e Maria Aparecida se miscigenam e são produzidos 

simultaneamente: 

 

Várias vezes ele botou a arma pra fora, o braço todinho pra fora. Ele 

botava o braço, botou a cabeça. Quer dizer, o policial de elite, o 
policial assim tudo de frente pra ele com a cabeça do lado de fora, por 
que não deram um tiro certeiro nele? Botou o braço do lado de fora e 
só tava com uma arma só, um braço pro lado de fora, por que não 
atirou no braço dele? Ele ia matar as pessoas só se fosse com a mão, 

com o braço não teria como ele atirar278. 
 

 
 

277 (2002, 00:53:00). 
278 Discursos de Damiana e Maria Aparecida. 
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Figura 103: Dona Damiana279
 

 

 
O discurso de Damiana deixou de ser escrito e passou a ser gestual, o que permite, 

de certa forma, uma participação mais intensa em suas posições sobre o que ocorreu no 

sequestro, isto a torna uma participante ativa dentro do diálogo. Nesse caso, o discurso 

gestual não está relacionado com a língua de sinais conhecida como Libras, trata-se de 

um processo de gesticulação que permite, de certa forma, a expressividade. Por outro 

lado, o que se percebe na cena é que Maria Aparecida se torna uma espécie de tradutora 

do discurso e isso, de certa forma, permite agregar valores baseados na experiência de 

Damiana. 

A questão enfatizada nos dois discursos é a terceira tática de ação do Bope 

apresentada pelo ex-capitão Rodrigo Pimentel que aponta para a intervenção do atirador 

de elite como hipótese para encerrar o sequestro. Em outras palavras, os discursos 

sugerem que a ação do sniper poderia ter evitado o incidente do derrame que Damiana 

sofreu. 

Diante desse contexto, a narrativa permite que o ex-capitão Rodrigo Pimentel 

exponha o seu ponto de vista sobre a ação do atirador de elite: 

 

Um tiro ali, um tiro de sniper seria uma solução ideal. E logicamente 
era ao vivo pra todo o Brasil e iria resultar na, talvez ali um meio quilo 
de massa encefálica sendo projetada nos vidros do Ônibus, tá. Eu não 
gostaria de ver isso, meus parentes em casa também não gostariam de 
ver uma cena dessa. Mas tecnicamente falando seria o mais viável a 

ser feito. Seria o mais certo a ser feito280. 
 

 

 

 
 

279 (2002, 00:54:29). 
280 Entrevista com do ex-capitão Rodrigo Pimentel no documentário Ônibus 174.. 
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O discurso de Rodrigo apresenta certa preocupação com o resultado do tiro devido 

ao trabalho da imprensa que televisionava, ao vivo, todo o episódio do sequestro. O tempo 

todo, as câmeras enquadravam as atitudes de Sandro dentro do ônibus. De fato, a cena 

teria um forte impacto emocional, o que poderia provocar um entendimento negativo da 

opinião pública. Talvez, essa tenha sido a razão pela qual o representante do governo do 

Estado do Rio de Janeiro tenha pedido para preservarem a vida de Sandro. 

Na sequência do seu discurso, Rodrigo Pimentel relata que o disparo seria uma 

solução viável e que poderia ter sido realizado por meio de um policial especializado. 

 
Se o tiro do policial atingisse uma região, é no triângulo imaginário 
localizado entre o nariz e a boca, esse projétil acertaria o bulbo do 
Sandro e ele morreria em torno de sete milésimos de segundo. Não 
haveria condições nem de esboçar um espasmo muscular. Nós 

tínhamos policiais habilitados a realizar esse tiro no local281. 

 

A imagem que sobrevém ao discurso mostra a existência de várias possibilidades 

para a realização do tiro. O sequestrador, em diversos momentos, deixa a cabeça sem 

proteção próxima à janela do ônibus, o que permitiria uma ação precisa do atirador. Tal 

situação foi pensada pelo coronel Penteado, que solicitou, conforme o discurso do capitão 

Batista, que tal ação fosse preparada. 

 

O coronel Penteado me pediu para eu atirar. Me perguntou se eu 
conseguiria fazer um disparo dali da onde eu estava. Eu disse que não, 
que a minha arma estava no coldre e eu não teria condições de acertá- 
lo sem que ele me visse, é, efetuando os movimentos para o tiro. Então 
ele me perguntou: “Então você vai lá e pergunta, é, algum voluntário 
pra fazer esse tiro?”. E foi exatamente o que eu estou fazendo nesse 
momento e aquele que está fazendo o sinal de positivo, se não me 

engano, é o Ricardo Soares, o capitão. E ele se compromete a fazer o 

tiro282. 

 

A imagem que ilustra esse discurso está em um plano conjunto que mostra o 

coronel Penteado como foco principal do enquadramento. Atrás, aparecem a placa de 

trânsito, que indica uma velocidade de quilômetros, e de três policiais parados com os 

braços cruzados. A cena aparenta uma situação estática e inoperante até o momento em 

que o capitão Batista aparece correndo em direção a um grupo de policiais. A cena 

também é constituída por um movimento panorâmico da câmera que se inicia no coronel 

 

 

281 Idem. 
282 Entrevista do capitão Batista no documentário Ônibus 174. 
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Penteado e segue o capitão Batista até um grupo de policiais, a câmera se mantém nesse 

último enquadramento mostrando a existência de um diálogo entre eles. O movimento 

panorâmico é realizado de forma rápida para acompanhar a ação do capitão. Se até aquele 

momento a cena representava a falta de ação, a partir da panorâmica passou a apresentar 

movimento, isto é, a apresentar ação. Em relação ao discurso do capitão Batista e à 

imagem, percebe-se que os dois discursos possuem uma característica de redundância, 

pois a imagem mostra exatamente o que o discurso do capitão enuncia. 

 
 

Figura 104: Soldados do Bope cominando uma ação283
 

 

 
Na figura 104, percebe-se a ação de um soldado fazendo o gesto de positivo com 

as mãos e todos os demais olham para o lado do coronel Penteado, aguardando um 

posicionamento para a ação. Nesse sentido, o que se verifica é que o capitão Batista 

assistiu à cena antes de dar a entrevista para o documentarista. Essa situação é reforçada 

no enunciado que está destacado em negrito: “E foi exatamente o que eu estou fazendo 

nesse momento e aquele que está fazendo o sinal de positivo, se não me engano, é o 

Ricardo Soares, o capitão. E ele se compromete a fazer o tiro”. Dessa forma, a 

redundância agiu como um elemento que tem o papel de enfatizar que a ação para o 

disparo era uma alternativa almejada pelo coronel Penteado. Todavia, a cena possui o 

movimento tilt up, que sai do grupo de policiais e sobe em direção à janela do ônibus 

onde Sandro se encontrava com uma refém. O movimento de tilt up é um fio condutor 

que leva o olhar do espectador em direção ao alvo dos policiais. 

Todavia, no discurso de Rodrigo Pimentel, a expectativa da realização do disparo 

é descartada pela intervenção vinda diretamente do Palácio do Catete sobre a ação: 

 
O coronel Penteado queria essa alternativa, sim. Ele gostaria que o 

tiro fosse realizado. Alguns policiais me disseram que o governador 

teria ligado. Outros disseram que o secretário de Segurança   Pública 
 

283 (2002, 00:56:40). 
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que teria gerenciado a ocorrência de longe. Só quem pode responder 
esta questão é o coronel Penteado. É verdade que ninguém naquele 
Palácio tinha condição de gerenciar aquela crise de longe. Então, pra 
mim não importa quem tenha interferido, o que ocorre é que quem 

interferiu fez errado284. 

 

Conforme Pimentel, a intervenção não poderia ter sido expedida por uma pessoa 

que se encontrava longe do local do sequestro. O discurso estabelece que a intervenção 

foi um erro devido à falta de recursos analíticos proporcionados pelo distanciamento. A 

cena que se sobrepõe ao discurso é formada por um plano-sequência285 aéreo que segue 

em direção ao Palácio do Catete. 

 
 

Figura 105: Imagem aérea do Palácio do Catete286
 

 

 
Ao aproximar-se do local, a câmera realiza um posicionamento contra-plongée 

que coloca o palácio em uma situação de inferioridade em relação à crise. Dessa forma, 

o documentarista aponta para um possível culpado, pois a imagem segue em direção ao 

palácio, que interveio na realização do tiro e que não tinha condições de tomar essa 

decisão devido ao seu distanciamento do local do sequestro. 

Na sequência, aparece a imagem do coronel Penteado atendendo à chamada de 

um aparelho celular. 

 

 

 

284 Entrevista do ex-capitão Rodrigo Pimentel no documentário Ônibus 174. 
285 Capítulo 2.4.2.5  d- Plano-sequência. 
286 (2002, 00:057:00). 
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Figura 106: Imagem do coronel Penteado telefonando287
 

 

 
Novamente o enquadramento é um plano conjunto, que destaca o coronel 

Penteado em um posicionamento de inferioridade em relação ao sequestrador. Sandro 

aparece em um nível de superioridade por manter uma refém em seu poder, o que insinua 

que controla a situação. Por outro lado, a imagem mostra que o coronel se encontra de 

costas para o sequestrador como se tivesse abandonado a situação devido ao telefonema 

que recebera. Isso destaca que o coronel ficou de mãos atadas para a realização do tiro. 

Todavia, um efeito sonoro de telefone celular foi inserido no começo dessa cena, trazendo 

a sensação de que foi alguém do Palácio do Catete que ligou para interferir na ação. 

Após a situação da intervenção, a narrativa do documentário introduz um discurso, 

em off, de Maria Aparecida que, ainda, trata Sandro pelo nome de Sérgio: 

 
“Sérgio, por que você não pega a gente e faz um cordão e sai com todo 

mundo para o lado de fora, é um cordão humano não tem como alguém 
matar você. E está todo mundo, olha, as câmeras está vendo.” E ele 
falou assim: “Tia, a senhora não sabe como é que é a vida de bandido, 
já fui preso e não posso mais ir pro Comando Vermelho, não posso 
mais ir pro Terceiro Comando. Eu não posso ir preso porque, se eu for 

preso, eu vou morre”r288. 

 

O discurso de Maria Aparecida descreve um diálogo que Damiana estabeleceu 

com Sandro para criar um clima de aproximação com o sequestrador. 

 

Aí começou a conversar com Sandro sobre a vida dele. Aí ele falou 

assim: “Tia, a senhora não sabe de nada, a senhora é boba, a senhora 

não sabe de nada”. Aí ela falou assim: “Eu sei, sim, porque eu tenho 

um irmão que atualmente  também está  preso”.  Aí ele falou    assim: 

 

287 (2002, 00:57:51). 
288 Entrevista de Damiana e Maria Aparecida no documentário Ônibus 174.. 
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“Olha o que fizeram com as minhas costas”. Mostrou as costas para a 
minha mãe, o que fizeram com ele no presídio. Toda cheia de marca de 
pisagem. “Isso que você tem nas tuas costas, o meu irmão também tem, 
nas costas também, entendeu? Meu irmão também é preso igual a você, 

ele também passou por tudo que você está passando, o que você passou 

ele tá passando ainda”289. 

 

Esse discurso de Maria Aparecida foi gravado como entrevista e nas mesmas 

condições das personagens que participaram na ação do sequestro, isto é, em um 

enquadramento formado em primeiro plano composto por um fundo preto. Essa 

composição evidencia a fonte de informação eliminando possíveis fontes de distração. A 

entrevista foi gravada em um estúdio, diferentemente da primeira vez que foi na própria 

casa juntamente com Damiana. Talvez por não possuir saúde física para locomover-se, 

Damiana foi a única personagem que estava na ação do sequestro e que não gravou a 

entrevista em estúdio. Assim, o documentarista coloca Maria Aparecida, que atua como 

uma espécie de porta-voz, em um estúdio para garantir que Damiana tenha a mesma 

representatividade perante as demais personagens que participaram da ação do sequestro. 

E foi por manter um diálogo com Sandro que a refém conseguiu permissão para 

sair do ônibus. O que é justificado por meio do discurso do capitão Batista: 

 

Com a Damiana aconteceu o seguinte: ela garantiu a liberdade dela, 

falando algumas coisas pra ele. Ela chegou a dizer que era mãe de um 
presidiário, que o filho dela era igual a ele e que tinha passado pelas 
mesmas coisas que ele, que entendia ele e blá, blá, blá. Inclusive eu 
lembro que ele chegou a dizer: Não você, se a senhora é mãe de um 

irmãozinho, então tá bom. Aí, liberou ela290. 

 

A cena que antecede o discurso de Batista é composta por três tomadas: a primeira 

mostra Damiana descendo do ônibus e sendo socorrida pelos policiais. A segunda mostra 

Geisa dentro do ônibus desesperada por não ter conseguido sair com a mãe e, por último, 

a imagem de Damiana sendo colocada em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A 

cena procurou detalhar, por meio das tomadas, toda essa situação que Damiana vivenciou 

para conquistar a liberdade. 

Porém, essa sensação de conquistar da liberdade é rompida quando é apresentado, 

na sequência, um Boletim de Ocorrência indicando uma nova prisão de Sandro. A 

narrativa utiliza dois elementos antagônicos para justificar a cena da carceragem na qual 

Sandro esteve preso e da qual fugiu depois. 

 

289 Entrevista de Maria Aparecida no documentário Ônibus 174.. 
290 Entrevista do capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
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Figura 107: Cadeia Cofre291
 

 

 
A cadeia é apresentada por meio do discurso do carcereiro Mendonça, que 

descreve as péssimas condições que os presos enfrentavam: 

 
Estamos entrando aqui na pior cadeia para os vagabundos aqui. 

Chama-se Vigésima Sexta DP, o cofre. Como você pode ver, aqui não 

tem banho de sol, as condições aqui não são muito agradáveis. [...] 

Essa escuridão toda. Era isso aqui, o cofre tudo fechado, meio sinistro 

até, né? Mas é a realidade. Era o terror dos presos. [...] Pra você ver, 

né?, a cadeia aqui, aqui comporta, acho que no mínimo, no máximo dez 

pessoas em situação péssima, mesmo, dez pessoas. Tinha uma época 

mais ou menos uns vinte e cinco a trinta pessoas. Aqui, o que eles 

faziam: Além de ter que dividir, metade deitar, metade ficar em pé, 

trocando aqui, revezando turno, eles também faziam isso, ó, é um em 

cima do outro. [...] Bate cinquenta graus mais ou menos, um inferno. 

[...] Em 1998 para 1999, na virada do ano, o Sandro fugiu com a galera 

aí. Pegou a chave ali, pegou. Arrombou nosso armário e pegou a minha 

arma, pegou a arma de Jorge Vitor. [...] O Sandro veio na onda, como 

tinha vagabundo aí na onda, porque eles entenderam que a cadeia 

estava aberta, calhou de estar numa cadeia dessa, aproveitou a onda e 

foi embora. Porque a única oportunidade que tinha para fugir. Então, 

até quando ele passou por mim, ele fez assim sabe, tipo: ”Pô, tenho que 

ir, a oportunidade é essa e foi embora”292. 

 

O discurso do carcereiro é expositivo e direto ao apontar todas as mazelas que os 

presos daquela prisão vivenciavam do dia a dia. A Figura 107 mostra que o local era 

insalubre e que não fornecia as mínimas condições de higiene e de segurança. Todavia, a 

câmera que registra o discurso não ficou apoiada em um tripé293, o que deixou a imagem 

 
 

291 (2002, 01:01:00). 
292 Discurso do carcereiro Mendonça no documentário Ônibus 174.. (2002, 01:01:00) 
293 Tripé: equipamento no qual a câmera é colocada para estabilizar e fixar a imagem. 
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com certa tremulação. Na realidade, a câmera ficou apoiada nas mãos do cinegrafista, o 

que gerou a instabilidade. Esse tipo de captação de imagens é muito utilizado em 

reportagens de telejornais policiais para criar certa tensão no fato que está sendo exposto. 

Voltando para o documentário, na cena em que o discurso aponta para a fuga dos presos, 

a imagem do carcereiro é dividida por diversas tomadas com um tempo de duração muito 

curto, isso, somado à instabilidade da câmera, representa a tensão que se gerou no 

momento da fuga. No final do discurso, a imagem mostra a porta da carceragem sendo 

fechada com uma sonoridade de trinco, em seguida é inserida uma imagem neutra, isto é, 

um black294, para indicar uma possível desvinculação com a marginalidade. Nesse 

sentido, a imagem em black tem uma representatividade sobre o desconhecido, sugerindo 

que Sandro deixa para trás o passado para confrontar-se com uma nova experiência que, 

no caso, seria a convivência em família. 

Sandro foge para o bairro de Nova Holanda e passa a conviver com Dona Elza. 

Assim, conforme o discurso do jornalista António Werneck, naquele local se estabiliza 

um relacionamento entre mãe e filho: “Se estabelece ali uma relação de mãe e filho na 

favela e o Sandro, então, passa a morar com essa senhora, e a ser tratado como um filho 

por ela”295. 

O discurso proferido por Werneck estabelece um ponto na narrativa para a 

introdução da personagem Dona Elza que propicia um discurso direto sobre algum 

diálogo que travou com Sandro. Todavia, o discurso de Dona Elza é pontuado por 

algumas interrupções para a inserção do discurso imagético constituído por subjetividade. 

Dessa forma, a sequência discursiva é montada dessa forma, Figura 108 mais a Figura 

109: “Ele falou assim: Eu só procurei você, eu acho que é pra você ficar perto de mim”. 

 
 

Figura 108: Dona Elza296 Figura 109: Coração na parede297
 

 

 

 
 

294 Black: Imagem preta muito utilizada para separar duas cenas. 
295 Discurso do jornalista António Werneck no documentário Ônibus 174.. 
296 (2002, 01:06:50). 
297 (2002, 01:07:02). 
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A imagem da Figura 109 mostra um coração com a palavra Love escrita no seu 

interior. Por analogia, tanto a casa como o adorno, que está na parede, pertencem a Dona 

Elza o que pode trazer a subjetividade do amor de mãe que ela nutria por Sandro. Nesse 

caso, a imagem do coração é um insert298 e foi colocada por meio de edição – processo 

de seleção que permite ao editor escolher determinada imagem e colocá-la no local que 

achar mais adequado dentro de um vídeo. 

Na continuidade do discurso de Dona Elza, aparece outro adorno na parede com 

mais subjetividade (Figuras 110 e 111) 

 
 

Figura 110: Dona Elza reproduzindo o discurso de Sandro. Close up 299
 

 

 

 
 

Figura 111: Imagem da personagem de desenho animado300
 

 

 

 
 

298 Insert: Trata-se de uma imagem que é colocada para sobrepor outra imagem. 
299 (2002, 01:07:56) 
300 (2002, 01:07:59) 
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O discurso de Dona Elza reproduz o de Sandro que apresenta o enunciado “a vida 

é curta” que aparenta ser um presságio do que irá acontecer: “Ele contou a metade da vida 

dele. O que ele passou. Aí falou: ‘A vida é curta, mãe’. Só é isso que ele falou pra mim, 

que a vida é curta”. O discurso imagético representado pela Figura 111 mostra uma 

personagem de desenho animado deitada em cima da palavra “ninguém”. Além da 

personagem e da palavra “ninguém”, existe no corpo do adorno uma discursividade sobre 

ninguém que, dificilmente, é lida na sua totalidade pelo espectador devido à sua curta 

exposição no documentário. Assim, na realidade é realçada a presença da personagem e 

da palavra “ninguém” que se relacionam diretamente com o enunciado “invisibilidade” 

proferido no discurso do sociólogo Luís Eduardo Soares. 

 
 

Figura 112: Dona Elza segurando um cofre301
 

 

 
Na sequência, Dona Elza aparece sentada segurando uma miniatura de cofre 

enquadrada em um posicionamento plongée, figura 112. Novamente, o discurso reproduz 

um diálogo que realizou com Sandro: “Aí ele chegava, entrava: ‘Eu não acredito que 

tenho um, que eu tenho uma casa, não acredito que eu tenho um banheiro, não acredito 

que eu tenho um fogão dentro de casa pra fritar uma batata’”. Nesse momento da narrativa 

do documentário, o que se observa é que o discurso imagético é composto por duas 

subjetividades ligadas diretamente às atitudes de Sandro. A primeira é o cofre, que Dona 

Elza segura nas mãos, que tem um significado de posse e de valores financeiros. A 

segunda é o enquadramento em plongée que traz um significado de superioridade ou de 

grandeza. Porém, como Dona Elza reproduz um discurso de Sandro, o enquadramento 

pode representar a imagem de Sandro que, pela primeira vez, se sentiu possuidor de 

alguns bens. 

 
 

301 (2002, 01:07:17) 
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Apesar de estar morando em uma residência, Sandro ainda mantinha alguns 

costumes de sua vivência na rua. “Eu desmontei a cama, a cama está desmontada até hoje, 

porque ele não gostava de dormir em cama. Ele gostava era de dormir no chão, a janela 

aberta”, afirma Dona Elza. 

 
 

Figura 113: Dona Elza na janela302 Figura 114: Ônibus passando em frente à janela303
 

 

 
Todavia, enquanto discursa, Dona Elza se dirige para a janela do quarto e abre a 

cortina. Na sequência, a câmera torna-se subjetiva e representa Dona Elza olhando para 

rua. A imagem que representa o olhar de Dona Elza mostra um ônibus passando em sua 

frente. Dessa forma, existe uma analogia ligada diretamente ao ônibus do sequestro. A 

cena é editada e a imagem do ônibus passando foi inserida para criar essa analogia. 

Dona Elza continua com o discurso: “Ele sempre falava: ‘Eu tenho que ser alguma 

coisa na vida. Eu tenho que ser uma artista. Eu tenho que ser alguma coisa na vida’. Eu 

falava: ’É, basta você lutar, quem luta vence, meu filho’. Ele sempre dizia: ‘Eu quero 

trabalhar’”. Nesse trecho do discurso aparece um insert de imagem de uma Bíblia aberta 

e de um cofre em cima de uma estante. O cofre é o mesmo que Dona Elza segurava no 

início de sua entrevista. 

 

Figura 115: Imagem da bíblia304
 

 

302 (2002, 01:07:50). 
303 (2002, 01:07:51). 
304 (2002, 01:09:09). 
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A composição imagética dessa tomada, Figura 115, apresenta uma subjetividade 

relacionada a uma possível mudança de conduta de Sandro. Nesse sentido, a Bíblia 

representa a libertação de um comportamento indesejado por Deus e pela sociedade. Na 

imagem, a Bíblia aparece em uma posição vertical e com as páginas amassadas, sugerindo 

ter sido consultada constantemente. Tendo em vista esses aspectos, o insert dessa tomada 

traz um enunciado de desprendimento das ações ilícitas, para conquistar uma vida digna 

baseada em atitudes bem vistas pela sociedade, como o estudo e o trabalho. O trabalho é 

enunciado pela imagem do cofre que possui a subjetividade de conquista de valores, 

pessoal e financeiro, por meio da dedicação e do esforço. Esse enunciado é reforçado na 

continuidade do discurso de Dona Elza que reproduz um possível diálogo que teve com 

Sandro: “‘Eu quero encontrar a Tia Yvonne, né?’ Que era a tia dele lá. ‘Que é pra ela 

arrumar um serviço pra mim, eu queria trabalhar e estudar.’ Isso ele falava, né? Eu falei: 

‘Se você tiver força de vontade, meu filho, você vai vencer’”. Assim, de forma 

representativa, a imagem da Bíblia e do cofre também, se tornam discurso da Tia Elza 

por corroborar o enunciado “Se você tiver força de vontade, meu filho, você vai vencer”. 

Outro elemento que chama a atenção para subjetividade é a imagem do aparelho 

televisor desligado, que foi inserido no discurso de Dona Elza. A composição do 

enquadramento está em um posicionamento de câmera denominado contra-plongée que 

coloca o televisor em uma condição de superioridade. Uma condição que enuncia o sonho 

de fama e de sucesso proporcionada pela exposição na mídia televisiva. No discurso de 

Dona Elza, o enunciado sucesso aparece relacionado com o termo televisão como forma 

de reconhecimento e de magnitude: “Ele falava que um dia eu ia ver ele na televisão, 

fazendo sucesso, entendeu? Eu falei pra ele: ‘Meu filho, espero que, eu quero ver você 

fazendo sucesso e você também vendo’. Ele disse: ‘A senhora vai ver! Mas se eu não ver, 

a senhora vai ver’”. O enunciado sucesso também realça, em Dona Elza, um sentimento 

de esperança em relação a uma possível promessa de mudança de vida de Sandro. 
 

 

Figura 116: Imagem do televisor desligado305
 

 

305 (2002, 01:09:54). 
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Todavia, a imagem mostra um aparelho televisor desligado com uma pequena flor 

ao seu lado, como aparece na Figura 116. A composição dentro da imagem divulga um 

televisor inativo, isto é, sem vida, cuja subjetividade está relacionada com a presença de 

Sandro em frente às câmeras no dia do sequestro. Assim, conforme o discurso de Dona 

Elza, Sandro dizia que queria ser um artista e que seria visto na televisão fazendo sucesso. 

A subjetividade do conteúdo da imagem prenuncia que Sandro iria ter um relacionamento 

com o mundo televisivo e que seria visto por milhares de telespectadores. Porém, não da 

forma que desejou – fazendo sucesso –, mas como o algoz de um sequestro com uma 

vítima fatal. O conteúdo da imagem também gera a sensação da representação da própria 

morte já que o aparelho televisor está desligado, sem vida, com uma rosa depositada ao 

seu lado. No próprio discurso de Dona Elza, Sandro aponta que não iria ver o próprio 

sucesso: “Meu filho, espero que, eu quero ver você fazendo sucesso e você também 

vendo. Ele disse: ‘A senhora vai ver! Mas, se eu não ver, a senhora vai ver’”. O enunciado 

“Mas, se eu não ver, a senhora vai ver” vem acompanhado com uma imagem, que mostra 

o lado externo da casa de Dona Elza, e que possuiu um movimento tilt down que segue 

da casa para o céu. Toda essa discursividade aponta para uma espécie de discurso 

premonitório que antevê o destino de Sandro. 

A narrativa do documentário volta para a cena do sequestro com o discurso do 

capitão Batista, que alerta que o sequestrador irá executar os reféns. A transição do 

discurso de Dona Elza para o do capitão parte da imagem do céu seguida de uma fusão306 

para a aérea do ônibus, o que atenua a mudança espacial entre as duas cenas. 

O discurso do capitão Batista é parecido com o escrito no para-brisa do ônibus por 

Janaina logo no início do ato um: “Até às seis horas, eu vou matar uma refém. Porque 

obviamente ele queria sair dali. Era o que ele queria”. A imagem que aparece após o 

discurso é composta por uma cena com três tomadas relacionadas com a referência 

temporal do sequestro. A primeira identifica que começou a escurecer, o que significa um 

prolongamento da situação (Figura 116). A segunda possui duas legendas que identificam 

que o horário estipulado por Sandro para iniciar as execuções está se aproximado. A 

legenda que aparece na Figura 117 mostra a temperatura oscilando entre 21 e 22 graus, o 

que tem a subjetividade de que a temperatura relacionada ao sequestro está esquentado 

por aproximar-se do horário estipulado pelo sequestrador. A última cena abre espaço para 

o discurso de Janaina sobre a possível execução que a refém iria sofrer. 

 
 

306 Fusão de imagens: a primeira cena começa a dissolver-se e a segunda a aparecer de forma simultânea. 
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Figura 117: Imagem do anoitecer307 Figura 118: Imagem mostrando a temperatura308
 

 
 

Figura 119: Início da encenação309
 

 
 

Nesse momento do documentário, começa a encenação da execução da refém 

Janaína. O discurso da refém é fortalecido por meio dos argumentos contundentes por ser 

a refém que, naquele momento, aparentava para os olhos dos espectadores que seria a 

primeira a ser executada. Seu discurso foi proferido na primeira pessoa do singular, o que 

demonstra que é um resgate particular de um momento dúbio que colocava sua vida em 

risco: 

 

Na hora que ele me cobriu, é, eu falei pra ele assim: “Eu não estou 

enxergando nada”. Ele falou: “Mas não é pra você enxergar”. E ele 

começou a falar que ele contaria até cem, e que no cem ele me mataria. 

E aí começou a contar: “Um”, e ia pro fundo. “Dois”, voltava pra 

frente do ônibus. Ele contou um, dois, três, aí acho que ele pulou pro 

sessenta, alguma coisa assim. A cada pulada de número era um pai- 

nosso que eu começava e não conseguia terminar. Olha, a sua vida 

passa assim como flashes de tudo o que você já viveu, de tudo o que 

você queria ter feito e você não fez. E aí na hora que ele me abaixou, 

é, pra mim era nítido que ele me mataria. Dá uma sensação de 

fragilidade, por você estar ali, ou você não saber se vai morrer ou não. 

Você está na mão de um cara que está disposto a te matar, porque ele 
 

 

 
 

307 (2002, 01:10:36). 
308 (2002, 01:10:51). 
309 (2002, 01:10:57). 
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não tem nada a perder. Na hora de tudo aquilo, simplesmente vou 

morrer e vou ficar aqui sem ter o que fazer.310
 

 
No momento em que Janaina é obrigada a deitar-se no piso do ônibus, Sandro 

começa a produção de uma encenação para persuadir os policiais a libertá-lo. Nesse 

momento, duas realidades começaram a acontecer: a realidade que ocorria dentro do 

ônibus e a realidade que o sequestrador queria que as pessoas de fora vissem. Porém, é 

nesse instante que o sequestrador deixa de ser o protagonista da história do sequestro e 

passa a ser o diretor de um produto televisivo. Sandro roteiriza os reféns, que se tornam 

personagens de sua dramatização, todos participam, inclusive os cineastas que 

acompanham toda a ação, a movimentação dentro do ônibus que, nessa situação 

dramática, se tornou o palco do espetáculo. Nesse momento, as câmeras são subjetivas e 

acompanham Sandro como se fossem o olhar de um espectador que assiste a uma peça de 

teatro. E a refém ficou com o papel de interpretar a primeira vítima a ser executada, 

ficando deitada no piso do ônibus. Sandro assume o papel de diretor porque as câmeras 

da imprensa seguiam cada ação que ele planejava e, de certa forma, também davam certa 

garantia de que ele não seria executado naquele momento. Mesmo assim, apesar da 

encenação, todos os reféns ainda se encontravam na incerteza em relação à preservação 

de suas vidas. 

Por outro lado, todos que se encontravam do lado de fora acreditavam na hipótese 

da execução porque Sandro anunciava a execução conforme esclarece o depoimento da 

refém Luanna: “Avisa, fala pra eles que eu vou matar ela. Avisa que eu vou matar, senão 

vocês vão sofrer aqui dentro. E, eu estava de lá de trás ouvindo quando ele mandou a 

Janaina deitar”311. 

Apesar de toda a indicação na narrativa de que o tiro iria ocorrer nesse momento, 

a cena é interrompida para a inserção de diversos discursos. Essa interrupção foi realizada 

tecnicamente para gerar um sentimento de apreensão, pois o espectador tem a sensação 

de que o sequestrador pretende atirar na refém, porém fica cativo na incerteza de que o 

fato realmente ocorrerá. Trata-se de criar um clima de tensão conhecido como suspense. 

Assim, para compor o suspense, a interrupção entra com o depoimento de Janaina: 

“Falei: ‘Bem, agora chegou a minha hora, se tiver que morrer vou morrer agora’”312. Na 

sequência, o discurso do capitão Batista aponta para a possibilidade da morte: “É uma 

 

310 Discurso de Janaina no documentário Ônibus 174. (01:11:07). 
311 Discurso de Luanna no documentário Ônibus 174. 
312 Discurso de Janaína no documentário Ônibus 174. 
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situação delicada, até porque as câmeras estão ali, né? É suportável? É suportável numa 

ocorrência onde tem dez reféns? Sim. Não é bom ouvir isso, ninguém gosta de ouvir isso, 

mas, é, as pessoas. Há a possibilidade de morte. Nós contamos com a possibilidade de 

morte”. Essa sequência de discursos curtos criou uma tensão e certa expectativa por parte 

do espectador, que não tinha certeza do que iria acontecer. 

 
 

Figura 120: Sandro realizando um disparo para o chão313
 

 

 
A cena é constituída por um plano-sequência que segue constantemente a ação do 

sequestrador, quando aponta a arma em direção ao piso do ônibus e realiza o disparo, 

como mostra a Figura 120. A cena ainda continua no mesmo plano, mostrando o 

desespero da refém Geisa, que se encontrava nas mãos de Sandro. O discurso do suspense 

mantém o espectador preso à narrativa, pois até esse momento o documentário não havia 

dado sinal de que a cena do disparo era uma encenação. 

Uma nova sequência com diversos discursos foi montada para manter a angústia 

do espectador, o soldado anônimo alerta: “Oportunidade o Sandro deu, quando o 

sequestrador começa a executar os reféns, é hora do time tático invadir”314. Era um 

momento de apreensão e os presentes acreditavam em uma possível ação da polícia. O 

mesmo pensamento foi compartilhado pelo jornalista António Werneck em seu discurso: 

“Todo mundo começou a gritar e foi um momento de histeria. Naquele momento, eu achei 

que a polícia iria invadir o ônibus”315. Na cena que se sobrepõe os discursos, Geisa 

aparece gritando desesperadamente e a tomada seguinte mostra, novamente, a imagem da 

frente  do ônibus  com as legendas  da  temperatura e do horário.  A     imagem  traz  um 

 
 

313 (2002, 01:12:05). 
314 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174 
315 Discurso do jornalista António Werneck no documentário Ônibus 174. 
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referencial temporal em relação à cronologia do sequestro e a legenda da temperatura, 

que fica oscilando, adverte que a situação está ficando cada vez mais imprecisa tensa. 

O suspense criado até a possível execução é mantido por uma sequência de 

discursos que exprimem que a execução ocorreu. O primeiro é manifestado por Geisa aos 

policiais: “Ele já matou uma, pelo amor de Deus”316. Logo após, escuta-se a voz de um 

cinegrafista desconhecido que acreditou na execução: “O cara já matou a garota, cara!”317 

Esses dois discursos possuem dois enunciados que, praticamente, exprimem o mesmo 

significado ao espectador. O enunciado de Geisa “Ele já matou uma” e o enunciado do 

cinegrafista desconhecido “O cara já matou a garota” passam para o espectador a certeza 

da execução. Todavia, para os reféns do ônibus, o enunciado de Geisa era resultado de 

um discurso de caráter encenativo que visava ludibriar os policiais. Essa montagem com 

os dois discursos mantém o suspense para prender o espectador diante da tensão criada 

pela narrativa. Na continuidade, a tensão é acentuada com o discurso do soldado anônimo: 

 
Até então, nós não sabíamos qual era a gravidade daquele refém. 
Executou o primeiro, a gente tem que entrar. Ainda que põe em risco a 
vida dos reféns, nós não vamos esperar ele matar todo mundo para 
depois entrar. Aquele disparo seria a autorização para a gente invadir 

ali, mas infelizmente...”318. 

 

O discurso proporciona uma concepção de impasse em relação à atitude da polícia 

e, ao mesmo tempo, colabora para a composição de uma discursividade que procura 

justificar o porquê de a polícia não ter agido naquele momento. Denota-se essa 

discursividade com os discursos do jornalista António Werneck e de Rodrigo Pimentel, 

que cooperaram para o impasse da situação: “O Penteado, que estava comandando, em 

todo o momento ele falava ao celular, se consultava com a delegada Marta Rocha e mais 

o comandante do batalhão da área, que eu acho que era o comandante do segundo 

BPM”319, “Ele sabia o que deveria ser feito. Por algum motivo não fez”320. 

Mais uma vez a imagem com as legendas de tempo e temperatura aparece para 

identificar que o prazo para as execuções está se aproximando, porém, desta vez, a 

imagem aparece acompanhada por um efeito sonoro que simula o tocar de um telefone 

celular, inserido na edição, para insinuar que o comandante Penteado estava cativo ao 

controle dos seus superiores no Palácio do Catete. O suspense sobre a ação da polícia 

 

316 Discurso de Geisa. 
317 Discurso do cinegrafista desconhecido. 
318 Discurso do soldado anônimo. 
319 Discurso do jornalista António Werneck. 
320 Discurso do ex-capitão Rodrigo Pimentel. 
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continua e fica direcionado para a atitude do comandante Penteado que, conforme seu 

comandado, deveria autorizar o disparo: “Naquele momento ali, alguns de nós que estava 

posicionado com certeza absoluta de êxito no tiro, contra o Sandro, é, fomos impedidos 

pelo coronel, porque ainda assim ele queria preservar a vida do Sandro”321. Todavia, o 

soldado anônimo ainda ressalva no seu discurso que a ação do disparo só foi impedida 

porque acolhia ordens diretas de seus superiores. 

 
Eu acho que pelo íntimo dele, o certo seria fazer aquele disparo no 
Sandro porque existia uma pessoa que possivelmente poderia estar 
baleada, precisando de socorro, e o tempo era primordial para aquela 
pessoa e ele não permitiu esse tiro, porque ele se sentia travado. Acho 
que a preocupação dele era de obedecer à ordem que ele estava 
recebendo, ainda que aquilo ali fosse em encontro com o que ele 

aprendeu.322
 

 

O impasse na decisão ficou evidenciado no discurso no momento em que o 

soldado anônimo enuncia o enunciado “obedecer à ordem” que o enfatizava como 

subalterno dentro de uma hierarquia constitucional do estado do Rio de Janeiro. Por outro 

lado, o sequestrador assimilou a própria ação como uma conquista devido à não reação 

da polícia. A cena no documentário mostra o coronel Penteado dialogando com o 

sequestrador sem obter a sua atenção. De certo modo, o discurso do coronel aparentava, 

para o sequestrador, ser impotente em decorrência da falta de reação da polícia. Nesse 

sentido, o sequestrador ignora o discurso do coronel e direciona o seu discurso de 

intimidação para outro policial: “Seu delegado, vou matar mais um!”323. Esse discurso do 

sequestrador mostra o seu poder como estratégia para inibir qualquer tipo de investida da 

polícia, o enunciado “Vou matar mais uma!”, seria uma ameaça de retaliação caso fosse 

atacado. 

De certo modo, a encenação estava trazendo a incerteza para as pessoas que se 

encontravam fora do ônibus e, ao mesmo tempo, propiciava um momento em que Sandro 

deixava a invisibilidade e se tornava um ser visível fortalecido pela mídia presente. 

Sandro é o diretor dessa encenação. Dirige não só as reféns como personagens de sua 

obra, como também os fotógrafos e cinegrafistas a procurarem o melhor enquadramento 

e posicionamento para registrar os melhores momentos da encenação. Por outro lado, o 

público externo e televisivo assistia à encenação como realidade e acreditava que o 

 

321 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174. 
322 Idem. 
323 Discurso de Sandro no documentário Ônibus 174. 
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sequestrador havia executado e que executaria outra refém. Essa reação do público é 

compartilhada no discurso do capitão Batista: “A polícia militar, ela não acreditava e não 

gostaria de acreditar na hipótese de ela ter realmente morrido. Mas houve um lapso que a 

gente realmente não sabia, se ela tinha sido ferida ou não”.324
 

Após o discurso do capitão Batista, a imagem mostra a cena de Sandro com Geisa 

na janela do ônibus. Nesse momento, ouve-se o discurso do cinegrafista anônimo: “Sabe, 

ele vai atirar na outra. Já matou uma, tá sabendo? Vai atirar na outra agora. Fica esperto 

aí, tá”325. Logo em seguida, Geisa grita desesperada para os policiais do Bope: “Ficar 

calma! Não é você que está com um revólver na cabeça, né? Ficar calma, ficar calma?”. 

Como os discursos imagéticos e os discursos do cinegrafista e de Geisa são enunciados, 

a narrativa avança com o suspense que proporciona um enigma ligado ao receio de que 

Janaína foi executada e de que novas execuções poderiam acontecer. Entretanto, o enigma 

começou a ser decifrado somente para o espectador e não para as personagens que se 

encontravam próximas ao ônibus. Para essas personagens o enigma permanece até o final 

do documentário, o que mantém a cronologia dos acontecimentos ligada à fidelidade dos 

fatos. Por outro lado, para o espectador, a encenação começa a ser desvendada quando, 

em seu discurso, o capitão Batista enuncia que as reféns não procuraram fugir do ônibus: 

“Pra mim, o fundamental em saber que nada tinha ocorrido e que aquilo ali era um blefe, 

foi o fato das outras mulheres não se atirarem pela janela. Acho que o ser humano que 

está num ônibus indo de um lugar para outro, vindo da faculdade, indo pra casa da mãe, 

faria isso!”326. Todavia, a cena divulga certa dúvida no discurso do capitão quando o 

sequestrador pronuncia uma nova ameaça de execução: “Seu delegado, já morreu uma e 

vai morrer outra. Vai ter banho de sangue”327. Esse discurso aparece como o último 

suspiro do suspense dentro do contexto que faz parte da encenação da execução da refém, 

pois, na sequência, o mesmo é desvendado por meio de um composto de discursos 

expositivos que revelam, somente para o espectador, a tática utilizada pelo sequestrador 

para persuadir os policias a libertá-lo. 

O primeiro discurso é exposto por Yvonne Bezerra, que enuncia um parecer sobre 

o caráter de Sandro: “Ele não ia matar ninguém porque não era do caráter dele. Senão ele 

já teria matado antes. Na vida dele, como menino de rua, na vida dele e solto por esse 

 

 

324 Discurso do capitão Batista. 
325 Discurso do cinegrafista anônimo. 
326 Discurso do capitão Batista. 
327 Discurso de Sandro. 
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mundo sem nada, ele já teria morto alguém se fosse do temperamento dele matar alguém, 

não era?”328. Com esse discurso, a narrativa fornece outro viés de que Sandro não levaria 

a situação ao extremo e que não possuía uma índole assassina. Na sequência, vem o 

discurso imagético acompanhado do discurso expositivo de Janaína para o 

desvendamento do enigma da encenação. O discurso imagético é a reapresentação da 

mesma cena do momento da encenação da execução da refém, todavia, nesse momento 

do documentário é inserida a legenda “replay” para identificar a reapresentação. Por outro 

lado, o replay é um recurso audiovisual muito utilizado em filmes de ação, para criar uma 

tensão, e em eventos esportivos como jogos de futebol, quando se pretende mostrar um 

gol ou um lance de certa forma polêmico. Seguindo por essa analogia, o termo replay 

possui uma subjetividade, dentro da narrativa do documentário, que permite uma 

interpretação de que aquela tensão foi ocasionada por meio de uma “jogada” realizada 

por Sandro para intimidar a polícia, isto é, a jogada é uma astúcia realizada por meio de 

uma encenação. 

 
 

Figura 121: Imagem com a legenda replay329
 

 

 
Nesse momento da narrativa, a encenação é desvendada completamente por meio 

do discurso de Janaína: 

 
No último segundo assim ele falou, com a arma na minha cabeça, ele 

falou: “Eu não vou atirar pra matá-la, mas eu vou atirar e quero que 

todo mundo grite”. E foi até na hora que deu pra ouvir, que abriu uma 
 

 
 

328 Discurso de Yvonne Bezerra no documentário Ônibus 174. 
329 (2002, 01:20:15). 
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janela, deu pra ouvir todo mundo gritando, inclusive eu estava gritando 

muito, né. Aí foi uma encenação, não deixou de ser uma encenação330. 

 
Novamente a cena da encenação da execução entra na narrativa com a legenda 

replay, porém dessa vez em formato de slow motion 331, que amplia o tempo da ação 

dentro da narrativa com a intenção de fortalecer a tensão dramática produzida pelo 

sequestrador. Dessa forma, trata-se de um recurso do audiovisual que procurou enfatizar 

o momento-chave da ação. 

Em virtude de o fato ser uma encenação, o documentário assinala para Janaína 

que, supostamente, seria a primeira vítima: “E eu fui sentir que eu, que eu estava viva. 

Depois disso que eu comecei a chorar e a colocar pra fora tudo aquilo que eu tinha 

passado. Toda aquela tarde quase inteira na mão dele, foi aí que me dei conta que eu 

estava bem, que eu estava viva. Que, pô, aí você chora de felicidade, né?”332 Esse discurso 

enfatiza o discurso de Yvonne Bezerra, que enunciou que Sandro não possuía a índole de 

assassino, pois não atirou para executar, mas para intimidar. O discurso chama a atenção 

do espectador para compartilhar o resultado da encenação ocorrida dentro do ônibus e 

também para o controle ativo de Sandro sobre a situação. Esse controle ainda foi 

ressaltado no discurso da refém Luanna: 

 
Tudo o que as pessoas têm que ver lá fora é o maior desespero possível 
para que ele conseguisse, de repente, o que ele estava querendo. Existia 
naturalmente um diálogo paralelo, quer dizer, uma coisa paralela, o 
que estava acontecendo pras câmeras e pras pessoas do lado fora, e o 
que estava lá dentro. Só quem tinha o controle era ele, a qualquer 

momento ele poderia trocar isso e podia mudar isso.333
 

 

Uma vez que a execução não aconteceu definitivamente, o discurso de Luanna 

expõe um retrato das circunstâncias em que os reféns se encontravam à mercê do 

sequestrador. 

Na sequência, os discursos sustentam a postura do sequestrador mediante uma 

composição imagética que expõe três personagens no mesmo plano-sequência. O coronel 

Penteado continua a negociar com o sequestrador: “Você não quer um motorista, o 

motorista tá vindo, demora”334. Porém, tem o seu discurso interrompido e ignorado 

 
 

330 Discurso de Janaína no documentário Ônibus 174. 
331 Slow motion: Imagem exibida em velocidade reduzida – câmera lenta. 
332 Discurso de Janaína. 
333 Discurso de Luanna no documentário Ônibus 174. (2002, 01:21:20). 
334 Discurso do coronel Penteado no documentário Ônibus 174. 
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quando Geisa grita pela janela do ônibus: “Seu delegado, pelo amor de Deus”335. Nesse 

discurso, a entonação de voz reflete todo o seu desespero, que também é acentuado pelo 

enunciado “pelo amor de Deus”. E por fim, vem o discurso de Sandro que menospreza a 

presença do coronel por chamar outro policial para negociar: “Ô delegado, vem cá, rapaz! 

Vem cá, rapaz! Tá com medo, é?”336. Nesse caso, o diálogo apresenta discursos 

diferenciados que se afrontam para materializar uma identidade relacionada com a 

dinâmica do acontecimento do sequestro. 

O ato dois está chegando ao seu final e, como ponto de transferência para o ato 

três, a narrativa do documentário faz menção ao sistema carcerário como elemento criador 

da invisibilidade social em decorrência de um confinamento privado que não oferece 

condições mínimas de dignidade humana e, por conseguinte, apresentar essa condição 

como elemento pertinente à recusa do sequestrador em se entregar para a polícia. Assim 

aponta o discurso do soldado anônimo, que enuncia que o sequestrador quer fugir porque 

não quer passar o que vivenciou na cadeia. 

 
Ele está jogando. Ele está jogando as últimas cartadas dele, só que ele 
não tem aquele instinto ruim de tirar a vida de uma pessoa inocente, 
que ele sabe que a pessoa inocente não tem nada com a guerra dele. Aí 
você começa a traçar um perfil psicológico dele, que é uma pessoa que 
quer sair dali, não quer ser preso, não quer voltar para uma entidade 

prisional, passar tudo aquilo que passou. 337
 

 

Sem dúvida, o pressuposto da resistência de Sandro a entregar-se está vinculado 

com o período em que permaneceu detido na Vigésima Sexta DP. Um local insalubre 

devido às condições de infraestrutura e à alta concentração de presos dentro das celas. 

Essas condições foram apontadas no discurso do carcereiro Mendonça, que menciona o 

local como o “o terror dos presos”. O discurso do carcereiro vem a interagir com o 

discurso do soldado anônimo para evidenciar a construção da cena que encerra o ato dois. 

A cena é realizada com composições de planos-sequência e de tomadas com 

planos menores. Essa cena também foi gravada em forma de negativo fotográfico338 para 

dificultar a leitura do conteúdo da imagem com a intenção de preservar a identidade dos 

presos. Porém, a cena também reflete a existência de um submundo que simboliza a 

transformação de seres humanos em seres invisíveis. As imagens em formato   negativo 

 

 

335 Discurso de Geisa no documentário Ônibus 174. 
336 Discurso de Sandro no documentário Ônibus 174. 
337 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174. (2002, 01:22:52). 
338 Efeito que simula uma imagem em forma de negativo fotográfico. 
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introduzem uma subjetividade fantasmagórica em que os detentos aparecem deformados 

e irreconhecíveis em um ambiente que representa um filme de terror. 

 
 

Figura 122:Imagem em formato negativo339
 

 

 
O discurso imagético começa com a cena em que uma pessoa desconhecida abre 

a porta do local onde os presos se encontram, a cena segue em um plano-sequência que 

representa o olhar do espectador. Dessa forma, o abrir da porta significa um convite para 

que o espectador entre para conhecer aquele ambiente de “terror”. A câmera segue em 

frente e mostra, em um plano conjunto, imagens de panos brancos pendurados nas grades 

das celas, o que traz uma alusão a seres inanimados, como fantasmas (Figura 122). O som 

ambiente é gravado pelo microfone da câmera, que possui a especificidade de captar todos 

os sons que ocorrem no local de forma simultânea. Dessa forma, existe um excesso de 

vozes e ruídos que se tornam, praticamente, confusos para serem assimilados. Uma 

música orquestrada é colocada para agravar o clima funesto do ambiente. Assim, o som 

ambiente torna-se inaudível e incompreensível, o que desvia a atenção do espectador. A 

câmera continua a locomover-se e começa a incluir alguns detentos no enquadramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
339 (2002, 01:23:25). 
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Figura 123: Imagem em formato negativo340
 

 

 

Figura 124: Imagem em formato negativo341
 

 

 
As Figuras 123 e 124 mostram os detentos agrupados dentro da cela com um 

aspecto aterrorizante, como se fossem entidades que não pertencem à nossa realidade. 

Assim, a subjetividade desse discurso imagético enuncia um cenário habitado por 

fantasmas que, como num filme de terror, podem sair do castelo para assombrar os 

cidadãos. Tudo motivado pelo estigma da invisibilidade proporcionado pelo descaso do 

governo e do próprio cidadão. Ainda, o próprio efeito negativo utilizado na composição 

da imagem proporciona outra subjetividade ocasionada pelo próprio nome, que sugere 

que os detentos são pessoas negativas para o convívio com a sociedade. Todavia, o 

discurso de um detento torna-se audível e tem uma representatividade de como se fosse 

um grito desesperado dentro daquela situação: “As coisas que a gente passa aqui é tipo 

estar num inferno! Melhor seria até morrer do que estar aqui. Essa é a verdade, a verdade 

 

 

340 Idem. 
341 Idem. 
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é essa: melhor seria estar morto do que estar preso aqui”342. O discurso proporciona o 

enunciado “estar num inferno”, o que condiz com toda a subjetividade apresentada na 

cena composta pelo efeito negativo. Toda essa montagem discursiva tem uma forte 

ligação com o discurso do sociólogo Luís Eduardo Soares no questionamento sobre a 

invisibilidade e a falta de um reconhecimento social. É um complemento que apoia o 

discurso indireto do cinegrafista José Padilha em relação a Sandro Rosa do Nascimento 

como ser marginalizado pela sociedade. Outro ponto curioso dessa cena é que ela foi 

gravada com o efeito negativo para comparar Sandro, no clímax do documentário, com 

os seres invisíveis que aparecem nessa cena. 

O fim do ato dois se realiza quando, a mesma pessoa desconhecida que abriu a 

porta da cela, fecha a porta e a tranca com um som estrondoso. Esse é o ponto de passagem 

para o ato três. Assim, o ato dois apresentou algumas situações dramáticas relacionadas 

ao sequestro e à biografia de Sandro, como a Chacina da Candelária, as diversas prisões 

e os conflitos vivenciados por ele. Personagens secundários foram introduzidos para 

construir a credibilidade do documentário dando uma variedade discursiva na 

constituição do sequestro e da biografia. Nesse sentido, o ato dois tem argumentos que 

prendem a atenção a partir do momento em que as ações de Sandro o tornam mais visível 

aos olhos do espectador. 

 

4.1.4 Ato três 

 

 

O ato três leva o documentário para o seu clímax, que é a solução do desafio que 

o fio condutor da narrativa estipulou para Sandro. Nesse caso, o grande desafio de Sandro 

era fugir e ganhar a liberdade perante aquela situação de cerco. Todavia, o final do 

documentário já era de conhecimento público por ter sido divulgado pela mídia; assim, a 

expectativa do clímax foi direcionada para o momento do acontecimento das mortes de 

Geisa e de Sandro. 

O ato três inicia-se abordando um possível conflito que existiu entre sequestrador 

e Geisa pelo motivo de uma possível mentira enunciada pela refém ao sequestrador. O 

ex-capitão Rodrigo Pimentel aponta para essa situação em seu discurso: 

 

A todo momento pareceu que ele tinha mais ódio da Geisa. Que ela 

inventou ao Sandro, né?, que ela inventou uma mentira, que ela  teria 

 

342 Discurso de um detento. 



190 
 

 

um irmão preso. E o Sandro descobriu depois que isso era mentira. Isso 
aí ajudou a causar o efeito inverso da síndrome de Estocolmo, tá? Ele 
foi perdendo a confiança com ela e a todo momento parecia que, se 

alguém tivesse que morrer ali, realmente seria a Geisa.343
 

 

O discurso traz o enunciado “o efeito inverso da síndrome de Estocolmo” para 

justificar a antipatia de Sandro com Geisa, Todavia, a síndrome de Estocolmo344 é um 

estado em que a vítima cria vínculos afetivos com o sequestrador e não ao contrário. 

Porém, no caso, o enunciado profere que o efeito é ao inverso dando um sentido de 

aversão a Geisa. O motivo foi a desconfiança de que Geisa mentira sobre a existência de 

um parente que estava preso. O que é subentendido no discurso de Maria Aparecida: 

 

Aí ele perguntou onde seu irmão está preso. Aí dizem que a Geisa não 
soube responder. Porque realmente ela sabia da vida todinha, só que 
meu tio nunca parou em presídio nenhum. Vira e volta ele ia pra outro 
presídio, a pessoa não para em presídio nenhum. A Geisa não sabia 

responder.345
 

 
No discurso de Luanna, a seguir, existe a reprodução do diálogo que ela manteve 

com Geisa e que prenuncia, de certa forma, a sensação de que ela seria morta pelo 

sequestrador: 

 

A Geisa estava com muito medo, ela falou que estava com muito medo, 
que não, não, que não conseguia nem ficar de pé, que ela estava 
tremendo muito. Ela se sentou então, e eu falei: “Geisa, ele não vai 
matar você!. Ele não vai te matar”. E ela: “Ele vai me matar, ele vai 

me matar!”. Eu falei: “Ele não vai te matar”. Mas ela continuou 
sentada e apavorada. Eu peguei ela e encostei a cabeça dela no meu 
ombro e abracei ela. É pra tentar de alguma maneira tranquilizar e 

aparece que ela se acalmou um pouco.346
 

 

O discurso de Geisa soa como se pressentisse que a situação não iria acabar bem 

para ela. Essa espécie de presságio é realçada por meio do enunciado “Ele vai me matar, 

ele vai me matar!”, proporcionado por um estado emocional desequilibrado devido à 

sensação de extremo perigo. 

 

 

 
 

343 Discurso do ex-capitão Rodrigo Pimentel. 
344 Síndrome de Estocolmo: Caso de um assalto com reféns que durou cinco dias. Posteriormente os 

reféns passaram a defender os sequestradores nos processos judiciais. O caso aconteceu em Estocolmo 

(capital da Suécia), em 1973. 
345 Discurso de Maria Aparecida. 
346 Discurso de Luanna. 



191 
 

 

Por outro lado, o capitão Batista procura passar uma tática de aproximação entre 

as reféns e o sequestrador. 

 
Eu, eu comecei a passar pra elas que elas deveriam fazer de tudo pra 
estreitar os laços com ele: “Fica amiga com ele! Fica amiga com ele! 
Você fica amiga dele!”. E eu acho que aquela menina de óculos 
percebeu isso. Ela deu a entender que estava fazendo coisas porque 
achava que aquilo ia criar um vínculo dela, com ele, que é o que a gente 
queria. Já que a gente não estava conseguindo estabelecer contato, um 
vínculo com ele, elas deviam se assegurar de que isso aconteceria com 
ela, entendeu? Eu converso com ela. Eu falo com ela e peço exatamente 

uma coisa pra ela: “Você tem que ser a mais calma. Vocês têm que 

passar pra ele que as coisas estão bem, ainda estão bem”.347
 

 

A técnica de aproximação aparenta acalmar a situação de tensão dentro do ônibus 

conforme afirma a refém Luanna: 

 

E teve uma hora em que a situação estava mais calma lá atrás e eu 

perguntei pra ele: “Você devia gostar muito daquela sua irmã, né? 

Como é que era a sua irmã?”. “Ah, ela tinha um cabelo mais comprido, 

um pouco mais curto que o seu.” Então, eu estava tentando estabelecer 

um clima mais amigável com ele, como se a gente não estivesse lá 

dentro, né? Como se aquela conversa tivesse se dando em outro lugar, 

sem toda aquela tensão. Então, tirar a cabeça dele daquela ameaça, 

daquela que, é, sentimento de encurralado. Mostrar que eu estava me 

importando com ele de alguma maneira, não só porque eu temia o que 

ele poderia fazer comigo, não só por temor, mas como um ser humano, 

assim. Não sei o que levou ele a ter aquela atitude, o que levou a ser o 

que ele era, entendeu? Hoje eu penso: Cara, ele tinha 21, 22 anos, a 

idade que eu tenho hoje, na época eu tinha 19, quer dizer, ele viveu 

mais ou menos o tanto que eu vivi. O que poderia ter se passado pela 

cabeça dele, o que que poderia ter acontecido com a vida dele que levou 

ele a fazer aquilo. Ser o que ele era.348
 

 
O discurso de Luanna traz certa referência à síndrome de Estocolmo, porém, 

novamente, com o sentido literal camuflado pela intenção de abalar o lado emocional de 

Sandro. Nesse momento, o discurso imagético mostra Sandro sentado com as reféns no 

banco traseiro do ônibus, como aparece na Figura 125. A tensão é atenuada e o que 

aparenta é que todos dentro do ônibus dialogavam de forma mais tranquila. Nesse 

momento, o ato três diminui a intensidade da tensão dentro narrativa para surpreender o 

espectador com a história do assassinato da mãe de Sandro. É o momento em que a 

 

 

 

347 Discurso do capitão Batista. 
348 Discurso de Luanna. 
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narrativa insere detalhes do motivo que possivelmente levou Sandro a ser um menino de 

rua. 

Figura 125: Reféns no banco traseiro do ônibus349
 

 

 
Após o discurso de Luanna, o documentário apresenta uma fotografia que mostra 

Sandro, ainda criança, com a sua família (Figura 126). 

 
 

Figura 126: Imagem fotográfica da infância de Sandro350
 

 

 
A fotografia aponta que Sandro participava de uma festa juntamente com seus 

familiares, antes do assassinato da mãe. A leitura do retrato mostra Sandro como 

participante de uma provável festa de aniversário, o que sugere a existência de um 

relacionamento familiar nesse período de sua vida. Todavia, a fotografia é uma referência 

do passado de Sandro e engaja-se como contexto discursivo dentro da narrativa para 

identificar um período próximo à morte de sua genitora. A fotografia familiar retrata um 

Sandro sério perante uma situação festiva, o que fortalece a cena seguinte, que traz o 

relato do jornal O Fluminense de como a mãe foi assassinada. Como produto audiovisual, 

 
 

349 (2002, 01:33:24). 
350 (2002. 01:34:30). 
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o processo de seleção do material imagético é uma arte que permite ao editor escolher o 

que melhor se encaixa na construção da narrativa. Nesse sentido, a escolha dessa 

fotografia serviu como ligação para a introdução do tema sobre o assassinato da genitora 

que, até esse momento no documentário, não havia ainda aparecido de forma detalhada. 

A fotografia faz elo um entre o convívio familiar e o possível motivo que levou Sandro 

para uma vida como menino de rua. A música que compõe o discurso imagético possui 

um ritmo triste e melancólico, que destoa da imagem de festividade: a música é o oposto 

da originalidade da foto e não foi introduzida como um elemento estético, mas como um 

discurso que tem a finalidade de manter a narrativa voltada para o drama do assassinato. 

Dessa forma, por meio do processo de edição, a narrativa introduz o assassinato da 

genitora como elemento de ligação e introdução para os assassinatos de Geisa e Sandro. 

É o ponto em que o tema assassinato é utilizado como momento-chave para a introdução 

do clímax do documentário. 

A cena que inicia o clímax do documentário é um plano geral com um movimento 

panorâmico que visa identificar a comunidade em que Sandro convivia com a mãe. A 

imagem que segue mostra um documento com foto que identifica a mãe de Sandro (Figura 

127). 

 
 

Figura 127: Documento da mãe de Sandro351
 

 

 
Em composição com a imagem do documento, segue a narração em voice over do 

texto do jornal O Fluminense: 

 

Jornal O Fluminense: 27 de março de 1988. A tragédia abalou os 

moradores do Bairro Boa Vista. Clarice estava grávida de cinco meses. 
 

351 (2002, 01:35:03). 
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Era uma pessoa alegre, bem-humorada, comunicativa e muito adorada 
pelos seus fregueses e estimada até mesmo pelas crianças. Do balcão 
até o lado de fora havia um rastro de sangue, deixado pela vítima, 
caindo entre a porta até a calçada, onde se arrastou para o lado de 

fora gritanto por socorro sem que ninguém a atendesse352. 

 

O discurso jornalístico passa detalhes temporal e espacial sobre o episódio e da 

cena de como provavelmente aconteceu o assassinato, a narração em voice over é 

imparcial e desprovida de emoção. Porém, só a parte do texto que evidenciou a morte é 

destacado em imagem como mostra a Figura 128. 

 
 

Figura 128: Recorte do Jornal O Fluminense353
 

 

 
Todavia, a narração em voice over omitiu que a vítima deixou de ser socorrida por 

um comerciante e por oito fregueses que deixaram o local. A voice over narrou somente 

o pedaço que destaca a agonia que a genitora vivenciou antes da morte, o que indica uma 

edição que recortou somente aquilo que o diretor do documentário queria que o 

espectador soubesse, isto é, somente o conteúdo mais dramático da história. Todavia, a 

dramaticidade da narrativa é ampliada com o discurso da Tia Julieta, que descreve como 

Sandro presenciou a morte da mãe. 

 

Fecho o olho e vejo como foi a cena de Sandro ter visto aquelas três 

pessoas agredindo a mãe dele, esfaqueando a mãe dele e eu tenho a 

impressão que ele ficou com a mãe dele ali sofrendo, com a faca nas 

costas, entendeu? Ele viu a faca nas costas da minha irmã, eu tenho 

certeza que ele viu. E minha irmã vinha rodando da cozinha, no bar 

todo e caiu do lado de fora e por cima da faca. Que ela caiu de costas 

e aí a faca penetrou mais ainda, entendeu? E isso Sandro viu tudo 

porque ele só foi me chamar quando a mãe dele já estava caída no 
 

352 Texto extraído do jornal O Fluminense. 
353 (2002, 01:35:13) 
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chão. Que ele falou: “Tia, corre lá que mamãe”. Ele ainda falou assim: 

“Corre lá que a minha mãe tá caída toda machucada”354. 

 
O discurso de Tia Julieta é descritivo e emotivo e amplia o foco significativo da 

tragédia para que o espectador entenda o assassinato como fonte do drama interior com o 

qual Sandro passaria a conviver. Na sequência, o drama da tragédia recebe o reforço do 

registro de ocorrência sobre o assassinato. “Registro de ocorrência: O cadáver 

encontrava-se em via pública em frente ao estabelecimento comercial de propriedade da 

vítima, encontrava-se também com uma faca, do tipo que se usa em cozinha com cabo de 

madeira na altura do ombro direito, pelas costas”355. O discurso do registro de ocorrência 

está relacionado com os dados peculiares levantados por profissionais da polícia. 

Todavia, a formalidade desse discurso técnico inspira credibilidade ao espectador devido 

ao fato de ser um documento emitido por um órgão oficial; dessa forma, é um discurso 

testemunhal, que oferece ao espectador uma prova sobre o violento assassinato da mãe 

de Sandro. Além disso, o espectador recebe a informação, de que a vítima estava grávida, 

por meio do discurso emotivo proferido pela Tia Julieta: 

 

E só o nenê se mexia na barriga, entendeu? Eu achava que ela tava 
viva porque o nenê mexia muito, a barriga fazia aquele, não sei se 
estava perdendo oxigênio, acabando o oxigênio, não sei, não sei. Mexia 
muito o nenê na barriga e eu que levasse ela pro médico, mas ela já 

estava morta, o coração não batia mais.356
 

 

De qualquer forma, a oralidade do discurso emotivo tem o apoio do discurso 

expressivo do rosto de Tia Julieta que, no seu final, é pontuado por um suspiro de lamento. 

Assim, o espectador é atraído a compartilhar desse drama por meio da compreensão do 

estado emocional de Tia Julieta. Assim, essa composição que envolve os discursos de Tia 

Julieta e do registro de ocorrência, constrói uma discursividade que fortalece a imagem 

de Sandro como vítima da violência que assola o país. 

A partir desse momento, o documentário começa a desenvolver uma composição 

narrativa que apresenta, de forma sucessiva, a história do sequestro e a da morte da mãe. 

Desde seu início, as duas histórias caminharam juntas por meio de um processo de edição 

que visa comunicar o ponto de vista do cineasta para o espectador. Dessa forma, as 

histórias intercalam-se e completam-se para esclarecer a problemática que possivelmente 

 

354 Discurso da Tia Julieta. 
355 Registro de ocorrência 
356 Discurso de Tia Julieta. 
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levou Sandro a uma vida marginalizada perante a sociedade. A montagem da história do 

sequestro foi realizada de forma linear mantendo a cronologia dos fatos, por outro lado, 

a história biográfica foi realizada, praticamente, em uma ordem invertida, isto é, não 

cronológica, para estabelecer uma percepção diferenciada sobre Sandro. 

A intercalação das histórias desenvolve um diálogo entre fragmentos do passado 

e do presente para criar uma espécie de contagem regressiva para o clímax da narrativa. 

Em um primeiro momento, o presente é marcado pelo discurso da refém Luanna: “Nós 

estávamos conversando como se fôssemos amigos normais, entendeu? E aí a dona Glória 

que estava perto, inclusive pediu para eu pôr no pescoço dele, aproveitar esse momento e 

pôr no pescoço dele um cordão que tinha uma medalhinha de Nossa Senhora”357. Nesse 

momento a situação está mais tranquila dentro do ônibus (Figura 129). A música que 

envolve a cena tem um tom melancólico e cria, de certa forma, um ambiente fúnebre. 

 
 

Figura 129: Momento tranquilo dentro do ônibus358
 

 

 
Logo na sequência, entra o discurso de Tia Julieta, que retorna ao passado para 

apontar a desolação de Sandro mediante o assassinato da genitora. 

 

Eu falei assim: “Ô Sandro, você quer ir no enterro da mamãe?”. Ele 
ficou assim, um tempo pra responder. Foi lá no banheiro fez xixi, 
voltou, não sei o quê. Eu falei: “Meu filho, você quer ver a mamãe, 

despedir da mamãe que ela foi pro céu?”. “Ah, tia, eu vou jogar bola 
de gude”. Assim, como se fosse que ele, como se ele não tivesse visto 
nada, entendeu? Acontecesse nada. [...] Ele queria ficar o mais longe 
possível pra ele não lembrar, eu acho. Entendeu? Ele queria ficar longe 

daquele lugar que ele viu aquilo tudo acontecer, entendeu?359
 

 
 

357 Discurso de Luanna no documentário Ônibus 174. 
358 (2002, 01:37:40). 
359 Discurso de Tia Julieta no documentário Ônibus 174.. 
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A música melancólica continua como fundo ao discurso que enuncia que Sandro 

ficou confuso e desorientado. Em seguida ao discurso, aparece uma fotografia de Sandro, 

ainda criança, em close-up como mostra a Figura 130, que revela um olhar direto ao 

espectador, um olhar desolado, como se estivesse solicitando alguma espécie de 

compreensão ou de ajuda. O enquadramento close-up recebe um movimento de zoom out 

até aparecer toda a expressão facial desolada de Sandro (Figura 131). A composição do 

enquadramento é constituída por uma moldura que circula a cabeça representando uma 

espécie de retrato que se coloca em jazigo. O zoom out é um movimento que sai de uma 

informação e segue para outra, ou para o complemento dessa mesma informação. Assim, 

esse discurso imagético traz a subjetividade relacionada a um segredo ou a uma emoção 

íntima. É como se Sandro quisesse expor algum sentimento, seu olhar vai ao encontro do 

olhar do espectador, sugerindo um diálogo para manifestar uma espécie de confidência, 

um desabafo. 

 
 

Figura 130: Close up dos olhos de Sandro360 Figura 131: A Imagem com o movivento zoom out 

 

 

A narrativa volta para a cena do ônibus e apresenta uma mudança de situação, o 

sequestrador aparenta estar agitado e confuso e age de forma indecisa perante os reféns. 

A dúvida está em qual decisão deveria apoiar-se para conquistar o seu objetivo, que na 

realidade seria a fuga daquela situação: 

 

Ele decidia as coisas e depois, é, voltava atrás, não queria mais receber 

nada em troca pra liberar os reféns, ele queria ficar ali. E aí ele falou 

que não acreditava nos policiais, que sabia que eles iam matar, que “se 

eu der mole, quando acabar isso daqui, vocês vão me matar, você vão, 

eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, não tenho nada a perder”. 
 

 

 

 

360 (2002, 01:38:10). 
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A ação de fugir aparenta ser um recurso utilizado por Sandro desde a sua infância, 

é um método de defesa que o afastou da realidade bárbara que vivenciou, como enuncia 

o discurso de Tia Julieta: “Aí, quando eu cheguei em casa à noite, a minha mãe falou o 

seguinte, que Sandro tinha fugido e que o dia inteiro não tinha aparecido em casa. Aí ele 

foi pra rua e nunca mais a gente viu” 361. Após o discurso, aparece uma imagem 

enquadrada em um plano geral divulgando uma rua com crianças brincando (Figura 132). 

 
 

Figura 132: Plano geral da rua362
 

 
 

As imagens das crianças representam Sandro na rua, a subjetividade dessa cena 

está no posicionamento da rua que sai da margem inferior do enquadramento, toda a sua 

referência de proximidade está nesse espaço do enquadramento, o que sugere a saída de 

Sandro do meio familiar. Todavia, o final da rua é imperceptível, o que demonstra um 

local desconhecido e que representa, de maneira subjetiva, o caminho de fuga de Sandro. 

O discurso imagético também revela o ambiente de uma periferia distante e precária 

devido à falta de recursos assistenciais. Dessa forma, o discurso imagético subjetiva a 

precariedade e a falta de recursos como os desafios que Sandro terá de enfrentar: a 

hostilidade que esse novo ambiente, desconhecido, irá impor para a sua sobrevivência. 

Na sequência, o discurso imagético mostra o sequestrador caminhando com a 

refém Geisa em direção à saída do ônibus. Inesperadamente, Sandro e a refém descem do 

ônibus e, logo em seguida, ouve-se um disparo. A imagem não mostra a ação do disparo, 

gerando um momento de terror a todos que se encontravam no local. A não revelação de 

como aconteceu o disparo gera um suspense ao espectador impossibilitado de ver o que 

aconteceu. Fica no ar o mistério de quem realizou o disparo. Entretanto, ao dirigir-se para 

a porta do ônibus, o discurso imagético traz de volta o problema da invisibilidade social 

 

 
 

361 Discurso de Tia Julieta no documentário Ônibus 174.. 
362 (2002, 01:39:13). 
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representado pelos indumentos de cor branca que Sandro utilizava nesse momento 

(Figura 133). 

 
 

Figura 133: Sandro o invisível363
 

 

 
Esse discurso imagético está ligado à cena do cárcere gravada na forma de 

negativo. A ligação está na referência de que aqueles seres, estigmatizados pela 

invisibilidade, se tornam fantasmas que, de certa maneira, voltam para amedrontar o 

cidadão comum. Nessa comparação entre as cenas, Sandro se veste com a indumentária 

branca com a intenção de esconder a própria fisionomia e isso o leva novamente para o 

estigma da invisibilidade. Toda essa subjetividade corrobora o discurso do sociólogo Luís 

Eduardo, que aponta o descaso para as questões sociais não resolvidas como fonte de 

geração de novas tragédias. 

O mistério sobre o disparo prevalece nos discursos das reféns Luanna e Luciana: 

“Estava muita confusão na hora. Aí, então, não sabia se era tiro de policiais, se era tiro 

dele, se era de quem, sabe? Não dava pra saber”364, “Então eu senti toda aquela emoção 

que era o alívio de ter terminado isso, sem saber o que aconteceu, o que aconteceu até 

naquele momento ainda que foram os tiros” 365. Nesse momento, o discurso imagético 

começa a reprisar a mesma cena da saída de Sandro com a refém, em slow motion. Nesse 

sentido, a referência temporal é alterada para permitir que o espectador tenha uma leitura 

mais detalhada da cena. O recurso do slow motion também intensifica a dramaticidade da 

 

 

363 (2002, 01:40:19). 
364 Discurso de Luanna no documentário Ônibus 174.. 
365 Discurso de Luciana no documentário Ônibus 174. 
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cena, criando a sensação de que o tempo não passa e que todo aquele curto momento, em 

que aconteceu o disparo, durou uma eternidade. Além disso, expande o instante crítico da 

ação da personagem, aumentando a dramaticidade da cena. 

O estigma da invisibilidade se faz presente novamente na narrativa no momento 

em que Sandro resolve sair: “Na hora em que ele decidiu levar a Geisa pra fora, “Vamos 

dar um passeio lá fora”, ninguém estava falando com ele, nem policial. Ele simplesmente 

decidiu”366. O enunciado “ninguém estava falando com ele, nem policial” é uma 

demonstração, de certa forma irônica, de falta de atenção com uma pessoa que estava 

colocando os reféns em risco de morte. Essa situação também é clara no discurso da refém 

Luciana: “Eu tava falando no telefone quando eu dei por conta, ele já estava na porta, 

saindo”367. É uma representação de inexistência e insignificância que só termina quando 

Sandro resolveu agir. 

Durante a sequência da saída do sequestrador, uma construção com diversos 

discursos é apresentada pela maioria das personagens que participaram do documentário. 

São discursos argumentativos que criam uma dinâmica discursiva, visam apresentar 

diversos pontos de vistas sobre esse momento derradeiro do documentário. A formação 

dos discursos argumentativos foi editada desta forma: 

 
A saída do Sandro, naquele momento, não representava nenhuma 
vantagem tática para a polícia, pelo contrário, você nunca deve deixar 
uma situação que é estática, se tornar móvel. E aquele marginal, se 
continuasse a andar com a Geisa, pelo Jardim Botânico, ele poderia 

ser linchado. Ele poderia fazer mais reféns.368
 

 
Só que nós não esperávamos que ele saísse do ônibus. Isso era o 
improvável, porque vendo tantas armas em volta, há de se imaginar 

que uma tentativa de saída do ônibus poria em risco a vida dele.369
 

 

Nessa hora, cara, tinha uma dezena de fotógrafos baixado na minha 

frente.370
 

 
Quando ele saiu do ônibus com uma mulher nervosa, totalmente 
apavorada que sensibilizaria alguns policiais que estavam no local, 
vendo o desespero dela, ele sairia com ela colado na gravata, ia ganhar 

a rua e sair correndo e tentar a sorte.371
 

 

 

 
 

366 Discurso de Janaína no documentário Ônibus 174.. 
367 Discurso de Luciana no documentário Ônibus 174.. 
368 Discurso do ex-capitão Rodrigo Pimentel no documentário Ônibus 174.. 
369 Discurso do capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
370 Discurso do cinegrafista José Henrique no documentário Ônibus 174.. 
371 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174.. 
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Ele estava segurando a mina, mas a finalidade dele era sair. Ficar do 

lado de fora debatendo com polícia, que é isso? Tá maluco?372
 

 

Ele diz que vai matar quem estiver na frente dele. Que ele quer ir 

embora daqui.373
 

 
O que esses policias com os fuzis na mão o que que eles fariam. Será? 
Pra onde o Sandro iria? Será que eles iam fazer vários disparos? Será 

que haveria fogo cruzado? Será que mais mortes aconteceriam?374
 

 
Ele se entregaria estava todas as câmeras de televisão na frente, então 
ele tava se entregando. Quer dizer, ele ia ficar vivo. Quem ia matá-lo 
ali, na frente de todas as câmeras de televisão, na cabeça dele? 

Ninguém. 375
 

 

Essa formação com os discursos das personagens está sobreposta pelas imagens 

que mostram momentos antes do disparo. Até esse momento, o suspense do drama 

permanece pela exposição da cena slow motion e pelos discursos das personagens que 

revelam valores, dados e aspectos omitidos pelo discurso imagético, assim, os dois 

discursos completam o suspense narrativo que antecede o disparo. 

A cena do disparo, que tira a vida de Geisa, é mostrada por diversos ângulos e por 

diversas tomadas para evidenciar a fonte do disparo. A Figura 134 mostra exatamente o 

momento em que o soldado do Bope entra em cena para alvejar Sandro. A cena possui 

um som que é relacionado à trava da arma que foi desativada e também apresenta o som 

do tiro que acabou atingindo a cabeça de Geisa. A cena também foi composta com o 

discurso argumentativo do soldado anônimo: 

 
A atitude dele inicial foi fazer o quê? Aproveitar que o Sandro estava 

de costas pra ele pra fazer o disparo. Só que o ferrolho estava na 

retaguarda e ele partiu pra cima do Sandro e ele sabia que, se liberasse 

o ferrolho na sua partida, ele despertaria a atenção do Sandro de 

longe. E quando ele chegou aproximadamente ali a uns dois palmos da 

cabeça de Sandro, ele liberou o ferrolho da HK, mas infelizmente 

chamou a atenção do Sandro. Ele tinha um refém, um revólver com três 

tiros e o Marcelo partindo pra cima dele com uma arma apontada pra 

cara dele pra atirar nele. Qual seria a reação normal instintivo do ser 

humano? Se proteger com o refém e atirar no seu agressor, ainda que 

ele soubesse que poderia morrer na mão dos outros policiais.376
 

 

 

 

 

 
 

372 Discurso do adolescente infrator no documentário Ônibus 174.. 
373 Discurso do capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
374 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174.. 
375 Discurso do Professor da PUC. Gil Velho no documentário Ônibus 174.. 
376 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174.. 
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A sequência da cena que mostra a ação do disparo é constituída por diversas 

tomadas que criam um círculo repetitivo sobre a mesma ação. Essa repetição colabora 

para acentuar uma ligação emocional do espectador com a morte de Geisa. 

 
 

Figura 134: Sandro e Geisa opôs descerem do ônibus377
 

 

Todavia, em cima dessas tomadas, foi montada outra sequência com discursos 

argumentativos de algumas personagens: 

 
Pelo reflexo, se alguém atirasse nele, ele tava com o dedo no gatilho. 

Ele mataria a Geisa do mesmo jeito.378
 

 

E aquele desvio de cabeça que ele deu foi o bastante para o Marcelo 

errar os dois tiros.379
 

 

Naquele momento ali, a gente viu que faltava muita coisa. Parece que 

as coisas que a gente vinha pedindo, os equipamentos, os treinamentos, 

os cursos, tudo aquilo parece que naquele momento desabou.380
 

 
O que o Marcelo fez? Uma coisa que nós aprendemos em nossos 
cursos: iniciativa. Ele teve iniciativa. Só que infelizmente aquele dia 
era o dia da gente perder e ele errou aquele tiro em frações de 

segundos.381
 

 

Eu particularmente acho que foi o momento perfeito pra ação, só que 

ele errou o tiro.382
 

 
Pô, se eles estão ali, se eles estudaram pra isso, eles treinaram pra isso. 
Tudo bem que todo mundo erra. Mas errar com a vida de um ser 

humano, isso é grave. Muito grave.383
 

 

 
377 (2002, 01:43:20). 
378 Discurso da refém Janaína no documentário Ônibus 174.. 
379 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174.. 
380  Discurso do capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
381 Discurso do soldado anônimo no documentário Ônibus 174.. 
382 Discurso do Capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
383 Discurso de Maria Aparecida no documentário Ônibus 174.. 
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A polícia vem dando tiro e aplicou na mina. Mas se ele aplica num 
polícia e se ele ganha a liberdade, colega, podiam bater palma pra ele. 
Se ele mata dois ou três polícia ainda ganha a liberdade, os amigos ia 
bater palma pra ele, porque ele ia merecer legal. Mas não, ele foi no 

lado mais fraco.384
 

 
É o momento mais, mais caótico pra mim, por quê? Porque eu acredito 

cegamente que ele acertou o tiro, então eu parto pra cima do marginal 
tentando segurá-lo e puxá-lo pra mim. Por quê? Eu contava com 
espasmos do dedo no gatilho que acionariam e matariam a Geisa. 
Então, naquele momento, eu tinha partido pra cima dele pensando ele 
estar morto, ou, quase morto. Só que pra minha surpresa não ocorreu. 
Eu o puxei e ele não veio morto, estava vivo, o que me fez debruçar 
sobre ele e a Geisa pra tentar pegar a arma e evitar que ele fizesse 
outros disparos. Porque ele fez um disparo enquanto tava caindo com 
ela e os outros dois ele fez no chão. Quanto eu estou com a mão nele, 

ele dispara um tiro nela.385
 

 
O único policial ali, que naquele momento que o Sandro caía no chão, 
e o Sandro disparando contra a Geisa, foi o único que, com as suas 
próprias mãos, tentou tirar a arma da mão de Sandro e tentou fazer 
alguma coisa para salvar a vida da refém, o único que mereceu um voto 

de heroísmo foi o capitão Batista.386
 

 

Figura 135: Soldado atirando387 Figura 136: Geisa sendo atingida 

 

As tomadas dos disparos mostram que o tiro do soldado do Bope vai direto para a 

cabeça de Geisa, como mostram as Figuras 134, 135 e 136, e sustentam a construção 

dialógica para valorizar o ponto alto da tensão dramática. Porém, a Figura 138 possui uma 

subjetividade, em sua composição, que indica uma representação do último instante de 

vida de Geisa. O enquadramento começa com um plano conjunto que mostra Geisa caída 

ao chão com um grupo de soldados do Bope tentando socorrê-la. Porém, a cena ainda faz 

parte da sequência produzida em slow motion. Num determinado momento, existe um 

movimento em tilt down, que deixa a imagem ilegível. Esse tilt down foi realizado de 

forma  involuntária  pelo  cinegrafista  que,  simplesmente,  movimentou  a  câmera para 

 

 

384 Discurso do adolescente infrator. 
385  Discurso do capitão Batista. 
386 Discurso do soldado anônimo. 
387 (2002, 01:44:40). 
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realizar uma mudança de local. Na realidade, a imagem estava sendo captada em sua 

velocidade normal e não em slow motion. Esse movimento não seria aproveitado, em 

condições normais de edição, por não ter a imagem estabilizada. Na verdade, o 

movimento era uma grande tremida da câmera que só mostrava uma imagem confusa e 

marcada por focos de luzes localizados no ambiente. Todavia, quando essa sequência de 

imagem foi editada em slow motion, as marcas que aparecem nas luzes receberam um 

significado subjetivo em relação ao último instante de vida de Geisa. 

 
 

Figura 137: Geisa baleada388
 

 
 

O discurso imagético possui uma junção que une o slow motion com movimento 

o tilt down e, somado ao discurso do capitão Batista “Eu já sabia que ela tinha sido 

atingida porque eu vi ela sendo atingida. Pela posição em que os olhos dela estavam, já 

senti que era algo vital”389, criam a subjetividade de que a alma de Geisa está subindo 

para o céu (Figura 138). 

 

Figura 138: Imagem subjetiva390
 

 

388 (2002, 01:47:28). 
389 Discurso do capitão Batista no documentário Ônibus 174.. 
390 (2002, 01:48:49). 
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Após essa composição discursiva, as cenas saem do slow motion e voltam para a 

sua configuração normal. A câmera deixa de ter uma postura passiva e começa a 

movimentar-se em direção do local do disparo. Nesse momento, a câmera torna-se 

subjetiva e passa a representar o olhar do espectador dentro da cena. Após o disparo, a 

curiosidade do espectador é despertada em relação ao fato ocorrido, dessa forma, a câmera 

torna-se ativa e sai do seu lugar para buscar as respostas para satisfazer a curiosidade do 

espectador. A câmera tem a mesma atitude que as demais pessoas que se encontravam 

presentes acompanhando o sequestro e que, logo após o disparo, correram para ver o que 

realmente havia acontecido. Dessa forma, a câmera propicia um ponto de vista individual 

e participativo do espectador que, por meio da lente da câmera, tem a subjetividade de 

que também estava seguindo para o local. 

 
 

Figura 139: Multidão correndo 

 

 
A Figura 138 mostra o momento em que o cinegrafista corre em direção ao ônibus 

com a câmera apoiada no ombro, isto é, na mesma altura da cabeça e dos olhos, o que 

propicia um ponto de vista em um nível de altura parecido com o posicionamento da 

cabeça e dos olhos do espectador em pé. A câmera tem uma captação conhecida, no meio 

jornalístico, como câmera nervosa por não possuir uma estabilidade na imagem. A 

imagem é tremida e causa uma tensão devido à subjetividade da representação da 

movimentação do espectador, que tem a sensação de vivenciar o acontecimento. Nesse 

momento, a dramaticidade da narrativa ganha intensidade devido à discursividade 

imagética que cria um novo ponto de vista para o espectador. 

Durante as imagens com a câmera subjetiva, foi inserida uma composição com 

vários discursos expositivos que colocam algumas questões pessoais, caracterizadas por 
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enunciações, que apresentam, de forma objetiva, detalhes relacionados após o disparo que 

matou Geisa. 

 

Só foi o tempo de eu tirar a câmera do tripé e sair correndo que a 

multidão passou por cima pra tentar linchar o Sandro.391
 

 

Eles queriam vingança, eles queriam levar pra casa um pedacinho do 

Sandro, de repente, sabe? Como um suvenir.392
 

 

Eu sabia que, no momento que eu fosse correr, nenhum policial iria, 

naquele momento, me barrar.393
 

 
E aí, eu vi ela sendo segurada pelo bombeiro, por carro do corpo de 
bombeiros, pra ambulância, e vi ela que ela tinha uma mancha de 
sangue, e ela já estava com os olhos perdidos, né? Nunca vou esquecer 
isso. Eu pensei que ela não fosse morrer. Era meio como se eu tivesse 

mentido pra ela. Porque eu falei que ela não ia morrer.394
 

 
Foram pra cima do cara pra pegar mesmo. Tanto que dali chegou a 
rolar um empurra-empurra com a PM mesmo. Tanto que a população 
foi pra pegar o cara. Gritando pra matar: mata, mata, mata, mata, 

mata.395
 

 

O cara morreu aqui no Jardim Botânico na cara de todo mundo. 

Milhares de pessoas viram. O Brasil inteiro viu ele morrendo.396
 

 

Os policiais, eles achavam que o Sandro estava alvejado, com a 
quantidade de sangue que estava na cabeça de Sandro, eles julgavam 
que o Sandro tinha sido alvejado também. Isso pode ter levado os 
policiais a ter executado? Pode, com certeza pode! É, não coloco a mão 

no fogo.397
 

 

Nesse sentido, os discursos expositivos foram reforçados pela experiência dessas 

personagens que, de certa forma, se relacionaram com Sandro e que manifestam 

enunciados que evidenciam elementos que vão dar uma expectativa peculiar a toda a cena 

da morte de Geisa. 

Na sequência, Sandro é colocado em uma viatura da polícia onde é executado por 

asfixia por dois policiais. Todavia, a cena não mostra a execução devido à movimentação 

da viatura que sai em sentido a uma delegacia. A imagem é composta por um plano geral 

com um posicionamento plongée, que fornece um ângulo do alto da avenida na qual a 

 

391 Discurso do cinegrafista José Henrique no documentário Ônibus 174.. 
392 Discurso do ex-capitão Rodrigo Pimentel no documentário Ônibus 174.. 
393 Discurso do fotógrafo Fábio Aleixo no documentário Ônibus 174.. 
394 Discurso da refém Luanna no documentário Ônibus 174.. 
395 Discurso do cinegrafista José Henrique no documentário Ônibus 174.. 
396 Discurso do adolescente infrator no documentário Ônibus 174.. 
397 Discurso do ex-capitão Rodrigo Pimentel. 
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viatura circula. A imagem foi captada e transmitida por uma emissora televisiva no dia 

do sequestro e utilizada pelo cineasta para compor a narrativa do documentário. O 

discurso da cena possui, no lado esquerdo superior do enquadramento, a legenda “vivo” 

que, no discurso televisivo, sugere que a cena foi transmitida simultaneamente para o 

telespectador. Atualmente em uma transmissão televisiva, o termo “vivo” foi substituído 

por “ao vivo” e, geralmente, fica exposto no lado superior direito do enquadramento. 

Dessa forma, como mostra a Figura 140, o discurso imagético traz uma subjetividade para 

o termo “vivo” que indica que, naquele momento dentro da viatura, Sandro ainda se 

encontrava com vida enquanto era levado para a delegacia. É nesse momento que Sandro 

é asfixiado pelos policiais que o acompanhavam. Assim, a legenda “vivo” é um enunciado 

aderido à imagem para representar uma situação que não poderia ser vivenciada pelo 

espectador. 

 

 

 

Figura 140:Plano geral com a legenda vivo 

 

 
Dois discursos ajudaram a completar o sentido dessa cena, o primeiro é do ex- 

capitão Rodrigo Pimentel, que enuncia a necessidade do uso de uma técnica, utilizada 

pelos policiais, para acalmar o sequestrador que supostamente estaria agredindo os 

policiais: 

 

Conversando com alguns policiais eles dizem que o Sandro estava 

extremamente nervoso. E resistiu demais a ponto de estourar o para- 

brisa da viatura com os pés, ao ponto de morder os policiais, empurrar 
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os policiais, quebrar o braço do policial, aí foi necessário fazer um 

sufocamento pra desmaiá-lo.398
 

 
O segundo discurso é do capitão Batista que se omite em dar uma opinião: “Sobre 

a morte de Sandro eu não tenho opinião alguma e nem pretendo discorrer sobre isso”399. 

O discurso de Rodrigo Pimentel aponta para uma possível ação de Sandro e uma reação 

dos policiais em defesa própria. O fato ocorreu dentro da viatura, longe da ação das 

câmeras e das pessoas que acompanhavam o sequestro. Dessa forma, não havia 

testemunhas para narrarem o que realmente aconteceu dentro da viatura, o que aumenta 

o mistério sobre o que aconteceu. Por outro lado, o fato de o Capitão Batista não emitir 

opinião sobre o acontecimento revela uma espécie discurso corporativista para preservar 

a ação dos policiais que assassinaram Sandro. 

Na sequência da cena da viatura levando Sandro, a narrativa volta a atenção para 

os reféns que estavam dentro do ônibus. A sequência não possui depoimentos e o único 

som que aparece é o som ambiente. O discurso imagético possui cinco tomadas para a 

composição da cena que revela, para os policiais, que a refém Janaína não foi assassinada 

dentro do ônibus. O silêncio da cena descreve a sensação de alívio em relação à pressão 

desencadeada pelas horas em que passou como refém e pelo momento do disparo que 

simulou a sua morte. A cena começa com uma tomada do ônibus para identificar que a 

narrativa iria mostrar a situação das reféns (Figura 141). Em seguida, como mostra a 

Figura 142, a tomada destaca a imagem do manto com o qual Janaína foi coberta antes da 

simulação do assassinato, e as duas últimas tomadas mostram a refém sentada no banco 

sendo acalmada por uma jornalista (Figura 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398 Discurso do ex-capitão Rodrigo Pimentel. 
399 Discurso do capitão Batista. 
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Figura 140: Ônibus do lado de fora
400

 

 

 

Figura 141: Intrerior do ônibus401
 

 

 

Figura 142: Refém chorando402
 

 

 

 

 

400 (2002, 01:52:40). 
401 (2002, 01:52:42). 
402 (2002, 01:52:55). 
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A última tomada (Figura 144) apresenta a saída do ônibus do local do sequestro, 

anunciando, de certa forma, o final de todo o drama. Todavia, a saída do ônibus também 

sugere o fim do espetáculo transmitido, ao vivo, para todo o país. É o final de um drama 

como o apresentado na maioria das narrativas romanescas à qual grande parte da 

população assiste como entretenimento em formato de novela. A subjetividade da 

narrativa está no cartaz, localizado na janela traseira do ônibus (Figura 144), mostrando 

a propaganda da novela “O Cravo e a Rosa”, que destaca duas personagens, uma feminina 

e outra masculina, como protagonistas da novela. 

 
 

Figura 144: Propaganda no ônibus403
 

 
 

A curiosidade do cartaz está nas fotografias das personagens da novela 

molduradas como se fossem fotos que são colocadas em lápides para rememorar pessoas 

já falecidas. Nesse sentido, o cartaz propicia uma representação sobre as duas vítimas 

fatais do sequestro, isto é, Geisa e Sandro. Outros dois fatores que fazem parte 

composição dessa imagem, são o anúncio do disque denúncia e do número do itinerário 

do ônibus que, somados com o cartaz da novela, geram um painel sobre a história do 

sequestro. Nesse sentido, o cartaz representa as duas personagens que morreram; o 

número 174, o ônibus; e o Disque Denúncia, a ação da polícia. Esses três elementos 

composicionais também são somados ao movimento da saída do ônibus, do local do 

sequestro, representado que o drama chegou ao seu final. 

Os momentos finais do documentário são compostos por duas cenas e por uma 

montagem com vários discursos, que envolve a maioria das personagens, que opinam 

sobre a morte de Sandro. O interessante é que essa montagem de discursos não argumenta 

sobre o sequestro nem sobre a vítima Geisa, isto é, todos os enunciados desses discursos 

 

403 (2002, 01:53:01). 
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referem-se ao assassinato de Sandro pelos policiais que o colocaram dentro da viatura: 

Sandro é visto como a principal vítima e como o protagonista do documentário. Dessa 

forma, o ponto de vista do documentarista é sustentado por meio de uma discursividade 

que sugere, ao espectador, que Sandro é uma vítima dos problemas sociais que o tornaram 

um ser marginalizado e, de certa forma, um ser invisível perante aos olhos dos cidadãos 

e do governo. 

 
O pessoal que estava ali, estava querendo ver um espetáculo. E o 
espetáculo dizia o seguinte: que o final seria a morte do bandido. Isso 

é coisa comum em nossa sociedade.404
 

 

A polícia simplesmente matou ele asfixiado, sufocado.405
 

 
Acima ou antes de ser policial, o cara é um ser humano que podia estar 
ali assistindo, sabe! Então ele contém nele todos os sentimentos de 
ódio, de raiva que também contém, também está contido nas outras 

pessoas impotentes, né? Só que ele é potente.406
 

 
Isso ai é normal deles. Covardia é tudo com eles mesmo. O forte deles 
é isso: covardia. Pra você ver, né?, pegaram vivo, levaram e mataram, 
tá entendendo? Você vê, ele gosta disso, se pudesse, todos eles que 
pegassem, eles matavam, tá entendendo? Mas como a maioria das 

vezes tem gente olhando, eles não matam.407
 

 

Foi a polícia que, que matou lá os colegas de Sandro, na Candelária, 
e a polícia completou o trabalho. É como se as duas pontas da história 
se fechassem. À polícia cabe o trabalho sujo que a sociedade não quer 
ver. Mas que em algum lugar obscuro dos seus, deseja que se realize. 
Que se anulem os Sandros. Que os Sandros desapareçam das nossas 

vistas. Nós não queremos ver essa realidade, não podemos suportar 
essa realidade. Então a invisibilidade é afinal reconquistada pela 
produção policial da invisibilidade, através da anulação que a morte 

gera.408
 

 
Eles mataram porque estão acostumados a matar e sabem que não vai 
dar em nada. Por que que é que vai defender um Sandro? Quem vai? 

Quem vai defender um Sandro? Ninguém!409
 

 
Eu acho que de uma certa maneira eu consegui perdoar o Sandro pelo 
que aconteceu. Só que é fácil dizer hoje porque o Sandro não está aqui, 

pra dizer isso na cara dele: Ah, eu te perdoo.410
 

 

 

 
 

404 Discurso do professor da PUC Gil Velho. 
405 Discurso da refém Janaína. 
406 Discurso da refém Luanna. 
407 Discurso do adolescente infrator. 
408 Discurso do sociólogo Luiz Eduardo Soares 
409 Discurso da assistente social Yvonne. 
410 Discurso da refém Janaína. 
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Perdoar, perdoo pelo que fez conosco, mas por ele ter atirado na Geisa, 

eu não perdoo.411
 

 
Essa discursividade não possui discursos dos policiais que fizeram parte do 

documentário, o que de certa forma, ajuda para a criação de um discurso solidário em 

relação a Sandro, que se torna uma vítima da polícia. Todavia, a discursividade usa como 

ferramenta de apoio certa característica sobre a síndrome de Estocolmo mencionada no 

documentário pelo ex-capitão Rodrigo Pimentel. Nesse caso, as personagens aparentam 

demonstrar um sentimento de afeição pelo sequestrador que colocou diversos reféns, por 

um longo tempo, em situações de intimidação e de risco de morte. Dessa maneira, mais 

uma vez, o ponto de vista do documentarista é reforçado por meio da discursividade das 

personagens. 

As duas cenas que finalizam o documentário mostram os enterros de Geisa e de 

Sandro. A primeira cena está relacionada ao sepultamento de Geisa e é composta por três 

tomadas. A tomada número um é constituída por um plano conjunto que mostra o caixão 

fúnebre sendo retirado da viatura funerária. Diversas pessoas ajudam na remoção do 

caixão que possui uma coroa de flores na parte superior. Na próxima tomada, vê-se o 

caixão sendo sepultado e, na última tomada, a imagem mostra um plano geral composto 

por centenas de pessoas que acompanharam o sepultamento. Acompanhando a cena, o 

discurso de Maria Aparecida traz enunciações a respeito de Geisa: 

 

A Geisa ela tinha 20 anos. Ela tinha uma vida toda pela frente. 
Ninguém pensou nisso. A gente tava na nossa vidinha simples, comum 
como a gente vivia. A gente tava na nossa vida quietinha em nosso 
canto. Feliz. Planejando várias coisas, pra depois acabar numa poça 

de sangue. Quer dizer, hoje em dia, a gente não pode ter mais confiança 
de sair pra algum lugar, você não sabe se vai voltar. Ela saiu pra fazer 
alguma coisa, acabou o quê?, morrendo no caminho! No meio do 

caminho!412
 

 

Por outro lado, a cena que mostra o enterro de Sandro possui cinco tomadas, isto 

é, duas a mais que o enterro de Geisa. A sequência da cena aponta, como primeira tomada, 

o caixão sendo levado por um profissional do cemitério, não existiam acompanhantes e a 

única pessoa que compareceu foi Dona Elza, a mãe adotiva, que compõe a segunda 

tomada. Dona Elza carrega um ramo de flores e é perseguida por alguns repórteres. 

 

 

411 Discurso da refém Luciana. 
412 Discurso de Maria Aparecida. 
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Novamente, na terceira tomada, aparece um plano geral que mostra o funcionário do 

cemitério levando o caixão na companhia de Dona Elza. Novamente, destaca-se a 

ausência de pessoas, que pode ser justificada pelo discurso da Tia Julieta: “Eu, doida pra 

eu ir lá eu estava, pra enterra o meu sobrinho eu estava. Você imagina eu sendo assim: 

sou tia do Sandro, eles iam me perturbar na minha casa, iam me perturbar no meu 

trabalho. Iam ficar repórter, não queria aparecer” 413. O discurso de Tia Julieta traz a 

percepção de que Sandro voltou novamente para o abandono e, consequentemente, para 

a invisibilidade social que sempre fez parte de sua vida. Nessa conjuntura, a invisibilidade 

chega ao seu ponto extremo como expôs o sociólogo Luiz Eduardo Soares: “Então a 

invisibilidade é afinal reconquistada pela produção policial da invisibilidade, através da 

anulação que a morte gera”. A morte de Sandro não foi registrada pelos cinegrafistas, não 

existem imagens ou qualquer outro tipo de registro que apontem como o fato ocorreu, 

dessa forma, a morte de Sandro também aconteceu na invisibilidade, longe dos olhos da 

sociedade. 

A próxima tomada destaca o sepultamento de Sandro, quando Dona Elza joga 

algumas flores no caixão. Sobrepondo a imagem aparece o discurso de Dona Elza 

recordando: “Eu botei uma blusa em cima dele, uma blusa branca. Aí eu falei pra ele: ‘O 

seu sonho não era esse. O seu sonho era trabalhar e construir uma família, mas só que 

você seguiu pelo caminho errado. Nesse caminho que pegou você. Mas Jesus perdoa. Vai 

com Deus e descanse em paz’”414. 

Sandro saiu dos holofotes da visibilidade temporária que havia conquistado 

durante o sequestro e volta para a invisibilidade total, só que, desta vez, para sempre. A 

última imagem mostra o caixão de Sandro sendo enterrado e, com o uso do efeito fade 

out415, a imagem fica totalmente escura dando um ponto final em sua história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413 Discurso da Tia Julieta. 
414 Discurso de Dona Elza. 
415 Fade out: Efeito que faz a imagem ficar totalmente escura. 
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Figura 145: Caracteres 

 

 

 
 

Figura 146: Caracteres 

 

 
Logo em seguida, surgem legendas, figuras 145 e 146, que completam o 

documentário dando um parecer sobre as mortes de Geisa e Sandro e, também sobre os 

destinos dos policiais que supostamente haviam assassinado Sandro. O fundo com a cor 

preta simboliza a morte e tristeza em nossa sociedade, mas também pode trazer um 

sentido de mistério sobre como a ocorrência foi conduzida após as duas mortes. Geisa 

recebeu um tiro no rosto disparado por um policial (anexo 4) e Sandro foi morto asfixiado 

dentro de uma viatura policial, todos os policiais envolvidos com as mortes foram 

absolvidos por júri popular. Com essa montagem com o fundo de cor preta, juntamente 

com as legendas e com a música lenta com acordes de violinos, o cineasta criou um 

enunciado, por meio da intertextualidade, que traz um sentido de tristeza em relação a 
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diversas incoerências sociais que ainda assolam nossa sociedade. Geralmente quando um 

filme termina, aparecem os créditos finais que são caracteres que apresentam o nome de 

toda a equipe de produção que participou da produção. Porém, no documentário Ônibus 

174 os créditos finais aparecem sem o acompanhamento de música, esse tipo de 

montagem é muito utilizado no final de telejornais para enunciar o respeito pela morte de 

alguma pessoa, no dia daquela edição, que possui uma determinada importância social. 

É muito parecido com o minuto de silêncio que acontece antes do início de uma partida 

de futebol e, esse mesmo enunciado, é demonstrado no final do documentário em respeito 

às mortes de Geisa e de Sandro. 
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5 Considerações finais 

 

 

A articulação da narrativa do documentário Ônibus 174 apresenta uma complexa 

formação discursiva ancorada na linguagem audiovisual para uma composição de 

concepções que levam o espectador a refletir sobre as possíveis causas motivacionais de 

uma tragédia que ocorreu em nosso país. Esse documentário é resultado de um processo 

de pesquisa estruturado em análises imagéticas oriundas de fontes como imagens de 

arquivos de emissoras televisivas, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e de 

imagens amadoras que foram cedidas ao cineasta. Algumas imagens foram produzidas 

pela equipe de José Padilha, mas essas somente envolvem situações ocorridas após o 

sequestro. O grande desafio do cineasta foi a transposição dessas imagens televisivas para 

o discurso do gênero documentário de forma que elas sustentassem os seus argumentos 

sobre as diversas críticas sociais as quais mediam toda a narrativa do documentário. 

Algumas imagens apresentadas não possuíam o movimento pró-fílmico por serem 

fotografias e que serviram para compor a discursividade biográfica de Sandro Rosa do 

Nascimento. Dessa forma, as fotografias mostraram registros de situações que ocorreram 

na vida de Sandro e, como o capitulo 2.1 dessa tese justifica, serviram como fontes que 

trouxeram a memória uma representação de sua infância em um passado ocorrido antes 

do incidente do sequestro. Essas fotografias aguçam a imaginação do espectador por 

transmitirem enunciados que levam o espectador a criar representações mentais 

relacionadas à uma situação de vida miserável. Esse discurso não verbal provoca uma 

resposta do espectador por meio de um discurso responsivo que se manifesta por meio de 

pensamentos que se estruturam e formam novos enunciados. Nesse caso, a fotografia é 

uma imagem dentro de outra imagem, isto é, uma imagem dentro do documentário que 

enuncia significados ligados ao ponto de vista do cineasta. A imagem sem movimento 

está relacionada com a história da invenção do cinema que tem o movimento da imagem 

ordenado por uma série de fotografias que, passadas por uma velocidade de vinte e quatro 

fotos por segundo, criam a impressão do movimento. Por outro lado, a fotografia usada 

dentro de um documentário tem um discurso documental e serve como testemunha de um 

fato ocorrido em uma determinada época. Dessa forma, o cineasta José Padilha usou o 

discurso da fotografia para enunciar situações do passado de Sandro, isto é, usou a 

intertextualidade para a construção desse discurso. 

Ao construir a narrativa do documentário Ônibus 174 o cinegrafista utilizou 

diversas vozes como fontes para dar veracidade ao conteúdo da narrativa. A maioria 
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dessas vozes aparece como depoimentos de testemunhas, de especialistas e pessoas que 

conviveram com Sandro. As testemunhas são consideradas como fontes diretas e são as 

que estavam presentes na ação do sequestro e, nesse caso, são compostas pelas vítimas, 

policiais e jornalistas que se apresentam no documentário articulando um discurso na 

primeira pessoa. Esses discursos permitem que o espectador tenha acesso ao discurso não- 

verbal por meio da expressividade corporal e, principalmente, a facial. Dessa forma, o 

medo, a tristeza, a felicidade, a confiança e a ironia acrescentam conteúdo ao ato 

discursivo da personagem que são interpretados, pelo espectador, como enunciados que 

se comprometem em apontar valores ligados a verdade ou a mentira. 

No capítulo 3.1 desta tese, foram apresentados os principais discursos das 

personagens que compuseram a narrativa do documentário e, em sua maioria, os discursos 

foram proferidos de forma testemunhal, devido a um relacionamento direto com o caso 

do sequestro, ou por meio de um relacionamento vivencial com o sequestrador. São 

personagens secundárias que possuem uma posição discursiva relevante dentro da 

narrativa por apresentarem discursos com uma visão própria sobre o acontecimento. Os 

depoimentos dos reféns apresentam a vivência de uma situação que foge ao comum e ao 

próprio cotidiano, porém, são personagens reais que constroem seus discursos baseados 

em retalhos guardados na memória. 

Basicamente, cada refém passou por uma situação diferenciada durante o 

sequestro e, em consequência disso, colaborou para disseminação de discursos 

diferenciados que se articulam e propiciam condições para formação discursiva que ajuda 

a estruturar a representação da realidade a qual o documentário se propõe. Esses discursos 

expõem enunciados que também projetam a identidade de cada personagem e até a sua 

condição social. Em vista da importância desses discursos, o cineasta destacou essas 

personagens em um enquadramento em primeiro plano e com o fundo marcado pelo fundo 

preto. Dessa forma, as personagens são evidenciadas e a atenção do espectador não tem 

como fugir da fonte principal de informação. 

Os policiais que vivenciaram o sequestro apresentam discursos corporativistas e 

críticos que apontam para pontos de vistas diferenciados. No discurso corporativista, 

existe a defesa da ação da ação policial em determinados momentos do sequestro, o cerco 

realizado ao redor do ônibus é exposto como uma ação que foi realizada de forma correta 

e precisa. Outra questão relacionada ao discurso corporativista está vinculada ao 

momento em que um policial investe contra Sandro e efetua um disparo atinge Geísa, nos 

discursos, a investida é tida como correta e vista como uma atitude de quem tem iniciativa 
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que, conforme o discurso do Soldado Anônimo, é uma das qualidades que se aprende nos 

cursos realizados pelo BOPE. Por outro lado, existe o questionamento da não realização 

do tiro letal que poderia ter posto um fim na vida de Sandro e, em consequência, o fim do 

sequestro. Esta questão, da não realização do disparo, é tida como um consenso que 

permitiu o prolongamento da situação do sequestro e do seu final trágico, assim, 

evidencia-se que o discurso crítico dos policiais enuncia uma ponderação sobre o 

impedimento do disparo e em cima da pessoa que o proibiu. Todavia, o que não se enuncia 

no documentário é por que houve o disparo se as ordens eram contrárias a esse tipo de 

ação. 

Os jornalistas ocupam um papel diferenciado da profissão dentro do 

documentário, ao invés de aparecerem realizando a cobertura do sequestro e se utilizando 

de um discurso referencial, eles entram em cena como testemunhas do caso do sequestro. 

Todavia, os enunciados de alguns jornalistas apresentam características do discurso de 

uma reportagem telejornalística que, após a fala em off do repórter, abre espaço para o 

discurso de um determinado entrevistado. Entretanto, a presença da imprensa durante o 

sequestro foi criticada por determinadas personagens que a enunciaram, em seus 

discursos, como a força motivadora que fez Sandro se manter convicto de que não sairia 

morto diante aquela situação, pois, estaria protegido por causa das câmeras que 

registravam tudo o que acontecia. 

Os discursos dos meninos moradores com os discursos da mãe adotiva e da tia 

Julieta ajudaram a traçar o perfil biográfico de Sandro. São personagens secundários que 

sustentam momentos diferenciados da vida de Sandro por meio de um dialogismo 

heterogêneo que se constitui por meio relatos de diferentes épocas e por meio de discursos 

apresentados por boletins de ocorrências, fotografias, laudos psicológicos e jornal 

impresso. Assim, a formação discursiva da biografia de Sandro é dialógica por estar 

relacionada ao desafio de se reconstruir a vida de Sandro por meio de elementos verbais 

e não-verbais. 

O discurso analítico no documentário é apresentado por representantes da área 

social, policial e por uma personagem que vive na marginalidade do crime. Todas essas 

personagens não fizeram parte da história do sequestro e atuam como fontes discursivas 

especializadas na constituição de pareceres que buscam esclarecer todo o dilema do 

sequestro e, consequentemente, alinhavar o ponto de vista do cineasta em relação as 

diversas mazelas sociais existentes em nosso país. Os discursos dessas personagens 

levam o espectador a um conjunto de ideias baseadas em experiências acadêmicas e por 
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princípios extraídos de experiências vivenciadas no dia-a-dia. Dessa forma, os discursos 

proferidos pelas personagens trazem sinais enunciativos com projeções argumentativas, 

explicativas e descritivas para a composição da narrativa do documentário. As 

personagens são vozes diversas que se integram por meio do saber cientifico, da vivência 

pessoal e do conhecimento de mundo, para a construção do discurso do documentário. 

Assim, somando o discurso das personagens com o discurso audiovisual, o 

cineasta construiu um diálogo direto com o espectador para abordar uma discussão 

ideológica e social alinhavada pelo próprio ponto de vista de José Padilha. 

Dessa forma, documentário Ônibus 174 possui uma composição estrutural 

dividida por duas histórias que caminham juntas para a construção da narrativa. A 

primeira está relacionada com a história do sequestro e, a segunda, com a biografia de 

Sandro. São dois discursos que interagem e que caminham juntos na composição da 

narrativa e cada um é apresentado de forma distinta. O discurso do sequestro possui uma 

narrativa que segue a cronologia dos fatos e o discurso biográfico segue uma linha não- 

cronológica. A primeira tem um fio condutor que impõe o desafio de Sandro deixar o 

ônibus. No filme Indiana Jones e os Caçadores da arca perdida, o desafio do ator Herrison 

Ford, que interpretava o protagonista do filme, era o de encontrar a arca perdida, porém, 

até chegar ao seu objetivo teve que enfrentar diversos contratempos. No documentário de 

José Padilha, o desafio de Sandro está relacionado em encontrar algum meio que lhe 

permitisse fugir de dentro do ônibus e conquistar a liberdade. O segundo foi condutor está 

ligado ao possível motivo que levou Sandro à marginalidade social, isto é, presenciar o 

assassinato da mãe. Nesse sentido, desvendar todo o fato da morte da mãe não traria muito 

impacto logo no início do documentário, a técnica foi montar a biografia em uma ordem 

inversa para criar um suspense em relação ao que poderia ter levado Sandro a uma vida 

de crimes. Esse tipo de montagem é conhecido, no discurso audiovisual, como montagem 

invertida. A história do sequestro é pontuada, em determinados momento, por flashbacks 

sobre a vida de Sandro. Os dois discursos criam a intertextualidade por um sobrepor o 

outro e, consequentemente, criar o discurso final do documentário. Assim, o 

documentário é composto por uma narrativa progressiva, que destaca os objetivos de 

Sandro, e uma narrativa regressiva que destaca a biografia. 

O documentário Ônibus 174 apresenta uma estrutura dividida em três atos para a 

construção da narrativa. Cada ato possui uma função discursiva dentro da narrativa e se 

relaciona como uma enunciação com os demais atos. Dentro dessa composição, o 

espectador  não  se  desvencilha  e  nem  se  distancia  da  ação  dramática  proposta   no 
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documentário, pois, essa organização permite um equilíbrio discursivo para a que história 

não se enfraqueça ou se desvie de seus objetivos. A segmentação em atos estabelece uma 

estrutura discursiva que vincula o dialogismo entre personagens, diretor e audiovisual. 

Assim, verifica-se que a construção da narrativa foi composta por várias 

formações discursivas que visam trazer um ponto de vista crítico sobre determinadas 

mazelas sociais, sobre os comportamentos das autoridades e da sociedade mediante a tais 

mazelas. Sandro não é uma personagem marginalizada criada em cima de um roteiro e, 

sim, uma pessoa que, devido a certas circunstâncias, foi levado para a vida da crime. 

Dessa forma, o documentarista a procurou trazer referências especializadas para compor 

uma argumentação mais contextualizada sobre o caso do sequestro e sobre Sandro. A 

formação discursiva está ancorada no discurso da invisibilidade social e, em um segundo 

plano, com uma formação discursiva que aborda os discursos críticos sobre a mídia, o 

problema carcerário e o despreparo da polícia em relação a determinados acontecimentos. 

Para analisar o discurso audiovisual do documentário foi necessário a realização 

de uma decupagem416 para compreender e, posteriormente, entender a composição das 

discursividades imagética e sonora como fontes de produção de sentido e conteúdo. Nesse 

contexto, os métodos enunciados na Análise de discurso, ofereceram o material 

apropriado para a reflexão e interpretação do conteúdo do documentário e como esse foi 

constituído de forma objetiva e subjetiva. 

O discurso audiovisual estimula a sensibilidade e a intelectualidade do espectador 

por meio dos sentidos da visão e audição. Dessa forma, o discurso do documentário 

provoca uma interação na qual a imagem proporciona uma leitura da totalidade da cena 

e, o áudio, proporciona uma leitura sobre o clima da cena. A objetividade está relacionada 

a uma formação discursiva na qual a imagem e o som se complementam para transmitir 

um enunciado de forma nítida e direta como acontece na composição da maioria das cenas 

que envolvem a história do sequestro dentro do documentário. Esse tipo de discurso 

enuncia um referencial que procura relatar e expor um determinado acontecimento de 

forma descritiva para a construção da representação da realidade a qual o discurso do 

documentário se propõe. Por outro lado, o documentário também possui cenas compostas 

com subjetividades que possuem uma discursividade interiorizada enunciar o ponto de 

vista do cineasta. A partir de então, a composição discursiva das cenas que possui 

subjetividade é composta por dois discursos que se mesclam e geram pontos de reflexões 

 
 

416 Termo de origem francesa découpage. Significa decompor todo o material filmado para análise. 
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sobre determinados temas que o documentário aborda. Assim, dentro de um determinado 

discurso existe outro discurso de forma implícita o que gera a interdiscursividade por 

apresentar um grupo de ideias que manifestam significados que representam a realidade 

existente em um determinado grupo social, no caso, a população da cidade do Rio de 

Janeiro. Na abertura do documentário Ônibus 174, a cena inicial mostra uma comunidade 

de pessoas que vivem em uma situação socioeconômica precária, a imagem aérea dessa 

comunidade, como mostra a figura 57, revela construções precárias aglomeradas na 

encosta de um morro e que, nesse tipo de local, vive uma grande parcela da população 

dessa cidade, justamente pela grande quantidade de moradias que aparecem na imagem. 

Na sequência da cena, aparecem construções nas quais habitam uma parte da população 

que possui um poder aquisitivo privilegiado por se verificar o porte requintado das 

moradias. Essa sequência apresenta um discurso descritivo que explicita duas situações 

socioeconômicas diferentes e existentes na cidade do Rio de Janeiro. Todavia, existe um 

discurso subjetivo implícito que caminha em paralelo dentro dessa cena introdutória. 

Primeiramente, as cenas das duas comunidades não possuem um discurso, de certa forma, 

direta com a história do sequestro, só se percebe alguma ligação discursiva quando 

determinadas personagens se apresentam, também de forma implícita, por meio de uma 

narração em OFF. Boa parte desse discurso introdutório tem uma formação discursiva 

que se refere basicamente a uma realidade vivenciada por determinadas pessoas. Até esse 

momento, os discursos dessas personagens não enunciam nenhuma referência sobre o 

sequestro e, sim, sobre alusão sobre menores que moram nas ruas e sobre suas 

experiências pessoais. A ligação com o sequestro fica evidente quando aparece o discurso 

do jornalista Antônio Werneck enunciando a existência do sequestro. 

A cena introdutória foi constituída por um plano-sequência que tem, nesse caso, 

um discurso subjetivo por representar o olhar do espectador acompanhando a história que 

será apresentada. Todavia, por ser um plano-sequência constituído por um plano geral, a 

sua dimensão espacial traz a significação de que o espectador terá que assistir o 

documentário com um olhar mais abrangente sobre o caso. Ainda nessa introdução, o 

plano-sequência do discurso audiovisual apresenta um enunciado que aponta para 

desigualdade social como um elemento desestrutural da família e, consequentemente, 

como um meio que leva algumas crianças e adolescentes a viverem na rua e para vida do 

crime. No conceito teórico da Análise de discurso, a subjetividade da cena introdutória 

possui uma formação discursiva baseada na interdiscursividade em que um discurso 

transpõe o outro para a produção do sentido e, ao mesmo tempo, enuncia argumentações 
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que vão persuadir o espectador a refletir sobre as ideologias enunciadas no discurso 

implícito do cineasta. A construção discursiva do documentário Ônibus 174 tem a 

subjetividade como elo de interação entre intencionalidade do cineasta, em apontar 

determinados problemas social, com a situação especifica do sequestro abordada no 

documentário. O discurso subjetivo no documentário é a amparado pelo discurso 

analítico apresentado pelas personagens especialistas que enunciam argumentos por meio 

de códigos de valores relativos a cada qualificação. Assim, reforça-se a formação 

discursiva por meio da interdiscursividade. 

A crítica sobre a ação da imprensa também é demonstrada por dum discurso 

subjetivo composto pela interdiscusividade entre os discursos de determinadas 

personagens com o discurso audiovisual constituído por uma composição formada por 

um plano-sequência e um plano Plongée como mostra a figura 77. O discurso subjetivo 

representa a superioridade de Sandro mediante a imprensa televisiva, o ângulo da câmera 

coloca as antenas das emissoras em uma posição inferior ao olhar de Sandro representado 

por uma câmera subjetiva. 

A invisibilidade social que é muito debatida no discurso do sociólogo Luís 

Eduardo é apresentada, em dois momentos distintos no documentário, de forma subjetiva 

quando se apresenta um local repleto de presos aglutinados em um pequeno espaço 

carcerário. Toda a cena foi gravada em formato de negativo fotográfico o que dificulta a 

identificação dos detentos e os transformam em personagens fantasmagóricos que vivem 

escondidos dentro de um submundo, como mostram as figuras 122, 123 e 124. O próprio 

formato em que a cena foi gravada, traz uma subjetividade negativa em relação às pessoas 

com o convívio social. As personagens e o local foram, de certa forma, mascarados e suas 

identidades trocadas, dessa forma, a teoria da Análise de discurso classifica esse tipo de 

composição discursiva como carnavalização por modificar o estado natural daquelas 

personagens e do local. Diferenciando daquilo que eles são e criando uma identidade 

diferenciada pelo uso da máscara, no caso a imagem em negativo, para criar uma 

conscientização de que os “fantasmas invisíveis” poderão sair e ganhar um momento de 

fama – como apresenta o discurso do sociólogo – e perder invisibilidade perante a uma 

situação de criminalidade. Todavia, esse conceito de carnavalização também é 

apresentado no final do documentário, figura 133, quando Sandro resolve sair do ônibus. 

Ele aparece totalmente mascarado com indumentos de cor branca trazendo novamente o 

discurso da invisibilidade proferido pelo sociólogo. Para o documentarista José Padilha, 

Sandro sempre foi uma pessoa invisível perante a sociedade e essa premissa é justificada 
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por meio dos discursos técnicos apresentados em boletins de ocorrências, laudos de 

assistentes sociais e de psicólogos. Em todos esses discursos, o nome de Sandro aparece 

grafado de uma forma diferente, em determinado momento, o nome completo é 

apresentado, em outros, o nome aparece pela metade ou, simplesmente é tratado somente 

como Sandro. 

O discurso da mãe adotiva, Dona Elza, possui uma formação discursiva com 

insertes de subjetividade por meio de imagens que, aparentemente, procuram dar uma 

visão sobre a sua moradia. Porém, esses insertes imagéticos enunciam, numa primeira 

instância, contradizem com os possíveis sonhos e projetos de vida que, tanto ela como 

Sandro, desejavam. Nesse sentido, o discurso de Dona Elza possui características utópicas 

por se direcionar por um desejo futurista. Todavia, os insertes imagéticos mostram um 

discurso mais realistas ao introduzir a imagem de uma bíblia, que pode significar, uma 

mudança drástica para o lado do bem. Outro elemento que aparece é um cofrinho nas 

mãos de Dona Elza e, em outra situação, em uma estante junto com a bíblia, o que pode 

ter um significante relacionado ao trabalho, o que aparenta ser uma das qualidades de 

Dona Elza, todavia, quando o cofre aparece com a bíblia, o significante pode estar 

atrelado que Sandro deveria se tornar uma pessoa correta, perante aos olhos da sociedade 

e de Deus, e procurar um trabalho honesto que o tirasse da vida do crime. Dona Elza ainda 

enuncia que Sandro prometia se tornar uma pessoa famosa e que apareceria na televisão 

devido a sua fama. Porém, o inserte mostra a imagem de um aparelho televisor desligado, 

sem imagem, sem vida. E para finalizar essa composição discursiva, no momento que a 

mãe adotiva está apresentando o quarto onde Sandro dormia, um inserte feito pela janela, 

mostra um ônibus passando pela rua. Mais uma vez, a composição discursiva está ligada 

diretamente a interdiscursividade que cria um discurso composto por determinados 

enunciados de oposição, que visam enunciar uma previsão do fim da vida de Sandro. O 

relacionamento discursivo com o final do documentário está relacionado com a morte de 

Sandro diante das câmeras televisivas que transmitiam o sequestro para milhões de 

televisores em todo o país, na casa de Dona Elza, o televisor está desligado representado 

falta de vida. O televisor desligado também representa, de forma negativa, a fama de 

Sandro. E por fim, o ônibus que é mostrado passando do lado de fora da janela, o inserte 

imagético apresenta um discurso que faz uma menção ao ônibus do sequestro. 

Usando a teoria de Bill Nicholls apresentada no capítulo 2.4.1 desta tese, o 

documentário Ônibus 174 se encaixa em dois modos proposto pelo autor. O primeiro é a 

linha expositiva por ter uma estrutura baseada na argumentação e por meio de uma 
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construção discursiva baseada em depoimentos nas quais o discurso audiovisual atua 

como complemento. A segunda linha é a abservativa quando o discurso audiovisual conta 

a história do sequestro por meio das câmeras televisivas que, naquele momento do 

sequestro, captam as imagens de forma passiva, isto é, as câmeras acompanham as ações 

de Sandro. 

Apesar do tema central tratar de um sequestro, o documentário Ônibus 174 é 

composto por uma formação discursiva crítica sobre diversos problemas sociais 

existentes em nosso país. Toda essa formação discursiva é formada por uma grande gama 

de discursos que se entrelaçam e se relacionam para a construção de uma representação 

da realidade da história do sequestro e, de outra representação das possíveis causas que 

levaram Sandro Rosa do Nascimento a uma vida de crimes. O discurso narrativo tem uma 

particularidade em enunciar o sequestrador também como vítima, porém, como vítima de 

uma sociedade excludente e de um sistema sociopolítico falho que muito pouco faz em 

benefício das pessoas que vivem as margens da sociedade. Em seu documentário, José 

Padilha concedeu espaço para as vozes dessas pessoas invisíveis, aos olhos da sociedade, 

enunciarem para construir um possível diálogo com a sociedade. 

A interpretação da formação discursiva do documentário não está somente 

relacionada às falas das personagens. Essa interpretação também tem bases na estrutura 

dialógica formada pelos discursos imagéticos e sonoros da linguagem audiovisual que, se 

unem no processo da construção do sentido. Essa premissa é um dos fundamentos da 

Análise de Discurso que atuou como a principal ferramenta para a interpretação do 

discurso do documentário de José Padilha. 

Embora o documentário dê a voz para diversas personagens e ter uma composição 

interdiscursiva, o documentário tem a sua construção polifônica agregada a voz do 

documentarista José Padilha. O documentário é um produto autoral e possui a visão do 

cineasta sobre o tema. Apresar de ter uma característica polifônica, as vozes das 

personagens foram editadas e organizadas segundo critérios estabelecidos por Padilha. O 

discurso audiovisual também passou pelo mesmo processo de edição que selecionou, no 

meio de 70 horas de imagens, as que iriam compor a narrativa do documentário. Dessa 

forma, o processo de edição causa um discernimento para uma composição discursiva 

monofônica devido ao processo de seleção e a sua ideologia defendida pelo seu ponto de 

vista. Nesse sentido, o discurso do documentarista é predominante e é reforçado pelos 

discursos dos especialistas, principalmente, o discurso do sociólogo Luís Eduardo Soares. 
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Assim, esta tese defende o conceito que os elementos discursivos que compõe a 

narrativa do documentário Ônibus 174, estão vinculados a um discurso dominante 

organizado por meio de percepções atribuídas a enunciações posicionadas pelo ponto de 

vista do documentarista José Padilha. Enunciações que também são colocadas sutilmente 

por meio das subjetividades em forma de áudio, imagens, discursos e até por meio de uma 

tela de encerramento (Figura 146) que possui um enunciado, em forma de caracteres, 

constituído por um advérbio de tempo que assegura toda a discursividade monofônica do 

documentário. A tela com os caracteres possui um fundo de cor preta, o que pode 

significar o desconhecido ou o assombroso. Assim, com o enunciado “Eles ainda 

trabalham para a polícia do Rio de Janeiro”, o diretor aponta para a impunidade dos 

policiais e que fatos como esses ainda irão acontecer. O adverbio de tempo “ainda” é um 

enunciado irônico que enuncia uma determinada indignação de como os problemas 

sociais são tratados em nosso país. O enunciado “ainda” é simplesmente o ponto de vista 

de vista de Padilha. 

As influências dos discursos das personagens e do audiovisual ajudam a construir 

a representação da realidade do sequestro na composição da narrativa que, além de 

descritiva, possui uma linha argumentativa, crítica e ideológica sobre a invisibilidade 

social, sobre o papel do sistema carcerário, sobre a falta de infraestrutura e de preparo da 

polícia e, acima de tudo, o papel do cidadão em nossa sociedade. 
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7 Anexos 

7.1 Anexo 1: Jornal Folha de S. Paulo 

Disponível em http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/. Acesso em 20 

mar. 2014. 

 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/
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7.2 Anexo 2: Jornal Folha de S. Paulo 

Disponível em http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/. Acesso em 20 mar. 2014. 
 
 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/06/13/15/
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7.3 Anexo 3: Jornal O Globo. Fotografia de Antônio Nery 

 

http://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/candelaria-violencia-contra- 

menores-de-rua-9245638 

Acesso em 03 de março de 2015. 
 

 
 

http://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/candelaria-violencia-contra-menores-de-rua-9245638
http://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/candelaria-violencia-contra-menores-de-rua-9245638
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7.4 Anexo 4 Folha On Line 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u14535.sht

ml Acesso 24 abr. 2015. 
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