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Foi cobrindo motins de pre-
sos, como a histórica rebelião 
de 1994 no Presídio Central de 
Porto Alegre, que a fotógrafa e 
jornalista Tatiana Sager conhe-
ceu o também jornalista Re-
nato Dornelles, autor do livro 
Falange Gaúcha – A História 
do Crime Organizado no RS. 
O cárcere que serviu de pano 
de fundo para a amizade entre 
eles, também pautou o projeto 
profissional mais ousado da 
dupla até agora: o 
documentário Cen-
tral – O Poder das 
Facções no Maior 
Presídio do Brasil. O 
longa, dirigido por 
ela e codirigido por 
ele, está em cartaz 
no GNC Caxias. A 
produção desvenda 
de forma clara e didática as 
engrenagens de poder que do-
minam o Central, já considera-
do o pior presídio do país.

Em 2016, o filme foi esco-
lhido melhor documentário 
no Prêmio dos Direitos Huma-
nos de Jornalismo e no festival 
Festin, de Portugal. Central 
também está entre os filmes 
nacionais mais vistos nos ci-
nemas recentemente, um feito 
e tanto para uma narrativa que 
mergulha na complexidade de 

um assunto tão obscuro como 
o caos carcerário.

Tatiana conversou com o 
Pioneiro sobre os meandros 
das gravações do longa, com 
roteiro inspirado no livro Fa-
lange Gaúcha. 

Confira.

Pioneiro: Você já tinha 
feito um curta sobre o Cen-
tral. Como surgiu a ideia do 
longa?

Tatiana Sager: Sou ami-
ga do Renato (Dornelles) há 
30 anos pelo menos, a gente 

cobriu muito mo-
tim, muita coisa de 
polícia. Sou uma 
apaixonada por essa 
área. Em 2008, ele 
lançou o livro (Fa-
lange Gaúcha) e eu 
pedi os direitos. Co-
mecei a colocar em 
editais por meio da 

Panda Filmes (da qual é sócia) 
e conseguimos ganhar um de 
curta para a TVE. Lançamos 
em 2012, o Renato foi roteiris-
ta. Tínhamos muitas entrevis-
tas realizadas naquela época e, 
com esse material, já editamos 
um longa com enfoque no 
Central. Entramos em outro 
edital, que era de finalização, 
mas começamos a repensar 
todo filme. No primeiro corte, 
ainda não tinha a câmera dos 
presos.

Pois é, as cenas gravadas 
pelos próprios presos den-
tro das galerias são muito 
impactantes. Como essa de-
cisão foi tomada?

Nessas galerias, que re-
presentam 80% do Presídio 
Central, só preso entra. Juiz, 
polícia, ninguém entra lá. Eu 
pensei “precisamos conhecer 
essa realidade”. Como vamos 
falar do Central sem falar do 
que representa 80% do pre-
sídio? Daí começamos nego-
ciação com o juiz, que de cara 
autorizou nossa entrada. Daí 
começamos outra negociação, 
com a direção. Nós já conhe-
cíamos, tínhamos gravado 
muito ali, mas em lugares 
para universitário ver, como 
o próprio filme diz. Ficamos 
três meses negociando com a 
direção, eles não queriam li-
berar de jeito nenhum. Nossa 
intenção era pelo menos falar 
com as lideranças das facções, 
que coordenam essas galerias. 
Eles conversam com a direção 
do presídio uma vez por mês 
e fazem reivindicações... Isso 
era outra questão surreal que 
queríamos muito ter gravado, 
mas não conseguimos a au-
torização. Estivemos nessas 
reuniões e entrou um segundo 
diretor, o major Albuquerque, 
que é sociólogo e comprou 
nossa ideia. Ele concordou que 
conversássemos com os pre-

sos. Na verdade, nem ele sabia 
como se passava a vida dentro 
dessas galerias. É uma curio-
sidade também para quem 
está lá dentro entender como 
funciona. Nos reunimos com 
líderes de cinco facções: os 
Bala na Cara, Manos, Abertos, 
Farrapos (da região norte) e 
Conceição (da região central). 
Eu queria também uma en-
trevista deles, tentamos muito. 
No último dia, eles disseram 
“não”. Fiquei muito brava, falei 
“vocês não cumpriram pala-
vra de cela”. Eles levam muito 
a sério isso, eles tra-
balham com pala-
vra, é uma questão 
de honra. Eu acho 
que eles ficaram até 
constrangidos. En-
tão, eles pelo menos 
liberaram a câmera. 
É claro que era sob o 
olhar deles, não vou 
dizer que não houve um filtro, 
já que foi a prefeitura dessas 
galerias quem gravou. Mas é 
muito mais material do que 
qualquer um já teve dentro 
dessas galerias. 

Como fazer um recorte 
narrativo num assunto tão 
amplo?

Tudo aquilo que eu queria 
saber sobre o presídio antes 
de fazer o filme, acabou sendo 
mostrado. Está ali, por exem-

plo, o aliciamento que o preso 
acaba sofrendo. De dois anos, 
quando gravamos, para cá, 
algumas coisa já mudaram. 
Naquela época tinha galerias 
de primários e agora não tem 
mais, ou seja, o preso que entra 
já tem que escolher uma fac-
ção. Ele vai ser cobrado para 
sobreviver ali dentro. No filme, 
a gente provou como isso real-
mente acontece. Essas facções 
e lideranças têm um lucro 
absurdo. Cada preso custa em 
média R$ 1 mil por mês para 
seus familiares, que têm que 

batalhar para con-
seguir isso.

O filme aborda 
ainda a urgência 
da questão do trá-
fico de drogas den-
tro do presídio...

A maioria dessa 
droga e das armas 

e telefones que entram lá, en-
tram através de corrupção, 
normalmente de funcioná-
rios. Muito pouco é pego atra-
vés de familiares nas visitas. 
Hoje é mais do que certo que 
se não houvessem drogas, o 
presídio explodiria. No final 
do filme tem um guri que 
diz “sou usuário há 14 anos, 
mas quando sair do presídio 
vou parar”. Para mim é um 
dos depoimentos mais fortes. 
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“Nessas galerias, 
que representam 
80% do Presídio 
Central, só preso 
entra. Juiz, polícia, 
ninguém entra lá”

“Cada preso 
custa em média 
R$ 1 mil para seus 
familiares, que têm 
que batalhar para 
conseguir isso”
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