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Resumo 

 

Este trabalho visa evidenciar a influência de projetos sociais envolvendo danças urbanas 

na periferia de São Paulo. Por meio da linguagem audiovisual, a produção de um 

documentário captaria as atividades feitas com moradores do bairro de Perus, na Zona 

Oeste da capital paulista. Para desenvolver a obra jornalística, foi feita uma pesquisa e 

análise de teorias sobre o movimento Hip Hop em São Paulo, projetos sociais e exclusão 

e inclusão social. 
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Texto do Trabalho 

INTRODUÇÃO 

Original dos Estados Unidos, a dança de rua é um dos quatro elementos do 

movimento Hip Hop, que são eles: break, MC, DJ e grafite. Além do break, há outras 

modalidades de danças urbanas que surgiram e ganharam suas próprias características. 

As principais são popping, popularmente conhecida como a dança do “robô” e propagada 

pelo cantor norte-americano Michael Jackson, e locking, na qual se veem movimentos 

acelerados com os braços que se parecem com o ato de apontar para lugares ou coisas ao 

redor. Por mais que estas vertentes tenham nascido do ritmo musical funk, elas podem ser 

executadas com outros estilos mais atuais, como o popping tem sido praticado sob a trilha 

do mais novo dubstep. 

As danças urbanas chegaram ao Brasil por meio de filmes, principalmente de 

Hollywood, que retratavam o movimento para o cinema, como “A Loucura do Ritmo” 

(1984) e “Breakin’” (1984). A cultura Hip Hop se tornou moda entre os jovens nos anos 
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1980. Nesta época, os contemporâneos brasileiros das danças, como Frank Ejara da 

companhia Discípulos do Ritmo, aprendiam os passos ao observar o desempenho dos 

atores nestas produções, por meio dos videocassetes. Os videoclipes de ícones como o 

citado acima Michael Jackson, um dos difusores do popping, também ajudaram a levar 

estas danças para o resto do mundo. 

Filmes de ficção que retratavam os passos da moda do Hip Hop se tornaram 

populares. O maior exemplo é a sequência “Ela Dança, Eu Danço”, que teve sua primeira 

produção em 2006 e chegou à sua quinta versão em 2014. Já foi anunciada a sua 

continuidade para o cinema chinês, um grande público destas modalidades. 

Outros exemplos deste tema no cinema hollywoodiano são as franquias “O Poder 

do Ritmo” (2007) e “Honey – No Ritmo dos Seus Sonhos” (2003). As coreografias são 

mescladas com histórias de superação, na qual a dança de alguma forma quebra o 

preconceito “marginal” e traz satisfação aos dançarinos/personagens principais. Com esta 

fórmula, eles conquistaram os telespectadores e ganharam sequências. Além de 

produções comerciais, a temática foi abordada também por filmes artísticos. O gênero 

documentário, ao longo dos anos, retratou com mais realismo as danças de origem mais 

tradicional e os impactos na vida de quem a pratica, como em “Dancer” (2016), de Steven 

Cantor, “Pina” (2011), de Wim Wenders, e “Gaga – O Amor Pela Dança” (2015), de 

Tomer Heymann. 

Hoje, a dança pode ser vista como um exercício físico, mas também como meio 

de integração social. Criado em 2014 pelas Unidades Básica de Saúde (UBS), o Susdance 

é um projeto intersecretarial em Perus, na Zona Oeste do município de São Paulo, que 

promove campeonatos de break entre alunos de escolas públicas municipais e estaduais 

da região. A competição conta com o apoio da Subprefeitura de Perus, de ONGs e de 

grupos da dança que se disponibilizam a ensinar estudantes de forma gratuita. 

Na mesma região, a Ocupação Casa Hip Hop Perus, criada em fevereiro de 2016, 

tem como propósito ocupar prédios abandonados e transformá-los em centros culturais. 

Os mais de 30 grupos que participam do projeto utilizam um antigo Telecentro, fora de 

uso desde 2013, como palco de workshops gratuitos. Com estas ações, os coletivos do 

bairro dialogam com o poder público e com os moradores em favor de atividades que 

envolvam o Hip Hop, seja ensinando rima para quem quer se tornar um MC, o grafite ou 

as danças urbanas. 
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A dança como meio de sociabilização e desenvolvimento individual se mostra 

importante em comunidades afastadas do centro comercial, porque são locais com acesso 

restrito à cultura e às atividades recreativas. Com base nisto, a pergunta-problema deste 

trabalho é: como um documentário pode evidenciar a influência de projetos sociais que 

envolvem danças urbanas na periferia de São Paulo? 

O objetivo do documentário é retratar como jovens da periferia, principalmente 

em Perus, na Zona Oeste de São Paulo, por meio de projetos realizados por organizações 

sem fins lucrativos, se envolvem com as danças urbanas, que muitas vezes não são 

socialmente “aprovadas”. Por meio da linguagem audiovisual, com imagens 

representativas do corpo em movimento, coloca-se a dança como transformador social e 

pessoal. Ao sair do campo do lazer e do hobby, a produção foca no poder desta atividade 

como um meio de inclusão. É dado voz às pessoas que sofrem com a falta de acesso à 

cultura e que percebem a sua importância após ter contato com ela. 

A justificativa pela escolha do tema se deu pela identificação pessoal com as 

danças urbanas, mas também pela percepção da pouca visibilidade de projetos sociais 

realizados em lugares afastados. Levando em consideração que danças tradicionais, como 

o ballet clássico, são mais valorizadas no Brasil, procura-se mostrar como o street dance 

também tem seu prestígio apesar de ter diferente origem. Através deste trabalho, 

moradores de regiões periféricas tomam conhecimento de que este tipo de atividade pode 

ser praticado por qualquer pessoa, independente de etnia, gênero ou classe econômica. 

Ao usar a linguagem audiovisual, o jornalismo pode retratar as mudanças positivas 

causadas por estes projetos que levam as técnicas da dança às pessoas “marginalizadas”. 

Assim, elas têm a chance de serem ouvidas sobre a falta de opções de lazer em regiões 

periféricas. O vídeo também consegue mostrar que, apesar da cultura do Hip Hop ter 

nascido nos Estados Unidos, ela é influente no Brasil e faz parte do cotidiano de 

comunidades que se identificam com a sua natureza. 

O ponto principal a ser focado no documentário é como as danças urbanas passam 

de lazer a um meio de inclusão social. A importância deste assunto está na relevância que 

atividades consideradas como hobbies podem ter na vida de um jovem da periferia. 

Para obter o repertório teórico necessário que este trabalho exige, é feita, em um 

primeiro momento, uma pesquisa bibliográfica. Nesta fase, são usadas ferramentas online 
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para encontrar fontes secundárias que já se aprofundaram neste assunto, ou apenas o 

abordaram. São buscados documentários já produzidos, livros, artigos científicos, 

documentos, acervos online e reportagens jornalísticas que mostram como a mídia tem 

abordado este assunto. Autores como Cremilda Medina e Beatriz Marocco são usados 

para aprimorar práticas jornalísticas, e escritores como Luiz Carlos Lucena e Manuela 

Penafria, para aperfeiçoar as técnicas de produção de documentários. Já para entender os 

projetos sociais e os processos de inclusão e exclusão, são abordadas as teorias de autores 

como José Paulo Netto e Bader Sawaia. 

Na sequência, com o intuito de deixar claro como os projetos sociais funcionam 

na prática, é feita uma pesquisa exploratória. Assim, é levantado o máximo de 

informações sobre este tema e sobre as danças urbanas no Brasil. Além disso, são 

mapeados os programas que mais impactam a região de Pirituba e Perus, na Zona Oeste 

de São Paulo, onde são feitas as filmagens. 

A abordagem do método de pesquisa é prioritariamente qualitativa. Desta forma, 

são feitas entrevistas com moradores de regiões afastadas do centro da cidade e que estão 

imersos na cultura Hip Hop. Além de entrar em contato com jovens beneficiados por 

programas que envolvem as danças urbanas, como os citados acima Susdance e Ocupação 

Casa Hip Hop Perus, também são entrevistadas as pessoas que encabeçam estas ações e 

que tiveram a iniciativa de cria-las. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Como programas sociais e a dança de rua são a base do documentário, seus 

aspectos devem ser analisados, em primeiro momento, de forma isolada. Independente 

do tema central desses projetos, seja saúde, educação ou cultura, como é o caso, eles se 

diferenciam porque visam a melhoria da sociedade como um todo. 

A ação humana, seja individual, seja coletiva, tendo em sua base necessidades e 

interesses, implica sempre um projeto que, em poucas palavras, é uma 

antecipação ideal da finalidade que se pretende alcançar, com a invocação dos 

valores que a legitimam e a escolha dos meios para lográ-la. (NETTO, 1999, p. 

2) 

 

Em 1999, Paulo Netto trouxe a teoria dos projetos societários e dos projetos 

profissionais. O autor justifica a existência destes na própria natureza humana. Eles 
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seriam o meio para as pessoas alcançarem seu fim. Netto usa destes dois exemplos para 

exemplificar o projeto ético-político do serviço social. 

 

Interessa-nos tão somente um tipo de projeto coletivo, que designamos como 

projetos societários. Trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem de 

sociedade a ser construída, que reclamam determinados valores para justificá-la 

e que privilegiam certos meios (materiais e culturais) para concretizá-la. 

(Ibidem) 

 

Esse trecho trata da definição de Netto dos projetos societários, ditos por ele 

como projetos que procuram suprir as necessidades da sociedade e, por isso, são 

macroscópicos. O autor os diferencia de todos os outros projetos coletivos, que “não 

possuem este nível de amplitude e inclusividade” (Ibidem). 

Os projetos societários envolvem relações de poder, porque, ao visarem 

transformações sociais, estão inseridos em um âmbito político. “Em sociedades como a 

nossa, os projetos societários são, necessária e simultaneamente, projetos de classe, 

ainda que refratem mais ou menos fortemente determinações de outra natureza” 

(Ibidem). 

 

Os projetos sociais podem criar relações de igualdade, como o ponto de partida 

para a emancipação, que seria a capacidade individual ou coletiva de atuar sobre 

a realidade e transformá-la. (TELLES MACHADO, 2016, p. 65) 

 

Telles Machado vê a necessidade de as pessoas terem acesso à educação, à 

cultura, às oportunidades de trabalho etc., e considera que projetos sociais tem o poder 

de emancipar a população. “Isso acontece quando os indivíduos desenvolvem a 

consciência social e se veem como agentes da própria transformação” (Idem, p. 88). 

 

O ambiente de um projeto social sempre será instável e sujeito a oscilações no 

apoio político que recebe. Um dos papéis da gestão é aprender a lidar com essas 

adversidades, não se deixando abater por elas e atuando como uma mola que 

impulsiona a todos para trabalhar com empenho na direção dos objetivos do 

projeto social (Idem, p. 91). 

 

Telles Machado explica que, os profissionais envolvidos em projetos sociais 

também precisam saber lidar com o ambiente instável devido às constantes mudanças 

sociopolíticas, para que elas não afetem o trabalho no geral. A gestão deve ser 



 

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

 

 6 

consistente e forte com todos, porque, de acordo com ele, “sempre existirão fatores 

adversos que afetarão a dinâmica afetivo-cognitiva dos profissionais” (Idem, p. 91-92). 

Assim como Telles Machado, Netto (1999, p.3) afirma que os projetos sociais 

acompanham as transformações da sociedade em termos históricos e políticos e, por isso, 

eles não são dotados de regras imutáveis. Para ele, os societários possuem “estruturas 

flexíveis e cambiantes: incorporam novas demandas e aspirações”.  

Para Telles Machado (2016, p. 96), “o desafio de um projeto social é garantir a 

intersetorialidade sem perder de vista o campo de conhecimento e a especificidade de 

cada política social”. Sendo assim, é necessário que a gestão responsável seja 

especializada para poder ajudar efetivamente a sociedade e seus problemas. 

 

Os agentes políticos precisam garantir que as políticas públicas aconteçam onde 

as pessoas vivem, que os serviços públicos sejam distribuídos e integrados de 

forma igualitária nos diferentes territórios de uma cidade, inclusive na periferia, 

reparando as desigualdades no acesso às oportunidades. (Idem, p. 99) 

 

Neste trecho, Telles Machado evidencia a importância dos agentes políticos, que 

tem o papel de fazer com que o projeto seja eficiente onde vive a população que se 

pretende ajudar. Para diminuir as desigualdades, deve-se dar oportunidades iguais às 

pessoas que moram tanto em centros ricos, quanto pobres e, para isso, o agente deve 

compreender esse local e sua situação. “Os profissionais de um projeto social precisam 

se aproximar da vida cotidiana da população-alvo, conhecendo suas necessidades, 

contribuindo para integrar e melhorar o ambiente econômico, social e cultural do 

território” (Ibidem). 

Como já afirmado por Netto (1999), os projetos sociais surgem das necessidades 

da sociedade. Um dos grandes problemas é a exclusão social, a qual Bader Sawaia 

analisa: 

 

É processo sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte 

constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve o 

homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e 

não é uma falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a 

ordem social, ao contrário, ele é produto do funcionamento do sistema. 

(SAWAIA, 2001, p. 9) 
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Sawaia se refere à exclusão social como um processo complexo que está dentro 

do sistema e que está ligado à inclusão. Com a abordagem da Psicologia Social, a autora 

se afasta da “culpabilização individual” para entender esse processo histórico. 

Na sua análise da dialética da exclusão e inclusão, Sawaia (Ibidem) categoriza o 

sofrimento ético-político e afirma que a compaixão é a responsável por fazer as pessoas 

se organizarem em projetos sociais. Ela afirma que a “emoção vivida não diz respeito ao 

eu individual, mas ao sofrimento do excluído, portanto, aos fundamentos da coesão 

social e da legitimidade social”. 

Sobre o mesmo tema, Vicente de Paula Faleiros (2006, p. 2) constata que “a 

inclusão e a exclusão se referem às dinâmicas de expulsão ou de inserção nas esferas 

socialmente reconhecidas”. Entre estas esferas, estão o trabalho e o poder aquisitivo, que 

não estão ao alcance de parte da população, e por isso, se diferenciam. Faleiros menciona 

Schnaper (1996) sobre sua definição de exclusão como a falta de uma vida coletiva, sem 

trocas econômicas, trabalho, laços familiares e cultura.  

Para Faleiros, as barreiras que são construídas socialmente entre as pessoas estão 

relacionadas ao Estado, que compactua com as mesmas. E, assim como os projetos 

societários explicados por Netto (1999), a exclusão engloba relações de poder. Por este 

motivo, projetos sociais estão ligados à segregação social e às necessidades da sociedade.  

A exclusão, aqui, “se transforma em invisibilidade social, política, cultural 

configurando perdas ou incapacidades que são socialmente estruturadas” (Faleiros, 

2006). Ao incluirmos a teoria dentro do tema proposto, que é a influência de projetos 

sociais com danças urbanas na periferia, observa-se que a cultura da dança é negada às 

pessoas excluídas, que se tornam invisíveis ao não terem a opção de praticar atividades 

recreativas e, consequentemente, não terem a oportunidade de desenvolver habilidades 

e conhecimentos.   

Ao entrar no campo da exploração infantil, Sílvia Leser de Mello (2001, p. 131) 

diz que é evidente sua existência em metrópoles, onde muitas famílias dependem do 

trabalho dos filhos. Esse trabalho precoce acarreta na expulsão das crianças da escola, o 

que acaba com os meios de acesso à educação e à cidadania, além de expressões 

culturais. A autora identifica a vida de crianças em grandes cidades como mais difícil do 

que em pequenas cidades. 
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Dentro da análise da exclusão, ao dialogar com as reflexões de Sawaia, Mello 

(Ibidem) acredita que, nas grandes cidades, diferente das zonas rurais, a convivência 

entre as classes sociais, ou seja, entre ricos e pobres, deturpa as “percepções que os 

sujeitos constroem uns dos outros”. 

Ao tratar de metrópoles, como São Paulo, Mello afirma que elas escapam dos 

limites espaciais e necessitam de instrumentos que ajudem os moradores a enxergá-las, 

que, no caso, seriam os meios de comunicação em massa. A autora alega que esses 

veículos, ao se dirigirem a espectadores comuns, não comunicam com ninguém, porque 

as pessoas que fazem parte desta “massa” não possuem um perfil psicossocial definido. 

Agora, ao entrar no campo da comunicação, observa-se que Guaciara Barbosa de 

Freitas (2009, p. 36) analisa como a mídia trata a periferia e sua cultura. Apesar de 

considerar o termo “periferia” insuficiente para designar a realidade, Freitas usa da 

palavra em sua pesquisa e explica seu significado: 

 

Nos referimos à periferia, sobretudo como um lugar simbolicamente apartado 

dos espaços públicos convivências de cultura e de lazer da cidade (e alvo da 

violência simbólica da mídia), em razão do processo histórico de exclusão racial, 

social, política, econômico e cultural. (Ibidem) 

 

Como Freitas menciona, a exclusão, que fora analisada por Sawaia, Mello e 

Faleiros como um processo complexo, está ligada à marginalização de parte da 

sociedade. Ou seja, a existência da “periferia” é uma consequência da segregação, seja 

ela por motivo racial ou econômico. 

 

A inclusão e a cidadania são processos complexos, históricos, diversificados, de 

mobilidade, de redução da desigualdade, da polarização, da assimetria, das 

formas desiguais de implicação dos sujeitos, e de afirmação da identidade, da 

segurança, do trabalho, da efetivação dos direitos, da criação de oportunidades, 

da formação de conhecimentos, competências e habilidade, do fortalecimento 

dos laços sociais, do respeito, da vida digna, de justiça, do empoderamento, do 

acesso a ativos e à renda, do respeito à diversidade, à cultura e à vida social e 

comunitária. (FALEIROS, 2006, p. 12) 

 

Como visto acima, Faleiros considera que a criação de oportunidades, a formação 

de conhecimentos, competências e habilidades e o acesso à cultura são pilares usados na 

construção de uma sociedade mais igualitária. Desta forma, ao considerar que as danças 
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urbanas também fazem parte da cultura brasileira, observa-se que elas podem ser um 

instrumento na inclusão e na prática da cidadania, uma vez que podem auxiliar na vida 

social e comunitária.  

Em relação ao conceito de periferia, Freitas (2008, p. 2) escreve que essa 

concepção “encontra-se de fato muito vinculada à dimensão espacial”. Então, apesar de 

a periferia vir como consequência da exclusão social e estar ligada a ela, ela diz respeito 

também ao seu lugar no espaço, um local afastado do centro. Freitas afirma que alguns 

movimentos, que surgiram a partir de 1980 e criaram novas formas de sociabilidade, 

“explodiram” na mídia. Entre eles, está o hip hop na periferia de São Paulo.  

 

O movimento Hip Hop em São Paulo 

As danças urbanas nasceram do movimento hip hop, nos Estados Unidos, porém 

muito se fala em dança de rua, termo que veio do inglês streetdance e “é usado, por 

apresentar os diferentes estilos da dança, conhecidos como Funk, Locking, Popping, 

Breaking, Hip Hop Freestyle, House Dance, e Krump, assim como as suas subdivisões” 

(COLOMBERO, 2011, p.1). 

Analisando todo o movimento Hip Hop e seus quatro elementos explicados 

acima por Colombero, Guilherme Scandiucci (2006) considera que ele abarca 

manifestações coletivas e tem atingido “notoriedade na sociedade com o passar do tempo 

e ocorre, principalmente, em comunidades que vivem nas partes periféricas ou 

marginalizadas de grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo”. 

Em concordância com Scandiucci, Wivian Weller (2004, p. 107) analisa o hip 

hop como uma ferramenta de inclusão dentro da periferia de São Paulo e diz que ele 

passa a ser "uma revolução cultural, levada a cabo por jovens que pertencem não 

somente à mesma geração, mas que compartem também um mesmo ‘extrato de 

experiências’”. De acordo com Weller, então, os jovens que vivenciaram histórias 

parecidas tomam o hip hop como sua “marca” e, por meio delas, se socializam em 

grupos. 

 

Independentemente das posições assumidas pelos grupos, podemos afirmar que 

o hip hop proporcionou a constituição de novas formas de coletividade, que 
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passaram a substituir, de certa forma, os vínculos perdidos com a segregação 

socioespacial. (Idem, p.114) 

 

O hip hop, como escreve a autora, tem “papel fundamental na elaboração de 

ações práticas contra o preconceito e a hostilização do ‘diferente’” (Ibidem). De acordo 

com sua pesquisa, são as semelhanças entre as dificuldades sofridas pelos jovens que os 

aproximam em volta do hip hop. Apesar de estarem excluídos socialmente e 

espacialmente, os moradores da periferia se socializam a partir dos interesses em comum 

e, assim, criam vínculos entre si como forma de resistência e elevam a autoestima. 

 

A inclusão social através de políticas no campo da cultura (como, por exemplo, 

oficinas de rap, dança break, graffite, entre outras) vem apresentando resultados 

positivos no resgate da criatividade e da "auto-estima", bem como no combate 

ao ócio, à violência e à criminalidade, principalmente quando os próprios jovens 

são capacitados para desenvolver e coordenar atividades junto às crianças e 

adolescentes de suas comunidades. (Ibidem) 

 

Em sua conclusão, Weller comprova os benefícios de políticas que envolvem a 

cultura do hip hop, incluindo a dança break, uma das danças urbanas. Após a pesquisa 

feita com grupos da periferia de São Paulo, foi constatado que a prática dessas atividades 

pode ser um instrumento para incluir as pessoas excluídas, além de resgatarem uma 

identidade ao lado de outros que estão na mesma situação de segregação. Entretanto, a 

autora alega que essas políticas devem vir acompanhadas de programas que auxiliem os 

jovens a entrarem no mercado de trabalho e que ajudem no resgate de vínculos perdidos 

com outras gerações. 

Assim como Freitas (2008) vê a ligação da periferia com o espaço físico, 

Scandiucci (2006) relaciona a adesão do movimento hip hop no Brasil com os aspectos 

geográfico e socioeconômico. Ele afirma que “não é à toa que muitas letras de rap 

aludem ao bairro, à ‘quebrada’ de origem de seus componentes” e ainda que, nas 

composições do rap de São Paulo “é a clara separação entre os habitantes da periferia e 

os dos bairros mais centrais”. 

Para dialogar com o crescimento do movimento hip hop nas zonas 

marginalizadas de São Paulo, Scandiucci (Ibidem) também debate a segregação espacial 

ocorrida na capital paulista durante a construção da cidade, que teria começado após a 

abolição da escravidão. Mais uma vez, os pensamentos de Freitas (2009) e Scandiucci 
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(2006) se relacionam. Aquela analisa a periferia como processo histórico, e este usa 

como base a história para concluir que “a separação centro-periferia constitui-se há, no 

mínimo, cem anos: idade suficiente para estar incrustada na alma dessa cidade”.  

Nos raps, São Paulo é caracterizada pelos moradores da periferia em “da ponte 

pra cá” e “o outro lado da ponte”, que dizem respeito às pontes dos rios Pinheiros e Tietê. 

De acordo com o Scandiucci (Ibidem), “as periferias começam, então, a surgir nesse 

processo de disputa pelo solo urbano: vai nascendo a cidade dual, uma legal e outra 

ilegal”.  

 

As principais posses paulistanas estruturaram-se no início dos anos 90 nos 

bairros periféricos. Integradas por rappers, breakers e grafiteiros, passaram a 

promover da arte e do lazer intervenções culturais e políticas no espaço público. 

(SILVA, 1995, p. 12) 

 

Por posses, Carlos Gomes da Silva (Ibidem) trata de “organização autônoma, 

orientada para o desenvolvimento dos elementos artísticos do movimento hip hop e 

intervenção política”. Em um âmbito juvenil, Silva considera que essas posses são 

positivas, uma vez que trazem uma experiência local aos envolvidos e os filiam a grupos. 

 

Apesar das origens norte-americanas, o hip hop adquiriu contornos locais face às 

transformações urbanas processadas na cidade. A segregação socioespacial, o 

desemprego, a violência policial, o preconceito e as diferentes formas de exclusão 

que atingem os jovens paulistanos nesta década relacionam-se com aspectos 

socioeconômicos mais amplos de reestruturação da metrópole paulistana. (Idem, 

p. 14) 

 

Neste trecho, Silva (Ibidem) afirma que o hip hop tem características da cidade, 

ainda que teve sua origem nos Estados Unidos, na década de 1970. Os problemas que 

afetam os jovens da periferia da capital paulista, como o preconceito e violência policial, 

estão relacionados às transformações da cidade porque são uma consequência delas. 

No final, tudo volta à exclusão social, motivo da segregação e da grande adesão 

de movimentos como o hip hop. Para Faleiros (2006, p. 4), “a exclusão se transforma 

em invisibilidade social, política, cultural configurando perdas ou incapacidades que são 

socialmente estruturadas”. Como o autor explica, os jovens excluídos sofrem pela falta 

de experiências de sociabilidade e, de acordo com Weller (2004, p. 113), essa perda é 

suprida pela formação de grupos e pelo espírito de coletividade que estes movimentos 
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proporciona. Esses “passaram a substituir, de certa forma, os vínculos perdidos com a 

segregação socioespacial”. 

 

Como fazer entrevista para um documentário 

Para que se tenha efetivamente informações relevantes para dar vida ao 

documentário que trata das danças urbanas na periferia, é preciso que sejam feitas 

entrevistas de qualidades com moradores e pessoas responsáveis pelos projetos sociais.  

 

A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, 

de interpretação informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, 

sociais; pode também servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática 

da informação. (MEDINA, 1986, p. 8) 

 

De acordo com Cremilda Medina, a entrevista, além de ser usada para a troca de 

informações dentro do jornalismo, também pode ser uma ferramenta que traz pluralidade 

de vozes e rompe com isolamentos sociais. Como a exclusão foi tratada por Faleiros 

(2006) como “uma barreira”, a entrevista, neste caso, pode ser uma forma de quebrá-la. 

Para Medina (1986, p. 14), sinteticamente, as entrevistas podem ser feitas tanto 

para espetacularizar o ser humano, quanto para compreendê-lo. Em um documentário 

onde o propósito é retratar uma realidade, deve-se distanciar-se da espetacularização dos 

entrevistados. Para uma boa entrevista, ela precisa se tornar um diálogo, como defende 

abaixo a partir da teoria de Edgar Morin: 

 

Em certos casos felizes, a entrevista torna-se diálogo. Este diálogo é mais que 

uma conversação mundana. É uma busca em comum. O entrevistar e o entrevista 

colaboram no sentido de trazer à tona uma verdade que pode dizer respeito à 

pessoa do entrevistado ou a um problema. (Ibidem)  

 

Confirma-se aqui que o diálogo é uma via de mão dupla, ou seja, é os dois lados 

da conversa se ajudam para um chegar à verdade. Este é o caso em que o interesse em 

entender o ser humano prevalece, diferentemente das entrevistas classificadas como 

“entrevista-rito” e “entrevista anedótica”, que são vistas como superficiais.  

Dentro da expectativa de “compreensão-aprofundamento” na entrevista, há 

subgêneros identificados por Medina. Aqui, o que mais interessa é o “perfil 
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humanizado”, que está longe do sensacionalismo e do espetáculo e é definido como 

“uma entrevista aberta que mergulha no outro para compreender seus conceitos, valores, 

comportamentos, histórico de vida”. Este subgênero comporta o imaginário e a 

subjetividade e contraria a fórmula do jornalismo tradicional com seus manuais de 

redação engessados: “como enquadrar nos limites de um questionário fechado, duma 

cronologia rígida, de uma presentificação radical uma personagem que ultrapassa estes 

ditames? ” (Ibidem). 

Para analisar o perfil humanizado, Medina concorda com Tom Wolfe, precursor 

do Novo Jornalismo, em que a atividade jornalística foge da tal objetividade e se 

aproxima da literatura. A autora expressa a subjetividade de uma entrevista ao dizer que 

ele “passeia em atalhos, mergulha e aflora, finge e é, sonha e traduz seu sonho, avança e 

recua, perde-se no tempo e espaço” (Ibidem). 

Ao trazer para o debate a “dinâmica de bloqueio e desbloqueio”, Medina 

(Ibidem) discute a relação e interação entre entrevistador e entrevistado. Este tem receios 

maiores em relação ao jornalista que a qualquer outro indivíduo, que “diante de qualquer 

pessoa é um invasor, um perturbador da privacidade”. Isso, porque o jornalista tende a 

ser visto como alguém que invade segredos pessoais a fim de publicá-los e torná-los 

públicos. Por este motivo, a autora sustenta a necessidade de criar uma “abertura para o 

desbloqueio”. 

 

O frescor do primeiro encontro é o que garante pelo menos a possibilidade de 

ouvir uma boa história. Além disso, o entrevistado deve partir do princípio que 

de que é a primeira vez que Coutinho está escutando o que ele diz. Estas são as 

condições ideais de uma boa entrevista, que nem sempre acontecem. (LINS, 

2004, p. 103) 

 

Em uma análise dos documentários do cineasta Eduardo Coutinho, Consuelo 

Lins afirma que as boas entrevistas feitas pelo artista vêm do entusiasmo em escutar 

histórias. Coutinho tem uma equipe que faz a pesquisa prévia dos personagens que 

entrarão na produção. Seu método de manter a relação harmônica entre entrevistador e 

entrevistado é dar de cara com essas pessoas pela primeira vez já na hora de gravar. O 

artista demonstra ter esse interesse pela compreensão do ser humano que Medina (1986, 

p. 18) defende ao explicar o subgênero perfil humanizado. 
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O cineasta, portanto, apesar de não conhecer pessoalmente o personagem, sabe 

suas histórias. Quando assuntos que ele julga importantes não aparecem na conversa, ele 

estimula o entrevistado com perguntas. Com isso, constata-se que o diretor sabe muito 

mais do que aparenta. Ao verificar estes recursos usados por Coutinho, Lins (2004, p. 

103) afirma que “pelas respostas dadas percebe-se que o fato não modifica, menos para 

o mal, o ritmo da entrevista”. 

 

É recomendável evitar artifícios que se tornaram muito comuns, como gravar 

movimentos de mãos. Lembre-se de que olhos e bocas sempre dizem muito, e 

que uma foto em um quadro sobre a mesa pode indicar, por exemplo, a situação 

social do entrevistado. (LUCENA, 2012) 

 

Em relação à filmagem, Luiz Carlos Lucena salienta que, no momento da 

entrevista com o personagem escolhido, é importante fazer imagens de cobertura do 

local em que esta está sendo gravada. Porém, o autor salienta que o diretor deve sair do 

óbvio e se preocupar com imagens que falem sobre a personalidade ou situação dessa 

pessoa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a história do movimento Hip Hop em São Paulo, principalmente na 

periferia, foi possível concluir que seus elementos foram e são usados como forma de 

expressão. Não só o grafite ou rap, mas as danças urbanas e seus movimentos foram uma 

das maneiras encontradas por pessoas excluídas socialmente de serem integradas em 

grupos. 

Além disto, para que se evidencie o mais próximo da realidade em um 

documentário jornalístico, constatei que a entrevista é fundamental. Para que um 

entrevistado se sinta confortável com a figura do entrevistador, é necessário haver uma 

interação entre ambos que acabe por “desbloquear” a barreira da desconfiança.  

Por fim, então, o documentário e sua linguagem audiovisual podem retratar a 

influência dos projetos sociais que envolvem danças urbanas na periferia da cidade de 

São Paulo e, assim como os próprios projetos, ser uma ferramenta de inclusão social.  
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