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Resumo:  

 

 

A presente pesquisa interessa-se pela representação dos direitos sociais feitas em cinco 

documentários brasileiros. São eles: Linha de Corte (2013), Histórias da fome no Brasil 

(2017), Ameaçados (2014), Terminal 3 (2017) e É o que eu penso e é o que eu vejo (2017). 

Procura-se inicialmente situar a questão dos direitos sociais no interior da luta por direitos 

humanos. Em seguida, busca-se a construção de um olhar crítico quanto à representação 

fílmica feita pelo cinema documentário, mobilizando para tanto as obras de Bill Nichols e 

Jean-Claude Bernardet. Por fim, empreendemos a análise dos documentários citados, 

procurando observar como a questão dos direitos sociais surge no discurso dos sujeitos de 

direito, bem como quais atores emergem como relevantes na busca por sua efetivação.  
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Abstract: 

 

The present research is interested in the representation of social rights shown in five Brazilian 

documentaries. They are: Linha de Corte (2013), Histórias da fome no Brasil (2017), 

Ameaçados (2014), Terminal 3 (2017) and  É o que eu penso e é o que eu vejo (2017). It is 

initially sought to situate the issue of social rights within the struggle for human rights. Next, 

we  offer  a construction of a critical view regarding the film representation made by the 

documentary, mobilizing the works of Bill Nichols and Jean-Claude Bernardet. Finally, we 

undertake the analysis of the mentioned documentaries, trying to observe how the issue of 

social rights arises in the discourse of the subjects of law, as well as which actors emerge as 

relevant in the search for its effectiveness. 

 

 

Key-words: Human rights; Social rights; Documentary Cinema.  
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1. Introdução  

 

 A presente pesquisa foi inspirada por uma experiência na Pós-Graduação em 

Humanidades Contemporâneas da UFRJ, Campus Macaé, em 2016. Por iniciativa de um dos 

colegas de Pós-Graduação, nossa turma engajou-se na participação da Mostra Cinema e 

Direitos Humanos, iniciativa do Ministério de Direitos Humanos (Atualmente Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), que tem como objetivo a difusão de uma cultura 

e educação em direitos humanos. Foi articulada uma ação coletiva para que se formasse um 

circuito informal local para exibição e debate dos filmes selecionados pela Mostra. Essa 

experiência foi responsável pelo desenvolvimento um interesse especial pelo tema por minha 

parte, ao constatar como o meio do documentário era frutífero para estimular o conhecimento 

e sensibilização para os direitos humanos. 

 De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), os direitos humanos são 

comumente definidos como direitos cujo titular é todo ser humano, em qualquer lugar, sem 

distinções de raça, cor, classe social, sexo e idade, ou quaisquer outras condições pessoais. A 

doutrina jurídica confere-lhes as características de universais, inalienáveis e indivisíveis. São 

universais, pois aplicados a todas as pessoas, inalienáveis, pois não se pode ser privado deles, 

e indivisíveis, pois a violação de um implica em prejuízo ao conjunto de direitos.  

Considera-se, a partir de Bobbio (2004), que se trata de um conjunto de direitos dado 

historicamente, e que se encontra em permanente transformação. Seu marco de surgimento é a 

Revolução Francesa de 1789, mas o consenso internacional acerca do tema é atingido 

somente em 1948, quando o genocídio nazista traz ao debate político a urgência de seu 

reconhecimento. No primeiro capítulo, aborda-se o tema dos direitos humanos e exploram-se 

os principais desafios colocados pela questão na atualidade. No decorrer da pesquisa, surge 

dentro do tema direitos humanos um interesse especial pela questão dos direitos sociais, por 

sua relativa marginalidade e pela luta paralela por afirmá-los ao lado dos direitos civis e 

políticos, destacando-se como questões os desafios de sua exigibilidade perante o Poder 

Público através do Poder Judiciário.  

No segundo capítulo do presente trabalho, é feita uma preparação teórico-

metodológica para lidar com a fonte deste trabalho, o cinema documentário, utilizando para 

tanto um clássico da área, o livro Introdução ao Documentário de Bill Nichols. Realiza-se 

aqui um treinamento para o olhar que prepara a análise a ser desenvolvida, através da 

mobilização de conceitos e categorias. O aspecto de fabricação do documentário é enfatizado, 
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bem como sua construção como um ponto de vista localizado. A obra de Bill Nichols fornece 

uma incursão ampla ao assunto e a possibilidade de navegação sobre seus meandros. Seria 

impossível aqui esgotar o tema, no entanto, tem-se que foram expostas suas questões 

principais. Uma dificuldade enfrentada nesta pesquisa é a de lidar com aspectos técnicos da 

produção cinematográfica, a exemplo de identificar posicionamentos de câmera ou os efeitos 

de iluminação e som. Ressalva-se que essa limitação faz com que a análise centre-se em 

elementos textuais dos filmes.  A obra Cineastas e Imagens do Povo de Jean-Claude 

Bernardet é a outra grande referência da pesquisa, que, não só oferece um modelo de crítica 

do documentário, como oferece um panorama histórico da representação do povo pelos 

cineastas. 

Nesta pesquisa, os dois primeiros capítulos funcionaram como preparatórios, 

amadurecendo os temas que passaram a orientar o olhar empregado ao assistir e analisar os 

documentários escolhidos. Passa-se a buscar nas representações contemporâneas do povo 

realizadas por esses documentários como os direitos sociais apareciam em seu discurso.  

No último capítulo, é realizada a análise de cinco documentários que retratam questões 

sociais brasileiras. São eles: Linha de Corte (2013), Histórias da fome no Brasil (2017), 

Ameaçados (2014), Terminal 3 (2017) e É o que eu penso e é o que eu vejo (2017).Procura-se 

observar nos documentários escolhidos quais atores emergem como relevantes na luta por 

direitos e como se dá a aparição e representação dos atores jurídicos. O objetivo principal 

desta pesquisa constituiu em dar ênfase a fala de setores populares, particularmente quanto a 

como se dá a reivindicação de direitos em seu discurso. A partir disso, é possível pensar a luta 

dos sujeitos de direito por bens jurídicos essenciais a sua existência digna.  
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2. Direitos Humanos 

 

2.1 Breve histórico e desafios atuais 

 

A discussão sobre o tema dos direitos humanos tem sua origem no século XVIII, de 

inspiração iluminista e liberal, tendo como marcos a Revolução Americana (1776) e a 

Revolução Francesa (1789). Para Lynn Hunt (2009), a noção de direitos que circulava no 

século XVIII baseava-se na ideia de autonomia individual: “as pessoas deviam ser vistas 

como indivíduos separados que eram capazes de exercer um julgamento moral independente” 

(HUNT, 2009, p. 26). Além disso, deveriam ser capazes de enxergar os demais como 

semelhantes. A conjugação de autonomia e empatia sustentava a possibilidade de enxergar os 

direitos como universais, autoevidentes e provenientes da natureza humana.   

As duas Grandes Guerras tiveram imenso impacto na discussão do tema dos direitos 

humanos, particularmente devido aos horrores produzidos na Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). De acordo com Hunt (2009), enquanto a linguagem da Declaração de 1789 atribuía à 

ignorância em relação aos direitos humanos a causa da ocorrência de males públicos, o 

preâmbulo da Declaração de 1948 enfatizava o desrespeito e o desprezo intencionais pelos 

direitos humanos ocorridos na Segunda Grande Guerra, uma vez que em “1948 todos sabiam, 

presumivelmente, qual era o significado dos direitos humanos” (HUNT, 2009, p. 205).  

Para Bobbio (2004), a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 comprova o cosenso internacional em torno dos direitos humanos, valendo como seu 

fundamento. Como a Declaração de 1948 tem caráter de soft law, surgiram outros 

mecanismos legais1 que contam com sistemas de monitoramento acerca do cumprimento de 

tais direitos, tais como relatórios, comunicações interestatais, investigação in loco e petições 

individuais.  

De acordo com Joaquín Herrera Flores (2009), o contexto histórico de aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) era muito distinto do atual. Naquele 

momento, com a vigência do Estado de bem-estar social havia uma tendência política maior 

ao reconhecimento de direitos, bem como a realização de políticas públicas tendentes a 

                                                             
1 São instrumentos jurídicos de direitos humanos, como o Pacto de Direitos Civis e Políticos (1966); o Pacto de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas 

de discriminação racial (1965); Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

mulher (1979) e Convenção sobre a tortura e outros tratamentos ou formas cruéis, desumanas e degradantes 

(1984); Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos 

de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias (1990); Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (2006); Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio (1948) e a 

Convenção Internacional para a Proteção de todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado (2010). 
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mitigar o impacto negativo do mercado à sociedade. Segundo Herrera Flores (2009), houve 

uma inversão e na atualidade é o mercado que impõe suas regras ao conjunto da sociedade. 

Há ainda a tendência de considerar os direitos como “custos” sociais. De acordo com o autor, 

as normas estão inseridas ao mesmo tempo em um sistema de valores e em um contexto social 

e econômico. “O sistema de valores hegemônico em nossos dias é majoritariamente neoliberal 

e, por conseguinte, coloca por cima as liberdades funcionais ao mercado e por baixo as 

políticas públicas de igualdade social, econômica e cultural” (HERRERA FLORES, 2009, p. 

41).  

Herrera Flores (2009) propõe uma reinvenção dos direitos humanos, que consiste em 

sair do mero reconhecimento formal dos direitos humanos positivados e considerar as práticas 

sociais que são necessárias para a conquista dos bens (moradia, trabalho, educação, 

alimentação etc.) garantidos pelos direitos. Para o autor, o reconhecimento dos direitos 

humanos comportaria um plano interno e externo a tais direitos. No plano interno, o direito 

positivado ofereceria garantias para o alcance do direito, enquanto no plano externo seria 

reconhecida a luta social que possibilita um acesso “igualitário e não hierarquizado ‘a priori’ 

aos bens necessários para viver” (HERRERA FLORES, 2009, p. 41).   

Segundo Herrera Flores (2009), quando um fenômeno é incorporado ao mundo 

jurídico há a tendência de negar o seu caráter ideológico. Quando isso ocorre com os direitos 

humanos, são ocultados os contextos sociais e políticos, as disputas ideológicas, os interesses 

em conflito que permeiam a implementação de tais direitos. Assim também fica encoberta a 

necessidade de os sujeitos desses direitos tomarem parte nessas disputas e participarem de sua 

concretização.  

Flávia Piovesan (2009) aponta sete desafios relacionados à discussão contemporânea 

dos direitos humanos. Seriam eles: a tensão entre universalismo e relativismo cultural; a 

oposição entre laicidade e os fundamentalismos religiosos emergentes no mundo; o direito ao 

desenvolvimento oposto às assimetrias globais; a garantia aos direitos sociais no contexto da 

globalização econômica; o respeito às diversidades face às intolerâncias; a preservação das 

liberdades públicas no contexto de combate ao terrorismo e a questão do unilateralismo versus 

multilateralismo.   

A primeira das questões em debate refere-se à oposição entre a ideia de existência de 

um núcleo ético mínimo válido universalmente e a ideia de que é a cultura a fonte dos valores 

e dos direitos humanos. Sendo assim, dada a multiplicidade de culturas seria impossível 

estabelecer um conjunto universal de direitos válidos em todos os lugares, em todos os 

tempos. Em seguida temos o desafio dado pela manutenção de um Estado laico e a existência 
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de liberdade religiosa. A autora afirma que “confundir Estado com religião implica a adoção 

oficial de dogmas incontestáveis” (PIOVESAN, 2006, p. 110). Assim, permanece o desafio 

de afirmar a laicidade estatal em um contexto de emergência de posições religiosas 

fundamentalistas. 

Outra questão levantada pela autora é a profunda desigualdade social vivenciada no 

planeta. Lembra Piovesan que: “hoje os 15% mais ricos do mundo concentram 85% da renda 

mundial enquanto que os 85% mais pobres concentram tão-somente 15%” (PIOVESAN, 

2006, p. 110). Esse contexto torna-se cada vez mais inaceitável pela opinião pública mundial 

e, nessas condições, verifica-se a relevância dos direitos sociais como forma de mitigar a ação 

do mercado. Daí o quarto desafio apresentado pela autora: a proteção dos direitos sociais face 

à globalização econômica. Herrera Flores (2009) aponta como obstáculo à implementação 

concreta dos direitos humanos a concentração de poder nos países desenvolvidos e a 

tendência à desregulamentação trabalhista e social que traz em si o risco de “destruição 

sistemática das conquistas sociais, econômicas, políticas e culturais alcançadas a custo de 

sangue” (HERRERA FLORES, 2009, p. 44). Há ainda o predomínio da especulação 

financeira, além da ação de empresas transnacionais que “atuam mundialmente alterando e 

impedindo qualquer política de redistribuição social de renda” (HERRERA FLORES, 2009, 

p. 51).  

Além disso, segundo Piovesan (2009), outra questão a ser levada em conta na 

discussão atual sobre direitos humanos é a de que os grupos humanos que possuem alguma 

diferença (tais como, mulheres, negros, homossexuais, deficientes, crianças etc.) são 

frequentemente aqueles mais atingidos por violações a direitos humanos. Para a autora, nesse 

contexto, “é insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata” sendo 

necessário haver “a especificação do sujeito de direito” (PIOVESAN, 2009, p. 112). Cuidado 

fundamental nas pesquisas sobre direitos humanos. 

O sexto desafio chama à atenção para o comprometimento de direitos tais como “o 

devido processo legal, o direito a um julgamento público e justo, (...) direitos como a 

liberdade de expressão e de reunião” (PIOVESAN, 2009, p. 112) em um contexto de combate 

ao terrorismo. Para a autora, a “pauta é o unilateralismo, ataques preventivos e hegemonia do 

poderio militar norte-americano. A guerra é o termo forte, a paz se limita a ser ausência de 

guerra” (PIOVESAN, 2009, p. 112).  

Por fim, o sétimo e último desafio, refere-se ao fortalecimento do Estado de Direito 

através do multilateralismo, da tomada de decisões consensual na comunidade internacional. 

O diálogo não apenas entre países, mas também com a incorporação da sociedade civil 
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representada pelas Organizações Não Governamentais (ONGS) internacionais é o que levaria 

ao fortalecimento do Estado de Direito. Para Piovesan, o “multilateralismo e a sociedade civil 

internacional são as únicas forças capazes de deter este amplo grau de discricionariedade do 

poder de império e fazer com que a força do direito prevaleça em detrimento do direito da 

força” (PIOVESAN, 2009, p. 113).  

 

2.2 – Os direitos sociais frente aos direitos humanos 

 

Em 1966 surgiram o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, separados por uma certa ideia de dicotomia entre direitos 

individuais e sociais. É lugar comum na doutrina a ideia de que os direitos individuais são 

autoaplicáveis, sendo garantidos a partir de uma atitude de abstenção do Estado. Assim, 

contanto que o Estado não pratique nenhuma ação que os prejudique, haveria o pleno gozo de 

direitos, tais como, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de 

expressão, a liberdade religiosa, etc2. Por outro lado, os direitos sociais gozariam de um status 

diferente, por dependerem de prestações estatais para serem alcançados, como seria o caso do 

direito à saúde, do direito à educação, entre outros3. O alcance dos direitos sociais estaria 

ainda condicionado à possibilidade econômica do Estado em questão, bem como à opção 

política dos governos.  

Para Flavia Piovesan (2013) trata-se de uma visão simplista a ideia de que os direitos 

civis e políticos demandariam apenas a abstenção do Estado e somente os direitos 

econômicos, sociais e culturais necessitariam de prestações positivas. Segundo a autora: 

 

[...] cabe indagar qual o custo do aparato de segurança, mediante o qual se 

asseguram direitos civis clássicos, como os direitos à liberdade e à propriedade, ou 

ainda qual o custo do aparato eleitoral, que viabiliza os direitos políticos, ou do 

aparato de justiça, que garante o direito ao acesso ao Judiciário. Isto é, os direitos 

civis e políticos não se restringem a demandar a mera omissão estatal, já que a sua 

                                                             
2 De acordo com Flavia Piovesan, o Pacto de Direitos Civis e Políticos prevê os seguintes direitos: “o direito à 

vida; o direito de não ser submetido a tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; o direito a não 
ser escravizado, nem submetido a servidão; os direitos à liberdade e à segurança pessoal e a não ser sujeito a 

prisão ou detenção arbitrárias; o direito a um julgamento justo; a igualdade perante a lei; a proteção contra a 

interferência arbitrária na vida privada; a liberdade de movimento; o direito a uma nacionalidade; o direito de 

casar e de formar família; as liberdades de pensamento, consciência e religião; as liberdades de opinião e de 

expressão; o direito à reunião pacífica; a liberdade de associação; o direito de aderir a sindicatos e o direito de 

votar e de tomar parte no Governo” (PIOVESAN, 2013, p. 244).  
3 De acordo com Piovesan, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais prevê “um extenso catálogo de 

direitos, que inclui o direito ao trabalho e à justa remuneração, o direito a formar e a associar-se a sindicatos, o 

direito a um nível de vida adequado, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à previdência social, o 

direito à saúde e o direito à participação na vida cultural da comunidade” (PIOVESAN, 2013, p. 251).  
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implementação requer políticas públicas direcionadas, que contemplam também um 

custo. (PIOVESAN, Flávia, 2013, p. 252).  

 

 Piovesan (2012) aponta, através de David Bilchitz, outro indicativo da disparidade de 

tratamento entre direitos civis e sociais: quanto aos primeiros são aceitas decisões judiciais 

que tenham impacto em questões orçamentárias do Estado, mesmo que isso signifique a 

assunção de gastos expressivos. Já quando o Judiciário emite decisões nestes moldes versando 

sobre direitos sociais, estas são contestadas, alegando-se que os juízes não possuem formação 

que os habilite a proferir decisões sobre orçamento.  

 Outro fator desta diferença pode ser lido no fato de que até 2008, o Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais não contava com a aprovação de seu Protocolo Facultativo o 

qual introduziu o sistema de petições individuais, medidas de urgência, comunicações 

interestatais e investigações in loco. Ou seja, é expressivo o período de tempo em que este 

Pacto permaneceu sem mecanismos que garantam sua efetividade. De acordo com Piovesan, o 

projeto para a implantação deste Protocolo Facultativo iniciou-se apenas em 1996, “contando 

com o apoio dos países da América Latina, da África e do Leste Europeu e, ainda, com a 

resistência do Reino Unido, dos EUA, do Canadá, da Austrália, dentre outros” (PIOVESAN, 

2012). De acordo com a autora, até 2010 o protocolo contava com somente 3 Estados-partes.  

 Esta diversidade de tratamento também pode ser constatada no âmbito regional. 

Segundo Piovesan, os direitos civis foram consagrados amplamente na Convenção Americana 

de Direitos Humanos em 1969. Já os direitos sociais só foram reconhecidos 19 anos depois 

através do Protocolo de San Salvador de 1988, com adesão de apenas 14 países. O mesmo se 

verifica no sistema europeu: “em que a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que prevê 

exclusivamente direitos civis e políticos, apresenta 47 Estados-partes em 2010, ao passo que a 

Carta Social Europeia apresenta somente 27 Estados-partes” (PIOVESAN, 2012). 

 De acordo com Norberto Bobbio (2004), a oposição entre direitos individuais e 

sociais relaciona-se a concepções divergentes sobre direitos humanos no plano ideológico. Ou 

seja, tratar-se-ia de uma divergência entre a concepção liberal e a socialista dos direitos 

humanos4. Segundo o autor:  

 

                                                             
4 De acordo com Lynn Hunt (2009), os pensadores socialistas e comunistas enxergavam com desconfiança o 

tema dos direitos humanos. Sua principal crítica era a ênfase na propriedade privada e nos direitos individuais 

em detrimento dos coletivos. De acordo com a autora, foi a partir da década de 1970 que este espectro político 

passou a encampar a luta pelos direitos humanos, havendo ao mesmo tempo um reconhecimento da importância 

dos direitos individuais por esse setor e a possibilidade de persecução de avanços sociais através da pauta dos 

direitos sociais.  
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Pode-se fantasiar sobre uma sociedade ao mesmo tempo livre e justa, na qual são 

global e simultaneamente realizados os direitos de liberdade e os direitos sociais; as 

sociedades reais, que temos diante de nós, são mais livres na medida em que menos 

justas e mais justas na medida em que menos livres. (BOBBIO, 2004, p. 24).     

 

Segundo Bobbio (2004), não podemos esperar uma síntese definitiva entre as 

concepções liberal e socialista, mas apenas um “compromisso”, uma síntese provisória, 

através da qual seria eleita uma ordem de prioridade sobre os direitos a serem assegurados. 

Sobre as limitações para a realização dos direitos humanos colocadas pela realidade social, o 

autor considera que: 

Mesmo o mais liberal dos Estados se encontra na necessidade de suspender alguns 

direitos de liberdade em tempos de guerra; do mesmo modo, o mais socialista dos 

Estados não terá condições de garantir o direito a uma retribuição justa em tempos 

de carestia. (BOBBIO, 2004, p. 25).     

  

Tendo em vista os obstáculos à realização dos direitos humanos trazidos pela realidade 

fática de uma sociedade, Bobbio (2004) alerta que o maior argumento na atualidade contra 

tais direitos seria sua inexequibilidade. Assim, o autor chama atenção para a importância de 

que os estudos sobre o tema sejam acompanhados “pelo estudo das condições, dos meios e 

das situações nas quais este ou aquele direito pode ser realizado” (BOBBIO, 2004, p. 16), 

demandando assim pesquisas sociológicas, históricas, econômicas etc.  

De acordo com Piovesan (2012), é possível extrair da jurisprudência internacional 

cinco princípios relativos aos direitos sociais. O primeiro deles é o de observância do 

minimum core obligation pelo qual os Estados-partes devem observar pelo menos os níveis 

essenciais mínimos de cada direito social. Em seguida, temos o princípio da aplicação 

progressiva dos direitos sociais, pelo qual estes devem ser paulatinamente aplicados, 

utilizando-se para tanto o máximo dos recursos disponíveis. Dele decorrem os princípios de 

violação do retrocesso social e de proibição da inação estatal.  

O terceiro refere-se ao princípio de inversão do ônus da prova. Por esse princípio, o 

Estado deve provar que a circunstância de que não possui os recursos disponíveis para a 

realização dos direitos sociais, bem como que buscou o auxílio internacional e não obteve 

êxito. O quarto princípio é o da participação, transparência e accountability. Refere-se à 

importância de um processo democrático para a elaboração de políticas públicas.  Para 

Piovesan, é fundamental que haja participação da sociedade civil e dos países em 

desenvolvimento nas instâncias de decisão de âmbito local e internacional. Este princípio 

envolve também o acompanhamento da realização dos direitos sociais, mediante o acesso a 

dados e indicadores que revelem os resultados das políticas públicas implementadas. 
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Por último, temos o princípio da cooperação internacional. Numerosos dispositivos 

prevêem que os direitos sociais devam ser alcançados mediante a cooperação internacional, 

tais como: o artigo XXII Declaração Universal de 1948, o artigo 2º do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o artigo 1º do Protocolo de San Salvador, e o art. 26 

da Convenção Americana de Direitos Humanos. Sendo assim, é possível estabelecer-se que os 

países ricos signatários devam prestar assistência aos mais pobres.  

Há que se observar que a tendência atual de interpretação dos direitos humanos é a de 

considerá-los interdependentes. Esta interpretação deve favorecer a efetividade dos direitos 

sociais. Exemplo disto, apresentado por Piovesan (2012), é a interpretação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Villagrán Morales versus Guatemala (1999) em 

que esta Corte argumentou pela dimensão positiva do direito à vida. Ou seja, a proteção à vida 

não consiste apenas na abstenção de privar outros da vida, considerada como direito civil, mas 

a de positivamente criar condições de vida digna, para tanto devendo haver o 

desenvolvimento de uma série de direitos sociais.  

Quanto ao tema da concretização dos direitos sociais, cabe destacar que a América 

Latina oferece um contexto peculiar para desenvolvimento dos mesmos: 

 

A América Latina é a região com o mais elevado grau de desigualdade no mundo, 

em termos de distribuição de renda. A este elevado grau de exclusão e desigualdade 

social somam-se democracias em fase de consolidação. A região ainda convive com 

as reminiscências do legado dos regimes autoritários ditatoriais, com uma cultura de 

violência e impunidade, com a baixa densidade de Estados de Direitos e com a 

precária tradição de respeito aos direitos humanos no âmbito doméstico.  

(PIOVESAN, 2012). 
 

 A autora afirma que no contexto ditatorial, o discurso de direitos humanos era tomado 

como anti-Estado. A exemplo disto, ela destaca que a incorporação de tratados 

internacionais de direitos humanos só ocorreu com a democratização. É este o caso da 

Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), “ratificada pela Argentina em 1984, 

pelo Uruguai em 1985, pelo Paraguai em 1989 e pelo Brasil em 1992” (PIOVESAN, 2012).  

Flávia Piovesan e Renato Vieira (2006) apontam a Constituição Federal de 1988 como 

marco no processo de institucionalização dos direitos humanos no país. Através dela, os 

direitos sociais foram incluídos no conjunto de direitos fundamentais, sendo-lhes conferida 

aplicabilidade imediata. Os direitos à saúde e educação receberam a previsão de dotação 

orçamentária mínima, havendo possibilidade de intervenção quando não observada. Como 

consequência da garantia constitucional aos direitos sociais está o dever por parte do Poder 

Público de realizar Políticas Públicas que viabilizem o seu alcance.  
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 Os autores consideram que é baixo o acionamento do Poder Judiciário com o objetivo 

de proteger direitos sociais, havendo maior incidência de ações individuais, em detrimento 

das coletivas. Para eles, isso é revelador da apropriação desses mecanismos pela sociedade: 

 

O incipiente grau de provocação do Poder Judiciário para demandas envolvendo a 

tutela dos direitos sociais e econômicos, revela a apropriação ainda tímida pela 

sociedade civil dos direitos econômicos, sociais e culturais como verdadeiros 

direitos legais, acionáveis e justiciáveis. (PIOVESAN, Flávia. VIEIRA, Renato 

Stanziol, 2006, pp. 128-146).    

 

Os autores refletem que a população não vê o Poder Judiciário como meio para o 

alcance de seus direitos. Dentre as causas para tanto está o distanciamento da população deste 

Poder, visto como inacessível ou como ineficaz em termos de alcance de conquistas sociais.  

Aqui o tema dos direitos humanos cruza-se com o de acesso à justiça.  
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3. Documentário: considerações sobre o gênero 

 

3.1 A prática documentarista e suas reflexões sobre o acesso ao real 

 

O documentário parte de uma seleção de imagens e sons que articulam determinada 

visão de mundo que o documentarista pretende transmitir. Apesar de distinguir-se pela 

premissa de partir da realidade, o produto documentário é produzido através de uma série de 

escolhas que fazem com que este não seja uma via direta à realidade, mas uma representação 

desta. Câmera, montagem, iluminação, som, entre outros aspectos técnicos, influem no 

resultado final que vemos nas telas e que pretende constituir uma linha de argumentação que 

simultaneamente apresenta dados e apela para a emoção dos espectadores. Algumas das 

convenções do gênero são: 

 

[...] o uso de comentários com a voz de Deus, as entrevistas, a gravação de som 

direto, os cortes para introduzir imagens que ilustrem ou compliquem a situação 

mostrada numa cena e o uso de atores sociais ou de suas pessoas em suas atividades 

e papéis cotidianos, como personagens principais do filme (NICHOLS, 2005, p. 54) 

 

De acordo com Bill Nichols, “os documentários dão-nos a capacidade de ver questões 

oportunas que necessitam de atenção. Vemos visões filmadas do mundo. Essas visões 

colocam diante de nós questões sociais e atualidades, problemas recorrentes e soluções 

possíveis” (NICHOLS, 2005, p. 27). Ainda segundo o autor, uma vez em circulação, tais 

visões “tornam-se uma voz entre muitas na arena do debate e contestação social” (NICHOLS, 

2005, p. 73), passando a influenciar nosso engajamento no mundo histórico.  

Uma questão importante concernente ao universo dos documentários refere-se às 

pessoas reais que se tornam seus personagens, tratadas como atores sociais. Coforme Nichols 

(2005), o impacto que a participação delas nos filmes pode ter em suas vidas levantam 

questões éticas para o documentarista. Para o autor, corre-se o risco de que estas pessoas 

façam papel de bobas ou sejam vistas de forma negativa. Para ele: “Os cineastas que têm a 

intenção de representar pessoas que não conhecem, mas que tipificam ou detêm um 

conhecimento especial de um problema ou assunto de interesse, correm o risco de explorá-la” 

(NICHOLS, 2005, p. 36).  

O princípio do “consentimento informado”, oriundo das ciências sociais, prevê que os 

participantes de um estudo devem ser devidamente informados sobre suas consequências. No 

entanto, para Nichols (2005), o cinema documentário traz questões mais complexas, uma vez 
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que as consequências de um documentário podem ser imprevisíveis. Outras questões 

desafiadoras para a ética do documentarista referem-se à filmagem de atos ilícitos e a 

representação em tela de visões adversárias a dele próprio. Nichols (2005) questiona, a 

exemplo disso, se seria aceitável alegar interesse nas atividades de uma empresa para obter 

dados sobre práticas de trabalho perigosas.  

Ao referir-se ao tratamento dos entrevistados, Jean-Claude Bernardet (1985) faz uso 

da categoria “ator natural”. Ele chama atenção para a existência de um processo de triagem 

para seleção de pessoas mais adequadas para as entrevistas de acordo com o critério do 

cineasta. Nesse processo, é levada em conta a maior ou menor expressividade do possível 

entrevistado. Uma vez escolhida, a pessoa repetirá falas da fase de triagem, reproduzindo 

entrevistas anteriores em condições acordadas com o cineasta. “Agora, a pessoa se representa 

a si mesma em função da filmagem, a pessoa faz papel de si mesma” (BERNARDET, 1985, 

p. 17). A exposição de processos como esse nos dá um exemplo das inúmeras modificações 

da realidade operadas pelo filme na constituição de uma representação.  

O cineasta pode fazer diferentes escolhas sobre como contar uma história. Nichols 

(2005) nos fornece diversos exemplos de como isso pode ocorrer. O cineasta pode assumir um 

ponto de vista impessoal e a posição de autoridade, recorrendo à chamada “voz de Deus” ou 

locução em voz over. Pode inserir-se no filme e tornar-se um de seus personagens, a exemplo 

dos documentários de Michael Moore em que este aparece como investigador das questões 

que retrata. Pode colocar em cena o processo de entrevistas mostrando-se como entrevistador. 

É possível ainda assumir a primeira pessoa colocando-se como parte do grupo que se quer 

retratar, como é o caso quando o cineasta quer retratar a própria história familiar ou retratar-se 

como parte de uma minoria. Há ainda a tendência de documentários feitos pelos próprios 

grupos investigados, a exemplo dos documentários feitos por grupos indígenas. Aqui os 

documentários podem servir como meio de organização desses grupos e, uma vez acabados, 

como instrumento para o alcance de suas pautas. 

Nichols (2005) também chama atenção para o fato de que, ao lado da história textual 

do filme, interferem nele a história e a motivação pessoal do cineasta, além das experiências 

prévias do público. De acordo com o autor, a declaração de intenções feita pelo cineasta deve 

ser vista com reservas, já que, uma vez em circulação, a obra pode ter interpretações muito 

diferentes do que foi intencionado pelo diretor. Por outro lado, o público também pode 

projetar suas histórias pessoais nos filmes, até mesmo às custas do que foi veiculado pelo 

próprio filme. Segundo Nichols (2005), o público baseia suas escolhas do que assistir a partir 
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do que espera sobre determinado assunto, o que por sua vez influencia os cineastas na escolha 

de seus temas.  

É importante considerar que o trabalho dos documentaristas sofre influências dos 

financiadores de suas obras, tais como empresas privadas ou a captação de recursos do 

governo. O custo de uma produção cinematográfica faz com que seja necessária a busca de 

recursos externos. A ideologia dos financiadores pode aparecer em maior ou menor grau. Um 

exemplo fornecido por Nichols (2005) é o do documentário Housing problems (1935) que, 

financiado pela Gas Light and Coke company, tinha interesse na remoção da região favelizada 

objeto do documentário.  

Uma interessante observação de Nichols (2005) é a de que os temas e conceitos 

tratados pelos documentários são invisíveis e o que as imagens e sons podem nos trazer são 

seus indícios.  

 

Não podemos ver o conceito de pobreza por exemplo; podemos ver apenas os sinais 

e sintomas de uma existência degradada, cheia de privações, a qual atribuímos o 

conceito de “pobreza”. (...) Isso equivale a dizer que o valor documental os filmes de 

não ficção está em como eles representam visual e auditivamente os tópicos para os 

quais nossa linguagem escrita e falada fornecem conceitos. (NICHOLS, 2005, pp. 

97-98) 

 

Assim, para Nichols (2005), deduzimos conceitos das cenas, assim como deduzimos 

da montagem a opinião do cineasta.  Como ensina Nichols (2005), dada a ausência de 

conceito em si pelas imagens, muitas vezes a organização dessas através da narração em voz 

over visa nos fornecer a “interpretação correta” das imagens.  

A questão de deixar, em maior ou menor grau, a interpretação das imagens e sons 

como tarefa do público, é parte da escolha do cineasta. Assim como a de incluir ou não na 

montagem cenas ou entrevistas que destoem da tese inicial do cineasta sobre o tema abordado. 

Outra escolha envolve representar os personagens do filme de forma complexa, com extensa 

incursão em suas subjetividades ou tratá-los como exemplo ou tipo revelador de determinado 

grupo social.  

Bill Nichols (2005) fornece uma classificação das formas pelas quais um 

documentário pode organizar-se correspondente a seis modos. Esses modos podem aparecer 

de forma combinada em uma mesma obra. O modo poético surge no mesmo contexto das 

vanguardas modernistas, modificando a matéria-prima do real que encontra no mundo. Seus 

traços predominantes são a fragmentação e a ambiguidade, representando o mundo através de 

uma “série de fragmentos, impressões subjetivas, atos incoerentes e associações vagas” 
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(NICHOLS, 2005, p. 140). O modo poético vale-se da “divisão do tempo e do espaço em 

múltiplas perspectivas, a negação de coerência a personalidades sujeitas a manifestações do 

inconsciente e a recusa de soluções para problemas insuperáveis” (NICHOLS, 2005, p. 140). 

No modo expositivo o documentário é narrado em voz over ou através de letreiros, 

adotando, na maioria das vezes, o esquema particular-geral, em que as imagens e sons 

selecionados servem de ilustração e as conclusões da narração são generalizadas. A 

montagem é feita de forma a favorecer o argumento do narrador. De acordo com Nichols 

(2005), o modo expositivo depende em grande medida das informações verbais, ficando as 

imagens em um plano secundário.  

No modo observacional, o cineasta opta pela não-intervenção ao extremo, procurando 

não interferir nos acontecimentos que se desenrolam em frente às câmeras, não inserir 

narração ou comentários, não utilizar roteiro ou entrevistas. “Olhamos para a vida no 

momento em que é vivida. Os atores sociais interagem uns com os outros, ignorando os 

cineastas” (NICHOLS, 2005, p. 148). Há que se considerar aqui que, mesmo não havendo 

intervenção direta, a simples presença da câmera pode influenciar o comportamento das 

pessoas filmadas.  

No modo interativo é enfatizada a interação entre cineasta e grupo investigado. 

Segundo Nichols (2005), é como se o cineasta se tornasse um dos atores sociais, com a 

diferença de que porta a câmera.   

 

A sensação de presença em carne e osso, em vez da ausência, coloca o cineasta “na 

cena”. Supomos que o que aprendemos vai depender da natureza e da qualidade do 

encontro entre cineasta e tema, e não de generalizações sustentadas por imagens que 

iluminam uma dada perspectiva. Podemos ver e ouvir o cineasta agir e reagir 

imediatamente, na mesma arena histórica em que estão aqueles que representam o 

tema do filme. (NICHOLS, 2005, p. 155) 

 

No modo reflexivo, o cineasta preocupa-se em pôr em cena o processo de produção do 

documentário, revelando-o ao espectador em seu caráter de representação. São utilizados 

como recurso crítico a subversão do gênero, havendo a produção de paródias de 

documentário5. Por exemplo, alguns documentários que utilizam o modo reflexivo 

apresentam como entrevistas de atores sociais, performances feitas por atores treinados. O 

                                                             
5 Silvio Da-rin (2005) analisa os documentários de Jorge Furtado nesta chave. Produções como Ilha das Flores 

(1989) e A Matadeira (1994) fornecem exemplos desta prática. Toda a primeira parte de Ilha das Flores ironiza 

a tendência de generalização dos documentários do modo expositivo através da fórmula de definições sucessivas 

que terminam fazendo referência ao “telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor”. (DA-RIN, 2005, 

p. 178 e segs).  
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objetivo seria chamar a atenção para como tomamos algo como real a partir do uso de 

convenções de linguagem.  

Por último, o modo performático adota a construção de um saber individual, pessoal e 

subjetivo que procura se expandir para mobilizar uma subjetividade social. São comuns neste 

modo, os documentários feitos a partir das vivências de uma minoria.  

Para Nichols (2005), o documentário insere-se no campo da retórica, uma vez que 

procura nos convencer sobre determinado ponto de vista para o qual não existe consenso. Ele 

envolve uma disputa sobre práticas sociais e valores dominantes, terreno que envolve uma 

dimensão ideológica.  

De acordo com Nichols (2005), o documentário pode assumir diferentes tipos de 

retórica, tais como a retórica deliberativa e a judicial ou histórica. Nesta última, apresentam-se 

fatos, relatos e provas, conforme o receptor julga se adere ou não à linha interpretativa do 

autor. Já a retórica deliberativa apresenta questões e pergunta-se sobre o que fazer no futuro, 

“é o campo para encorajar, ou desencorajar, exortar ou dissuadir os outros no curso de uma 

ação coletiva. Questões de política social como guerra, bem-estar social, conservação, aborto 

(...) pertencem a esse domínio” (NICHOLS, 2005, p. 103).    

Segundo Nichols (2005), os documentários funcionam como representações 

metafóricas de determinados temas como amor, guerra, família, etc. Para além de definições 

de dicionário, “a compreensão metafórica é muitas vezes a maneira mais significativa e 

persuasiva de nos convencer do mérito de um ponto de vista em relação a outros” (NICHOLS, 

2005, pp. 108-109). Para fornecer um exemplo brasileiro, podemos contrastar a definição 

jurídica de alienação parental com a força do documentário A morte inventada (2009) dirigido 

por Alan Minos que trabalha com diversos relatos daqueles que sofreram a prática e tiveram 

que lidar com suas consequências durante toda a vida adulta.  

De acordo com Silvio Da-rin (2005), a crítica a certos aspectos ilusionistas do 

documentário remonta aos anos 1960, quando foram questionados “a natureza realista do 

meio fílmico, o estatuto da objetividade, a espontaneidade do ‘ator social’, a autenticidade 

documental da imagem e a dimensão mais verdadeira do documentário frente à ficção” (DA-

RIN, 2005, p. 146).  Em reação a isso, as últimas décadas tem apresentado o modelo reflexivo 

de documentário, que “mostram a obra como produto, remetendo a uma instância produtora e 

desnudando seu processo de produção” (DA-RIN, 2005, p. 147).   

Por outro lado, Da-rin (2005) considera que não é o caso de cair-se em uma espécie de 

niilismo em relação à produção documental, como se a impossibilidade de acesso a uma 

verdade acabada a partir desse tipo de produção fizesse com que esta perdesse qualquer valor 
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referencial. Da-rin (2005) também adverte que o uso de estratégias antiilusionistas pode se dar 

de maneira exclusivamente formal, não garantindo a construção crítica e ética do 

documentário.  

 

Exibição de aparelhos de filmagem ou de membros da equipe técnica não traduzem 

necessariamente problematização das condições de produção do discurso. 

Fragmentação narrativa e descontinuidade não significam obrigatoriamente maior 

consciência textual. Revelação de marcas autorais e de metodologias de trabalho 

empregadas não autenticam automaticamente uma intervenção crítica na política da 

comunicação. (DA-RIN, 2005, p. 196). 

 

 A partir de Da-rin (2005), temos que a reflexão em torno da trajetória do 

gênero documentário faz com que as produções atuais rejeitem construir uma interpretação 

unívoca e totalizante do mundo, mas este posicionamento não invalida a fecundidade deste 

meio como forma de produzir pensamento sobre o mundo histórico e social.  

 

3.2 Jean-Claude Bernardet: reflexões sobre as representações do povo nos 

documentários brasileiros entre 1960 e 1980.  

 

 No livro Cineastas e imagens do povo (1985), Jean-Claude Bernardet procura 

pensar os conflitos ideológicos e estéticos que movimentaram o trabalho de cineastas que 

procuraram representar o povo nas telas. Em uma advertência ao leitor, ele afirma: “As 

imagens cinematográficas do povo não podem ser consideradas sua expressão, e sim como a 

manifestação da relação que se estabelece nos filmes entre cineastas e o povo” 

(BERNARDET, 1985, p. 6) 

 Na década de 1960, são grandes as influências do golpe de 1964 e não apenas 

na inviabilização prática de diversos trabalhos em curso. Para Bernardet (1985), a desilusão 

com o golpe reflete-se em uma desilusão com o povo que não reagiu a este. Neste período 

produções como Viramundo (1965) e Subterrâneos do futebol (1965) retratam o povo como 

alienado e histérico. Em Viramundo a alienação aparece no recurso à religião como anestésico 

do mundo e suas contradições sociais. Em Subterrâneos é o futebol que atua como 

compensação de um cotidiano de privações. Temos “a imagem de um povo sofredor, passivo, 

injustiçado, que não consegue agir em seu interesse e aguarda soluções vindas de outras áreas 

da sociedade” (BERNARDET, 1985, p. 38). Se o povo não fala por si, é papel do cineasta e 

demais intelectuais falar por ele. Além disso, constata-se que o operário e o homem do campo 

não têm a força que se esperava deles como agentes de mudança social.  



24 
 

 Em Opinião Pública (1967) é a classe média que é tematizada. De acordo com 

Bernardet (1985), até o golpe de 1964, os intelectuais e artistas acalentavam a ideia de 

identificarem-se com o povo. Após o golpe, a classe média é vista e retratada neste filme 

como “reacionária, retrógrada, e como traidora devido a seu papel na preparação do golpe” 

(BERNARDET, 1985, p. 58). Neste contexto, identificar-se com a classe média causa horror 

ao cineasta. Neste filme, isto resulta em uma representação deste grupo social calcada no 

grotesco e no patético.  

 Este livro coloca o problema da representação do outro, mais especificamente 

do outro de classe e das dificuldades desta representação pela intelectualidade, aqui 

considerada na figura do cineasta. O outro é visto pelas projeções que esta intelectualidade 

tem dele. Os filmes apresentam esta tensão de procurar dar voz a este outro, mas obter como 

produto uma imagem ainda mediatizada pelo olhar do cineasta que detém os meios de 

produção do filme: as câmeras, a técnica, a faculdade de fazer a montagem e a organização da 

voz dada a esse outro. Em Jardim Nova Bahia (1971), é o ator social Deutrudes que filma 

cerca de um terço das imagens, contudo, a análise de Bernardet demonstra que é o estilo do 

diretor Aloysio Raulino que dá tom ao filme.  

 Em outras obras, a exemplo de O velho e o novo (1967), tematiza-se a 

desilusão da intelectualidade após o golpe de 1964. Ela se depara com os limites da própria 

atividade intelectual em assumir um papel que leve ao progresso social ou resista a opressão 

que se instala com o golpe. Questiona-se a função e o valor da escrita e da arte frente a esse 

contexto. Em Cultura e loucura (1973) isto é agudizado, pois se representa uma 

intelectualidade artística impotente e que se entrega ao massacre.  

 A análise de Bernardet (1985) não conduz a uma solução do problema de 

representação do outro de classe pelo cinema. O problema persiste. E esse outro, quando 

entrevisto com lucidez e autonomia de fala causa surpresa ao cineasta. É o caso de Tarumã 

(1975) feito de uma interrupção da filmagem de outro filme para registrar a fala de uma 

camponesa que pede a palavra. No entanto, essa palavra têm elementos que causam 

estranheza e que parece estar à mercê das expectativas do intelectual sobre ela. Em Greve 

(1979), a locução opta por explicitamente discordar de falas expressadas pelo outro – os 

grevistas – julgando e condenando orientações do movimento operário. Há frustração com os 

grevistas que se limitam a questões de trabalho e salário, não articulando suas lutas com o 

contexto político maior (pressão para o fim da ditadura). De acordo com Bernardet (1985), 

neste filme constata-se que a consciência operária não é capaz de politizar-se por si, 

necessitando de um partido e da orientação de um intelectual.  
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 É preciso considerar que as expectativas destes intelectuais em relação ao povo 

são fortemente influenciadas pelo período, uma vez que, até o golpe de 1964, havia 

esperanças da ocorrência de uma grande revolução social, protagonizada pelo proletariado. 

Algumas questões são típicas da intelectualidade daquele período, como a influência do 

imperialismo norte-americano na imprensa e no cinema nacional.   

 É possível concluir que as distorções da representação do povo feita pelo 

cineasta é produto não apenas da técnica cinematográfica e de sua manipulação do real, mas 

também pelo lugar social que cada um deles ocupa, bem como do imaginário que cerca esse 

outro.  
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4. A busca por direitos sociais em cinco documentários brasileiros 

 

4.1 Considerações introdutórias 

 

 Neste capítulo, faremos a análise de cinco documentários brasileiros contemporâneos 

procurando apreender a representação dos direitos sociais por essas obras. Analisaremos os 

documentários Linha de Corte (2013), Histórias da fome no Brasil (2017), Ameaçados 

(2014), Terminal 3 (2017) e É o que eu penso e é o que eu vejo (2017). Os documentários 

fornecem um panorama de um contexto de privação e de luta pela obtenção de direitos. 

Procuraremos pensar a situação de um sujeito que, vendo negados direitos legalmente 

garantidos, levanta-se para obtê-los. Trabalho, moradia, acesso à terra6 e alimentação 

aparecem como bens jurídicos chave para o alcance de uma condição de vida digna.  

 Procuraremos observar as estratégias de mobilização empregadas por esses sujeitos, 

revelando quais atores emergem como relevantes na luta pela afirmação dos direitos sociais 

no Brasil. Observaremos o discurso dos especialistas que empreendem pesquisas e constroem 

pensamento especializado que são estratégicos para avanços legais e para a elaboração de 

políticas públicas.  

Além disso, priorizaremos a observação de como o discurso em relação ao direito 

aparece nos documentários. Buscamos perceber como aparecem os profissionais do direito 

face a luta social, como aparecem o tema do direito positivado e de ações legais disponíveis. 

Destacaremos os relatos pessoais sobre violações de direito e como os sujeitos entendem que 

deva se dar a luta por seu alcance.   

  

4.2 Linha de Corte (2013) 

 

 O documentário Linha de Corte (2013) tem como tema o adoecimento causado pelas 

condições de trabalho de cortadores de cana. Foi dirigido por José Roberto Novaes, professor 

de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e produzido com apoio da 

Secretaria de Saúde do Governo do Mato Grosso do Sul. 

 O documentário segue o modelo sociológico descrito por Jean-Claude Bernardet 

(1985). Neste modelo a argumentação é baseada em um saber acadêmico, que lhe confere 

                                                             
6 A rigor, o acesso à terra diz respeito ao direito de propriedade, no entanto, entendemos que traz implicações 

maiores que isso, viabilizando os direitos sociais de moradia e trabalho. Trata-se de mais um exemplo da 

interdependência dos direitos humanos.  
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autenticidade e verniz científico. Não há locução com “voz de Deus”, mas toda a 

argumentação é costurada através da fala de especialistas que funcionam como locutores 

auxiliares. A fala direta dos trabalhadores é inserida em poucos momentos do documentário, 

aparecendo apenas como ilustração dos problemas de saúde sofridos por eles. São descrições 

de dores e cirurgias. Ou seja, as falas são selecionadas de acordo com o tema escolhido pelo 

documentário cumprindo a função de amostragem. Não chegamos a saber por suas palavras 

como pensam suas condições de trabalho.  

 A exceção se dá pela fala de Carlita da Costa, Presidente do Sindicato dos 

Empregados Rurais, que abre o documentário e reaparece de forma intermitente ao longo de 

toda obra. Sua fala inicial é pungente e capta o espectador, narrando o adoecimento e 

falecimento do trabalhador Valdecir da Silva Ramos, tido como campeão do corte de cana. 

São inseridas imagens de arquivo deste trabalhador de sua aparição no programa Fantástico 

da emissora Globo, no qual teria sido retratado como “podão” (facão) de ouro. Quanto à fala 

da sindicalista, temos a impressão de que esta se situa em um lugar intermediário entre a fala 

do especialista e a do trabalhador. Sua autoridade advém da representação que exerce desses 

trabalhadores, mas não supre a fala direta dos mesmos.  

 A sindicalista narra que o trabalhador falecido teria cortado 52 toneladas de corte de 

cana em um dia, tendo ela guardado sua holerite para ter a certeza “de que aquilo lá realmente 

existe”. Sua fala abre fornecendo uma pergunta para o documentário: “O que aconteceu com 

ele?”. De forma mais ampla, o documentário passa a investigar o que acontece com esses 

trabalhadores submetidos a semelhantes condições de trabalho.  

 A argumentação construída pelo documentário é a de que as garantias trazidas pela 

legislação trabalhista e normas regulamentadoras são insuficientes para garantir um trabalho 

salubre para o trabalhador que lida com o corte de cana. O modelo de pagamento por 

produção é admitido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no entanto, incentiva 

que o trabalhador assuma uma carga de trabalho que compromete paulatinamente sua saúde e, 

em alguns casos, leva à morte.  

 Há o aparecimento de um profissional do direito, na figura do membro do Ministério 

Público do Trabalho Mário Antônio Gomes que menciona a realização de audiências públicas 

com usinas de açúcar. Juntamente a isso, profissionais referem-se a ações de fiscalização da 

Vigilância Sanitária nos alojamentos dos trabalhadores e em seus locais de trabalho. 

Subsequentemente, entram as considerações dos professores universitários Francisco Alves e 

Maria Aparecida de Moraes que cumprem o papel de ponderar a atuação desses órgãos. As 

falas apontam os avanços na legislação, os promotores públicos e promotores do trabalho são 
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vistos como aliados dos trabalhadores, afirma-se o cumprimento de previsões técnicas quanto 

à adequação do ambiente de trabalho, dos alojamentos e do transporte do trabalhador. Por fim, 

coloca-se: “Será que a melhoria dessas condições legalistas implicou realmente numa 

melhoria para esse trabalhador?”.  

 Um técnico aparelha um dos trabalhadores a fim de medir seus sinais vitais durante o 

trabalho. O objetivo é traduzir o esforço do trabalhador em um plano mensurável, produzindo 

dados quanto ao número de golpes de facão, rotações de coluna, quantas flexões, entre outros 

dados. O professor universitário Rodolfo Andrade Vilela afirma que a produção de números e 

dados técnicos é muito importante para a produção de provas que convençam no momento de 

levar as questões perante o Judiciário.  

Outra medição técnica diz respeito ao controle da temperatura nos locais de corte de 

cana. Não há aplicabilidade da previsão legal de que em condições climáticas superiores a 29º 

C o trabalhador exerça seu trabalho durante quinze minutos e descanse quarenta e cinco. “Está 

lá na legislação, é papel porque ninguém cumpre” afirma o professor universitário. 

Além dos impactos do excesso de trabalho estimulado pelo pagamento por produção e 

das condições climáticas adversas, outro fator compromete a saúde dos trabalhadores: a 

queima da cana, que provoca problemas respiratórios e cardiovasculares. Também são 

questionadas a alimentação, a desidratação e a qualidade dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) fornecidos aos trabalhadores. 

 Na representação feita por esse documentário, o direito falta, é incompleto, lacunar. 

Não há aplicação das leis ou, quando há, é inadequada e chega a ser jocosa, a exemplo das 

cenas em que os cortadores praticam ginástica laboral paramentados com equipamentos 

pesados e prestes a iniciar um trabalho que já lhes exige atividade física. A fala de um dos 

professores entrevistados torna-se off descrevendo essa prática e afirmando: “Não sei se você 

já teve a oportunidade de ver essa ginástica laboral para cortador de cana que é uma coisa 

absurda”, enquanto vemos imagens da ginástica sendo praticada.   

Talvez pelo posicionamento crítico frente ao direito, não apareçam as medidas legais 

adotadas, como ações trabalhistas movidas por trabalhadores ou pelo Sindicato. Na fala do 

representante do Ministério Público do Trabalho mencionam-se as audiências públicas feitas 

com usinas nas quais foram expostas as medidas a serem adotadas, mas sua fala interrompe-se 

sem que saibamos que medidas foram essas.  

 É mais forte a representação da falha dos mecanismos legais. O professor Rodolfo 

Andrade Vilela reporta a morte de um trabalhador em um local com alojamento adequado e 

alimentação supervisionada por nutricionista. Em seguida, o cortador Pedro Salviano afirma 



29 
 

já ter cortado entre 27 a 30 toneladas de cana. É possível ouvir a voz do entrevistador fora do 

quadro perguntando: “Por mês?” A que o trabalhador responde: “Por dia”.  

O conhecimento técnico necessário para questionar as condições de trabalho parece 

inacessível ao trabalhador. É da universidade que surge a iniciativa de estudos que 

correlacionem o pagamento por produção e a elevação do risco a saúde. A comprovação dessa 

hipótese tornaria essa modalidade de pagamento ilegal, pois o respeito à saúde do trabalhador 

é condição para a mesma coforme a legislação trabalhista.  

 Em uma das poucas falas diretas dos trabalhadores7, temos um jovem cortador 

cantando uma canção de amor. A mesma canção finaliza o documentário e se estende pelos 

créditos. Ela diz: “Meu coração é um menino, desprotegido e tão carente”. A qualificação 

extrapola a canção e adere-se a imagem que temos deste trabalhador: “desprotegido e 

carente”. A legislação não o protege, os órgãos públicos não oferecem fiscalização suficiente, 

ele adoece e não fala, falam por ele os especialistas.   

   

4.3 Histórias da Fome no Brasil (2017) 

 

O documentário Histórias da Fome no Brasil (2017) foi dirigido por Camilo Tavares, 

tendo sido um projeto de Daniel de Souza, presidente da Organização Não Governamental 

Ação da Cidadania e filho de um ativista histórico contra a fome no Brasil, Herbert José de 

Souza, o Betinho. O documentário opta por assumir uma perspectiva histórica abordando, de 

acordo com sua sinopse, o tema da fome desde o Brasil Colônia até o surgimento das Políticas 

Públicas atuais.  

O documentário recorre a uma gama muito grande de entrevistados. Assim como 

Linha de Corte, a obra vale-se primordialmente da fala de especialistas para atingir seu 

projeto de nos fornecer uma panorama histórico da fome no país. O documentário recorre 

também à inserção de dados estatísticos em letreiros e em infonográficos.    

As falas iniciais são compostas por inserções curtas de falas de agricultores que se 

referem à fome que enfrentaram em suas vidas, alguns não desejam recordar esses momentos 

de privação, outros se referem a estratégias de alimentação como comer farinha, chá e 

alimentar-se de animais do sertão. Algumas falas são particularmente emocionais, porém o 

documentário segue o modelo sociológico, baseando-se no esquema particular/geral, não 

                                                             
7 A fala do cortador Pedro Salviano corresponde a 1min e 18 seg ao todo, enquanto a fala da cortadora Antônia  

Ramos de Souza totaliza 44 seg em um documentário de 27 min e 34 seg.  
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adentrando na subjetividade desses personagens. A generalização é feita por especialistas, 

enquanto a fala popular ilustra os temas abordados. 

Das falas de diversos profissionais são extraídos diversos pontos da história do Brasil 

que compõem esta história da fome. São eles: Maria Aparecida Miranda, Secretária Executiva 

do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-

MG), Silvio Porto, Diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) entre 2003 e 

2014, José Graciano da Silva, Diretor Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO) e Guilherme Delgado, economista. Aqui a história da fome 

passa pela história do acesso à terra. Seu primeiro marco é a Lei de Terras de 1850 que 

determinou que o acesso à terra dar-se-ia somente mediante compra, excluindo a população 

despossuída. Uma iniciativa de mudança deste cenário é vista na proposta de Reforma Agrária 

do governo de João Goulart, momento em que havia diálogo com as Ligas Camponesas.  

As promessas de reforma do governo João Goulart são bloqueadas pelo Golpe Militar 

de 1964. A ditadura militar encarrega-se da perseguição dos camponeses mobilizados para o 

alcance da redistribuição de terras. As lideranças são presas, torturadas, tornam-se 

desaparecidas. Ao mesmo tempo, a abordagem escolhida pelos militares quanto às questões 

do campo é a da chamada Modernização Conservadora da Agricultura. Ou seja, opta-se por 

modernizar tecnicamente o campo, sem promover mudanças na estrutura agrária.  Confirma-

se o modelo agroexportador implantado desde a Colônia. Ao mesmo tempo, dá-se na década 

de 1960 a chamada Revolução Verde, com a introdução do uso de defensivos agrícolas, 

fertilizantes e do melhoramento genético de sementes. 

É interessante notar que o documentário utiliza inserções de documentários criados na 

década de 1960, tais como Maioria Absoluta (1964) de Leon Hirzman, Aruanda (1960) de 

Linduarte Noronha e Viramundo (1965) de Geraldo Sarno.  Deste último são mostradas cenas 

e falas dos migrantes do Nordeste que chegam a São Paulo por não encontrarem meios de 

vida em seus locais de origem. A referência ao próprio gênero parece homenagear o histórico 

deste ao retratar as questões sociais do país. 

Temos a interseção entre a história pessoal e a história do país em Maria Aparecida 

Miranda que, responsável pela articulação de diversos fatos históricos mobilizados pelo 

documentário, fala do assassinato de seu pai em 1985 por um proprietário de terras. Houve 

condenação judicial mas os responsáveis nunca foram presos. Ela relembra os nomes de 

outros ativistas assassinados: Pedro Teixeira na Liga de Sapê na Paraíba em 1963, Elói 

Ferreira da Silva no norte de Minas, o Massacre de Eldorado de Carajás, Chico Mendes em 

1988 e Roseli Nunes no Sul. Aqui vemos imagens de Roseli falando sobre a expectativa de 
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obtenção de terra e da conquista da Reforma Agrária no documentário Terra para Rose 

(1987) de Tetê Moraes. 

O documentário oferece reconhecimento ao trabalho de Josué de Castro, autor de 

Geografia da Fome, e de Herbert de Souza, o Betinho, como ideólogos do direito à 

alimentação no Brasil. A contemporaneidade é trazida pela Campanha Natal Sem Fome 

(1993) empreendida pela Organização Não Governamental Ação da Cidadania. Imagens de 

propaganda da campanha com o ator Toni Ramos são inseridas. Outro marco é a posse de 

Lula em 2003, em que o presidente recém-eleito aparece apresentando o programa Fome Zero 

como prioridade de seu governo. Observe-se que este avanço só é possível após a abertura 

política.  

O programa Fome Zero é apresentado por José Graciano da Silva em suas 

características de promover o estímulo à agricultura familiar, fomentar o poder aquisitivo das 

famílias e acabar com a modalidade de ajuda através do fornecimento de cestas básicas. 

Também é destacado o enfoque dado às mulheres, responsáveis pelo recebimento do 

benefício. Celso Marcatto, consultor da Action Aid International, comenta a existência de 

certa recepção do programa que o toma como uma iniciativa “que gera vagabundos”. Ele 

conta ter ouvido essa afirmação de um comerciante, a quem pediu que observasse quantos dos 

seus clientes eram beneficiários do programa, explicitando-o como fator de estímulo à 

economia local e de criação de um mercado de consumo. 

A agricultora Marlene Silva assim expõe seu contato com o programa Fome Zero, do 

qual se originou o programa Bolsa Família: “Chegava mês de janeiro, a gente não tinha... não 

vou dizer 1 real...1 centavo para comprar os materiais das crianças, né? Uniforme... Aí com o 

Bolsa Família eu podia comprar os materiais de escola deles, uniforme, roupa e até mesmo 

alimento. E quando a nossa renda começou a melhorar aí eu devolvi o cartão para que outras 

famílias pudessem receber, porque da mesma forma que me ajudou, ajudou meus filhos, 

porque eu nunca imaginava que um dia eu pudesse ter um filho universitário”.   

Outro ponto abordado pelo documentário é o acesso à água, dada sua correlação com o 

direito à alimentação. A fala da agricultora Ligória dos Santos exemplifica a questão ao 

constatar que não adianta ter acesso ao alimento, se não houver água para cozinhá-lo. Os 

agricultores José Veloso e Gerusa Marques falam da dificuldade de acesso à água, tendo que 

buscá-la em lugares distantes. Afirmam também ter utilizado de água imprópria para 

consumo. A questão é retomada ao apresentar-se o programa 1 Milhão de Cisternas proposta 

pela Articulação Semi-Árido Brasileiro ao governo federal. Tereza Campello, ministra do 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016, refere-se ao programa como 

uma apropriação de uma invenção do sertanejo.  

De acordo com Roselita Vitor, coordenadora do Polo de Borborema, tais cisternas 

foram inventadas por um trabalhador migrante que trabalhou na construção civil em São 

Paulo, a partir de seu contato com a construção de piscinas. Foi deste trabalhador a invenção 

das cisternas, ao adaptar o conhecimento técnico adquirido às necessidades de sua região de 

origem. José Veloso e Gerusa Marques referem-se à melhoria que as cisternas 

proporcionaram em suas vidas, pois a partir disso foi possível diversificar a produção agrícola 

mantida pela família, plantando hortaliças que não seriam viáveis antes.  

As cisternas possibilitaram que os sertanejos desenvolvem-se uma independência 

frente aos políticos, os quais tinham a prática de buscar votos mediante o oferecimento de 

caminhões-pipa para abastecimento de água. José Graciano da Silva pontua: “Não por acaso 

as eleições são na época da seca”.  

Outra iniciativa abordada pelo documentário é a do banco de sementes, também 

idealizada pelos nordestinos e, segundo a ex-ministra Tereza Campello, apropriada pelo 

governo federal. De acordo com ela, trata-se de um banco de sementes criolas, adaptadas ao 

clima local e resistentes à seca. De acordo com os agricultores Paulo Alexandre da Silva e Zé 

Pequeno, trata-se de sementes utilizadas por seus antepassados. De acordo Amaury Santos, 

técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), essas sementes 

garantem independência frente às sementes híbridas e transgênicas existentes no mercado.  

Tereza Campello refere-se também à medida instituída pelo governo federal de que no 

mínimo 30% da merenda escolar deva ser fornecida pela agricultura familiar. Albaneide 

Peixinho, coordenadora do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações 

Unidas (ONU) no Brasil, relata que anteriormente a essa medida a alimentação escolar era 

homogeneizada, não priorizando o oferecimento de produtos locais. Segundo ela, a indústria 

foi resistente à medida, que prevaleceu mediante pressão dos profissionais de saúde e da 

sociedade civil organizada. Há ainda o estímulo para o oferecimento de produtos orgânicos.  

O agricultor Gilberto Ohta pondera: “O Programa Nacional de Alimentação Escolar é 

uma reserva de mercado. O PAA e o PNAE8 são duas políticas públicas do governo federal 

extremamente importantes para consolidar a cooperativa”. O agricultor João Carlos Winck 

testemunha: “Eu sou um assentado pela Reforma Agrária e aí faço parte de uma organização 

onde temos certificação de produtos orgânicos, a gente tem uma licitação em que hoje são 16 

                                                             
8 As siglas referem-se ao Programa de Aquisição de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

respectivamente. 
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escolas aqui no município e eu consigo entregar para 5 escolas”. Por essas falas podemos 

notar a relação entre os movimentos sociais e a manutenção dessas políticas públicas.  

A questão do agronegócio é abordada pelo agricultor Nilvo Bosa: “Quem leva o 

grande dinheiro é o agronegócio que produz a soja, produz milho ou produz celulose. Nós 

temos que nos contentar com um pequeno número de recurso e ainda sermos os que mais 

produzem alimento, né?”. Em seguida, o documentário reitera o problema de a agricultura 

brasileira ser orientada historicamente para a exportação, mencionando outros problemas 

correlatos à alimentação na atualidade como o uso de agrotóxicos e a dieta industrializada que 

provoca inúmeros danos à saúde. 

As medidas empregadas para combater à fome referidas acima ganharam 

reconhecimento mundial por terem sido bem sucedidas em retirar milhões de pessoas de um 

quadro de subnutrição. Tereza Campello afirma que as medidas são referências para outras 

partes do mundo, o que é corroborado por entrevistas com pesquisadores estrangeiros que se 

encontravam no país para aprender sobre as políticas públicas. José Graciano da Silva faz uma 

declaração importante: “Eu acho que é um dos exemplos mais bem sucedidos de política 

pública que nós temos até hoje na história da FAO9”. São inseridas imagens da notícia 

veiculada na TV Brasil da saída do país do mapa da fome mundial. De acordo com Celso 

Marcatto, as políticas públicas funcionaram porque houve vontade política do governo e uma 

sociedade civil forte com conhecimento sobre o que é segurança alimentar e soberania 

nutricional. 

Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento Agrário entre 2015 e 2016 e ministro do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2004 e 2011, dá o seguinte depoimento: “E 

quando eu vi na televisão que a FAO retirou o Brasil do mapa da fome, eu fiquei muito 

emocionado. E naquela hora eu lembrei de muita gente boa, muita gente bonita, muitos vivos 

entre nós que certamente estavam sentido o que eu senti e muitos que não estão mais entre 

nós, mas que certamente aplaudiriam muito aquele momento. Josué de Castro e Betinho entre 

eles”.  

Há referência à emenda 64/2010 que incluiu o direito à alimentação no artigo 6º da 

Constituição Federal. José Graciano da Silva comenta que o direito à alimentação é um direito 

reconhecido a todos os brasileiros, embora ainda não sejam todos que possam exercê-lo. O 

documentário insere imagens do Papa Francisco falando sobre este direito na 2ª Conferência 

Internacional em Nutrição da Organização das Nações Unidas (ONU).  

                                                             
9 Sigla para Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, também referida na fala do 

ministro Patrus Ananias. 
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O sociólogo Francisco Menezes afirma haver um temor do brasileiro quanto à 

possibilidade de retrocesso nas políticas públicas que garantem o direito à alimentação. Silvio 

Porto afirma que para que ocorra o esvaziamento dessas iniciativas “é só não alocar recursos, 

assim como nos outros programas”. É inserida uma fala de Betinho na Organização das 

Nações Unidas (ONU) em que ele refere-se ao problema da miséria como antes de tudo um 

problema ético.  

O documentário encerra-se com algumas falas que dão conta da importância dessas 

conquistas. Um agricultor afirma: “Nós temos que batalhar para que esses pontos não 

terminem em governo nenhum e que seja ampliado para que a sociedade nossa daqui para 

frente vai ter um pouquinho mais de dignidade pelo menos na alimentação e saúde (sic)”.  

A fala final é a de Roselita Vitor que dá um depoimento emocionado: “É uma 

satisfação você se livrar do patrão. Meus pais trabalharam, inclusive minha mãe trabalhou 

nessa terra. Minha mãe, minha avó no tempo que era do patrão. A minha... A minha vontade é 

que... minha avó não existe mais para dizer a ela que a gente fez justiça porque trabalharam 

muitas vezes de mão de obra escrava”. Fechando o documentário aparecem duas manchetes: 

“Crise leva meio milhão de volta ao Bolsa Família” em 12/02/2017 e  “Crise pode levar o 

Brasil de volta ao mapa da fome” em 09/07/2017 ambas de O Globo.     

 

4.4 Ameaçados (2014) 

 

 O documentário Ameaçados (2014) conta a história de indivíduos que na luta por 

acesso à terra receberam ameaças de morte por latifundiários do sul do Pará. Foi dirigido por 

Julia Mariano com apoio da Comissão Pastoral da Terra de Marabá e do Grupo para 

Erradicação do Trabalho Escravo (GAETE).  

 A captação da atenção e da emoção do espectador para a urgência do tema inicia-se 

antes do aparecimento do título do documentário. Vemos imagens de um trecho de uma 

palestra de José Cláudio da Silva na série de conferências TED (Technology, Entertainment, 

Design), em que este narra sua condição de castanheiro ameaçado de morte, ameaça que pode 

se concretizar em poucos meses. Corta-se para uma coroa de flores e um letreiro informa que 

estamos seis meses depois. Uma locução de rádio é inserida anunciando a morte de José 

Cláudio e de Maria Espírito Santo da Silva. Na coroa de flores lemos um agradecimento pela 

luta de José Cláudio. É a comprovação de que as ameaças possuem uma realidade inegável.  

 Este documentário centra-se nas falas dos ameaçados. A fala de especialistas e 

eventual narração de dados em voz over ocupa um lugar secundário. A narrativa dessas 
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pessoas estende-se para além das ameaças, contam de onde vieram e falam de suas 

plantações. O foco no tema do documentário existe, mas há relativa liberdade de fala. Durante 

o documentário são inseridas imagens feitas no interior dos carros usados para acesso aos 

locais de entrevistas. Vemos como passageiros o carro parado em meio a estrada tomada por 

bois, uma janela abaixa-se para vermos crianças jogando bola. Estas cenas transmitem a 

sensação da exterioridade do cineasta em relação àquele ambiente, apreendido com exotismo. 

 Os ameaçados são indivíduos que participam de acampamentos rurais ou assumiram 

algum tipo de liderança na organização de uma iniciativa para ter o próprio pedaço de terra. 

Podemos dizer que o documentário cria a categoria “ameaçados” que vai aos poucos se 

tornando tangível como grupo que convive com a possibilidade do próprio assassinato. 

 A fala de Francinalva Oliveira nos mostra que ela possui conhecimento dos trâmites 

oficiais para vir a ter acesso à própria terra. Ela nos fala do contato com o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que fornece informações sobre locais que serão 

objeto de reforma agrária. De posse dessa informação, são reunidas as famílias que têm 

interesse em participar da ocupação e um acampamento é formado. Feito isso, oficia-se o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para reivindicação da área, 

informando-se o número de famílias acampadas.  

 Uma fala que se destaca é a de Doracy, trabalhadora rural acampada e parte de um 

grupo ameaçado. Ela narra as violências que sofreu, tendo sido retirada de sua casa 

juntamente com outras mulheres e crianças. Homens armados fizeram com que se deitassem 

no chão, ameaçando violentá-las. Ela conta que atualmente, mesmo tendo cometido esses 

atos, esses indivíduos circulam livremente. Ela pergunta: “Será que não existe justiça para 

esses homens?”. Após essa narração Doracy responde uma pergunta que não ouvimos: “Vale 

a pena sim e eu não vou desistir (...) eu vou ganhar a minha terra, ou ela ou outra, eu sei que 

vou ganhar”. Este é um depoimento de impacto, pois expõe a determinação empregada na luta 

pela terra, mesmo em um contexto de violência premente.  

 Também nesse sentido situa-se a fala de Nádia, liderança sindical ameaçada. Há um 

processo de desapropriação em curso do qual Nádia e seus companheiros fazem parte. Ela 

declara que chegou a seu conhecimento que ela, bem como o vice-presidente do sindicato, 

ainda não foram mortos por recomendação do advogado que representa o proprietário de 

terras, que aconselhou que se aguardasse o fim do processo. Nádia diz que todo dia pede a 

Deus para ser a primeira pessoa a ser ameaçada e não morrer, porque até o momento todos os 

ameaçados foram assassinados mais cedo ou mais tarde.  
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 De sua fala temos acesso a outra informação: ela afirma que o Defensor Público que 

atua na cidade é genro do proprietário de terras. Aqui é inserido trecho do depoimento de 

Francinalva de Oliveira em que esta afirma ter medo da polícia de seu município tendo em 

vista a relação desta com os fazendeiros e seus pistoleiros. Essa aproximação feita pela 

montagem nos leva a concluir que se a violência é dominante isso se deve pela proximidade 

dos proprietários de terra com os agentes da lei.  

 Outro momento do documentário a ser destacado trata-se da volta de Careca, 

coordenador de dois acampamentos locais, à casa em que foi baleado oito dias antes. Ele e sua 

família relatam o ocorrido, mostram o local onde tudo aconteceu e as marcas que as balas 

deixaram. Ele fala sobre o alto número de mortes na região e que seu antecessor na liderança 

foi assassinado. Careca reflete sobre uma das causas de tantas mortes: ele afirma que a maior 

parte do Congresso Nacional é proprietária dessas terras ou possui envolvimento com os 

proprietários. Dois dias depois Careca é obrigado a deixar novamente o local, pois sofre outra 

tentativa de assassinato. 

 Chama a atenção a quantidade de pessoas ameaçadas que o documentário consegue 

reunir, bem como a gravidade de suas histórias. A fala de um pesquisador nos fornece um 

dado que explica a abundância de narrativas como essa: Segundo a Comissão Pastoral da 

Terra de 1964 até 2010 ocorreram 914 assassinatos. Maria Raimunda, dirigente do 

Movimento Sem Terra e ameaçada, afirma: “todo mundo sabe e ninguém faz nada”. 

 Dois profissionais do direito são entrevistados. Um advogado da Comissão Pastoral 

da Terra afirma a necessidade de registro das ameaças, da investigação das mesmas, bem 

como da solução dos conflitos de onde tais ameaças surgiram. Ele destaca a necessidade de 

proteção dos ameaçados. O juiz do trabalho Jonatas Andrade questiona: “Como se muda essa 

realidade?”. Em seguida, ele narra um cenário desfavorável a qualquer solução em um 

contexto político em que se discute a desvinculação da noção de dignidade da pessoa humana 

do conceito de trabalho escravo.  

Por fim, uma narração em voz over insere dados de outra natureza, informando-nos da 

importância da agricultura familiar que é responsável por 70% dos alimentos consumidos pela 

população brasileira, ao mesmo tempo em que emprega 77% da mão-de-obra do campo, 

ocupando apenas 25% da produção do país. Enquanto ouvimos tais dados, vemos imagens 

dos acampados seguindo o dia a dia rural, plantando com suas crianças. O cotidiano da 

ocupação segue, resistindo a tudo que lhes nega o direito à terra.  
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4.5 Terminal 3 (2017) 

 

 O documentário Terminal 3 (2017), dirigido por Thomaz Pedro e Marques Casara, 

conta a história de trabalhadores resgatados de condições análogas às de escravo enquanto 

esperavam serem empregados na construção do Terminal 3 do aeroporto internacional de 

Guarulhos em São Paulo em 2013. A obra foi produzida com recursos advindos de um acordo 

entre a Empresa OAS, empregadora dos trabalhadores, e Ministério Público do Trabalho da 2ª 

região, referente a danos morais coletivos. Estas informações constam em letreiros inseridos 

antes do início da obra. 

 Nas cenas iniciais são introduzidas vozes de diferentes trabalhadores que tentam 

responder o que é trabalho escravo enquanto vemos imagens de obras paradas.  

Luciano Santos Aguiar: “Cara, sinceramente eu não sei dizer o que é trabalho escravo  

não, eu sei que... pelo que passei lá eu não quero passar de novo de jeito nenhum, eu não 

quero nem que um inimigo meu passe pelo que eu passei não”.  

Sandro Sebastião Oliveira: “Assim eu não entendo muito não dessa palavra que você 

está me perguntando não, mas eu acho assim que escravo é quando você vai trabalhar e fica... 

você fica jogado, eu entendo assim. Um escravo é uma pessoa que vai atrás de um trabalho e 

ele fica jogado, eu entendo isso, né? Não tem nada, não têm direitos não tem nada ali, ele vai 

trabalhar e fica à toa”.  

Reginaldo Virginio da Silva: “Não sei muito assim porque eu procurei mais esquecer, 

entendeu? Esquecer mais, dar um tempo. É uma humilhação muito grande, é ruim o cara sai 

da cidade da gente, né? Ir para um lugar que nem São Paulo e ficar jogado lá”.  

Josenildo Cruz Nunes. “Trabalho escravo foi tudo que a gente conviveu ali naqueles 

33 a 34 dias. Não ter acesso a uma alimentação. Não ter uma estadia. O que realmente eles 

estavam pensando? O que realmente eles queriam que acontecesse? Que 68 nordestinos numa 

cidade dessas ficassem jogados em Guarulhos a 2000 e poucos quilômetros?”.  

 Na última fala temos a reintegração da voz com a imagem de quem a emite, quando 

ficamos conhecendo o principal personagem desse documentário: o trabalhador Josenildo 

Cruz Nunes. Ele fala em sua cidade natal Petrolândia em Pernambuco. A montagem contrasta 

cenas do aeroporto de Guarulhos com a paisagem rural de Petrolândia. Ficamos sabendo das 

raízes de Josenildo com esse local, que é onde ele vive desde menino e onde está sua família. 

Por isso, ele afirma sair para buscar o pão e sempre voltar. Ele afirma já ter trabalhado em 

quase todos os estados do país. Essa última fala é sobreposta a imagens de Josenildo 

despedindo-se da família para viajar para mais uma obra. Josenildo enumera a diversidade de 



38 
 

obras em que já atuou: barragens, aeroportos, pontes, viadutos, prédios, hospitais, refinarias. E 

arremata: “Eu tenho essa consciência que eu ajudo a construir o país”.  

 Juntam-se a Josenildo na narrativa mais três trabalhadores. São eles: Sandro Sebastião 

Oliveira, Luciano Santos Aguiar e Reginaldo Virginio da Silva. Suas entrevistas são 

combinadas de modo que compõem a história da ida a São Paulo para as obras de Guarulhos. 

O primeiro elemento é a ação dos agenciadores. Eles afirmam que a intermediação feita por 

esses indivíduos costuma ser paga e que há queixas entre os trabalhadores de agenciadores 

que foram pagos por vagas que não existiam. A ida para São Paulo é turbulenta. Luciano 

afirma ter desconfiado quando não foram recebidos por profissionais uniformizados da 

Empresa OAS e quando foi dito que não havia alojamento, tendo os trabalhadores que alugar 

uma casa para ficarem. 

 Em seguida, são descritas as condições em que os trabalhadores viveram. Josenildo 

afirma que a casa estava completamente vazia. Sandro fala do frio que enfrentaram dormindo 

em colchões finos no chão. Segundo Josenildo, eram entre 66 e 68 pessoas dormindo no chão 

em colchões doados. Sandro afirma que eram quase 70 homens em uma casa em que havia 

dois banheiros. Reginaldo repete uma expressão muito utilizada nas falas iniciais do 

documentário: eles estavam “jogados”. Entre as entrevistas são inseridas imagens da casa 

alugada pelos trabalhadores, novamente vazia.   

 Josenildo fala do agravamento da situação. Os dias passavam sem que houvesse 

contratação pela Empresa OAS. Por Luciano, ficamos sabendo que os trabalhadores 

alimentavam-se em um restaurante em que a dona concordou ser paga quando eles 

começassem a trabalhar. De acordo com Josenildo, entendemos que o grupo passava fome nos 

finais de semana. Segundo ele, “o domingo para gente era um desespero chegar e a maioria 

não tomar nem café, nem almoçar e nem jantar, ter que esperar para uma segunda-feira 12h a 

boa vontade que a senhora teve”.  

 De acordo com Josenildo, durante todo o período em que viveram sob essas 

condições, os trabalhadores procuravam a empresa. Por fim, tiveram a notícia de que não 

haveria contratação. De acordo com Sandro, eles não possuíam dinheiro para regressar a 

Pernambuco. Josenildo e Luciano relatam que houve ameaça de morte àqueles que 

questionaram os responsáveis pela promessa da vaga, tendo sido o próprio Josenildo e seu 

irmão alvos de ameaça.  

 A mudança da situação se deu com a intervenção do Sindicato, procurado pelos 

trabalhadores. “Mas o cidadão de alguma forma tem o seu direito”, afirma Josenildo. Em 

seguida, temos o relato do sindicalista Marcelo Ferreira que confirma as más condições já 
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descritas pelos trabalhadores: pelo menos 50 homens, sem alimentação, dormindo no chão e 

passando frio. São inseridas imagens feitas à época com o fim de documentar a situação 

encontrada. Nelas, trabalhadores mostram o local e explicam como estão alojados. Por 

Marcelo, ficamos sabendo que havia vários locais sob as mesmas condições que foram sendo 

alcançados pelo Sindicato. 

 A procuradora do trabalho Christiane Nogueira relata que foi feito o resgate dos 

trabalhadores a partir da identificação de vários locais em que a mesma situação ocorria. 

Segundo ela, a participação da Empresa OAS foi efetiva na medida em que anunciaram as 

vagas, incentivando a vinda dos trabalhadores afirmando que seriam contratados, havendo 

participação intensa de seus funcionários. O auditor fiscal do trabalho Renato Bignami afirma 

que veio a se constatar que esse é um modus operandi do setor, pois o oferecimento de 

alojamento encarece o valor da obra. O juiz do trabalho Jonatas Andrade reflete sobre a 

complexidade do trabalho escravo, que extrapola a ausência de contraprestação a um trabalho 

exercido. São inseridos trechos das entrevistas em que os três especialistas pensam a situação 

do trabalho escravo relacionando-a a desigualdade do país e a ausência de oportunidades de 

trabalho, contexto que leva à reincidência de situações de trabalho escravo. 

 Voltamos a Josenildo que fala: “Ali ficou comprovado e constatado que realmente foi 

trabalho escravo. Foi ruim? Foi muito ruim. Mas realmente eu tenho três filhos. Eu tenho que 

lutar para dar o que eles precisam e eu não posso parar”.  

Nas falas de Luciano e Reginaldo percebemos o impacto negativo do episódio. É 

possível depreender que Reginaldo não deseja viajar para novas obras, mesmo que diga, 

quando perguntado, que sua situação econômica está muito ruim. Sandro afirma estar 

contando sua história para o documentário porque quer ajudar outras pessoas para que evitem 

situações como a que viveu. Josenildo afirma querer dirigir-se às pessoas que tem recursos 

para que valorizem os trabalhadores do setor, que para exercerem um bom trabalho tem que 

estar alimentados e descansados, arrematando: “Porque não tem como você explorar um ser 

humano e ainda querer que ele produza”.  

 É interessante observar que este documentário é construído a partir da condenação da 

Empresa OAS, contando a história do processo do qual saíram os recursos de que é feito. A 

partir disso, o documentarista escolheu enfatizar a voz daqueles que sofreram a violação de 

direito compondo a narrativa por trás da ação legal.   
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4.6 É o que eu penso e é o que eu vejo (2017) 

 

 O documentário É o que eu penso e é o que eu vejo (2017) foi dirigido por Arto 

Cavalcanti e realizado pela Organização Não Governamental Peabiru com apoio do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. O documentário abre com inserções dos 

entrevistados que o conduzirão. São eles: Renato Leandro e David Morais que vivem no 

Banhado, assentamento em São José dos Campos, Michel Mendes e Samara Faustino, ligados 

aos empreendimentos de autogestão Vanguarda I e II em Santos, e Pedro Oliveira do bairro 

Eldorado em Diadema. São relatos com temas variados, no caso de Renato como chegou ao 

assentamento, David fala de um início precoce no trabalho, Michel fala das discriminações 

que sofreu a procura de emprego por ser homem trans, enquanto Samara recorda o passado da 

área central de Santos.  

 Após a abertura, o documentário apresenta uma definição do conceito através de uma 

locução que assim a caracteriza: “Moradia digna não tem nada a ver com a dignidade das 

pessoas que habitam essas casas. Não são indignas as pessoas que vivem em moradias 

precárias. A palavra vem de tratados internacionais que reafirmam a moradia como direito 

humano. A moradia é digna porque não é qualquer moradia em qualquer lugar. São condições 

para que a pessoa possa viver em paz, com segurança, saúde física e mental”. A locução é 

feita pela cantora Juçara Marçal e segue sobre imagens do cotidiano de moradores, que falam, 

trabalham, posam com crianças para a câmera. Dessa forma, é conferido um tom poético à 

definição de moradia digna.  

 Em seguida, é inserida a definição do morador Renato Leandro: “Eu não sei nem 

explicar o que é moradia digna, na verdade, porque hoje a gente não consegue. A gente luta 

por isso mas acho que só vendo para a gente saber como que seria uma na verdade, né? É um 

contexto todo. Não é só a casa que diz da moradia, mas o lugar e como você quer viver. Isso é 

a moradia digna: é como você quer viver naquele lugar”. Samara pondera sobre a dificuldade 

de acesso à moradia na área central de Santos com alugueis caros para a parcela da população 

que, como ela, faz parte da resistência que vive em cortiços nessa região. Relata também 

problemas de ventilação, a ocorrência de tuberculose e incidência de caramujos africanos. 

Pedro Oliveira refere-se a problemas semelhantes quanto à convivência com animais 

pestilentos e do cheiro do esgoto a céu aberto.  

 A representante da prefeitura de Diadema Cláudia Coelho avalia que a população 

dessas áreas não se preocupa com a precariedade e com problemas de ventilação e insolação, 
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dando preferência ao espaço e a proteção da privacidade frente aos vizinhos. Essa fala entra 

em contraste com as anteriores, em que percebemos a preocupação dos moradores com 

aspectos precários de suas moradias. Miguel Mendes declara que conhece muita gente que 

ficou doente, afirmando que “esse negócio de morar bem, é claro que impacta na vida da 

gente”.  

Há o retorno da locução que discorre extensamente sobre o direito à moradia digna, 

novamente enquanto são projetadas imagens dos moradores e de suas tarefas diárias: “Na 

moradia adequada, os moradores não podem viver sob ameaça frequente de remoção. 

Precisam ter acesso a água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo; Estar próximos de creche, 

escola, posto de saúde, espaço de lazer. A moradia deve ser bem localizada, com acesso a 

emprego, a comércios e serviços básicos. Tem que ter um custo acessível para que os gastos 

com compra, aluguel ou manutenção da casa não comprometam a renda da família. A 

moradia digna deve ainda ser adequada às tradições, à identidade e à diversidade cultural dos 

moradores.Não pode discriminar. Ao contrário, deve priorizar populações vulneráveis. A 

moradia adequada deve garantir, enfim, condições de habitabilidade: de proteção contra frio e 

calor, chuva, vento, inundação, desmoronamento ou qualquer outra situação que coloque em 

risco a saúde dos moradores; com tamanho e quantidade de cômodos adequados à composição 

das famílias. O direito à moradia é uma espécie de ‘porta de entrada’ para outros direitos 

humanos. E é estruturante do direito à cidade”. No final, é inserido um letreiro que informa  

que o texto trata-se de uma adaptação do Comentário nº4 do Comitê sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1991.   

Pela fala do Defensor Público Jairo Salvador temos uma caracterização da 

comunidade do Banhado. Segundo ele, trata-se de uma comunidade antiga, criminalizada pela 

população e abandonada pelo Poder Público. De acordo com ele, a comunidade vive 

ameaçada de remoção e a eliminação das condições precárias em que os moradores vivem 

passava pela eliminação física da comunidade e não pela eliminação das referidas condições. 

Ele declara que, por sua observação do que acontece em diferentes áreas de São José dos 

Campos, há um modus operandi que se manifesta na procura reiterada dos moradores por 

assistentes sociais que lhes dizem que terão que deixar suas casas. Ele relata também a 

ocorrência de fraude no projeto de desfavelização da comunidade do Banhado. A fraude 

consistiu na forma em que a população foi abordada, sendo sempre perguntada para onde 

queria ir, não havendo a oportunidade de manifestação pelo desejo de permanecer a partir da 

regularização do bairro. Dessa forma, houve a constatação distorcida de que mais de 90% da 

população queria deixar a comunidade.  
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David Morais, morador do Banhado, conta que a maioria dos moradores que aceitaram 

a remoção pela prefeitura, procurando condições melhores, hoje se encontram arrependidos. 

Enquanto ele fala, as imagens mostram uma das casas derrubadas pela prefeitura. A fala do 

Defensor Público retorna, dessa vez afirmando o interesse do mercado imobiliário na área 

ocupada pela comunidade do Banhado. Ele toma como exemplo o fato de que há no mesmo 

local um condomínio de luxo que não é incomodado pelo Poder Público por tentativas de 

retirada. Renato Leandro reflete: “Qual é a chance de uma pessoa como eu, da periferia, baixa 

renda, ter um lugar como esse para viver? Porque com certeza se eu sair daqui hoje vai ter um 

residencial de luxo aqui onde eu moro”.  

Pedro Oliveira, do bairro Eldorado em Diadema, reflete sobre os riscos de construir 

algo em um terreno que pode ser destruído pela prefeitura: “Eles podem tirar e quebrar tudo 

que você conquistou e jogar tudo pelo ralo abaixo”. Ele conta que buscou mobilizar outros 

moradores para que não sejam retirados e venham a morar em um “apertamento” do Minha 

Casa, Minha Vida, que em suas palavras, trata-se de um cubículo. Pedro não quer perder o 

espaço que ele mesmo conquistou, incluindo uma banheira, idealizada e construída por ele. A 

representante da prefeitura de Diadema pondera sobre a autoconstrução, que nasce de um 

sacrifício e esforço do morador para alcance da moradia, mas que pode implicar em perda de 

outros direitos referentes à salubridade das construções. Ela aponta como alternativa o 

oferecimento de uma política pública de melhoria habitacional.  

 Retomando o caso da comunidade do Banhado, o Defensor Público afirma que a 

solução é óbvia, consistindo na regularização do bairro, com afastamento dos riscos, 

regularização da posse e instalação de equipamentos públicos. Para ele não faz sentido 

remover uma comunidade de cerca de 500 famílias para um local distante, quando atualmente 

ela possui perto de si toda a infraestrutura urbana. Temos a inserção da fala de Renato 

Leandro, que ecoa: “Regularização do bairro, com certeza. Porque daí ia acabar aquele 

sentimento temerário de que: Amanhã eu vou sair? Depois de amanhã eu vou sair? O ano que 

vem eu vou sair? Será que a polícia vai matar a gente? Será que vão quebrar a nossa casa? 

Será que vai ser igual ao Pinheirinho? Será que não? Esse é o pensamento de todo morador 

aqui. Eu posso aumentar minha casa... Eu não vou sair da minha casa na base da porrada. Isso 

faz diferença na sua vida, entendeu?”.  

Marina Barrio, assessora técnica da Organização Não Governamental Peribu, reflete 

que o argumento técnico no âmbito habitacional não é neutro, sendo utilizado de forma 

política, e que o trabalho da assessoria técnica situa-se em uma luta que leva em conta a 

resistência daqueles que estão tendo seu direito à moradia digna violado. Ela afirma haver 
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uma inspiração no trabalho da Defensoria Pública, havendo a aspiração de formação de uma 

instituição semelhante no âmbito da assessoria técnica promovida por arquitetos e 

engenheiros. O Defensor Público Jairo Salvador afirma que a assessoria técnica deve ser 

transformada em um direito da população, assim como o é o direito à assessoria jurídica 

integral, para que o trabalho de profissionais qualificados possa fazer frente aos projetos 

autoritários advindos de políticas públicas oficiais.  

 Os empreendimentos Vanguarda I e II são apresentados em oposição a formas 

autoritárias de política habitacional. Trata-se de um projeto de autogestão, que é idealizado 

pelos moradores e construído por eles. Miguel Mendes conta sobre sua participação em várias 

fases da obra, na limpeza do terreno, demolição de estrutura prévia e início das construções. A 

assessora técnica Maria Rita Horigoshi esclarece que se trata de uma obra dos moradores, que 

é construída com dinheiro público e cuidada por eles para que não haja invasão ou depredação 

da estrutura construída, que corresponde a mais de 80% da obra. Há grande expectativa pela 

finalização da obra por parte dos moradores que atualmente vivem em cortiços.  

Samara Faustino avalia que ver a organização da comunidade gera incômodo. Miguel 

Mendes afirma: “Eles não querem que a comunidade, que o pessoal né, tipo, os moradores de 

cortiço tenham esse poder de construir uma coisa tão grandiosa, que é a moradia. Coisa que 

deveria ser feita por eles. Se fosse do governo acho que já estaria pronta, né? Porque é 

autogestão, né? Aí acho que tem pouca importância para eles. Pouca importância... É o que eu 

penso. E é o que eu vejo”.  

 A representante da prefeitura de Diadema pondera que a política de melhoria 

habitacional é pouco incentivada, por ser uma iniciativa que requer longo período de tempo 

para render resultados, não obtendo vantagens eleitorais. Maria Rita Horigoshi reconhece a 

resistência da comunidade corticeira, composta em sua maioria por mulheres, e sua 

determinação de permanecerem mobilizadas em busca da melhoria de condições de vida. Ela 

afirma que a luta dessas mulheres continuaria, mesmo sem o auxílio de assessores técnicos 

como ela.  

 São inseridas falas dos personagens deste documentário que refletem sua luta por 

direitos. David Morais afirma: “Agora, nossa resistência não é só resistir e ficar. Nós vamos 

resistir e ficar. E vamos resistir também para querer melhoria para o nosso bairro. Porque nós 

também somos seres humanos. Nós somos gente também”. Pedro Oliveira assevera: “Eu 

comecei a acreditar e conhecer o que é cobrar o direito. O que é bater de frente com as leis, 

né? Assim, só no ‘psicólogo’, né? Não é bater de frente com arma, com enxada, com 

machado, não, né? Igual muitos... Aí já gera violência, né? Aí não está cobrando direito. 
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Porque antes eu até criticava o MST10, quando eu via aquelas ocupações do MST. Aquelas 

brigas de foice, né? Os caras tudo guerreando ali de frente com a polícia. Falei: ‘Esses caras é 

tudo doido, é tudo guerrilheiro’, né? Mas depois que eu vim aprender o que é isso, né? O que 

é a luta do povo brasileiro, né? É isso aí”.  

 Renato Leandro expõe: “É assim, então, é um trabalho muito difícil, né? Algumas 

pessoas falam que é um trabalho de formiga e tudo mais. Mas, assim, a luta em si é o que de 

fato convence as pessoas. Essa é a verdade. A participação dela diretamente naquilo. Por que  

eu acordo todo dia para fazer tudo isso? Construir uma revolução dos trabalhadores. É a 

palavra, é revolução. Eu acho que o poder emana do povo, dos trabalhadores. E não deles que 

estão lá hoje decidindo o que de mau vai nos fazer no dia seguinte. Acho que enquanto a 

engrenagem funcionar dessa maneira, com certeza nós vamos continuar lutando por apenas ter 

uma moradia, por apenas ter um concreto no chão, que é obrigação da prefeitura. Por apenas 

se sujeitar todo dia a acordar e dizer: Será que eu vou trabalhar hoje? É isso”. 

 Concluindo o documentário, temos a fala de Samara Faustino: “Tinha que ser um ato 

de todos juntos e misturado, fazer um ato do arrebento, para acabar com a banca desse povo 

que está tirando tudo da gente. Guerra da paz! Queria uma guerra, mas uma guerra da paz, 

todo mundo junto. Organizado...”.      

 

 4.7 Análise conjunta dos documentários selecionados   

 

Conforme Nichols (2005), os documentários que investigamos atuam como uma voz 

no debate público que disputa o convencimento do público acerca dos temas retratados. Os 

documentários analisados valem-se do modelo classificado como expositivo por Nichols 

(2005) e como sociológico por Bernardet (1985). Linha de Corte (2013) apresenta o tom mais 

tradicional dentre estes documentários. Já Terminal 3 (2017) e Ameaçados (2014) fazem uma 

incursão mais profunda na fala dos personagens que elegem. Ao invés de construir seu 

argumento mediante falas dos especialistas, é a voz dos atores sociais que se soma para 

construir uma narrativa. 

 O conjunto de documentários exposto acima coloca em circulação ideias que fazem 

parte da disputa política em torno dos direitos sociais. Podemos ver a importância do papel da 

pesquisa em temas que viabilizem o exercício de direitos como preconizado por Bobbio 

(2004).  De acordo com Hugh Lacey (1998) a ciência, em seu aspecto de ser criadora de 

                                                             
10 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  
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meios para controlar a natureza, encontra-se nas mãos do neoliberalismo e serve aos valores 

deste. Segundo o autor tais valores: 

 

Servem ao individualismo em vez de à solidariedade; à propriedade particular e ao 

lucro em vez de aos bens sociais; ao mercado em vez de ao bem-estar de todas as 

pessoas; à utilidade em vez de ao fortalecimento da pluralidade de valores; à 

liberdade individual e à eficácia econômica em vez de à libertação humana; aos 

interesses dos ricos em vez de aos direitos dos pobres; à democracia formal em vez 

de à democracia participativa; aos direitos civis e políticos sem qualquer relação 
dialética com os direitos sociais, econômicos e culturais. A primeira é uma lista de 

valores neoliberais; a segunda, de valores do movimento popular. (LACEY, 1998, p. 

32)    

 

 

Lacey (1998) defende uma abordagem interdisciplinar em que as pesquisas científicas 

levem em conta o contexto social em que estão inseridas, atuando para transformá-lo. Em 

outras palavras, a pesquisa produzida pela universidade pode atuar como construtora da 

dignidade da pessoa humana.  

Em Linha de Corte (2013), destacamos o papel da universidade que produz uma 

pesquisa em torno do trabalho dos cortadores de cana com o objetivo de auxiliar na abolição 

da modalidade de pagamento por produção que é responsável pelo esgotamento do 

trabalhador, estimulado a ultrapassar o limite de suas forças para prover o próprio sustento. 

Destacamos também o papel da assessoria técnica em arquitetura e urbanismo de É o que eu 

penso e é o que eu vejo (2017), além dos estudos de nutricionistas e demais profissionais da 

saúde responsáveis por investigar o tema da segurança alimentar, conforme visto em Histórias 

da fome no Brasil (2017). Os assessores técnicos atuam em conjunto com os sujeitos de 

direito oferecendo orientação direta nas questões apresentadas por suas moradias, enquanto a 

consolidação de um conhecimento especializado por profissionais da saúde influiu na 

promoção de políticas públicas na área da alimentação.  

Ao mesmo tempo, é necessário ponderar que o aspecto técnico desses conhecimentos 

pode atuar como um obstáculo para o exercício autônomo da reivindicação de direitos pelos 

sujeitos. No entanto, é possível que a construção desse conhecimento ocorra de forma 

dialética, levando-se em consideração o saber popular, como nos casos das sementes criolas e 

da tecnologia que viabilizou o uso de cisternas para enfrentamento dos períodos de seca, 

como retratado em Histórias da fome no Brasil (2017). 

Nos documentários abordados, os movimentos sociais surgem como a principal forma 

pela qual os atores sociais acionam seus direitos. Em Terminal 3 (2017), é através do 

Sindicato que a situação de trabalho escravo é identificada e pode ser revertida.  Em Histórias 

da fome (2017) os movimentos sociais aparecem na formação de cooperativas por parte dos 
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agricultores que fornecem a merenda escolar e nos assentamentos da reforma agrária. Em É o 

que penso e é o que eu vejo (2017), destaca-se a mobilização do movimento corticeiro que é 

responsável pelos empreendimentos de autogestão Vanguarda I e II. Em Ameaçados (2014), a 

luta social ganha um tom mais dramático, pois trata de diversos líderes populares que, a frente 

de assentamentos e Sindicatos, assumem o risco de terem as vidas ceifadas.  

Como aparecem os atores jurídicos neste contexto? Temos a aparição do Ministério 

Público, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública como principais 

instituições atuantes no contexto dos documentários. Em Terminal 3 (2017), sabemos que a 

ação do Ministério Público do Trabalho foi precedida pela do Sindicato. Em Linha de Corte 

(2013), poderíamos presumir que a deflagração da ação do órgão se deu também através da 

intervenção do Sindicato face às mortes de cortadores de cana, tendo vista a forte presença da 

fala da sindicalista Carlita da Costa que afirma ter guardado a holerite de um trabalhador 

falecido para “provar que aquilo existia”.  

Em muitos casos, a representação do direito se dá em seu aspecto de “dever-ser” 

prestando esclarecimento de como a situação é prevista legalmente e informando sobre os 

direitos no plano ideal. Os profissionais do direito compõem uma voz do saber, que paira de 

forma distanciada da realidade social. Em Ameaçados (2014), o advogado da Comissão 

Pastoral da Terra fala da necessidade de registro e investigação das ameaças e da proteção dos 

ameaçados, o que está distante da realidade fática em questão.  Em É o que penso e é o que eu 

vejo (2017), o Defensor Público fala que a solução para a comunidade do Banhado é a 

regularização da posse, vista por ele como medida óbvia. Não se esclarece se há iniciativa da 

Defensoria para tanto.  

As instituições jurídicas aparecem como estáticas, havendo protagonismo do 

movimento social. De acordo com Maria Rita Sadek:  

 

As instituições que compõem o sistema de justiça representam o espaço garantidor 

da legalidade e, nesta medida, da possibilidade concreta de realização da igualdade. 

Assim, a garantia de acesso ao sistema de justiça identifica-se com a condição real 

de transformação da igualdade jurídica e dos preceitos formais, em algo material e 

concreto. Efetivamente, o rol de direitos constitutivos da igualdade depende, para 

sua efetivação, da existência e da atuação das instituições que compõem o sistema 

de justiça. (SADEK, 2009, p. 175) 

 

A autora destaca a transformação do papel do Ministério Público operada pela 

Constituição de 1988 que, para além de sua atuação tradicional como titular da ação penal 

pública, atribuiu ao órgão um papel de defesa da cidadania, através da proteção aos direitos 

sociais e coletivos por meio da ação civil pública e da possibilidade de atuação por vias 
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extrajudiciais. No entanto, a ação do Ministério Público que pôde ser observada através destes 

documentários foi reativa aos fenômenos sociais, não revelando uma iniciativa do órgão para 

solução das questões abordadas.  

Em geral, os documentários analisados não fizeram a escolha de aprofundar-se sobre 

as eventuais ações legais que permeiam as situações representadas. Essa ausência de 

tematização pelos cineastas pode indicar que as ações legais são vistas por eles como tendo 

uma importância menor para solução dos conflitos retratados. A exceção se dá por Terminal 3 

(2017), cuja própria produção é possibilitada pela condenação judicial que retrata. Ainda 

assim, o foco é na narrativa dos sujeitos e não nos aspectos legais.  

O cenário mais desolador quanto ao Direito é o apresentado por Ameaçados (2014). 

Os sujeitos não podem socorrer-se da lei ou das instituições, que aparecem como cooptadas 

pelo poder dos proprietários de terra. As instituições aparecem como uma extensão do poder 

do fazendeiro e inimigas dos camponeses que ousam questionar a desigualdade da estrutura 

agrária a que estão submetidos. Os crimes do passado, perpetrados pelos grandes 

proprietários, seguem não punidos, enquanto novos crimes articulam-se para o futuro. 

Notamos que os indivíduos que aderem a alguma forma de organização coletiva são os 

que aparecem como tendo maior conhecimento sobre seus direitos. Em Histórias da fome no 

Brasil (2017) os agricultores aparecem familiarizados com o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de 

participarem de licitações. Em Ameaçados (2014) Francinalva Oliveira esclarece todas as 

etapas legais para viabilização de um assentamento e posterior reivindicação da terra.  

Podemos afirmar que a luta social perpassa a luta jurídica. O sujeito de direito 

organiza-se em movimento social como forma de acionar seus direitos e provocar as 

instituições competentes. É interessante observar a interiorização do direito por parte dos 

sujeitos, na forma como estes aparecem em seu discurso.  

Quando perguntados sobre o significado de um conceito jurídico, como o de moradia 

ou de trabalho escravo, os sujeitos expressam hesitação, não recorrendo a uma definição 

teórica, mas servindo-se de suas experiências pessoais e tecendo definições carregadas de 

subjetividade. Assim, trabalho escravo é algo que “não quero passar de novo de jeito 

nenhum” e moradia digna “é como você quer viver naquele lugar”. 

Nas falas de Miguel Mendes e Renato Leandro de É o que penso e é o que eu vejo 

(2017), a moradia aparece como um dever do Estado, que por não cumprir sua função, passa a 

ser perseguida por eles. A fala de Leandro expressa um desejo por uma revolução social. Ele 

expressa uma insatisfação com o sistema representativo. Enquanto não houver uma 
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transformação substancial do sistema político, pessoas como ele terão que continuar 

esforçando-se para atingir bens jurídicos básicos.  

Já Pedro Oliveira expressa ter sentido preconceito com movimentos sociais como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), visto como um meio violento de 

alcance de direitos. A fala de Leandro dialoga com isto: “(...) a luta em si é o que de fato 

convence as pessoas”. Samara Faustino fala da necessidade de uma mobilização plural para 

alcance de mudanças sociais. Provavelmente após ter sido perguntada sobre como isso se 

daria, ela fala em uma “guerra da paz”. Ou seja, rejeita a violência como forma de 

transformação social, dando prioridade à organização como elemento de mudança.  

Outro fator que emerge das falas é a autonomia dos sujeitos sendo vista como 

ameaçadora. Em É o que penso e é o que eu vejo (2017) a construção da moradia pelos 

próprios sujeitos nos empreendimentos Vanguarda I e II é obstruída pelo Poder Público que 

não finaliza as obras. Em Histórias da fome no Brasil (2017) a iniciativa do programa Bolsa 

Família em distribuir renda diretamente aos sujeitos é vista como incentivadora da preguiça e 

da inação desses indivíduos. De acordo com a historiadora Angela de Castro Gomes, a 

formulação liberal clássica associa o ato de trabalhar com a obtenção de riqueza e cidadania. 

Segundo a autora:  

 

Durante muitos séculos, no Brasil e no mundo, a pobreza fora entendida como um 

fato inevitável e até útil, uma vez que consistia em estímulo ao trabalho. Os 
“pobres” tornavam-se operosos pela força da necessidade, enquanto cabia aos 

“homens bons” a responsabilidade social por sua existência e pelo progresso da 

nação. (GOMES,1999, pp. 53-54) 

 

Em Linha de Corte (2013), o trabalho literalmente mata os cortadores de cana, que se 

engajam em jornadas diárias responsáveis pelo seu adoecimento, em busca de sustentar a si 

mesmos e a suas famílias. O trabalho e esforço próprio são responsáveis pelas casas 

construídas em condições irregulares de É o que penso e é o que eu vejo (2017), sempre 

assaltadas pela possibilidade de serem destruídas a qualquer momento. Em Terminal 3 (2017) 

temos a reincidência da situação de trabalho escravo, quando Josenildo declara expressamente 

que precisa fazer o necessário para sustentar seus filhos. Em Histórias da fome no Brasil 

(2017), a fala emocionada de Roseli Vitor dialoga com essa realidade, referindo-se ao 

trabalho escravo de familiares e ressaltando a importância de estar livre do patrão. Na luta 

pela terra de Ameaçados (2014), o acesso à terra conjuga o acesso à moradia e ao trabalho, 

implicando não apenas a perda da terra por parte dos grandes proprietários, mas sua 

independência em relação ao seu poder e uma vida com autonomia. 
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De acordo com Luciana Jaccoud (2009, p. 67), o combate à pobreza e à desigualdade 

deve ser feito tendo como referência a esfera de direitos e cidadania, do contrário tratar-se-ia 

de uma gestão da pobreza, que toma o fenômeno como algo natural, fruto da moral e do 

comportamento individual. Segundo a autora, a desigualdade deve ser vista como 

historicamente construída, sendo imprescindível debater o papel da organização das relações 

de trabalho e da estruturação das hierarquias sociais. Para a autora, as políticas sociais são 

fruto não da existência da pobreza, mas da “ameaça política e social que nasce da contradição 

entre uma ordem econômica que reproduz a miséria e uma ordem política que afirma a 

igualdade entre os cidadãos” (JACOOUD, 2009, p. 66).  

Marshall (1967) analisa o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra como tendo 

resultado do desenvolvimento dos direitos civis no século XVIII, dos direitos políticos no 

século XIX e dos direitos sociais no século XX. Para este autor, a persecução dos direitos 

sociais tornou-se viável a partir do desenvolvimento da liberdade de pensamento e do direito à 

representação política nos séculos anteriores. No Brasil, José Murilo de Carvalho (2002) 

destaca uma trajetória distinta de desenvolvimento dos direitos, havendo uma precedência dos 

direitos sociais associados ao trabalhismo da Era Vargas. Carvalho indica o período entre 

1930 a 1945 como a era dos direitos sociais. O autor discorda de Marshall na medida em que 

este considera os direitos sociais como consequência lógica dos direitos civis e políticos. Para 

ele, o caminho para a cidadania, estágio em que as três espécies de direitos são alcançadas, é 

feito de desvios e retrocessos, desenvolvendo-se de forma distinta em cada país.  

 O sociólogo Robert Castel (2000) analisa as sociedades atuais em termos de uma 

sociedade salarial, em que o lugar social do indivíduo é definido pelo lugar que este ocupa no 

salariado, traduzindo-se em sua renda, status, proteção e identidade. É importante destacar 

que, segundo este autor, o trabalho ocupa um lugar central, pois ele é a principal forma de 

acesso à seguridade social. Esse fenômeno “fez com que este não fosse apenas a retribuição 

pontual de uma tarefa, mas que a ele fossem vinculados direitos” (CASTEL, 2000, p. 249).     

Segundo Castel (2000), o advento do salariado deu-se em face da ameaça de fratura 

social representada pelos proletários no início do século XIX na Europa. Este autor define a 

questão social como “uma aporia fundamental, uma dificuldade central, a partir da qual uma 

sociedade se interroga sobre sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura” (CASTEL, 

2000, p. 238).  

Cabe refletir sobre a construção do trabalho como via de acesso à cidadania e como 

meio de integração na sociedade. Como apontou Gomes (1999), trata-se de uma formulação 

liberal. Seria possível supor que se passa assim a uma concepção de que o acesso aos bens 
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jurídicos correspondentes aos direitos sociais se dá através do esforço próprio do indivíduo, a 

quem é garantido um salário mínimo que teoricamente é “capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”, conforme artigo 7º, IV da 

Constituição Federal. Por outro lado, temos a formulação de que os direitos sociais são 

deveres do Estado que devem garanti-los a todos os indivíduos através de Políticas Públicas.   

Temos que as duas concepções são divergentes entre si e que a segunda, embora goze 

de relativo consenso teórico, ainda padece de afirmação prática. Acreditamos que a primeira 

formulação, que tende a condicionar o acesso aos direitos sociais à responsabilidade 

individual é a reinante em nossa sociedade. O quadro composto pelos cinco documentários 

analisados faz-nos ver o amplo engajamento dos indivíduos representados na busca por uma 

existência digna, não medindo esforços quanto ao que tange perseguir sua obtenção por meio 

do trabalho. Ainda assim, os direitos sociais escampam-lhes e eles se veem em situações de 

violações de seus direitos humanos.  

As violações de direitos humanos têm dimensões físicas e psíquicas. Nos 

documentários analisados, as violações atingem o corpo físico dos sujeitos na forma de 

excesso de trabalho ou da experiência da fome. Atinge-os psicologicamente como é bem 

demonstrado pela experiência de trabalho escravo, em que os trabalhadores revelam 

resistência em falar sobre as condições que vivenciaram.  A exemplo disso temos a fala de 

Reginaldo em Terminal 3 (2017) em que este, quando perguntado sobre o que é trabalho 

escravo, apenas expressa seu desejo de esquecimento.  

É necessário ressaltar a resistência observada na fala de diversos sujeitos, sua 

disposição de perseverar na luta por direitos, mesmo sem apoio e em condições desfavoráveis. 

A assessora técnica Maria Rita Horigoshi afirma que, independentemente do auxílio prestado 

pela assessoria, as mulheres corticeiras levariam adiante suas demandas. David Morais 

expressa a intenção de resistir ao permanecer na comunidade do Banhado apesar dos assédios 

da prefeitura para remoção da comunidade. Os agricultores de Histórias da fome no Brasil 

(2017) expressam a intenção de lutar pela permanência das Políticas Públicas tematizadas 

pelo documentário em um contexto político que se mostra adverso. O exemplo mais 

contundente é, novamente, Ameaçados (2014) em que os sujeitos permanecem engajados na 

luta política mesmo tendo sofrido violências e ameaças concretas de assassinato.  
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7. Considerações Finais 

 

Analisando o desenvolvimento do liberalismo no Brasil, Santos (1988) questiona: “(...) 

seria o caso de as condições que tornam as leis eficientes não estarem embutidas no valor 

intrínseco dos códigos legais, mas se encontrarem relacionadas ao formato organizacional da 

sociedade?” (SANTOS, 1988, p. 27).  

A aproximação apenas teórica dos direitos resulta em uma concepção incompleta dos 

mesmos, sendo necessário recuperar o diálogo com a realidade. É através do diálogo com as 

demais áreas do saber que é possível conduzir a uma aproximação acurada ao contexto fático 

em que os direitos são exercidos, identificando suas limitações, bem como as possibilidades 

de seu aperfeiçoamento.  

O presente trabalho de conclusão de curso levou a constatação da necessidade de 

aprofundamento de leituras que tematizem o desenvolvimento concreto dos direitos na 

sociedade, levando-se em conta os desafios práticos de sua realização. É necessário conjugar 

o conhecimento técnico do direito ao conhecimento sociológico e histórico das questões 

sociais brasileiras. Assim, o primeiro ponto de conclusão desta pesquisa refere-se à 

importância da pesquisa interdisciplinar no campo do Direito. 

Além disso, a pesquisa científica ancorada no contexto social representa uma iniciativa 

potente para a concretização dos direitos humanos. Diversas áreas do saber podem conduzir 

ao desenvolvimento de conhecimentos que auxiliem a aplicação do direito, resultando em 

melhorias sociais. Conhecimentos que podem conduzir a tão sonhada integração entre 

universidade e sociedade, resultando em efeitos benéficos aos movimentos sociais.  

Outro ponto a ser destacado trata-se do contexto histórico em que se desenvolve o 

acesso a direitos. O período de ditadura militar destaca-se como desarticulador dos 

movimentos sociais, bloqueando a luta empreendida por centenas de indivíduos em busca da 

efetivação dos direitos sociais. O momento de abertura política oferece um renascimento 

dessa trajetória, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a incorporação de 

tratados internacionais de direitos humanos e a elaboração de Políticas Públicas que 

objetivavam combater a desigualdade social. O contexto político atual revela-se como um 

novo momento de recuo, contendo uma ameaça de esvaziamento de tais políticas. Seria a 

ocasião para reivindicação da observância do princípio de vedação ao retrocesso, o que se 

mostra de difícil imposição prática.  

Identifica-se assim a relação de interdependência entre direitos civis e políticos e os 

direitos sociais, pois é através dos primeiros que é possível o advento de uma democracia 
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participativa, único contexto no qual é possível a persecução ampla dos direitos sociais pelos 

sujeitos de direito.  

Observamos na presente pesquisa que os movimentos sociais revelam-se como lócus 

privilegiado de atuação para o profissional do direito engajado na luta pelos direitos humanos. 

Em conjunto com os movimentos sociais, o profissional do direito pode colocar seu 

conhecimento técnico a serviço dos sujeitos de direito, bem como aprender através das 

questões colocadas pelas demandas concretas de tais formas de organização social.  

É notória a importância do advento de instituições garantidoras do direito, tais como o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. No entanto, é também conhecida a relação de 

distância/temor/reverência da população em relação a instituições jurídicas. Sem reduzir a 

relevância de tais instituições, pensamos que é necessário priorizar a agência e a participação 

dos indivíduos no processo de efetivação de direitos, para que estes possam ser 

verdadeiramente sujeitos de direito no sentido forte do termo.  

Por fim, destacamos o meio do documentário como uma fonte fecunda para estudos 

culturais no âmbito do Direito, dada a tematização e divulgação de questões sociais e jurídicas 

que tais obras proporcionam. A argumentação construída em um documentário concorre no 

espaço público para convencimento dos cidadãos acerca de temas controversos na sociedade. 

A disputa entre valores faz parte da matéria do direito e os documentários, apelando à razão e 

à emoção do espectador, produzem impacto na sensibilização e construção da empatia, sem as 

quais não é possível a conquista civilizacional que representa o consenso em torno dos 

direitos humanos.  
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