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Resumo 

 

O trabalho aborda filmes que apresentam as favelas e periferias, tendo como recorte a 

representação do hip hop no documentário Fala Tu. A intenção é apresentar como as 

produções cinematográficas transformam esses espaços em ambientes exóticos. Utiliza-

se de pesquisa bibliográfica a partir de Nichols, Hall, Hamburger, entre outros autores 

que refletem questões sobre representação e identidade. Como metodologia, utiliza a 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 1994) para identificar no filme Fala Tu o tempo de 

exibição de cada ator social e quantidades de vezes que falam sobre o hip hop e outros 

temas, além da reflexão sobre os discursos selecionados. Deste modo, este trabalho 

pretende apontar como Fala Tu preserva as narrativas do popular espetacularizado, 

talvez, sem trabalhar a representação do hip hop de modo significativo. 
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Introdução 

Fala Tu (2003) é um documentário brasileiro cujo tema central é o cotidiano de 

três rappers cariocas.  De modo geral, o rap é o elemento musical do hip hop, 

manifestação cultural que tem como uma de suas principais funções discursar sobre os 

problemas sociais que afligem os grupos urbanos marginalizados. Nas produções 

audiovisuais, a representação do hip hop sob a ótica feminina é quase nula, o que torna 

Fala Tu um objeto interessante, pois apresenta o movimento a partir de diferentes 

olhares, incluindo o de uma rapper. O trabalho teve como objetivos identificar que 

recortes os diretores escolheram para apresentar a relação dos três rappers com o hip 

hop e como trabalharam suas representações. Para tanto, teve como base a pesquisa 

bibliográfica, a partir das considerações de Hall (2009), Nichols (2005), Hamburger 

(2007) entre outros autores que julgamos essenciais para discorrermos acerca dos 

documentários sobre favelas e periferias. Para a análise do documentário, utilizamos 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Folkcomunicação, Mídia e Interculturalidade, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Curso de Multimeios da Universidade Estadual de Campinas. 
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como método a Análise de Conteúdo, a partir de Bardin (1994), identificando o tempo 

aproximado de exibição de cada ator social e quantidades de vezes que falam sobre o 

hip hop, além de refletirmos sobre outros discursos selecionados pelos diretores. Assim, 

pretendemos apontar como Fala Tu preserva as narrativas do popular espetacularizado, 

talvez, sem trabalhar a representação do hip hop de modo significativo. 

 

Representação Social nos Documentários Brasileiros 

 Para analisarmos Fala Tu como produção cinematográfica que propõe abordar 

fragmentos de realidades, importa discorrermos sobre a ideia do documentário que, 

diferentemente das produções de ficção, visa à representação do mundo histórico, 

tornando visíveis os aspectos do mundo que vivenciamos (NICHOLS, 2005).   

Nichols destaca que o gênero documentário tem como principal função a 

representação social, ou seja, esse modo de filme busca a seleção e organização de 

elementos existidos no mundo histórico, por meio da observação e desejo do cineasta. 

Assim, o documentário oferece representações de fragmentos do mundo, o que pode 

resultar na ideia de que o que está sendo apresentado é verdade. Para Nichols (2005, p. 

28) o argumento contido no documentário oferece uma forma distinta de pensar a 

realidade, já que “(1) uma imagem não consegue dizer tudo o que queremos saber sobre 

o que aconteceu, e (2) as imagens podem ser alteradas tanto durante como após o fato, 

por meios convencionais e digitais”. 

 Posto assim, torna-se importante destacar que, independente da boa intenção do 

cineasta, o documentário acaba representando situações com mais ou menos 

intensidade, que são resultantes de seu repertório e intenção. É por esse motivo que 

Nichols (2005) apresenta a importância de refletir sobre as questões éticas do cinema, já 

que no gênero documentário as pessoas apresentadas não são como os atores que 

trabalham mediante um contrato que regula o que devem ou não fazer, ao contrário, são 

atores sociais que devem levar a vida como se não estivessem sendo registrados. Assim, 

a ética torna-se essencial para as negociações sobre o filme, pois a abordagem pode ter 

consequências tanto para os atores sociais quanto para os espectadores, situações que 

apontaremos na análise de Fala Tu. 

 Antes de refletirmos sobre o filme proposto, apresentaremos algumas 

considerações gerais sobre os diversos filmes nacionais que têm as favelas e periferias 

como tema central. Para tanto, nos basearemos em Postali e Akhras (2017), que 
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discorrem sobre a representação dos territórios marginalizados no documentário 

nacional. De acordo com os autores, a história do cinema nacional não contempla a 

abordagem de elementos essenciais existidos nesses territórios, sobretudo dos tópicos 

culturais, reproduzindo, assim, o olhar taxativo existente no senso comum, nos 

dicionários e em diversos estudos acadêmicos. 

 Segundo Hamburger (2007), desde o início do cinema brasileiro as 

representações, quando realizadas em espaços marginalizados, focam na representação 

de situações de pobreza e violência, independente dos tratamentos estéticos – da ficção 

ao documentário. Deste modo, a autora mostra que as produções sobre temas que 

abordam favelas e periferias tiveram, pelo menos, quatro momentos marcantes: (1) o 

cinema moderno, marcado pelo “romantismo simpático” sobre a favela; (2) o cinema 

novo, com um conteúdo político que destacou a violência como forma de questionar 

ideologias hegemônicas; (3) as produções de 1970 e 1980, tempo que o cinema sobre 

favelas e periferias urbanas ficou limitado a produções experimentais ou independentes, 

devido à censura da Ditadura Militar e consolidação da indústria televisiva; e (4) o 

cinema de retomada, que associa pobreza e violência, sobretudo, restringindo esses 

territórios à violência atrelada aos problemas decorrentes do tráfico de drogas. 

 A autora também acrescenta que, a partir dos anos 2000, algumas produções 

apresentaram situações menos generalizadoras, mas boa parte permaneceu com a 

temática sobre pobreza vinculada à violência. Bentes (2007) também aponta um 

caminho semelhante ao referir-se à história do cinema sobre favelas e periferias. Para a 

autora, o Cinema Moderno romantizou a miséria e o Cinema Novo criou a “pedagogia 

da violência”. Já o cinema contemporâneo apresenta a miséria e a violência como 

situações naturalizadas e independentes do sistema social. Bentes (2007) ressalta que o 

ano de 2001 foi um marco para o início das produções que generalizam a miséria como 

um problema insolúvel, o que, a nosso ver, oferece ao público uma sensação de 

conformismo e impotência diante do problema social. Segundo a autora, essa 

representação impede a intervenção no estado de pobreza, o que resulta na 

transformação da denúncia em uma banalidade. 

 Quanto a esse tratamento, Hamburger (2007) lembra que esse conjunto de filmes 

pode ser refletido à luz do conceito de “sociedade do espetáculo” (GUY DEBORD)
3
, 

cujos estímulos, provocados a partir do excesso de luzes e imagens, definem as regras 

                                                 
3 DEBORD, GUY. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contra-ponto, 2002. 
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sobre o que deve ser valorizado e, portanto, consumido. Para a autora, “o espetáculo 

emerge no pensamento de Debord como noção que condensa a opressão nas sociedades 

contemporâneas”. Em suas considerações, Hamburger não desqualifica o fato de esses 

filmes trabalharem a gravidade das situações de pobreza e violência, mas sim questiona 

sua contribuição para a perpetuação dessas situações, a partir do espetáculo (POSTALI; 

AKHRAS, 2017). 

 A partir dessas colocações, torna-se viável considerarmos que os filmes 

brasileiros têm contribuído para a construção de um pensamento que associa a pobreza à 

violência, sustentando esse estigma. Bentes (2007) ainda chama a atenção para o fato de 

que grande parte desses filmes não relacionam os problemas dos territórios 

marginalizados com as elites, o que resulta na ausência de discursos políticos 

esclarecedores.  

 Hamburger (2007) e Bentes (2007) também se aproximam ao ressaltarem que, 

nesses ambientes, emergem elementos culturais que têm ganhado visibilidade. Entre 

eles, destacam o hip hop como uma das produções culturais que promovem a cidadania 

frente ao sistema desgastado. Bentes (2007) sustenta que a musicalidade tem oferecido 

ao povo formas diferentes de representar seus espaços e cultura. A autora apoia que o 

hip hop reflete um contradiscurso aos conteúdos midiáticos institucionalizados por meio 

da grande mídia, especialmente, pelo jornalismo e cinema. 

  

Hip Hop: identidade política e contestatória 

O hip hop é um movimento cultural criado por Áfrika Bambaataa
4
, que une 

diferentes elementos artísticos tais como Dj, Grafite, música (rap) e dança (breaking), 

entre outras manifestações que estejam ligadas ao “conhecimento”, no que se refere à 

conscientização dos jovens com relação a questões sociais. Isso porque a principal 

função do hip hop é o uso de práticas culturais no lugar da violência e criminalidade 

(POSTALI, 2011). De acordo com o site da organização Universal Zulu Nation
5
, o hip 

hop deve ser utilizado como uma forma de transferir conhecimentos, promover reflexão, 

igualdade, paz, amor, respeito e responsabilidade, por meio da união, ou seja, um 

significado que, muitas vezes, difere dos discursos midiáticos. Para Kellner (1995, p. 

231), o rap transformou-se “num poderoso veículo de expressão política, traduzindo a 

raiva dos negros diante da crescente opressão e da diminuição das oportunidades de 

                                                 
4 Pseudônimo de Kevin Donavan, DJ e fundador da Universal Zulu Nation. 
5 Organização não governamental que fundou o movimento hip hop.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

progresso, quando a simples sobrevivência passou a ser um grave problema”. Talvez, 

assim possamos afirmar que o hip hop é uma manifestação que reflete as condições 

sociais das sociedades “pós-coloniais”. Hall (2009, p. 79) lembra que “o liberalismo 

vem sendo incapaz de se conciliar com a diferença cultural ou garantir a igualdade e a 

justiça para os cidadãos minoritários”. Assim, o autor (2009) sustenta que é por meio da 

cultura popular – cultura dos oprimidos – que o povo expressa a sua identidade cultural. 

 Pensando a partir dos Estudos Culturais, refletiremos sobre o hip hop como um 

elemento cultural cujo fim almeja apresentar uma identidade cultural. Para esse campo 

de investigação, a construção da identidade é tanto simbólica quanto conceitual e é 

desenvolvida, sobretudo, quando identidades estão em conflito. Deste modo, a 

identidade é marcada pela via do simbólico e procura estabelecer, em muitos casos, suas 

reivindicações por meio do apelo a antecedentes históricos, a fim de reafirmar 

identidades, num processo que acaba por produzir novas identidades. Hall (2009) 

esclarece que o conceito de identidade não deve ser entendido como um conceito 

essencialista, mas um conceito estratégico e posicional. Para o autor, as identidades 

estão relacionadas com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e 

da cultura, com a finalidade de criar não o que “nós somos”, mas o que “nos tornamos”, 

portanto, tem na redescoberta do passado parte de seu processo de construção.  

 Hall (1997) também apresenta um tipo de identidade produzida por sistemas de 

representação, como as produções midiáticas. Segundo o autor, essas produções 

estabelecem relações de poder e apontam, muitas vezes de forma ideológica, aquele que 

deve ser incluído ou excluído socialmente. Mas, esses sistemas de representação podem 

também oferecer conteúdos simbólicos capazes de provocar o questionamento das 

representações oferecidas, contribuindo, assim, para a criação de novas identidades 

políticas. Deste modo, torna-se possível pensar o hip hop como a busca de uma 

identidade política e contestatória, sobretudo, com relação à mídia que, tanto em 

produções jornalísticas quanto cinematográficas, oferece uma identidade para os negros 

atrelada à pobreza, em consonância com a violência. 

 A partir dessas considerações, apresentaremos o documentário Fala Tu como 

uma produção que foge, em alguns aspectos, da ideia de espetáculo sobre a pobreza 

relacionada à violência, apresentada por Hamburger e Bentes, mas que esbarra em 

outras questões, talvez, irrefletidas pelos diretores Guilherme Coelho e Nathaniel 
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Leclery. Procuraremos identificar a representação do hip hop como identidade política e 

contestatória e também refletir as questões sobre ética com relação aos atores sociais. 

 

Fala Tu 

Dirigido por Guilherme Coelho e com co-produção, roteiro e assistência de 

direção de Nathaniel Leclery, Fala Tu (2013) é um documentário que apresenta um 

recorte do cotidiano de três atores sociais que vivem em diferentes favelas do Rio de 

Janeiro. Além de viverem em territórios marcados por carências, essas pessoas têm em 

comum o trabalho subalterno e a composição de rap. 

 O documentário tem como base os padrões do Cinema Verdade e, como 

subgênero, o modo Participativo, no qual o documentarista vai a campo e participa do 

conteúdo mesmo que não apareça, por meio de entrevistas. Logo no início do filme, os 

diretores já apresentam o subgênero do documentário, pois Thogum, um dos atores 

sociais, dirige-se para a câmera dizendo “isso está engraçado”. É importante ressaltar 

que a ideia de Cinema Verdade se faz a partir da noção da verdade enquanto um 

encontro, no lugar de uma verdade absoluta ou não manipulada (NICHOLS, 2005). 

Deste modo, “observamos como o cineasta e as pessoas que representam seu tema 

negociam um relacionamento, como interagem, que formas de poder e controle entram 

em jogo e que níveis de revelação e relação nascem dessa forma específica de encontro” 

(Nichols, 2005, p.155). Essa observação pode ser bastante notada no documentário, 

pois, como veremos, é possível constatar diferenças de relacionamento entre os 

cineastas e os atores sociais.  

 Importa esclarecer que Guilherme Coelho e Nathaniel Leclery optaram por 

misturar as cenas com histórias dos atores sociais, de modo que a narrativa transita para 

um e outro com diversos cortes, muitas vezes, podendo levar o espectador a confundir 

as narrativas específicas sobre cada um. A seguir, juntaremos algumas tomadas de 

acordo com os atores, que discorrem direta ou indiretamente sobre o hip hop, 

finalizando cada uma com outros temas também significativos. 

 

Macarrão 

Macarrão é o ator social que mais se destaca na produção tendo, 

aproximadamente, 30 minutos de exposição. Morador do Morro do Zinco, é apontador 

do jogo do bicho e compositor de Gangsta Rap, um subgênero de rap que discorre sobre 
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o cotidiano de pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas com a criminalidade. A 

relação de Macarrão com o rap aparece em quatro momentos, sendo apresentadas três 

composições completas. O primeiro apresenta uma letra de música de macarrão que 

aborda as situações de humilhação vividas pelos visitantes dos presos nas penitenciárias. 

O segundo ocorre com entrevista. O diretor pergunta a Macarrão se a música dele é 

coisa de bandido, e o rapper responde que não, que é apenas o tema que ninguém quer 

escutar; que não faz música de protesto e sim crônica do cotidiano sobre a agonia de 

gente que vive nessa situação. No terceiro momento, com tomada rápida, Macarrão fala 

sobre o hip hop brasileiro, que tem “a intenção de levar mensagens, de levar alento para 

o cara que vai escutar; tentar dizer para o cara que não é bem assim”.  No quarto 

momento, Macarrão está em um estúdio de gravação e canta uma música. Ocorre um 

incidente com o DJ A, que está envolvido com o trabalho. Então, os diretores 

apresentam o problema do DJ, que teve a namorada assaltada, acompanhando todo o 

desenrolar do fato. Ele se torna um quarto ator social, descoberto no acaso da produção. 

 De todas as demais tomadas sobre Macarrão, aproximadamente 17, o conjunto 

que sobressai é o drama que envolve sua relação com a esposa, entre outros temas como 

religiosidade e trabalho. Sobre a relação do rapper com a esposa, sabe-se que ela está 

grávida e é bastante religiosa. Lamenta morar no Morro do Zinco, enquanto ele gosta. 

Os recortes mais apresentados são os desentendimentos do casal, brigas por ciúme e por 

discordância de ideias. Detalhes apresentados pela câmera: becos, Macarrão se 

alimentando, roupas no varal, interior da casa, ou seja, ênfase em locais que 

representam a pobreza.  

 É importante destacar que a equipe, após finalizar as primeiras filmagens, 

retoma os trabalhos após oito meses. No caso de Macarrão, o tema apresentado é a 

morte de sua esposa durante o parto. Na ocasião, Macarrão fala sobre os seus 

sentimentos e sobre como está perdido, tendo que trabalhar para sustentar os três filhos, 

com a ajuda da sogra com quem não tinha contato.  A câmera dá ênfase à tristeza, com 

closes em Macarrão, no filho recém-nascido e na sogra que chora ao relatar o ocorrido. 

A tomada com a sogra de Macarrão, inclusive, pode remeter a matérias jornalísticas 

sensacionalistas, pois apresenta a senhora constrangida, com um pano cobrindo o rosto 

para chorar. Ela ainda questiona porque o diretor não estava filmando na hora do parto, 

quem sabe, podendo evitar o ocorrido. 
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Thogum 

 Thogum é o segundo ator social que mais se destaca no filme, tendo, 

aproximadamente, 23 minutos de exposição. Morador de Cavalcante, trabalha com 

representação de produtos esotéricos e é compositor de Rap Conscientização.  

 Com relação ao tema hip hop, Thogum aparece em três momentos, sendo 

apresentadas duas de suas composições completas. O primeiro acontece num estúdio, 

onde, antes de apresentar o trabalho do rapper, o diretor mostra a história sobre como 

ele conseguiu “enganar” o sistema de saúde para que o pai fosse atendido no hospital 

público e recebesse tratamento oncológico, já que não conseguia assistência. Logo após, 

aparece a gravação de uma de suas músicas, com falas que antecedem a letra da música, 

mostrando que Thogum utiliza o hip hop como instrumento de conscientização. Na 

letra, o rapper incentiva os jovens a procurar o caminho mais difícil, que é longe das 

drogas e da criminalidade, para ser bem-sucedido. Num segundo momento, mais para o 

final do documentário, Thogum aparece cantando outra música de conscientização. 

Nela, aborda questões sobre identidade e sobre a importância de reconhecer-se, 

criticando o grupo de pagode “Os Morenos”, famoso na década de 1990 pelo sucesso da 

música “Marrom bombom”. Para o rapper, essa atitude atrapalha a conscientização dos 

negros com relação a sua identidade. Ele também critica a música que, esvaziada de 

conteúdo sobre a cultura negra, alcançou a mídia. No terceiro momento, Thogum fala 

sobre o desejo de cursar a faculdade de Jornalismo e Rádio, com a ideia de trabalhar na 

comunicação da polícia, até se tornar porta-voz da presidência da República. Diz que 

esse discurso faz com que os seus amigos zombem dele. Continua dizendo da 

importância do hip hop como manifestação de seu lado bom como pessoa. Conclui, 

chorando, ao dizer que teve que estudar para entender a exclusão social. 

 De todas as demais tomadas sobre Thogum, aproximadamente, onze, o tema que 

sobressai é sua relação com o pai. Na ocasião, o rapper não via o pai desde a infância e 

conta como o reencontrou em um ônibus. O pai de Thogum está com câncer e os 

diretores o acompanham em uma visita ao hospital público. Aqui há também abordagem 

sensacionalista, pois a câmera apresenta em detalhes o corpo do pai, que está bastante 

debilitado pela doença. Os diretores também apresentam o diálogo de Thogum em que 

pede ajuda para pagar os estudos, e o pai o questiona sobre cursar uma universidade 

pública, já que não tem dinheiro para ajudar. Thogum também aparece praticando o 

Budismo e explicando sua crença na filosofia oriental. Conta o sentimento pelo pai, 
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sobretudo quando ele largou a mãe e os irmãos. Ao voltarem, após os oito meses, os 

diretores o questionam sobre a morte do pai, sobre o seu sentimento. Detalhes 

apresentados pela câmera: janelas e paredes quebradas, interior de sua casa, ou seja, 

referências sobre a pobreza. 

 

Combatente 

Combatente é a que menos aparece sendo, aproximadamente, 14 minutos de 

exposição. Desse tempo, em algumas tomadas não há diálogo e presença da rapper. 

Moradora de Vigário Geral, trabalha como operadora de telemarketing e compõe rap. 

No entanto, o documentário não deixa claro qual estilo de rap produz. No início do 

filme, integra o grupo de hip hop Negativas, que se formou com a finalidade de dar voz 

às mulheres frente às atitudes machistas do movimento, informação não explorada pelos 

diretores. Ao contrário disso, os recortes de Combatente se resumem a temas como 

vaidade, religião e desentendimentos com o grupo. 

 Com relação ao tema hip hop, Combatente aparece em quatro momentos, sendo 

apresentadas duas estrofes de músicas diferentes e uma música completa. O primeiro 

momento exibe as estrofes de músicas que abordam situações sobre o feminino com 

relação à vaidade e aos perigos do envolvimento com criminosos. No segundo, que é 

fragmentado em três partes, um dos diretores pergunta sobre a importância da rádio 

comunitária em que participa. A rapper conta como se sente e como o rap é importante 

para a reflexão da comunidade. Essa tomada emenda com o depoimento do locutor da 

rádio, que discursa sobre o mesmo viés. No terceiro momento, questionam Combatente 

sobre a possibilidade de o Gangsta Rap transformar a figura do criminoso em mocinho. 

A resposta da rapper não parece ser conclusiva – não detectamos se foi por falta de 

argumento da rapper ou edição do filme. No quarto momento, Combatente aparece em 

gravação num estúdio, registrando uma música de conscientização social. 

 De todas as demais tomadas, aproximadamente, oito, o tema que sobressai é o 

desentendimento do Grupo Negativas. Também é bastante explorada a religião Santo 

Daime, praticada pela rapper. Em tomadas aleatórias, aparecem imagens do culto, sem a 

presença de Combatente. O diretor explora sem pressa os detalhes, talvez na tentativa de 

dar ênfase ao que julga exótico. Não há diálogo. Em outro momento, o diretor retoma as 

imagens do culto do Santo Daime com a rapper participando. Não há diálogo, apenas 

imagens. 
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 Para melhor visualização sobre a comparação dos três atores sociais, mostramos 

no Quadro 1 as principais características abordadas: 

 

Quadro 1 – Comparação das abordagens dos três atores sociais 

Atores 

sociais 

Tempo 

total 

(aprox.) 

Nº de 

vezes que 

aparece 

Nº de 

vezes sem 

abordar 

hip hop 

Nº de 

vezes que 

aborda o 

hip hop 

Quantidade 

de 

composições 

Tema 

mais 

destacado 

Macarrão  

30 min. 

 

 

21 

 

17 

 

4 

 

3 completas 

Relação 

com a 

esposa 

Thogum  

23 min. 

 

 

14 

 

11 

 

 

3 

 

2 completas 

Relação 

com o pai 

Combatente  

14 min. 

 

 

14 

 

8 

 

4 

2 estrofes 

1 completa 

Relação 

com o 

grupo 

Negativas 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O quadro nos permite constatar que a exposição de Combatente é 

significativamente menor, ao passo que Macarrão lidera. Apesar de Combatente 

aparecer a mesma quantidade de vezes que Thogum, o tempo total de exposição nos 

chama a atenção por ser bem menor. Outro ponto relevante é a quantidade de vezes que 

aparecem sem abordar o hip hop, tendo como os temas mais destacados os dramas 

pessoais de cada ator social. Nesse contexto, mais uma vez, Combatente é 

significativamente menos representada. Com relação à composição de rap, Macarrão 

apresenta três músicas completas, seguido de Thogum, com duas, e Combatente, com 

duas estrofes curtas de músicas diferentes e uma completa. 

 Ao analisar Fala Tu a partir da separação de seus recortes, é possível identificar 

a tentativa dos diretores de organizar as tomadas,seguindo os temas: trabalho 

subalterno, hip hop, religião, relação com a família e drama. Os diretores aparentemente 

buscam construir uma narrativa comparativa entre os olhares dos atores sociais, dando 

ênfase aos dramas que envolvem suas vidas, o que parece deixar a ideia do hip hop um 

tanto ofuscada, diante de tantas informações aleatórias. Mesmo que exista a organização 

por temas nas sequências, talvez seja possível perceber um esforço em querer que eles 

se encaixem, não possibilitando que os assuntos sejam explorados de modo mais 

reflexivo.  
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 Apesar de a intenção inicial ser a de fazer um filme sobre a história do rap 

carioca, informação revelada por Nathaniel Leclery, em entrevista para Reuters
6
, o que 

sobressai são os dramas dos três atores sociais. Se analisarmos separadamente as 

sequências sobre Macarrão, Thogum e Combatente, percebemos a diferença na relação 

dos diretores com os atores, ao comparar conteúdo, tempo e quantidades de exibição. 

Macarrão é o que mais aparece, tanto em tempo de exibição quanto em seu trabalho 

como rapper; seguido de Thogum e, por último, Combatente, notadamente menos 

explorada. 

 Se pensarmos Fala Tua partir das considerações de Hamburger (2007), podemos 

perceber que o documentário apresenta uma proposta menos generalizadora com relação 

à pobreza vinculada à violência. Por outro lado, reproduz o tom do cinema 

contemporâneo sugerido por Bentes (2007), o qual apresenta a miséria como situação 

naturalizada. Por esse viés, podemos perceber que Macarrão é uma figura que já 

apresenta certa conformidade e frustração com a sua situação de vida; Thogum, que é o 

ator que mais apresenta perspectiva positiva sobre o seu futuro, comenta o quanto é 

difícil ter essa postura em seu meio, revelando que seus amigos o chamam de sonhador; 

Combatente afirma que quer viver da música, mesmo sabendo das dificuldades que terá 

com a sua escolha. Enquanto as falas acontecem, a câmera apresenta, talvez com 

espetáculo, as imagens sobre a pobreza de cada ator social, incluindo detalhes de suas 

casas, bairros, entre outras cenas reveladoras de espaços e situações miseráveis: 

exploração da imagem da sogra de Macarrão chorando a morte da filha; ênfase na 

imagem do pai de Thogum em situação frágil no hospital; a apresentação do exótico nas 

filmagens sobre o culto do Santo Daime. 

  Retomando as ideias de Hall (2009) sobre identidade como conceito estratégico 

e posicional, talvez Fala Tu não explore a ideia do hip hop de modo claro. A tensão da 

construção da identidade aparece de forma mais objetiva em uma das letras de rap de 

Thogum, que apresenta recursos para a construção da identidade do negro.Por outro 

lado, percebemos um esforço em abordar a ideia do Gangsta Rap, devido à quantidade 

de vezes que os diretores questionam Macarrão, Combatente e os voluntários da rádio 

comunitária sobre o conteúdo dessas músicas. Apesar de os atores apresentarem a ideia 

da música como retrato do cotidiano de indivíduos infratores e suas consequências 

negativas, não fica claros e a intenção dos diretores é a desconstrução da relação do 

                                                 
6 “Fala Tu” destaca histórias humanas no mundo do rap. Disponível em 

<http://noticias.uol.com.br/ultnot/2004/04/01/ult26u16310.jhtm>. Acesso em 09 de mai. de 2016. 
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Gangsta Rap com a apologia ao crime ou se é apenas um esforço em trabalhar o que é 

mais exótico para o espectador. Em depoimentos nos bônus do DVD, os atores sociais 

se queixam das atitudes dos diretores e câmera. Macarrão diz que eles questionavam se 

sua música era “de bandido” por falta de conhecimento, ao mesmo tempo em que se 

queixa da ênfase dada a morte de sua esposa. Thogum reclama do câmera buscando o 

filmar nos momentos de tristeza enquanto tentava se esquivar das lentes; Durante as 

filmagens, Combatente estudava para o vestibular, questão não abordada no filme; DJA 

fala abertamente sobre a espetacularização do popular, dizendo que os diretores ficaram 

felizes com a sua tragédia no decorrer das filmagens.  

 Em geral, não há exploração mais reflexiva ou dialógica sobre a filosofia do hip 

hop, deixando recortes que, talvez, dificultem a interpretação dos espectadores acerca da 

identidade que o movimento propõe e seus significados. O filme apresenta momentos 

em que os atores sociais procuram explicar o significado do hip hop, mas que são 

inexplorados pelos diretores. Macarrão fala sobre o sucesso de sua música em outra 

comunidade; Thogum comenta que o rap mudou sua vida; o Grupo Negativas revela 

que sua intenção é combater o machismo existente no hip hop, mas, em nenhum dos 

casos, há desenvolvimento do assunto. Parecem frases soltas em meio a tantos outros 

assuntos. Um receptor que não tenha conhecimento prévio sobre o conteúdo do hip hop, 

pode encontrar dificuldades para decodificar muitas das mensagens do filme. 

  

Considerações Finais  

 Em suma, como lembra Nichols (2005), os documentários tratam as questões 

sociais e políticas, muitas vezes, apresentando os atores sociais como vítimas, e não 

agentes. Muitas das produções seguem como o jornalismo fomentando a “tradição de 

vítima”, que pode ser traduzido como uma forma de preconceito de classe. Mesmo que 

Fala Tu não apresente a pobreza atrelada à violência, é possível perceber contextos com 

ênfase na impotência de seus atores sociais, explorando pouco suas referências como 

ativistas sociais, que possibilitam visões discordantes dos discursos midiáticos acerca 

das favelas e periferias; referências que talvez pudessem contribuir de forma mais 

significativa e dialógica entre os espaços urbanos marginalizados e demais espaços 

sociais. É possível identificar a vontade dos atores sociais em falar sobre o hip hop e 

seus trabalhos enquanto são cortados a todo o momento. Neste sentido, o documentário 

apenas sustenta a visão tendenciosa dos diretores, ofuscando o potencial cultural 
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apresentado pelos atores sociais. O hip hop, enquanto identidade política e contestatória 

fica ofuscada no documentário que mais procurou espetacularizar o popular. 

 Posto assim, talvez seja possível afirmar que Fala Tu, como tantas outras 

produções brasileiras, se perde no diferente, no exótico aos olhos daqueles que possuem 

o poder da câmera.  

 

 

Referências  
 

BENTES, Ivana. Sertões e favelas no cinema brasileiro contemporâneo: estética e 

cosmética da fome. Alceu, v.8, n.15, p. 242 a 255, jul./dez. 2007. 

 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1994. 

 

FALA TU. Direção: Guilherme Coelho. Produção: Mauricio Andrade Ramos, Mano 

Tales, Nathaniel Leclery e Guilherme Coelho. Roteiro: Nathaniel Leclery, 2003. 1 filme 
(74 minutos), 35 mm. 

 

HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2009. 

 

______. Quem precisa da identidade?. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade 

e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

HAMBURGER, Esther. Violência e pobreza no cinema brasileiro recente: Reflexões 

sobre a idéia de espetáculo. Novos Estudos, v. 78, p. 113 a 128, jul. 2007.  

 

KELLNER, Douglas. A cultura de mídia.Bauru, SP: EDUSC, 1995. 

 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

 

POSTALI, Thífani. Blues e hip hop: uma perspectiva folkcomunicacional. Jundiaí, 

SP: Paco Editorial, 2011. 
 

POSTALI, Thífani; AKHRAS, Fábio. Reflexões sobre a representação dos 

territórios marginalizados no cinema nacional: cultura popular e identidades. 

Tríade: Revista de Comunicação, Cultura e Midia, v. 5, n. 9, p. 222-237, jun. 2017. 

ISSN 2318-5694. Disponível em: 

<http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/triade/article/view/2744>. Acesso em: 17 jul. 

2017. 

 

UNIVERSAL ZUL NATION. Disponível em: <http://www.zulunation.com/about-

zulunation/>. Acesso em 05 de maio de 2016. 


