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RESUMO: O presente artigo busca entender o processo que se dá na 

construção do personagem nas linguagens documental e cinematográfica. A 

análise tomará como referência momentos de convergência e traçará uma linha 

reflexiva das referidas linguagens. O objeto de estudo é o personagem Sandro do 

Nascimento do documentário Ônibus 174 e do filme Última Parada 174, cuja 

temática é o sequestro dos passageiros da linha 174, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Faz-se necessário estabelecer alguns parâmetros para uma melhor 

compreensão no tipo de abordagem submetida na elaboração desse estudo, não se 

pretende aqui fazer distinções qualitativas sobre as linguagens audiovisuais, que 

serão usadas referencialmente como forma de delimitar uma análise mais precisa 

sobre o personagem e sua forma de construção. O termo construção refere-se ao 

personagem, e não busca demonstrar uma receita prática de como se criar 

personagens, mas tem a finalidade de entender como se constitui essa construção. 

A escolha desse tema parte da ideia de uma concepção abrangente sobre o assunto 

sugestionado: Como seria a construção (forma) de um personagem nas linguagens 

ficcional e documental? Como estudo de caso, analisaremos a construção das 

personagens Sandro de Ônibus 174 (2002), documentário de José Padilha; e Última 

parada 174 (2008), filme dirigido por Bruno Barreto. Ambas as obras baseiam-se no 

sequestro de um ônibus da linha 174 (Central–Gávea) da empresa Amigos Unidos, 

que ficou detido no bairro do Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, por 

quase 5 horas, sob a mira do revólver de Sandro Barbosa do Nascimento, 

sobrevivente da Chacina da Candelária, outro episódio icônico da história policial 

recente do Rio, que ocorreu na noite de 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da 

Candelária, no crime, oito jovens (seis menores e dois maiores de idade) sem-teto 

foram assassinados por policiais militares.  

 Para responder essa pergunta deveremos definir algumas ferramentas de 

análise que serão tomadas de diferentes modos em relação às linguagens 

apresentadas. Tais como, observação na composição das cenas, trilhas sonoras no 

complemento narrativo e apreensão das falas. Sem essas devidas precauções de 

análise, não seria possível ter uma ampla captação das obras.   

 

2. OBJETIVOS 



 Compreender as estruturas visuais e sonoras implicadas na elaboração de 

um personagem. Partindo da premissa de que tudo que permeia a obra, por mais 

que se tenha uma referência explícita de dados da experiência real (no caso do 

documentário), é impossível desvincular o ideal do real. Sobre esse ponto é 

necessário definir a distinção e também suas similitudes. Ambas as linguagens criam 

seus personagens e o estudo tem o objetivo esclarecer como se deu essa 

construção e porque o documentário também pode ser categorizado, em diversos 

momentos, como uma forma de ficcionalização.  

 

3. METODOLOGIA 

 Com base na análise de conteúdo das linguagens referidas veremos como a 

construção do personagem é feita. Importante frisar que o personagem é construído 

em ambas as linguagens tanto documental como ficcional, pois o personagem a 

quem recorremos é Sandro do Nascimento1 ao qual já não possui uma existência 

física, mas uma construção imagética.  Usaremos para a análise das cenas a 

metodologia de procedimentos apreendidas no livro de Doc Comparato para 

orientar-nos no estudo. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 O documentário 

 A definição, de modo simplificado, sobre o que seria um documentário 

encontra-se no livro Doc Comparato da Criação ao Roteiro onde segui-se uma 

explanação que revela a noção básica, a qual seria relatar a “verdade” 

(compreendendo-se como a pura e simples abordagem dos fatos de maneira 

imparcial). Visualmente é composto sobre uma sequência de cenas bem definidas e 

delimitadas. Porém, o autor evidência que sempre, em quaisquer circunstâncias, por 

mais que o idealizador queira demonstrar a realidade como ela se apresenta é 

impossível fazê-lo de modo imparcial, pois seus traços pessoais permearão toda a 

completude da obra (produto audiovisual). 

A máxima de um bom documentário é seu compromisso com a “verdade”. 
Um documentário tem de ser acima de tudo imparcial. Deve tentar informar 
sobre um acontecimento se baseando apenas nos fatos. Mas isso é uma 
premissa hipotética. (COMPARATO pag.328) 

                                                             
1 Não queremos parecer insensíveis quanto ao ocorrido, porém queremos explicitar que quando nos 
referimos ao personagem não estamos nos referindo ao indivíduo de carne e osso, mas sim a uma 
construção idealista por parte de seus criadores tanto no documentário quanto no filme.  



4.2 Documentário Ônibus 174 

 Importante ressaltar para iniciarmos a análise a concepção de “imaginário 

coletivo” do qual estamos inserimos de modo integral como sociedade. Quando nos 

referimos a realidades das quais não pertencemos ou conhecemos fragmentos por 

meio de algum veículo de comunicação, criando assim, uma ideia que corresponde 

as nossas expectativas em relação a entender a real questão vivenciada por outros 

indivíduos. A ideia oferecida é reconfortante, nos faz ignorar qualquer novo evento 

num contexto mais abrangente, colocando a ideia já definida em colapso. Então 

criamos uma espécie de “sociedade imaginada” onde construímos relações 

existentes, mas constatá-las rompendo a ideia vigente, poderia deflagrar o equívoco 

da criação imaginária, contrastando com a experiência real. Benedict Anderson em 

seu livro Comunidades Imaginadas expõe que nossas relações como sociedade são 

imaginadas, temos a ideia não à experiência.  ( Na verdade, qualquer comunidade 

maior que a aldeia primordial do contato face a face (e talvez mesmo ela) é 

imaginada”. ANDERSON Pág. 33. ) 

 É sobre esse prisma da imaginação do qual nos relacionamos como 

espectadores é que podemos ser confrontados a desnudar os conceitos adquiridos e 

obter novos através da ótica sugerida pelas linguagens ficcional e documental. 

Foram através de estímulos visuais e auditivos que construímos e nos munimos 

desses conceitos imaginativos e serão através deles que tornaremos a redefini-los: 

“Estamos diante de um mundo onde a representação da realidade imaginada era 

maciçamente visual e auditiva.” (ANDERSON, Pág. 52). 

 O documentário Ônibus 174 como evidenciado nos trechos anteriores 

pretende uma maior veracidade na sua elaboração e para tal se utiliza de registros 

documentais (registros impressos, fotos, vídeos e tudo que possa ajudar em sua 

narrativa).  

 Também se utiliza de relatos pessoais tanto de autoridades de fala 

(especialistas pertinentes ao assunto em questão), como pessoas que tiveram certo 

contato com o evento que está sendo narrado (testemunhas oculares), sempre 

buscando uma relação harmônica com os dados apresentados e a narração visual 

estabelecida. Portanto, a imagem reforça a argumentação. Um exemplo disso está 

explicitado nos trechos referentes à questão da fragilidade do sistema de segurança 



pública, em que a imagem de policias fora de forma física reforça o argumento do 

especialista correspondendo ao despreparo da policia2. 

 Tomaremos alguns pontos em relação à abordagem da narrativa e a 

pretensão estabelecida. O documentário procura definir um ponto de vista e por 

mais que queira ser imparcial, a condução narrativa é orienta por seu idealizador e 

traços de suas posições subjetivas, posicionamento ideológico se impregnam na 

obra. Então sempre estaremos diante de uma construção pensada previamente e 

convencionada.  

Fica quase impossível para o humano não intervir na obra que está 
relatando. Sempre haverá uma interferência do autor por menor que seja. 
Mas isso não é um problema nem pecado.( COMPARATO Pág. 328) 

 

4.3 Análise de Cenas  

 A expressão popular que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras 

no documentário tem peso inferior, sobre a imagem com falas, que correspondem no 

imaginário a fatos. Tanto serão analisadas as imagens, quanto o discurso. As 

imagens possuem forte poder argumentativo sobre a mensagem, porém ela não 

está completa sem o discurso que a reforce.   

 
FIG. 1 – Imagem de cobertura3 do local na época do sequestro. 

 

 
FIG. 2 – Relato sobre o sequestro. 

 

 O documentário estabelece seu primeiro ponto de credibilidade aqui. 

Evidenciando que se propõe a explicitar o evento narrado por fontes confiáveis. O 

policial esteve no local (FIG.2), foi o responsável no início da operacional. E para 

                                                             
2 Serão inseridos os tempos de duração dos pontos citados, transcorridos no documentário e também 
do filme se necessário, com a seguinte formulação. Hora-minutos-segundo. 00:09:12 a 00:09:45. 
3 Imagens de cobertura servem tanto para cobrir uma lacuna como dar embasamento sobre o que 
está sendo transmitido nas falas ou discurso. 



reforçar a veracidade foram colocadas imagens captadas dele no local (FIG. 1). Isso 

fixa um poder argumentativo muito forte com o espectador e ao longo da narrativa 

serão introduzidos inúmeros exemplos como esse4.  

É importante destacar também as trilhas sonoras e o papel narrativo que possuem. 

Acompanham o clima da cena, se for um assunto relatando um drama social, como 

a inviabilidade social é mais lenta e melodiosa e quando não mais rítmica e 

acelerada5. 

 
FIG 3 – Coordenadora do projeto Uerê6. 

 

 Para se compreender como se dá o processo da construção do personagem, 

é necessário saber quem são as pessoas que irão compor os relatos. O termo 

“construção” não quer designar dúvida ou falta de credibilidade no documentário 

(tanto porque o ponto anterior focou nesse aspecto), mas tem por finalidade um 

termo técnico para estabelecer uma conduta lógica na elaboração da análise. 

Vemos na imagem (FIG. 3) Yvonne Bezerra que teve um contato bem próximo de 

Sandro (o personagem ao qual buscamos analisar), e através de seu relato 

montamos um panorama sobre sua infância e a desestrutura familiar vivido por ele, 

irrompendo numa vida dissoluta e marginal nos bairros do Rio de Janeiro7. 

A construção reflexiva é bem clara, mostrar que o problema não é de modo 

algum um incidente isolado, tem causas que geram desdobramentos imensuráveis. 

O cenário apresentado é de violência, abandono, exclusão e por fim a 

criminalidade. 

Nos documentários, encontramos histórias ou argumentos, evocações 
ou descrições que nos permitem ver o mundo de uma nova maneira (...) os 
documentários também significam ou representam os interesses de outros. 
(NICHOLS, pag. 28). 

 

                                                             
4 Imagens e falas extraídas do documentário Ônibus 174 referentes ao tempo de exibição 00:05:05 a 
00:05:20. 
5Lenta e melodiosa 00:19:20 a 00:20:10. Mais rítmica 00:26:40 a 00:27:04  00:19:20 a 00:20:10. 
6 Yvonne Bezerra assistente social acompanhou o jovem Sandro em sua infância até adolescência. 
7 O discurso adotado no artigo não busca fazer juízos de julgamento, mas analisar os relatos contidos 
nas falas dos entrevistados e a sequência lógica estabelecida por seu idealizador será abordada esse 
mesma conduta mediante análise do filme.    



 O intuito principal não é analisar cena após cena evidenciando a montagem, 

mas é mostrar como um documentário se utiliza dos mesmos meios de um filme 

para uma construção de personagem. As cenas analisadas dão uma ideia da 

estrutura na construção do personagem e o foco pretendidos, não que isso esgote 

suas possibilidades. Podemos configurar assim uma forma na compreensão, para 

obter uma leitura mais crítica e uma melhor absorção do conteúdo. Seguem-se 

assim, alguns passos lógicos para evidenciar a construção do personagem: 

 

4.3.1 Estrutura geral linha cronológica na construção do personagem: 

 Estabelecer a linha narrativa; 

 Conduzi-la com os relatos e imagens. 

4.3.2 Estrutura de análise na construção do personagem: 

 Dar credibilidade ao relato; 

 Construir suas motivações internas (desajuste familiar e problemas com 

drogas); 

 Sua conduta eclodindo num ato desesperado de atenção (invisibilidade 

social); 

 Desfecho e consequências (o documentário busca uma desestabilidade no 

espectador. Fazê-lo refletir é o motor criador por detrás de toda a 

elaboração).  

 

 Um ponto importante também a ser levantado é sobre a veracidade de sua 

concepção na relação entre o que é uma mera captura dos fatos pela lente da 

câmera e o processo de elaboração roteirizada. 

 Embora pareça que o documentário seja o mais fiel retrato da realidade, ele 

nunca será a projeção do real, segundo o especialista brasileiro em mídias Boris 

Kossoy uma vez que você posiciona a pessoa que dará o relato, ajusta ângulos de 

câmera, modifica a iluminação, isso já é uma mudança do real. Em seu livro 

Realidades e Ficções na Trama Fotográfica quando o autor se refere ao fotógrafo 

como o criador de um processo de reconstrução do real, tal pensamento se aplica 

ao documentário com relevância, já que o mesmo tem embasamento na elaboração 

mecânica de uma fotografia. No ponto referido, Kossoy contextualiza da seguinte 

forma: 



Vimos que o fotógrafo constrói o signo, a representação. Nessa construção 
uma nova realidade é criada. Longe de lançarmos dúvidas quanto à 
existência/ocorrência do assunto representado, ou mesmo de sua 
respectiva aparência, devemos considerar que, do objeto à sua 
representação, existe sempre uma transposição de dimensões e de 
realidades. O assunto uma vez representado na imagem é um novo real: 
interpretado e idealizado, em outras palavras, ideologizado. É óbvio que 
estamos diante de uma nova realidade, a da imagem fotográfica, que a 
muito chamei de segunda realidade. (KOSSOY, 1999, p.43). 

 

5. ÚLTIMA PARADA 174 

 O personagem construído no filme busca humanizá-lo, dando a ele relações 

pessoais mais íntimas, um amigo, um romance, o amor da personagem que se torna 

uma figura materna. O enredo busca mostrar as situações de um modo mais 

profundo e detalhado. Uma grande parte do roteiro enfatiza a candelária8, sua 

detenção e fuga, imergindo na criminalidade. Como não poderíamos ter acesso 

jamais a essas camadas mais densas de sua história, utiliza-se um recurso 

imaginativo para criar uma narrativa.  

 Estabelecemos um contato para com esse personagem. Efetua-se uma 

espécie de conexão, quanto mais o personagem se assimilar com um indivíduo real 

mais profunda será a troca: “Em ambos os casos vocês, que representavam, quanto 

nós, assistíamos, entregamo-nos completamente ao que se passava no palco”. 

(STANISLAVSKI, pág. 41). 

 

5.1 Construção do personagem 

  Toda história necessita de uma ação e um personagem para existir, segundo 

Syd Field em seu livro Os fundamentos do Roteirismo ação seria a história, a 

motricidade que nos conduzirá sobre as matizes do enredo. E é o personagem que 

dá impulso a esse movimento, gerando assim os conflitos, consequências e 

resoluções com seus atos. O episódio do ônibus 174 no Jardim Botânico bairro do 

Rio de Janeiro, ficou conhecido devido ao seu personagem Sandro do Nascimento e 

sua ação de manter reféns os passageiros. 

Você precisa mesmo é de um tema que incorpore e dramatize a ideia inicial. 
Um tema pode ser definido como ação e personagem. Ação é sobre o que a 
história é, e personagem é sobre quem a história é. (FIELD, pag.44) 

 

                                                             
8 Sandro do Nascimento foi um dos sobreviventes do episódio que ficou conhecido como Chacina da 
Candelária.  
 



A composição de um personagem parte da pesquisa e observação do mundo 

sobre uma perspectiva humana. Inicia-se na interiorização e exteriorização, do maior 

número de referenciais possíveis. No simples olhar de traços psicológicos e 

vivências pessoais, contemplação do mundo perceptível e experiências de outros 

indivíduos que os circundam. É a partir desse processo que a construção de um 

personagem poderá ser verossímil. A subjetividade de uma construção ficcional 

“parte” entre aspas da objetividade e análise dos eventos ocorridos na realidade. É 

necessário entrelace entre ficção e realidade, para que o personagem possa ser 

crível.   

“Cada indivíduo desenvolve uma caracterização exterior a partir de si 
mesmo e de outros; tirando-a da vida real ou imaginaria conforme sua 
intuição, e observando a si mesmo e aos outros. Tirando-a da sua própria 
experiência da vida ou da de seus amigos, de quadros, gravuras, desenhos, 
livros, contos, romances, ou de algum simples incidente, tanto faz. A única 
condição é não perder seu eu interior enquanto estiver fazendo essa 
pesquisa exterior.” (STANISLAVSKI, pag.32). 

 

   Sky Field explicita que é preciso que haja um incidente compreendido como 

conflito, forçando o personagem agir, sem essa ação nada acontece. A conotação 

de incidente é abrangente, pode ser provocado por fatores externos ou decisões 

internas. Sandro é levado por um impulso interior, decide entrar em um ônibus para 

roubar. O cerco da viatura da polícia foi um fator externo, obrigando-o a agir. E ele 

agiu, decidindo manter-se ali, com os passageiros sobre a mira de seu revolver. 

O que é um personagem senão a determinação de um incidente? E 
o que é um incidente senão a iluminação do personagem? (...) os incidentes 
que você coloca na vida dos seus personagens são a melhor forma de 
iluminar quem eles são – ou seja revelar sua natureza, seu caráter 
essencial. A maneira como eles respondem a um dado incidente ou evento, 
como eles agem e reagem, o que eles dizem e fazem é o que de fato define 
a essência de seu caráter. (FIELD, pag.55). 

 

 É imprescindível fazer uma distinção clara e objetiva sobre o que seria a 

forma de criar um personagem e o indivíduo real. O personagem é sujeitado aos 

acontecimentos sendo moldado para o intuito preterido de seu idealizador. 

 

6. RESULTADOS 

 Toda e qualquer obra audiovisual, seja documental ou cinematográfica, 

carece criar um personagem para construir sua narrativa, o personagem não precisa 

necessariamente ser alguém real ou ficcional, mas pode ser um assunto do qual se 

queira tratar.  O assunto pode tornar-se destaque principal e assim assumir a 



posição de personagem personificando a história em lugar do personagem vivido por 

ela. A história passa a ter mais importância que o personagem que a compõe.  

 No caso do documentário Sandro dá lugar ao tema tão recorrente sobre a 

invisibilidade social do qual ainda não superamos. Criamos o personagem Sandro 

que representa uma parcela totalmente esquecida pela sociedade. Algo que se torna 

clara na concepção de Padilha ao relatar o incidente é demonstrar que o problema 

tem uma origem social. Dando as costas para esses problemas e muitos outros, 

essa criação não se restringirá somente ao Sandro mais a muitos outros “Sandros” 

que possam surgir. O personagem não tem a função de narrar exclusivamente a 

história de Sandro, mas de dar lugar os muitos outros que sofreram e ainda sofrem 

com  o preconceito, abondando e o isolamento do convívio social através da 

exclusão. E infelizmente muitos podem incorrer a violência para serem notados.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Se dividirmos em três níveis hierárquicos de representações podem surgir 

três personagens atuantes. A primeira instância e mais distante (empregado no 

sentido da distância física do ambiente e aproximação pessoal) essa categoria 

abrange os jornalistas (repórteres, cinegráficas e profissionais adversos) e os civis 

que acompanhavam o prolongamento da situação. O personagem foi representado 

de forma simples, cometeu um crime (erro) e ocasionou um incidente. A segunda 

categoria a ser observada, seria então os policias que efetuaram o cerco. Aquele 

personagem para eles tinha um envolvimento diferente da categoria anterior. A 

aproximação deles para com Sandro e principalmente sobre quem estava no 

comando da operação (tendo um contato maior na negociação e liberação dos 

reféns passageiros), ocasionou a criação de outro personagem, do qual eles tiveram 

que se apropriar para manter a suposta ação de controle sobre a situação. Atribuiu-

lhes um nome não correspondente ao seu próprio9. 

 E a terceira instância e mais importante em uma relação escalar, foram os 

passageiros. Estavam tão envolvidos na situação que mesmo de modo inconsciente 

tiveram uma aproximação maior para com Sandro jamais vivido anteriormente. Com 

os sentimentos e extintos aflorados constituíram uma criação do personagem, do 

qual eles precisaram se munir e estabelecer o controle mental (aparente).  Foi 

                                                             
9 Tempo transcorrido do documentário 00:05:35 a 00:05:47. 



autêntica essa construção porque permitiu desnudar os medos e temores surgidos. 

Não havia uma proteção real só aparente da parte dos policiais (que despois foi 

constatado essa ineficácia). A solução era criar um personagem 

(personagem/situação), ou seja, no fim tudo acabará bem como uma criação de 

alívio mesmo que aparente. São em situações de extremo risco, que muitas pessoas 

se reconfortam a elas próprias. Sobre aquelas circunstâncias criaram um Sandro 

que poderia “soltá-los”, daquela situação. Criando o personagem/vítima. Nas 

palavras de uma das passageiras “Você é a maior vítima disso tudo”, sugestionando 

um ímpeto de trazer solução a situação. Contemplaram seus últimos momentos de 

vida. Foi a mais sublime criação do personagem, criação do sentimento da 

experiência real e imersa na emoção.    
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