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APRESENTAÇÃO 

 

VEYZON CAMPOS MUNIZ 

 

As implicações políticas e culturais da categoria de Amefricanidade (Amefricanity) 
são, de fato, democráticas; exatamente porque o próprio termo nos permite 

ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo 

novas perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo 
onde ela se manifesta: a América... Para além do seu caráter puramente geográfico, 

a categoria de Amefricanidade incorpora todo um processo histórico de intensa 

dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas 

formas) [...] Seu valor metodológico, a meu ver, está no fato de permitir a 
possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no 

interior de diferentes sociedades que se formaram numa determinada parte do 

mundo. (Lélia Gonzalez)1 

 

Compreendendo que o Direito é simbiótico com a Arte, sendo potencialmente um instrumento 

de inclusão, embora comumente seja um mecanismo de exclusão, a obra Direito e Cinema Latino-

Americano vem protagonizar o debate acerca da necessidade de reconhecimento de saberes técnico-

científicos e expressões audiovisuais, localizadas no espaço amefricano, que demonstram a 

multiplicidade de intersecções e a potencialidade de ampliação de cosmopercepções das Ciências 

Sociais Aplicadas. 

É dessa forma que análises e temas muito caros são trazidos pelas autoras e autores à 

discussão, como a análise realizada por Luciana Sabbatine Neves acerca de obra literária de 

Goffredo Telles Junior, e Corpo em Delito, filme de Nuno César de Abreu, atinentes ao período da 

ditadura militar brasileira. 

Também, Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Lucas Gonzaga Vieira Adolfo vêm abordar as 

possíveis implicações jurídicas na adaptação de obras literárias para o cinema, a partir de estudo de 

caso sobre o filme Lavoura Arcaica. Já Thúlio José Michilini Muniz de Carvalho se debruça sobre a 

relação entre Direito, poder e violência, a partir da análise do filme Árido Movie. Synara Veras de 

Araújo, ao seu turno, discute direitos sexuais e sua percepção sociais, a partir de reflexões ensejadas 

pelo filme XXY. 

Por sua vez, Pedro Henrique Corrêa Guimarães e Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega trazem 

interesse análise sobre o filme O Som ao Redor e a representação das violências urbana e de gênero 

na sociedade brasileira contemporânea. E Regis Frota Araújo faz incursões jurídicas sobre a obra 

fílmica do cineasta chileno Pablo Larraín. 

                                                
1 GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural da amefricanidade. Tempo brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92-3, 1988, 

p. 76-7. 



  

 

Giulia Yumi Zaneti Simokomaki, Mylena Gonçalves, Rafael Tubone Magdaleno, Rodrigo 

André Zalaquett de Oliveira e Yara Alves Gomes discorrem sobre a interdisciplinaridade entre 

Direito e Cinema, relacionando aspectos jurídicos ao filme Zama. Yasmim Carina Bastos Ribas e 

Anna Ortiz Borges Coelho apresentam análise sobre questões de gênero, etnia e classe no filme 

Roma, refletindo sobre o direito à igualdade na sociedade mexicana.  

Por fim, o filme Bacurau é objeto de duas investigações distintas. Felipe de Araujo Chersoni e 

Giovanna Botini Zortea o analisam em interlocução entre Direito e Psicanálise, com atenção ao 

direito à memória, humanismo e resistência. Já o organizador-signatário faz reflexão sobre sua 

relação com o objetivo sustentável de erradicação da pobreza, aquilombamento e o direito ao 

desenvolvimento. 

Direito e Cinema Latino-Americano, tomando o Cinema como um instrumento de 

ressignificação cultural, empreende uma ação literária de valorização do espírito latino-americano e 

de construção de aportes epistemológicos voltados à efetivação de direitos humanos e fundamentais. 

É ativismo, é luta por meio da linguagem, é um manifesto inserto em seu tempo e espaço: a nossa 

América Latina de 2021. 

Boa leitura! 
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CAPÍTULO 1  

UM JURISTA E UM CINEASTA – VISÕES CONTRAPOSTAS SOBRE A DITADURA 

MILITAR 

 

LUCIANA SABBATINE NEVES1 

 

Resumo: A relação entre o Direito e o Cinema pode ser abordada cientificamente sob prismas 

diversos, sob a perspectiva integrativa de Willis Santiago Guerra Filho e Paola Cantarini serve a 

humanizar o Direito. Pode e deve ser traçada, desde a Grécia Antiga, época em que a função do 

teatro foi também introjetar o Direito à sociedade. Partindo da proposta de humanizar o Direito, no 

presente artigo propõe-se uma abordagem integrativa: contrapomos duas visões ao analisar duas 

obras, uma jurídica, A Folha Dobrada – Lembranças de um estudante, de Goffredo Telles Junior, e 

uma do cineasta Nuno César de Abreu, Corpo em Delito, ambas atinentes ao período da ditadura 

militar como corte ao estudo. Assim, faz-se uma reflexão da abordagem de um lado jurídica pela 

extração dos fragmentos e relatos contidos no texto analisado em contraponto a abordagem 

cinematográfica do filme, demonstrando, ainda de que forma breve, os reflexos, as possibilidades 

jurídicas presentes na análise de um filme em seu encontro e diferenciação e o ganho que operadores 

do Direito podem obter. O estudo apresentado utiliza a metodologia descritiva e a revisão 

bibliográfica para a investigação proposta, aplicáveis tanto em Teoria Geral do Direito, Filosofia 

Jurídica como à ramos específicos do ordenamento jurídico, pois entendemos que, assim fazendo, 

trazemos à tona e clarificamos possibilidade de interações e limites da teoria do ordenamento 

jurídico, sendo essa a justificativa para a pesquisa elaborada.  

Palavras-chave: Direito; Cinema; Filosofia Jurídica. 

 

Abstract: The relationship between law and cinema can be approached scientifically from different 

perspectives, from the integrative perspective of Willis Santiago Guerra Filho and Paola Cantarini 

serves to humanize the law. It can and must be traced, from Ancient Greece, when the function of 

theatre was also to introject the Right to Society. Starting from the proposal to humanize the law, in 

the present study we propose an integrative approach: we countertwo visions when analyzing two 

works, a legal one, A Folha Dobrada – Lembranças de um estudante, by Goffredo Telles Junior and 

                                                
1 Advogada. Professora assistente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e Mestranda do Núcleo de 

Concentração de Direitos Humanos da PUC/SP. 
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one by filmmaker Nuno César de Abreu, Corpo em Delito, both related to the period of the military 

dictatorship as a cut to study. Thus, we propose a reflection of the approach of a legal side by the 

extraction of fragments and reports contained in the text analyzed in counterpoint the 

cinematographic approach of the film Body in Crime, demonstrating briefly the reflexes, the legal 

possibilities present in the analysis of a film in its encounter and differentiation and the gain that 

operators of the law can obtain. The study presented uses the descriptive methodology and the 

bibliographic review for the proposed investigation, applicable both in general theory of law, legal 

philosophy and to specific branches of the legal system, because we understand that, in doing so, we 

bring up and clarify the possibility of interactions and limits of the theory of the legal system, which 

is the justification for the research elaborated.  

Keywords: Law; Cinema; Legal Philosophy. 

 

Introdução 

 

Das possibilidades existentes na abordagem da temática da relação entre as áreas do 

conhecimento Direito e Cinema, optamos para permitir uma integração, por contrapor a visão de um 

jurista, Goffredo Telles Junior em A Folha Dobrada – Lembranças de um Estudante e do cineasta 

Nuno César de Abreu em Corpo em Delito sobre um mesmo tema: o período da ditadura militar. 

 Escolhemos a forma, por meio da justaposição de trechos selecionados do texto com 

análise do filme, para explorar as visões da abordagem escrita pelo jurista, em texto que, antes de ser 

considerado uma obra dogmática de sua lavra, representa expressão jurídica literária, porém 

perpassada de conceitos jurídicos, expressão maior da intensidade de um professor de Filosofia 

Jurídica em sua cátedra, a significação para si do Direito, alguns conceitos, relações e consequências, 

bem como as angústias e tormentas descritas durante o período militar. 

O filme Corpo em Delito de Nuno César de Abreu foi selecionado por retratar 

artisticamente o período descrito e na justaposição de alguns elementos extraímos as diferenças e 

encontros da linguagem jurídica e artística, suas possibilidades, seus limites para o direito. 

A filosofia desde Sócrates, Platão e Aristóteles se prontifica – como área do conhecimento, 

ferramenta e instrumento – a explicar o mundo. De seus objetos de estudo inicia-se uma análise 

crítica, racional e fundamental na medida em que produz conceitos, o que somos sem essa busca? 

Incompletos, assim, é também busca pela completude, pelo significado, sua função primeira: 

conceituar, definir. 
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Nesse sentido, a Filosofia Jurídica acompanha a função, é ramo que brota da árvore do saber 

filosófico, para analisar o objeto que lhe é específico: o ordenamento jurídico e qual o ganho que a 

linguagem artística do Cinema pode trazer ao Direito? 

O que é Arte, o Cinema, senão o retrato de nossos costumes sociais? A vivência 

dramatizada, as representações, projeções, arquétipos de viveres cotidianos e concretos, em vida o 

escape artístico, o limiar tênue que não deixa enlouquecer, o substrato que alimenta a ordem jurídica, 

a sociedade retratada em seu viver. 

Willis Santiago Guerra Filho e Paola Cantarini2, teorizam a necessidade da imbricação da 

arte ao direito, para quem seu uso possibilita uma visão integralizadora da experiência humana, desta 

forma permitindo aos operadores jurídicos uma experiência humanizada de questões que escapam ao 

texto frio da lei, trazendo à tona pluralidades de questões que, dissociados das múltiplas realidades 

sociais existentes, não se teria acesso, abordada aqui na contraposição da visão do jurista e um 

cineasta, o que é possível acrescer da relação? 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior3 assevera que “o direito como a arte, exige – é certo – uma 

transformação reificada no mundo”, mas a arte não é limitada como o direito a uma abordagem 

cientifica, recortada, metodologicamente contida, com o cinema conceitos jurídicos abstratos de 

repente materializam-se. Há em tela questões psicológicas, sofrimentos, angústias, infrações 

jurídicas, relações de poder e muitas outras nuances e tonalidades que escapam ao Direito, expostas, 

aprofundadas e demonstradas; o cinema, dessa forma é mais completo, ao Direito relega-se um 

espectro da vida cotidiana: o regulado, o normativo, mas um filme como retrato social de costumes 

pode ampliar o espectro da discussão jurídica. 

Raffaele De Giorgi, e seu Il dirito e i suoi collore4, baseado na trilogia do cineasta polonês 

Krzysztof Kieślowski: I colori dela Trilogia di Kiéslowsky sospendono il giudizio, disegnano um 

mondo che si sottrae al giudizio5 utiliza a arte para diferenciar a realidade jurídica da poética, mas 

utiliza a ferramenta, um uso aqui para criar uma diferenciação de linguagem, refrisando o ato 

singular de seu uso. 

Realizaremos, dessa forma, um estudo descritivo, através de revisão bibliográfica, 

procurando contrapor a visão de Goffredo Telles Junior e Nuno Cesar de Abreu, expondo-os à 

reflexão, acreditando que assim procedendo, evidenciamos igualmente possibilidades de uma 

                                                
2 GUERRA FILHO, Willis Santiago; CANTARINI, Paola. Teoria Potética do Direito. São Paulo: Lumen Juris, 2015. 
3 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 254. 
4 GIORGI, Raffaele de. Temi di filosofia del diritto. Lecce: Pensa MultiMedia Editore s.r.l., 2015. 
5 GIORGI, Raffaele de. Temi di filosofia del diritto. Lecce: Pensa MultiMedia Editore s.r.l., 2015, p. 14. As cores da 

trilogia de Kieslowski suspendem o julgamento, desenham um mundo que escapa ao julgamento (tradução nossa). 



DIREITO E CINEMA LATINO-AMERICANO 12 

 

 

interação que permitirá um aprofundamento em conceitos jurídicos ou a sua interpretação, frente a 

potência dramática comunicacional cinematográfica. 

Para tanto, o presente artigo abre levanta questões da função da Filosofia e Filosofia 

Jurídica, as possibilidades na contraposição entre o Direito e o Cinema e passa a depurá-la, extraindo 

das definições, características, e como elemento estrutural da interação, a humanização dos 

operadores do direito, a esteio dos marcos teóricos referenciados, sem o objetivo de traçar estudo 

taxativo ou final, para então, delinear os limites e decorrências da conceptualização. Constituindo, 

dessa forma, o corte metodológico para o estudo ao tratar e retratar o difícil período ditatorial em 

perspectivas diversas. 

No desenvolvimento abordamos breve análise do significado da arte para o Direito na época 

da Grécia Antiga, questões conceituais sobre a Filosofia Jurídica e extrações de trechos da A Folha 

Dobrada – Lembranças de um Estudante de Goffredo Telles Júnior atinentes ao período da ditadura 

militar no Brasil, apresentamos o filme Corpo em Delito de Nuno César de Abreu, com a 

complexidade artística desvelada e alguns pontos e contrapontos à visão jurídica. A justificativa para 

a pesquisa realizada embasa-se no anseio de ampliar e com a interação trazer pontos a percepção de 

estudo do ordenamento jurídico. 

 

Um jurista: Relatos de Goffredo Telles Junior e um cineasta: Nuno César De Abreu – Corpo em 

Delito 

 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior6, assim como Willis Santiago Guerra Filho7, asseveram que 

na Grécia Antiga o teatro instrumentalizava o Direito; por meio das peças teatrais encenava-se o 

Direito. Mediante as contextualizações devidas, o Cinema, atualmente também materializa o Direito 

(considerado como componente do contexto social textualizado). Juristas identificam, tipificam e 

qualificam situações encenadas, pois o Cinema com a liberdade que lhe é característica e própria 

traduz e desempenha (também) realidades sociais normatizadas e não seria esta uma ferramenta 

eficaz e adequada também a adicionar e expandir a formação jurídica? Por que não? 

Simon Blackburn em A República de Platão (sem dúvida um dos grandes filósofos da 

humanidade), reforçando o caráter metodológico da Filosofia como “um processo de expansão 

imaginativa”8, expõe: “para Platão, a filosofia era mais uma questão de atividade que de absorver ou 

                                                
6 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 142. 
7 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2000.  
8 BLACKBURN, Simon. A República de Platão (uma biografia). Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 15. 
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aprender um corpo doutrinário estático. Era uma questão de processo, e não de produto”9. O cinema, 

sob a ótica reflexiva, oferta repertório para reflexão jurídica hoje como Antígona de Sófocles ofertou 

a sua época. 

A Arte como manifestação cultural acompanha a sociedade e a integra, a explica sobre seu 

prisma particular, o homem na manifestação artística traduz algo essencial e nesse escopo transmite 

mensagem poética, valores, sensações e sentimentos e expressa e reflete o caldo cultural de onde se 

origina. 

A indiferença do Direito à Arte, a neutralidade à potência criativa artística, faz perder ou 

minimizar as possibilidades existentes encerradas na interação entre as áreas do conhecimento, seja 

na perspectiva formativa, seja na analítica, a expressão cultural é veículo democrático de acesso e 

permeabilidade muito maior ao tecnicismo jurídico, mas ainda assim e como tal, também lhe serve 

como espelho. 

A lei somos seu sujeito, o sujeito sujeitado de Costas Douzinas10, por vezes atores por vezes 

seu objeto, uma imposição ou forma inescapável e a Arte? O Cinema especificamente? 

A liberdade artística adquire tons e gradações impossíveis ao direito, inatingíveis, nos 

devolve algo do extrato cultural não acessível a pura linguagem técnica jurídica, algo da essência 

social encenada, poesia a nos expor a sua essência, seja crua, dolorosa ou/e bela. 

A liberdade artística permite tratar questões, épocas históricas e ajuda a ressignificar 

recôncavos sociais, feridas profundas tecendo o liame social de forma muito diversa do ordenamento 

jurídico e seu objeto de estudos, a quem pode servir em expansão filosófica minimamente. 

Trazendo o humano em Althusser11 ligado interligado ao concreto e universal: 

Se a essência do homem é ser um atributo universal, é essencial que sujeitos 

concretos existam como dados absolutos, isto implica um empirismo do 

sujeito. Se esses indivíduos empíricos devem ser homens, é essencial que 

cada um carregue em si mesmo toda a essência humana, se não de fato, pelo 

menos em princípio; isto implica um idealismo da essência. Assim, o 

empirismo do sujeito implica o idealismo da essência e vice-versa. 

 

A época trazida no presente estudo marca um período difícil brasileiro a que se propõe dois 

recortes contrapostos: a abordagem jurídica e a artística, através da análise do protagonista do filme 

Corpo em Delito, de Nuno de Cesar de Abreu, que se passa no período da ditadura militar brasileira e 

retrata a difícil relação de um médico legista e suas transgressões a serviço da ditadura. 

                                                
9 BLACKBURN, Simon. A República de Platão (uma biografia). Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 14. 
10 DOUZINAS, Costas. O fim dos Direitos Humanos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009. 
11 ALTHUSSER, Louis. For Marx. Londres: Editora Alein Lane, 1969, p. 228. 
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Assim ao invés de análise de conceito normativo pontual, propomos ao invés análise de 

narrativa bibliográfica de um jurista, Goffredo Telles Júnior, presente em seu livro autobibliográfico 

“A Folha Dobrada” em recortes do período ditatorial e trechos transcritos. 

Isso porque trata-se de um jurista apaixonado por seu ofício e o livro nos traz em relato 

pessoal, tom intimista e confessório que o direito, a arte jurídica, lhe era porto de salvação, era o 

lecionar e o criar jurídico seu ponto de equilíbrio: 

Aquele ano letivo de 1963, eu o enfrentei, lutando contra os meus demônios. Vinha 

de longe, essa refrega. E eu percebia que minha derrota se acentuava. Muitos dias 

houve, nesse ano, em que me vi arrasado pelos sorvedouros das águas de baixo. 

Quanta tristeza, meu Deus! Manhas houve em que pensei morrer, com a alma em 
frangalhos. Minha Faculdade, minha abençoada Academia, ela que foi, naquelas 

horas de mar grosso, a terra firma, o porto de salvação, o estaleiro de minha 

embarcação desarvorada. Depois das tormentas, ao sentir-me restabelecido, eu me 
refugiava, oculto do mundo, no cubículo que o Professor Braz Arruda construiu para 

mim, no meio dos livros da imensa biblioteca (veja Capítulo 62).12 

 

Narrando a data dos fatos que antecederam o golpe militar, suas formas, as ilegalidades e 

inconstitucionalidades, as figuras jurídicas, as supressões de direitos fundamentais ocorridas, as 

perseguições, torturas, crivado de apreensão, expos e relata, em texto perpassado de conceitos e 

qualificações jurídicas, teoria poetizada: 

Em 31 de Março de 1964, doze dias depois do comício da Central, o General 

Olympio Mourão Filho, Comandante da 4 Região Militar, de Juiz de Fora, Minas 
Gerais, marchou com suas tropas, em direção à Guanabara, para depor o Presidente 

da República. [...] O General Amaury Kruel, Comandante do II Exército, sediado em 

São Paulo, fiel a Jango, dirigiu as tropas pelo Vale do Paraíba, em direção ao Rio de 
Janeiro, para enfrentar as forças do I Exército, comandadas pelos Generais Mourão 

Filho e Morais Ancora. Soube-se mais tarde que Kruel levava instruções secretas do 

Presidente, no sentido de evitar, o quanto possível, derramamento de sangue. [...] O 

II Exército aderiu à sublevação [...] No dia 1 de Abril, João Goulart, Presidente da 
República, já não contava com nenhum apoio militar em Brasília. [...] Ipso facto, 

Auro Moura Andrade, Presidente do Congresso Nacional, convocou Câmara e 

Senado para uma sessão extraordinária naquela mesma noite, e declarou vago o 
cargo de Presidente da República. Às três horas e quarenta e cinco minutos da 

madrugada do dia 2 de Abril, empossou, na Presidência, o Deputado Ranieri 

Mazzilli, que era Presidente da Câmara. Estes atos de meu antigo aluno Auro eram 

flagrantemente inconstitucionais. João Goulart não se exonerara, não morrera, 
estava em território nacional. Não se verificara, pois, a vacância do cargo de 

Presidente da República. [...] Em 2 de Abril, já se havia realizado, pelas ruas do Rio 

de Janeiro, nova Marcha pela Família, com Deus e pela Liberdade, repetição exata 
da Marcha paulista. Era a festa da vitória: vitória da direita e extrema-direita. 

Ignorando Ranieri Mazzilli, como se ele não existisse, três Generais, no dia 9 de 

Abril, se apossaram do Governo. Estava instaurada a ditadura no Brasil. Os cárceres 
de encheram. Três Presidentes da República – Juscelino, Jânio e Goulart -, seis 

                                                
12 TELLES JÚNIOR, Goffredo. A Folha Dobrada – Lembranças de um Estudante. 3. ed. São Paulo: Migalhas, 2019, p. 

953. 
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Governadores de Estado, dois Senadores, sessenta e três Deputados Federais, mais 

de três centenas de Deputados Estaduais e Vereadores tiveram seus direitos 
cassados. Foram reformados compulsoriamente, setenta Oficiais do Exército, 

quatorze da Marinha e trinta e um da Aeronáutica. Aproximadamente dez mil 

funcionários públicos foram demitidos. Mais de quarenta mil pessoas foram 
atormentadas com investigações policiais. Líderes sindicais, estudantes, intelectuais 

foram perseguidos e presos. O arbítrio suspendeu todas as imunidades, cancelou a 

estabilidade dos funcionários e a vitaliciedade dos magistrados. [...] Perseguiu meio 

mundo, sequestrou e assassinou políticos, massacrou líderes populares. Adotou a 
prática horrenda da tortura, para extorquir confissões e denúncias. Conluiou-se com 

a OPS norte-americana (Office os Public Safety), para requintar-se nos mais 

tenebrosos procedimentos policiais. Incentivou a criação de esquadrões da morte, 
que foram causa de terror inimaginável, na população indefesa. Cancelou o sagrado 

direito de defesa – o recurso ao Poder Judiciário -, nos casos de atentados aos 

Direitos das pessoas, praticados correntemente pelos agentes do regime. 13 

 

Com o perdão da longa citação, não se olvide o trauma social latente, as anomalias jurídicas 

criadas e mesmo a dor expressa pelo autor, esse mesmo que irá criar e proferir Carta aos Brasileiros 

e observemos em outro recorte contraposto, como o período descrito foi retratado expresso na visão 

de Nuno César de Abreu em Corpo em Delito. 

O longa metragem Corpo em Delito, produzido em 1989, narra a história de um médico 

legista partidário e a serviço do regime militar, seus dramas, conflitos e que se depara com o corpo 

de sua filha, morta em função da repressão do regime a que servia. 

Nas palavras de Alfredo Suppia, Marcius Freire e Francisco Elinado Teixeira, na apresentação 

do livro Golpe de Vista: Cinema e ditadura militar na América do Sul14: 

Corpo em Delito foi o último filme produzido e distribuído pela Embrafilme, um 

drama protagonizado pelo ator Lima Duarte, o qual interpreta um médico legisla a 
serviço do regime militar, e que, num dado momento, depara-se com o corpo da 

própria filha, assassinada pela repressão. Narrado em forma semi-linear,,o filme 

atravessa um arco temporal razoavelmente longo que conta as transformações da 
ditadura militar brasileira entre 1964 a 1985, ao mesmo tempo que dramatiza o 

conflito do médico, civil à margem do poder, incrustrado entre a sobrevivência e a 

dor da perda decorrente das mazelas políticas que se abateram sobre o país. Um 

filme que a um só tempo põe em perspectiva, a um só tempo, a História e história, as 
dimensões macro e micro, a frieza das instituições e o desamparo do indivíduo. 

 

O evidente conflito traz à tona a tensão social, retratada na época, as fraturas e o 

relacionamento entre civis e militares, possibilitando o ilícito esquema exposto por Goffredo Telles 

Júnior, encarnado na personagem principal e instrumento que possibilita também a repressão militar 

denunciada. 

                                                
13 TELLES JÚNIOR, Goffredo. A Folha Dobrada – Lembranças de um Estudante. 3. ed. São Paulo: Migalhas, 2019, p. 

960-2. 
14 SUPPIA, Alfredo Suppia; FREIRE, Marcius; TEIXEIRA Francisco Elinado. Golpe de Vista: Cinema e ditadura 

militar na América do Sul. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2021, p. 30. 
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No filme, observamos as escolhas do protagonista, seus dilemas morais e suas ausências 

morais, o encontro traumático com o corpo de sua filha, no pano de fundo os “esquadrões da morte” 

citados por Goffredo Telles Junior, a inter-relação entre o relato do jurista e a visão do cineasta, 

presentes as ilegalidades, inconstitucionalidades em descrições comunicativas diversas, uma em 

tecnologia jurídica outra encenada, potencializada na dramatização. 

A tipificação de crimes como tortura, falsificação de documentos ganham corpo, a abstração 

jurídica da ilegalidade, inconstitucionalidade materializa-se, na tela, o aparato instrumental ilegal na 

figura do médico legista, vivenciado com cores psicológicas, a análise que possibilita a ampliação da 

observação de tipos penais, jurídicos, os limites da linguagem jurídica frente a potência descritiva do 

cinema. 

Fernando Seliprandy15, analisando o livro de Caroline Gomes Leme, Ditadura em imagem e 

som: trinta anos de produções cinematográficas sobre o regime militar brasileiro, pontua: 

[...] já nos filmes dos anos 1990 e 2000, segundo a autora, a ditadura passaria a ser 

apresentada como um poder opressor isolado, sem base de apoio social. A análise 
em close volta-se então para Corpo em Delito, caso raro de filme cujo protagonista é 

um civil reacionário. O olhar cuidadoso de Leme percebe as nuances do 

personagem, nem vilão, nem vítima, mas sim um convicto colaboracionista que, 
entretanto, é também uma peça na engrenagem do sistema repressivo. Essa figura 

sombria seria a encarnação da complexidade das relações entre civis e militares. 

 

Ao tratar a questão artisticamente, o filme retrata as bases legais da época, as formas da 

ilicitude e suas consequências sob a perspectiva intima da pessoa, do corpo e extrato social, há a 

ampliação da dimensão normativa, o rompimento de uma fronteira rígida metodológica e positivista, 

uma ampliação poética e real. 

Ambos tratam de realidade, ambos contêm extratos de verdade, o direito é objeto cultural, 

assim como o cinema, o contraponto das linguagens jurídica e artísticas pode e deve ser evidencia de 

uma apropriação e aprimoramento científico ao direito, possibilita pontos de reflexão, permite a 

autorreflexão, a um olhar crítico sobre si mesmo e como tal necessário. 

 

Conclusão 

 

As Artes desde época do nascimento da filosofia com Platão e Aristóteles integravam o 

direito. O nascimento imbricado entre Direito e Arte na Grécia antiga, permitia a um (Direito) 

                                                
15 SELIPRANDY, Fernando. Sobre Leme, Caroline Gomes. Ditadura em imagem e som: trinta anos de produções 
cinematográficas sobre o regime militar brasileiro. Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, 

n. 10, 2014, p. 3-4. 
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compreensão e decorrente exercício mais completo, frente a uma realidade social representada em 

dimensões psicológicas que escapam aos recortes metodológicos atuais e a outro (Cinema) introjetar, 

instrospectar ou mesmo expor leis e o próprio ordenamento jurídico e sua interação ou aceitação 

social. 

As diferenças entre a linguagem jurídica, técnica, como ferramenta tecnológica construtora e 

operacional do direito em contraste com a artística revela as limitações da abstração jurídica: o que 

escapa ao direito, o que é estranho ou não pertence ao Direito?  

Ocorre que filmes como Corpo em Delito, completam o relato de A Folha Dobrada – 

Lembranças de um Estudante, cada qual representa uma perspectiva diversa sobre um mesmo 

período, cada qual apresenta um olhar, integrar o cinema ao direito, permite uma visão ampliada do 

objeto de estudos do próprio direito, mesmo que de forma breve, no estudo proposto, clareamos a 

necessidade de seu estudo prévio à produção cientifica jurídica, ou aprofundamento, isso porque 

trata-se de ramo do conhecimento que lança luzes e propõe investigação racional-lógica a seu objeto 

veiculando, por si, seus conceitos essenciais. 

Dessa forma, necessária a qualquer tipo de ciência, necessária a presença da concepção 

artística cinematográfica com a força comunicativa, com a explosão comunicacional que pode 

permitir ao direito. 

Através de sua lente extraímos o conceito do próprio ordenamento jurídico, os conceitos que 

lhe compõe, as inter-relações e interseções com outros campos do conhecimento, mesmo que não 

exclusivamente, ou seja, não esgota e rapta seu objeto de estudos, mas lhe reinsere substrato social, 

essencial, primordial. 

Traduz o anseio de possibilidade em análise racional e lógica, integradora e interdisciplinar a 

produção científica e como ciência estranho seria o Direito desprezar o estudo da área do 

conhecimento que constantemente lhe reproduz e reflete. 
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CAPÍTULO 2  

LAVOURA ARCAICA E AS SEMENTES DE FILMES ENCONTRADAS EM LIVROS: UMA 

BREVE ANÁLISE SOBRE ROTEIRO ADAPTADO E OS DIREITOS DO AUTOR DA OBRA 

ORIGINAL 

 

LUIZ GONZAGA SILVA ADOLFO 
1
 

LUCAS GONZAGA VIEIRA ADOLFO 2 

 

Resumo: Os autores escrevem sobre as obras cinematográficas adaptadas de obras literárias e as 

possíveis implicações jurídicas existentes na esfera do Direito de Autor, tendo como estudo de caso 

Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, e sua adaptação. Como problema de pesquisa tem-se a 

indagação: a partir do suporte jurídico autoralista, é possível que o autor adaptado possa ter alguma 

ingerência na concepção artística e estética da obra derivada? Como método de pesquisa se utiliza o 

dedutivo, especialmente a partir de fontes bibliográficas mormente da esfera da Literatura e 

igualmente do Direito. Como conclusão, a constatação da impossibilidade de o autor da obra original 

se imiscuir de qualquer modo na elaboração e formatação final da obra dela oriunda, a menos que 

haja previsão contratual entre ambos os autores neste sentido, e mesmo se assim for, evidentemente 

de forma bastante discreta, diante de valores maiores, como a liberdade de expressão e de criação.  

Palavras-chave: Direitos Autorais; Obras literárias; Roteiro adaptado; Integridade da obra; Lavoura 

Arcaica. 

 

Abstract: The authors write about cinematographic works adapted from literary works and the 

possible legal implications existing in the sphere of Copyright, having as case study Lavoura 

Arcaica, by Raduan Nassar, and its adaptation. As a research problem, the following question arises: 

from the authorialist legal support, is it possible that the adapted author may have some interference 

in the artistic and aesthetic conception of the derived work? As a method, the deductive is used, 

especially from bibliographic sources mainly from the sphere of Literature and also from Law. As a 

conclusion, the finding of the impossibility of the author of the original work to interfere in any way 
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in the elaboration and final formatting of the work originating from it, unless there is a contractual 

provision between both authors in this sense, and even if so, evidently so, very discreet, given higher 

values, such as freedom of expression and creation.  

Keywords: Copyright; Literary works; Adapted script; Integrity of the work; Lavoura Arcaica. 

 

Introdução 

 

Neste breve texto, pretende-se elaborar de forma rápida formulações a respeito da obra 

cinematográfica derivada de obra literária, em especial no que tem a ver com a (im)possibilidade de 

ingerências do autor adaptado na formulação da obra derivada. 

Trata-se evidentemente de uma provocação inicial, que demanda novos aprofundamentos e 

novas reflexões. Daí também esta formulação, afeita às críticas e demais sugestões dos leitores. 

É um texto interdisciplinar, que une Direito à Arte (especialmente Literatura e Cinema). 

O método utilizado é o dedutivo. 

O texto está dividido estrategicamente em quatro partes. As duas primeiras têm a ver com as 

obras adaptadas, em aspectos pontuais. A terceira parte traz um case em torno da temática de fundo, 

a partir da adaptação para o cinema da obra literária Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. Por último 

e antes da conclusão, alguns aspectos jurídicos relevantes da área dos Direitos Autorais relacionados 

ao tema. 

 

1. Adaptação: a necessidade da fidelidade ou a liberdade de criação? 

 

Antes de se adentrar nos roteiros adaptados de obras literárias, é preciso que se construa um 

entendimento do roteiro em si. Afinal, é um tipo de escrita com particularidades e propósitos muito 

específicos, que responde e corresponde a uma mídia característica, a audiovisual. Syd Field, um dos 

principais especialistas do tema, escreveu nos anos 1970 um dos mais importantes manuais de 

roteiro, ainda hoje reeditado e estudado por quem se especializa na área, onde deixa claro, logo de 

início, que um roteiro não é romance, nem peça de teatro.  

Ele explica que, no romance, a ação acontece na mente do personagem, enquanto na peça, 

ocorre no palco. Um utiliza a linguagem escrita, outro, a falada. E a ação do roteiro de cinema? Pois 

bem, ela é contada por meio de imagens, diálogos e descrições, que têm a seu favor o fato de serem a 

base de um filme, sendo o filme um meio visual que dramatiza um enredo básico, com “um início, 

um meio e um fim, ainda que nem sempre nessa ordem” (FIELD, 2001, p. 12). 
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Dito isso, esse enredo básico que sai da mente do roteirista para o papel e que futuramente é 

gravado pode tanto ser original, uma criação própria, quanto uma adaptação de algum outro formato, 

de um outro meio, de uma outra fonte. Contos, peças de teatro, ensaios, entrevistas, reportagens, 

biografias, filmes antigos ou outros tipos de produção audiovisual e, é claro, romances são apenas 

alguns exemplos que se transformam em material para roteiros adaptados. Focamos, aqui, no caso 

das obras literárias, em especial os romances.  

No Brasil, um dos mais estudados teóricos de roteiro é Marcos Rey, que, por sinal, também 

foi roteirista. Em seu livro intitulado O roteirista profissional: televisão e cinema (2003), Rey afirma 

que, na adaptação, se parte do princípio de que o bom senso é mais importante do que qualquer 

regra. Além disso, como supõe o próprio título do capítulo em que discorre sobre o tema, ao se 

trabalhar em uma adaptação, há a “quase impossibilidade do aplauso unânime” (p. 58). Por isso 

mesmo, Rey explica que, ao se fazer a adaptação de um material já existente, principalmente de um 

romance, a medida é importante e, além dela, o discernimento de se aquela obra pode gerar um 

produto audiovisual: 

[...] um romance adaptado tem de caber confortavelmente dentro dum filme, 

minissérie, especial de tevê ou novela. Mas essa é apenas a condição inicial, a fita 

métrica do alfaiate, o que há de mais fácil para ser explicado. A verdade, porém, é 
que não se pode adaptar um romance selecionado pela importância literária. Há 

obras quase impossíveis de adaptação, como “À procura do tempo perdido”, de 

Proust, embora já tentada, “Ulysses”, de Joyce, os romances de Virginia Woolf, 

quase tudo que Clarice Lispector escreveu, e milhares de outros. (REY, 2003, p. 59). 

 

Também focando no que concerne à adaptação, os roteiristas e estudiosos David Howard e 

Edward Mabley, autores de outro importante guia para roteiristas, explicam que 

À primeira vista, isso parece uma tarefa mais fácil do que desenvolver uma história 

totalmente nova do zero. No entanto, adaptar uma história de outra fonte geralmente 
requer maior habilidade e compreensão (…) do que criar uma nova história. 

Algumas poucas histórias criadas para outro meio, ou histórias que foram realmente 

vividas, se encaixam facilmente e imediatamente às necessidades de um roteiro 

(HOWARD; MABLEY, 1993, p. 9, tradução própria). 

 

Howard e Mabley mostram ainda que, no caso de adaptações, é muito utilizada o que se 

convencionou chamar de “licença dramática” (p. 9), com o intuito de alterar, simplificar, comprimir 

ou eliminar material para fazer a trama funcionar naquele roteiro. É um processo com o qual Rey 

(2003) concorda. Segundo ele, essas mudanças, por mais necessárias que sejam, podem ser o motivo 

pelo qual uma adaptação, mesmo quando muito bem feita, pode desagradar ao público, porque quem 

“leu o livro deseja vê-lo todo na tela. Notando falta de uma cena ou dum personagem sem 

importância, fica contra” (p. 60). Assim sendo, Rey define como uma boa adaptação: 
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Aquela que concentra, impacta e afunila a carga de atrativos dum livro. O romance 

pode ser lido por etapas, guardado na estante, retomado, relido parcialmente nos 
seus momentos mais complexos, discutido com parentes e amigos durante a leitura 

e, geralmente, tem orelhas esclarecedoras. Se o leitor não entendeu tudo, relê. [...] A 

tela, porém, não oferece essas vantagens. Tem de prender o espectador logo de 
começo [...]. Para o adaptador, cada segundo é importante (REY, 2003, p. 60). 

 

Partindo desse pressuposto, é interessante ainda a proposta feita por Howard e Mabley 

(1993): “no momento em que o roteirista começa a adaptação de uma outra fonte, a questão que 

surge é: ‘quão fiel a essa fonte devo e posso ser?’” (1993, p. 10, tradução própria). Talvez, ao 

responder essa pergunta, se tem o caminho inicial para uma adaptação de sucesso. 

Levando-se em consideração todas essas ideias, dá para entender o roteiro adaptado de uma 

obra literária como também uma obra autoral, tanto quanto o livro em que se baseia. Ao menos é o 

que pensa Devides (2018), pois no roteiro se vê “as marcas do adaptador” (p. 439), cujo trabalho 

merece ser valorizado e respeitado. 

O que fica claro até aqui, a partir da visão de estudiosos do tema, alguns deles roteiristas: 

adaptar é um processo livre de amarras e que atende a uma necessidade específica, de transpor a 

trama de um meio literário a um visual, fazendo as devidas adequações. Mas e quanto aos autores da 

obra original, como eles se sentem em relação a esse processo? 

 

2. Autores adaptados: ainda autores?3 

 

Embora se tenha a percepção de que um roteiro adaptado é uma nova obra e que, portanto, 

não tem a necessidade ser fiel à obra da qual se origina, ainda assim é interessante fazer o caminho 

oposto e ver como alguns autores brasileiros de romances adaptados lidam com essa transposição. 

Como informação intrínseca a todo esse processo, sabe-se que eles, os escritores, venderam os 

direitos de suas obras para serem adaptadas. Mais adiante, será analisado neste artigo se ainda cabe a 

eles algum “poder” sobre o que está sendo escrito na adaptação, mesmo depois de terem cedido os 

direitos de uma obra sua para esse fim. Independentemente disso, busca-se neste item investigar a 

relação de alguns autores com a adaptação em si. 

No que diz respeito à participação no processo, o escritor Daniel Galera, por exemplo, até 

chegou a ser convidado pelos roteiristas do filme Cão sem dono (2007), adaptação do seu romance 

Até o dia em que o cão morreu (2003), para contribuir na criação do roteiro. Mas disse não ao 

                                                
3 Não é objetivo direto aqui, mas remete-se para a célebre discussão a respeito da “morte do autor”, nos diálogos entre 
Barthes e Foucault sobre a função do autor, em aspectos filosóficos e linguísticos: BARTHES, Roland. O rumor da 

língua. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. FOUCAULT, Michel. O que é um autor. Lisboa: Vega, 1992. 
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convite. Segundo ele, porque tinha uma intuição de que poderia ser algo problemático, era muito 

apegado à versão dele da história e “e ele [o roteirista e diretor Beto Brant] obviamente ia querer 

mexer no conteúdo” (2015, p. 146). Conta ainda: 

Participei de uma discussão inicial sobre o livro, mas quando eles [Brant e os outros 
roteiristas, Marçal Aquino e Renato Ciasca] partiram para escrever o roteiro, eu caí 

fora. Ainda me chamaram para ler versões do roteiro, para opinar, mas a maior parte 

das vezes que eu discordei, eles deixaram como estava. A começar pelo título do 
filme, Cão sem dono, que eu não gosto nem um pouco, e também algumas outras 

questões relativas ao roteiro. Mas no geral é uma adaptação muito boa (GALERA, 

2015, p. 146). 

 

Clarah Averbuck, autora do romance Máquina de pinball (2002), adaptado para o cinema 

como Nome próprio (2007), publicou um texto no site da Revista BRAVO! contando sobre a 

experiência. Nele, salienta que a venda dos direitos ao diretor do filme, Murilo Salles, foi uma forma 

de ganhar um bom dinheiro, em um momento em que não tinha uma renda fixa. Junto com o 

romance, Salles ainda adquiriu os direitos de textos de um blog e de um livro de contos de Averbuck. 

Contudo, depois de pronto, Nome próprio não agradou Clarah: 

É uma livre adaptação, livre demais para o meu gosto, livre inclusive de um dos 

pilares da minha literatura, o sarcasmo. [...] A Camila do Murilo é muito diferente da 

minha e de mim [que inspirou a própria protagonista do livro, vivida no cinema por 
Leandra Leal]. [...] Posso até julgá-lo um bom filme, com uma grande atuação, mas, 

como adaptação da minha obra, muita coisa me incomoda. [...] De uma coisa, no 

entanto, eu já sei: aquele não é “o meu filme”. Meus são os livros e os blogs. 

(AVERBUCK, 2008). 

 

Averbuck entende o filme como uma obra do diretor e roteirista. É uma boa forma de se 

pensar e talvez é o que caiba ao autor adaptado: tentar se desprender de sua obra e compreender o 

roteiro como uma outra coisa, o que de fato o é, como já visto anteriormente. Dessa forma Jorge 

Amado lidava com as adaptações de suas obras. E por ser um dos escritores brasileiros mais 

adaptados para o cinema e para a televisão, se trata de alguém que entendia bem do assunto. Em 

entrevista concedida a Euler de França Belém e José Maria e Silva, publicada em 1997 no Jornal 

Opção e republicada em 2019 no site da publicação, Amado se refere às adaptações nos seguintes 

termos: 

Toda adaptação, seja qual ela for, por melhor que seja, é sempre uma traição ao 

autor. Quem adapta está criando também. É uma recriação da obra. Então, nunca 

reclamo. É uma coisa muito pessoal minha. Podem adaptar à vontade, fazerem o que 

quiser. Não quero nem saber. Não quero ver nem ler. Porque se não vejo nem leio, 
não fico marcado pela indigência da modificação ou daquilo que for necessário 

mudar. Eu acho que o adaptador tem o direito de criar, ele é um novo criador. Se ele 

não fizer uma nova criação a adaptação não presta (BELÉM; SILVA, 2019). 
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Pelo mesmo viés segue Luiz Antonio de Assis Brasil, autor de diversos romances, entre os 

quais Concerto campestre (1997), que deu origem ao longa-metragem homônimo de 2005. Ele 

afirma, em entrevista publicada no seu site e feita por José Pinheiro Torres, que trata com muita 

naturalidade o processo de adaptação de uma obra sua. Mais ainda, afirma não ser “purista” no que 

diz respeito ao filme ser fiel ao livro, pois entende que são duas narrativas diferentes. O livro, com 

mais liberdade de explorar os personagens e suas tramas, dando vazão à reflexão; o filme, se atendo 

mais a uma trama principal, já que precisa compactar em cerca de uma hora e meia todo um universo 

narrativo. Assis Brasil ainda arremata dizendo que sempre deu “ilimitado poder” aos adaptadores ou 

diretores dos filmes baseados em seus livros. E, por fim, que “tal como no romance, importa é que 

seja um bom filme” (TORRES, s.d.). 

Se é a qualidade da adaptação que importa, então, nesta busca de ver o lado do autor 

original, o foco agora é, a título de exemplificação, em três autores que ficaram satisfeitos com 

adaptações de materiais seus. Martha Medeiros, em entrevista de 2017 ao portal Contato VIP, afirma 

que no momento que autoriza uma adaptação, o trabalho deixa de ser dela e passa a ser de uma 

equipe e que, por isso, poderá ficar descaracterizado do original. Em relação ao processo, pensa que: 

Quando o autor se apega demais ao próprio texto, ele sofre com as transmutações 
[...]. Então autorizo, relaxo e curto como se eu fosse uma estranha ao processo. Até 

hoje não tive motivos para me aborrecer, só para ser grata. “Divã”, com a incrível 

Lilia Cabral, ficou 3 anos em cartaz no teatro e depois virou filme de sucesso. [...] 
Fico muito envaidecida quando alguém arranca minha palavra de dentro do livro e 

dá a ela outra voz, outro sotaque, outra leitura (CONTATO VIP, 2017). 

 

José Clemente Pozenato, autor do livro de 1985 que inspirou o longa-metragem O 

Quatrilho, indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro em 1996, vê também como natural o processo de 

adaptação, até mesmo porque ele mesmo já cria suas obras pensando em dar ao leitor algo 

cinematográfico. Em entrevista ao jornal Rascunho em 2017, Pozenato conta que nunca se 

incomodou com as alterações, que são necessárias, e que agradece às adaptações, porque elas 

acabam por despertar o interesse na leitura do conteúdo original: “tanto o cinema como a televisão 

fizeram aumentar o número de leitores de minhas obras” (SPERB, 2017, p. 7). 

O terceiro autor que aqui pode ser citado no que diz respeito à recepção positiva de uma 

adaptação de sua obra é Raduan Nassar, falando principalmente de Lavoura Arcaica. Como é o filme 

que está no título deste artigo, servindo de estudo de caso, e a fim de entender por que é considerado 

um exemplo bem-sucedido de adaptação, destina-se o item a seguir especificamente a ele. 

 

 



DIREITO E CINEMA LATINO-AMERICANO 25 

 

 

3. Lavoura Arcaica e seu fruto cinematográfico 

 

Raduan Nassar nasceu em 1935, no interior do Estado de São Paulo, sendo o sétimo filho de 

um casal de libaneses. Formado em Filosofia, começou sua carreira de escritor nos anos 1970. Levou 

cerca de cinco anos para concluir seu primeiro romance, Lavoura Arcaica, e então publicá-lo, em 

1975. Além dele, lançou Um copo de cólera e o livro de contos Menina a caminho, respectivamente 

em 1978 e 1997. O seu universo literário retrata temas como a tradição cristã, o patriarcado, o 

trabalho e a construção da individualidade. Lavoura Arcaica foi adaptado ao cinema em 2001 pelas 

mãos do diretor Luiz Fernando Carvalho, até então conhecido por seus trabalhos em televisão. 

Em uma cerimônia especial de comemoração aos trinta anos de lançamento do romance, em 

2005, Nassar esteve ao lado de Carvalho em um cinema, onde debateram diante de convidados a 

relação entre o filme e o livro. Ricardo Ballarine, em seu site capítulo dois, conta sobre o encontro e 

relembra o que Raduan falou sobre a adaptação feita por Luiz Fernando: primeiramente, se disse 

grato, depois ressaltou sua admiração pelo diretor e, por fim, que considerava o filme um produto 

autêntico, com uma autonomia que encerra tudo.  

Ao explicar, no evento, o porquê da escolha pelo livro para adaptar, Carvalho pontuou o 

seguinte, sobre quando leu a obra: 

“Fui tomado pelo livro. Cheguei numa bifurcação e o livro me reorientou e me 

salvou. Encontrei vida, tudo o que gostaria de ter lido, de ter visto. Me deu 
coordenadas da vida”. Carvalho falou do livro como se fosse um amigo, alguém que 

o acompanhou desde a descoberta até a transposição para a película. “Ele sabe o 

livro de cor”, brincou um raro Nassar. “Não sei todo de cor, mas algumas partes, 

sim” (BALLARINE, 2013). 

 

Tânia Regina Montanha Toledo Scoparo, em artigo no qual analisa a adaptação de Lavoura 

Arcaica, define que o que Luiz Fernando Carvalho fez, muito mais do que uma adaptação, foi uma 

reconstrução do romance de Raduan Nassar, pensando sempre em transformar o que estava escrito 

em algo visual: 

[...] com tempo e paciência, reconstruiu os alicerces e as paredes da casa do romance 
Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, transportando, em meio à arquitetura, o fluxo 

de consciência da personagem André para a linguagem do cinema e transformou o 

filme em uma trama enleante de poesia e massas de pura emoção, por meio de 
imagens, sons, música e ritmo. Buscou, na gramática fílmica, elementos que 

pudessem dar conta dos múltiplos tempos em que se desenrola a história de André e 

seu drama familiar (SCOPARO, 2018). 

 

O próprio cineasta discorre acerca do trabalho de criação do roteiro em um livro que lançou 

em 2002, intitulado Sobre o filme Lavoura Arcaica. Carvalho enfatiza a poesia visual da escrita de 
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Nassar e conta que tentou, na transmutação da obra para o cinema, “criar um diálogo entre as 

imagens das palavras com as imagens do filme. Palavras enquanto imagens” (CARVALHO, 2002, p. 

35). Tal entendimento do processo de adaptação de Luiz Fernando Carvalho ajuda a clarificar ainda 

mais a discussão em torno do que é um roteiro adaptado bem-sucedido.  

Lavoura Arcaica é um filme extremamente elogiado por sua fidelidade ao romance no qual 

se origina, mas também por trazer forte a visão do seu roteirista/diretor. Quando Carvalho fala em 

“criar um diálogo”, pode ser outro bom caminho para um adaptador em sua empreitada, ainda assim 

respeitando o trabalho original e, quem sabe, agradando ao seu autor. No momento em que se cria 

um diálogo com a obra adaptada, se mantém a sua essência, mesmo que ainda assim esteja se dando 

um viés pessoal a ela. 

Tão interessante quanto, é descobrir que um roteiro propriamente dito Luiz Fernando não 

fez. Ele tinha o livro como guia, que ajudava tanto o trabalho do elenco, como de outros 

profissionais da equipe, da direção de arte à fotografia. Mas como ele mesmo conta, “nunca um 

roteiro adaptado, uma fala adaptada. Não há uma vírgula que esteja ali que não seja do Raduan, não 

há um artigo que não seja dele” (CARVALHO, 2002, p. 44-45). Contudo, tendo como base as 

afirmações dos especialistas em roteiro citados anteriormente, a forma como Carvalho trabalhou 

pode ser considerada uma exceção à regra. 

Mas falando em regras, o que o Direito Autoral diz sobre o processo de adaptação? Há ainda 

alguma reserva que garanta ao autor da obra original ter influência no que está sendo feito com ela? 

Ou isso depende do relacionamento que é firmado entre roteirista e escritor na venda dos direitos da 

obra?  

 

4. Alguns aspectos dos direitos autorais concernentes às obras adaptadas 

 

Até aqui foram feitas considerações pontuais sobre a obra cinematográfica que se origina de 

outra obra, literária, com foco especialmente nas obras homônimas intituladas Lavoura Arcaica. Até 

pode ser denominada a cinematográfica, como dito, de obra derivada, pois se origina da anterior, a de 

natureza literária. 

Para tal, necessário enfatizar alguns conceitos básicos da parte introdutória da Lei de 

Direitos Autorais brasileira (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998). Neste instante em foco 

especialmente o inciso VIII do artigo 5º, que conceitua e delimita juridicamente os vários tipos de 

obra, dentre eles o de obra originária (alínea f), obra derivada (alínea g), e obra audiovisual (alínea i). 
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A obra originária é tida como “a criação primígena”. Já obra derivada é “a que, constituindo criação 

intelectual nova, resulta da transformação da obra originária”.  

No que concerne ao objeto do Direito de Autor (Título II da Lei de Direitos Autorais), o 

inciso XI do artigo 7º prescreve que são criações intelectuais protegidas: “as adaptações, traduções e 

outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova”.4 

Naquilo que tem a ver com a autoria, o artigo 16 da Lei de Direitos Autorais define que são 

coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical, e 

o diretor. Logo, fica patente que este tipo de obra tem autoria múltipla, ou coautoria. Note-se, no 

entanto, a ressalva do artigo 25 do mesmo Diploma Especial, ao definir que pertence ao Diretor da 

obra audiovisual os exercícios dos direitos morais de autor. 

No tocante aos direitos patrimoniais do autor, o inciso III do artigo 29 regula a 

imprescindibilidade de autorização prévia e expressa do autor de adaptação, arranjo musical, ou 

quaisquer outras transformações. Bem como o inciso V impõe mesma exigência à inclusão em 

fonograma ou obra audiovisual. 

Também nos aspectos relativos aos direitos morais, o artigo 81, parágrafo 2º, inciso III da 

Lei Autoralista impõe ao produtor da obra audiovisual o dever de mencionar o título da obra 

adaptada e o seu autor. 

Com isso, acredita-se que estão delineados os principais contornos regulamentares da 

questão e fundo destas linhas, em termos da legislação autoralista brasileira. 

Questões contratuais igualmente são relevantes na berlinda, pois o que se constatou 

anteriormente e é digno de relevo, foi a insatisfação que algumas vezes se nota dos autores da obra 

adaptada com aspectos da obra derivada. Vale dizer, em expressões bastante simples: “não foi isso 

que eu imaginei!”. Tanto que não raras vezes muitas pessoas falam que “gostaram mais do livro do 

que o filme”. 

Os contratos no Direito brasileiro seguem a lógica do que prescreve a respeito o artigo 104 

do Código Civil brasileiro. Podemos dizer então que na nossa sistemática, tudo o que não é proibido, 

é permitido. Excetuando-se assim eventuais previsões especiais a respeito ditadas pelo ordenamento 

autoral, é crível afirmar-se que o contrato de adaptação da obra original pode prever algumas 

situações de intervenção do autor adaptado na formatação da obra derivada. 

                                                
4 Aqui merece realce o alerta de Bruno Jorge Hammes – mesmo feito a respeito da Lei Autoral anterior –no sentido de 

que há equívoco a sustentação de que a adaptação ou até esmo a tradução dependeriam de prévia e expressa autorização 
do autor. A publicação da adaptação ou da tradução é que exigem tal concordância. HAMMES, Bruno Jorge. O Direito 

da Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. 3. Ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 10.  
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Não havendo, no entanto, esta previsão contratual – e tudo leva a crer que via de regra, não 

há –, a discussão fica muito adstrita ao bom senso, ao bom gosto, e à sensibilidade do autor da obra 

derivada. No sentido de manter mais fidedigna possível à sua matriz a obra nela inspirada. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo, teve-se como objetivo tentar entender a relação do autor de determinada obra 

com a adaptação cinematográfica dela, a partir da visão dos direitos do autor. Em uma metáfora 

cinematográfica, pode se dizer que este trabalho foi um trailer, na verdade, visto que o tema pode 

gerar diversas discussões. De um modo geral, contudo, entende-se que um roteiro cinematográfico é 

uma obra à parte, mesmo quando baseado ou adaptado de uma outra fonte já existente, e que, em 

relação a ele, se reservam os direitos do roteirista e do diretor, seus autores. 

Todavia, a cada fonte já existente, caberá um tipo de adaptação. No caso de romances, os 

especialistas em roteiro aqui citados deixaram claro que nem todo livro é facilmente adaptável ou 

poderá ser filmado em sua completude e com plenitude. Lavoura Arcaica, aqui usado como estudo 

de caso, é um exemplo disso. Luiz Fernando Carvalho, roteirista e diretor, teve que criar uma forma 

própria de adaptar o romance, por entender que a obra original de Raduan Nassar precisava de uma 

adaptação mais fiel. Mas isso foi o que Carvalho entendeu em relação a esse livro específico. 

Isso posto, a cada obra a ser adaptada, terão que ser feitas adequações. Ainda assim, é 

compreensível quando escritores como Daniel Galera e Clarah Averbuck questionam as adaptações 

de suas obras ou estabelecem pontos de crítica ao que foi construído pelos roteiristas. Eles são os 

autores da obra original, criaram uma relação com o que escreveram e que, muitas vezes, pode ser 

algo extremamente pessoal (no caso de Averbuck, é sabido que o é). 

No entanto, do ponto de vista prático, o roteirista e o diretor têm esse direito e muitas vezes 

o dever de fazer o que o próprio nome do roteiro já diz: adaptar. Ao autor da obra original, quando 

autoriza a adaptação, cabe ter isso em mente, salvo quando, como explicado, é acordado que terá 

alguma participação no processo de adaptação. 

Essa liberdade do roteirista não lhe dá autorização, é claro, de fazer o que bem quiser com a 

obra que adapta, ao menos do ponto de vista da “política da boa vizinhança”. Fica a recomendação 

sempre de que se tenha bom senso e cuidado com o que está construindo de novo a partir do que já 

havia sido construído e escrito por outro autor. Porque mesmo que o roteiro seja uma obra autoral, ao 

se basear em algo que também tem uma autoria delimitada, não se deve esquecer de valorizá-la como 

tal. 
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O processo de adaptação é único e complexo, não trazendo consigo a garantia da 

unanimidade, do sucesso e da ovação, nem por parte do público, nem do autor da obra original. É 

preciso reiterar e ter em mente que nem todas as sementes encontradas em livros darão bons frutos 

no cinema. Mas cabe ao roteirista, o agricultor que mexe com as palavras dessa lavoura, arcaica ou 

não, cuidar de sua plantação da melhor forma possível e, principalmente, respeitar aquele ou aquela 

que lhe cedeu as sementes. Quem sabe, assim, a colheita será proveitosa para todos os envolvidos. 
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CAPÍTULO 3  

DIREITO E PODER EM ÁRIDO MOVIE 

 

THÚLIO JOSÉ MICHILINI MUNIZ DE CARVALHO 1  

 

Resumo: Neste artigo, tecem-se breves considerações sobre a relação entre Direito, poder e 

violência, sob o ângulo da pragmática jurídica. Além disso, analisa-se o filme Árido Movie, com o 

objetivo de demonstrar como temas sensíveis ao Nordeste brasileiro, dentre os quais a exploração 

econômica da falta d’água no sertão e os abusos da oligarquia patriarcal nordestina se conectam com 

o problema da crise de legitimidade do Estado e do Direito. São abordadas, ainda, intertextualidades 

que o filme mantém com outras películas e a conexão destas com a questão da legitimidade estatal. 

Palavras-chave: Direito; Poder; Violência; Cinema; Árido Movie. 

 

Abstract: In this article, brief considerations are made about the relationship between Law, power 

and violence, from the perspective of legal pragmatics. In addition, the film Árido Movie is analyzed, 

with the objective of demonstrating how themes that are important to the Brazilian Northeast are 

connected with the crisis legitimacy of the State and the Law, among which the economic 

exploitation of the lack of water and the abuses of the Northeastern patriarchal oligarchy. Also, the 

article addresses the intertextualities that the film maintains with others and the relation that these 

conections have with the issue of state legitimacy.  

Keywords: Law; Power; Violence; Cinema; Árido Movie. 

 

Introdução 

 

Cuida-se de tecer breves considerações sobre questões atinentes à relação entre Direito, 

poder e violência, a partir de Árido Movie (2006), drama nacional de Lírio Ferreira (diretor), Hilton 

Lacerda, Sérgio Oliveira e Eduardo Nunes (roteiristas).  

Este artigo parte da premissa de que toda expressão artística, independentemente do estilo 

e/ou da escola a que se filie, valora e reconstrói a realidade e alguns (ou muitos) de seus problemas, a 

partir de certas posições, pontos de vista etc. que podem ou não ser intencionais. Nesse sentido, 

cinema, música, literatura, arquitetura etc., enquanto “linguagens artísticas”, interpretam o mundo a 

                                                
1 Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela PUC-SP. Bacharel em Direito pela mesma instituição. Advogado 

militante em Direito Público (Administrativo, Constitucional e Tributário). 
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partir de escolhas (recortes) feitas pelos envolvidos em sua criação, para transmitir sensações e ideias 

sobre a narrativa os temas que lhe são subjacentes. 

No caso do cinema, recursos como câmeras, lentes, movimentos, angulações, recortes etc. 

captam cenas a serem utilizadas na composição final da peça-filme. O processo não é linear, sendo 

que, “na ficção ou no documentário”, há “uma manipulação permanente”2, que produz resultados 

(desejados ou não). A propósito, Jean-Claude Bernadet afirma: 

Uma sucessão de seleções, de escolhas de como filmar, escolha de ângulos, depois, 

de como montar, tendo em vista várias opções de sequências, que são constituídas 

de cenas, que por sua vez são compostas por planos, entendidos como a extensão do 

filme compreendida entre dois cortes, ou seja, como um segmento contínuo de 
imagem.3 

 

Por isso, a “linguagem cinematográfica” não pode ser encarada como tendo “um sentido a 

priori, pois sua significação é construída pelo homem, não apenas na sequência de planos, mas na 

manipulação dentro do próprio plano”, que lhes confere consistência “pela sua presença num 

contexto mais geral”4. Como toda interpretação, o filme contém a ambiguidade decorrente da 

“operação linguística de seleção/montagem”, ainda que se tente neutralizá-la pela “impressão de 

realidade no expectador, que deve se lembrar mais do enredo e dos personagens” do que dos 

elementos usados5 na construção do conceito-imagem transmitido. 

Logo, a “peça” de Cinema é, ao mesmo tempo, fruto de interpretação (aquela adotada pelos 

seus criadores) e objeto de interpretações (aquelas feitas pelos seus espectadores). Como a “situação 

cinema” é solitária (isolamento visual e acústico, aliado ao “estado passivo voluntário do 

espectador), há uma entrega que cria o espaço de subjetividade que faz com que duas pessoas 

dificilmente vivenciem o filme de modo idêntico.67 

Não à toa, a busca pelo sentido da “peça” assemelha-se à busca pelo sentido da lei, pois, em 

ambas, existe a tensão entre o que se quis dizer e o que efetivamente se disse com algo. No plano 

jurídico, trata-se da disputa entre o “valor” da vontade do legislador e o “valor” da vontade da lei, 

para os fins e efeitos de solucionar conflitos decorrentes da vagueza e ambiguidade dos termos 

empregados por certos textos normativos. No plano cinemático, a tensão aparece sob a forma de 

                                                
2 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. Cinema e Filosofia do Direito em diálogo. São Paulo: Edição do Autor, 2015. 

Posição 505. 
3 Cf. BERNADET, Jean-Claude. O que é cinema? Coleção primeiros passos, 18ª impressão. São Paulo: Brasiliense, 

2006, p. 37. 
4 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. Op. cit. ibid. 
5 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. Op. cit. Posição 541. 
6 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina. Op. cit. ibid.  
7 Cf. MAUERHOFER, Hugo. A psicologia da experiência cinematográfica. In: XAVIER, Ismail (Org.). A Experiência 

do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Edições Graal/Embrafilme, 2008, p. 378 e ss. 
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possíveis discrepâncias entre o que se pretendeu transmitir e o que efetivamente se transmitiu em 

termos de mensagens. 

Este artigo privilegia o “lado auditório”, ou seja, encara o filme como fonte de problemas 

jusfilosóficos, ainda que seus criadores não tenham tido a intenção consciente de levantá-los. 

 

Síntese da trama (sem spoilers) 

 

Jonas (Guilherme Weber) é “homem do tempo” em São Paulo/SP e retorna a Braga/PE em 

virtude do assassinato de seu pai, figura poderosa na região, cujo funeral aguarda a sua chegada, por 

determinação de sua avó, matriarca daquela família tradicional. 

Na viagem, Jonas conhece Soledad (Giulia Gam), documentarista interessada em retratar a 

falta d’água no sertão nordestino. Ambos acabam por se envolver, havendo indícios, inclusive, de 

que os personagens vêm a ter filho juntos ao final da trama. 

Vera (Mariana Lima), Bob (Selton Mello) e Falcão (Gustavo Falcão), amigos de Jonas, a 

pretexto de apoiá-lo no momento difícil, o seguem até Braga/PE. Porém, desviam-se desse objetivo 

ao conhecerem o bar onde trabalham Zé Elétrico (José Dumont) e Wedja (Suyane Moreira). Ali, de 

início, bebem, cantam e dançam e, após, seguem em busca de uma plantação de maconha existente 

na região, onde têm uma “grande viagem” e são surpreendidos pelos “donos” da maconha, que os 

agridem violentamente, em termos físicos e morais. 

Em Braga/PE, Jonas é instigado pela avó a vingar seu pai e restaurar a “honra” do “clã”, 

resgatando a superioridade dessa oligarquia local que ocupa, explora e domina a região. 

 

Impressões gerais sobre o filme 

 

Árido Movie congrega inúmeros personagens e narrativas paralelas, os quais interagem entre 

si num ritmo muito próprio, situado entre a confusão e a psicodelia. Por isso, o filme pode parecer ao 

espectador um tanto impenetrável e de difícil valoração. 

O filme tem o mérito de utilizar noções pouco convencionais de unidade, poder e foco 

imagéticos, num abandono do “linear” que nos força a outra estética, mais desafiadora. Cortes e 

ondulações bem pensadas acentuam a sensação de confusão e psicodelia, como na cena em que uma 

cigana faz adivinhações em praça pública, com alternância entre as figuras de Jonas, Soledad, da 

cigana e da multidão ali presente. As alucinações de Jonas em plena vegetação do sertão, após beber 

um “chá”, também são emblemáticas.  
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De outro lado, Árido Movie preocupa-se em transmitir a impressão de secura, mas, nesse 

tocante, é repetitivo e excessivamente explícito. Isso empobrece a obra, na medida em que reduz o 

poder persuasivo do não textual, expropriando o auditório de sua capacidade de sentir e de intuir a 

questão da água a partir de elementos mais sutis. Essa didática exacerbada evidencia-se pelos vários 

diálogos sobre falta d’água, torneiras secas, caminhões-pipa etc., bem como pelas figuras do 

“achador de água” e até de um guru da água. Há, ainda, a desnecessária frase “Excesso de 

informação, falta d’água” que aparece ao final do filme... 

Árido Movie também dialogo com outros filmes. Algumas são bem-sucedidas, como a aula 

de Bob sobre como apertar um “baseado”, conectada com a aula sobre como montar uma arma, em 

Baile Perfumado, do mesmo diretor. Outras, todavia, são muito explícitas, como quando Jonas 

pergunta a Soledad “Você leu O Estrangeiro do Camus?”, o que explicaria os modos reticentes e 

indiferentes do protagonista, por exemplo. Há, ainda, trocadilhos que, diversas vezes, comprometem 

a persuasão não textual.   

Além disso, Árido Movie transmite um “enquanto isso” peculiar, que, ao invés de 

monótono, é intenso e frenético, com alternâncias abruptas entre as narrativas paralelas nele tratadas. 

 

Questões levantadas por Árido Movie 

 

O Nordeste tem sido cenário de narrativas relevantes, por ser rico em “tipos humanos”, 

estruturas sociais e práticas abusivas muito próprias de nosso País. Há, de fato, inúmeros “clássicos” 

ali ambientados, como Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha), Vidas Secas (Nelson 

Pereira) e Terra em Transe (Glauber Rocha). Neles, explora-se um Nordeste “tradicional”, de 

coronéis, jagunços, cangaceiros, autoridades públicas prevaricantes, etc., elementos típicos da 

caracterização artística, histórica e identitária do país. 

Porém, mais recentemente, o País sofreu transformações que são fruto do “suposto” 

desenvolvimento e que levaram à reestruturação das relações “tradicionais”. Árido Movie está entre 

os filmes que retratam o Nordeste modernizado, industrializado e globalizado. Informalmente, o 

filme tem sido criticado por criar um Nordeste fantasioso, americanizado, sampaulizado, distinto do 

verdadeiro Nordeste e de seus velhos problemas. Não obstante, seu grande mérito é mostrar que o 

“suposto” desenvolvimento ali experimentado não suplantou “velhas” práticas, que continuam a 

existir, ainda que repaginadas. 

Não à toa, os principais eixos temáticos do filme não destoam dos abordados nos 

“clássicos” do cinema nordestino. Entre eles, exploração política da pobreza, conflitos de terras, 
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violência e vingança hereditária da oligarquia patriarcal (ainda que renovada), além de religiosidade 

e misticismo como elementos da cultura local. Mas, confirmando as “novas questões”, há também 

problemas pós-modernos, como hedonismo, tédio e vida sem perspectivas. 

 

Direito, poder e crise de legitimidade estatal 

 

Ao longo da Era Cristã, a concepção de poder prevalente foi aquela ligada às noções de 

livre arbítrio e de soberania, segundo a qual ele é “algo que se possui” e que pode ser 

contratualmente transferido8. Disso decorrem elementos como “interesse comum”, necessidade de 

“defender a sociedade” (razão de Estado) etc., que sujeitam as relações em geral a critérios 

pragmáticos (adequação meio/fim). Nesse sentido, o próprio direito é visto como meio para obtenção 

de certos fins (segurança, felicidade, riqueza, etc.). Isso torna problemática a legitimidade do poder e 

de suas leis, na medida em que ela depende dos fins a que voltados, não necessariamente éticos. Os 

iluministas, cada qual a seu modo, questionaram a concentração de poder nas mãos de um só, 

enfrentando os problemas daí resultantes. Porém, não importando quem seja o seu portador, “o 

poder” (considerado “algo”) nunca estaria isento de excessos, não existindo garantias de que ele não 

será efetivamente opressivo. Por sua vez, liberais e marxistas, divergências à parte, assumem a 

mesma concepção soberana de poder e defendem o desaparecimento progressivo do Estado como 

forma de diluí-lo, mas não resolvem o problema9-10. Afinal, para ambas as correntes, “poder é algo” 

que pode ser “detido por alguém” e os homens lutam entre si para “(re)conquistá-lo”11. 

No Século XX, começou-se a defender com mais vigor o abandono da concepção soberano-

contratualista de poder. Michel Foucault, por exemplo, afirma que é necessário “curto-circuitar” o 

“problema, central para o direito, da soberania e da obediência”, para que “apareça”, em seu lugar, “o 

problema da dominação e da sujeição”. Isso implica, primeiro, que o poder não seja analisado de seu 

centro (de sua justificação teórica), mas de suas extremidades (suas práticas efetivas)12. Segundo, ao 

invés de se investigar “quem tem o poder afinal?”, deve-se examinar como “ele se implanta e produz 

efeitos”, identificando sua estratégia a partir de “corpos periféricos e múltiplos... constituídos, pelos 

                                                
8 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. O Desafio à Autoridade da Lei: a relação existente entre o poder, obediência e 

subversão. Rio de Janeiro: Corifeu, 2006, p. 77-144. 
9 Nesse sentido: SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 
10 Nesse sentido: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2005.   
11 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. Op. cit. ibid. 
12 “[...] sobretudo ao ponto em que esse poder, indo além das regras de direito que o organizam... se prolonga... em 

instituições, consolida-se nas técnicas e fornece instrumentos de intervenção materiais, eventualmente até violentos” 
(FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 

2010, p. 24 e ss.). 
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efeitos do poder, como súditos”. Terceiro, o poder não deve ser tomado como um fenômeno maciço 

ou homogêneo, de um sobre outro, de um grupo sobre outro, pois “os indivíduos... estão sempre em 

posição de ser submetidos a esse poder e também de exercê-lo”. Ou seja, o poder é ambivalente. 

Enfim, quarto, não é a dominação que se pluraliza e repercute de cima para baixo, mas o contrário13. 

Isso conduz à redefinição do próprio conceito de poder. Não se trata de algo que se detenha e, como 

tal, que se possa transferir em termos de contrato. Ele é, na realidade, um exercício ou uma forma de 

controle social difuso e inescapável a todos os membros da sociedade. Portanto, “exceto ao 

considerá-lo de muito alto e de muito longe”, ele não é algo detido exclusivamente por alguns e de 

que os demais sejam privados. O poder é “algo que circula, ou melhor... uma coisa que funciona em 

cadeia”. Ele “se exerce em rede”14. 

 

Como ocorre a crise de legitimidade estatal 

 

Niklas Luhmann15, Tércio Sampaio Ferraz Jr.16 e Mara Regina de Oliveira17 possuem 

estudos afinados com a noção de poder acima examinada. Neles, a sociedade é concebida como 

estrutura comunicacional que permite aos indivíduos entrarem em contato entre si. Comunicação 

equivale a “estar em situação” (em sentido amplo), possuindo caráter axiomático: “quem está em 

situação transmite mensagens, quer queira, quer não”18, tanto de modo digital (linguagem), quanto 

analógico (gestos, tom da voz etc.). Disso resulta um ambiente interativo e reflexivo, em que a ação 

de quem fala provoca no outro uma reação, que, por sua vez, influencia o agente original. Essa 

dinâmica se apresenta de forma dialógica19 ou monológica20, ou ambas21, operando tanto no âmbito 

                                                
13 “[...] fazer uma análise ascendente do poder, ou seja, a partir dos mecanismos infinitesimais, os quais têm a sua própria 

história, seu próprio trajeto, sua própria técnica e tática... e ver como esses mecanismos foram e ainda são... colonizados 

por mecanismos gerais de dominação cada vez mais geral” (FOUCAULT, Michel. Op. cit. ibid.). 
14 Cf. FOUCAULT, Michel. Op. cit. ibid. 
15 Cf. LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 42-166. 
16 Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e o 

Direito. São Paulo: Atlas, 2009, p. 1-86. 
17 Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. Op. cit. ibid. 
18  O ato de não falar, por exemplo, comunica ausência de vontade de comunicar-se (Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 

Op. cit. ibid.). 
19 Dialógico é o discurso em que o ônus da prova recai sobre aquele que se coloca como emissor de uma mensagem, 

estado aberto à crítica pelo receptor e demandando fundamentação permanente (p.ex., discursos racionais em geral, como 

o científico, em que as mensagens aparecem sempre sob a forma de dúvidas) (Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. cit. 

ibid.). 
20 Monológico é o discurso em que o receptor se porta de modo mais ou menos passivo diante da mensagem, dado o 

princípio de que nem toda mensagem pode ser questionada, se verdadeira ou evidente (Cf. FERRAZ JR., Tércio 

Sampaio. Op. cit. ibid.).  
21 A estrutura do discurso, que só existe em ato, não apresenta aprioristicamente esta ou aquela estrutura – o tônus do 

discurso é identificado no seu “desenrolar” (Cf. OLIVEIRA, Mara Regina de. Op. cit. ibid.). 
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da mensagem (conteúdo) e quanto da relação (de subordinação ou coordenação) que se pretende 

transmitir. 

Dessa perspectiva, estar “em sociedade” é estar “em comunicação”, o que implica 

expectativas mútuas, que podem, inclusive, ser objeto de expectativas prévias. Ao dizermos “sente-

se!”, esperamos um movimento (sentar-se) e um acatamento (coordenação ou subordinação). Porém, 

podemos, ainda, ter expectativas prévias sobre qual seja a expectativa do outro (“aguardar ordens” 

etc.). E tais expectativas podem ou não confirmar-se. Logo, quem fala “sente-se” pode antecipar 

algumas possibilidades: sentar-se ou não, com ou sem subordinação, dentre outras. Isso cria um 

conjunto altamente instável de “relações de relações de expectativas”, que se confirmam ou se 

desiludem e no âmbito do qual os homens mascaram suas verdadeiras intenções e/ou agem de forma 

irrefletida, descuidada. “Poder”, nesse sentido, é um tipo de meio de comunicação e, como tal, é 

ambivalente. 

Do que acima se disse resulta que a comunicação e a própria vida em sociedade são 

complexas, seletivas e duplamente contingentes. Complexas porque sempre há mais possibilidades 

de ação do que as alternativas “concretizáveis”. Seletivas porque toda troca de mensagens implica 

redução nas possibilidades de escolha, de uma parte à outra. Duplamente contingentes, por fim, 

porque sempre pode haver seletividades incongruentes, seleções diversas nas trocas efetuadas 

(rejeições), estando sempre presente a possibilidade de frustração ou decepção das expectativas 

mútuas entre agentes. Nesse quadro, a rejeição de uma mensagem, sua comunicação de uma parte a 

outra e a sua “discussão” geram conflito. 

Diante de expectativas frustradas, os indivíduos podem adaptar-se à realidade decepcionante 

ou agir normativamente (não se adaptando, por sua expectativa estar respaldada por normas). 

Atitudes normativas instauram conflitos sociais a serem controlados. Quando isso ocorre, nas 

sociedades ocidentais contemporâneas, compete ao Estado, por definição, dizer qual das expectativas 

conflitantes deve prevalecer e ser institucionalizada, mediante normas dotadas de autoridade (leis, 

decisões, atos administrativos). Diante delas, os destinatários sociais podem reagir de três formas 

distintas: (a) confirmá-las, aceitando tanto o conteúdo (o que fazer) quanto a relação (autoridade) 

estabelecidos pela norma estatal; (b) rejeitá-las, acatando a relação (autoridade) transmitida, porém, 

sem cumprir com o conteúdo comandado, tal como sucede em casos de ilicitude, em que o agente 

atua de maneira clandestina, sorrateira, de forma a evitar punições; ou, ainda, (c) desconfirmá-las, 

ignorando tanto o conteúdo (o que fazer) quanto a relação (autoridade) transmitidos pela norma 

estatal, como ocorre, por exemplo, com insurgências ostensivas (desobediência civil, revolução, 

golpes, etc.). 
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Sob esse ângulo pragmático, confirmação e rejeição de comandos estatais são situações de 

normalidade, em que o Estado se mantém na posição privilegiada de autoridade, isto é, de 

superioridade meta-complementar perante as partes em conflito. Porém, a desconfirmação é 

altamente incômoda, pois revela que nem todos assumem a posição de sujeitos em relação às 

decisões do Estado. Isso, por sua vez, exprime a impossibilidade de uma captura “completa” das 

relações de poder por parte do Estado e do direito, ou, nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Jr., de 

uma “jurisfação total do poder”. 

Diante de desconfirmações, o Estado, para manter sua “superioridade” em relação aos 

agentes sociais em conflito, deve reduzi-las a rejeições (ilicitudes), por meio dos procedimentos 

previstos para tanto, restaurando a “normalidade” momentaneamente perdida e, com a aplicação de 

sanções, recriando a sensação de que todos estão sujeitos ao “poder oficial”. 

No entanto, se, em níveis patológicos, o Estado deixa de ser capaz de gerar a adesão 

necessária às suas decisões e, a partir disso, neutralizar conflitos, pode ocorrer a crise de legitimidade 

estatal, dando margem a “poderes informais” (“paralelos”, “não oficiais”) que, no limite, podem 

ocasionar a instauração de novas séries normativas, mediante guerras civis, revoluções, golpes, 

enfim, que redundem naquilo que Hans Kelsen chamou de “substituição” da norma hipotética 

fundamental do sistema, com a consequente “instalação” de uma nova ordem jurídica22. Daí Mara 

Regina de Oliveira dizer que quanto mais segmentada, desigual, carente etc. for uma sociedade, 

maior a chance de suas instituições entrarem em crise e, eventualmente, serem substituídas por novas 

estruturas de poder. 

Portanto, a sociedade, o Estado e o direito que sobre ela atuam, enquanto estruturas 

comunicacionais, são semelhantes a jogos, de caráter estratégico, constituídos por vínculos e 

influências recíprocas de comportamentos. São jogos de poder e de controle, que conduzem os 

membros da sociedade, mas que também são por eles reconduzidos. Daí a frase de Michel Foucault: 

“o poder transita pelo indivíduo que ele constituiu”23. 

 

Crise de legitimidade do Direito e do Estado em Árido Movie 

 

Exploração política da falta d’água no sertão.  

                                                
22 “Uma revolução, nesse sentido, ocorre sempre que a ordem jurídica de uma comunidade é anulada e substituída, de 

maneira ilegítima, ou seja, de uma maneira não prevista pela primeira ordem, por uma nova ordem” (KELSEN, Hans. 
Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 171). 
23 Cf. FOUCAULT, Michel. Op. cit. ibid.  
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A falta d’água é tema recorrente no filme, que denuncia a ausência do Estado no sertão, 

plasmada pura e simples falta de um serviço público de primeira necessidade. Na realidade, trata-se 

do mesmo tema já tratado em termos teóricos no item acima, qual seja, o de que a ausência estruturas 

de Estado minimamente capazes de atender às necessidades do povo dá ensejo a toda forma de 

práticas e discursos abusivos. 

Árido Movie aponta abusos por parte das autoridades estatais, cujo comportamento cínico 

perante a população, em flagrante abuso de poder, exemplifica aquilo que, em termos 

juspragmáticos, equivaleria à desconfirmação da ordem jurídica por parte da própria autoridade, 

contra o interesse público subjacente à competência legal que lhe é atribuída. 

Além disso, há os abusos dos “notáveis” regionais, que, possuindo poder econômico, 

fornecem serviços que o Estado – obrigado legal – deixa de garantir à população e, por meio disso, 

passam a deter poderosíssimo status de emissor normativo informal, com base, no caso, no 

monopólio “de fato” exercido sobre a pouca água existente na região e sobre os meios necessários 

para que essa mesma água chegue às pessoas. 

Portanto, no filme, a falta d’água é um índice da crise de legitimidade estatal presente no 

cenário brasileiro e, no caso, o que é pior, alimentada pelas próprias autoridades que deveriam zelar 

pelo bom funcionamento das instituições, mas que, paradoxalmente, se beneficiam da inoperância do 

Estado brasileiro. No filme, agentes públicos se valem das suas funções para satisfazer interesses 

próprios, em detrimento da população, o que, no bom português, equivale ao uso particular da coisa 

pública e à cultura de corrupção.  

Abusos oligarquia patriarcal nordestina. 

Árido Movie retrata um Nordeste distinto quanto às formas daquele mostrado em Deus e o 

Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Vidas Secas etc., mas essencialmente idêntico quanto ao 

conteúdo abusivo das relações sociais ali instauradas. Não há trajes típicos, mulas, nem facões ou 

instrumentos afins. Tais itens surgem apenas como “memória” de um passado que cedeu lugar à 

urbanização e ao desenvolvimento. Agora, o nordestino aparece de calça jeans, óculos escuros, 

motos e automóveis potentes, com armas de fogo modernas. 

Porém, apesar de toda essa reestruturação quanto às formas, a estrutura familiar oligárquica 

e patriarcal nordestina continua no cento relações de poder ali existentes, ou seja, o filme mostra que 

ainda é a família que conta para fins de determinar quem é quem. Há uma semelhança com O Som ao 

Redor (Kleber Mendonça), cuja trama também envolve a “família tradicional nordestina” repaginada 

e urbanizada, em que o coronel agora é o “dono da rua” e seu agregado familiar é detentor de 

inúmeros privilégios – sendo, muitas vezes, inalcançável para a lei –, enquanto os demais integrantes 
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daquela estrutura social importam apenas na medida em que sirvam para sustentar essa distribuição 

desigual do poder entre os indivíduos. 

Nesse “quem é quem”, o modo com que dois assassinatos são distintamente tratados em 

Braga/PE ilustram como, de fato, a oligarquia patriarcal nordestina, da qual Jonas é parte, atua como 

emissora ordens que valem como lei, ainda que de autoridade pública não se trate. 

No primeiro caso, o morto é o pai de Jonas, um dos “notáveis” da região. Sua morte gera 

desconforto local, conta com funeral pomposo e dá ensejo a buscas ostensivas com o objetivo de 

localizar seu executor, inclusive com batidas em residências, locais públicos e estabelecimentos 

comerciais, como se a família detivesse efetivo poder jurídico para tanto.  

No segundo caso, o morto é o irmão de Wedja (executor do pai de Jonas). Sua execução é silenciosa 

e indiferente para a trama. A morte ou o cadáver sequer são retratados. Há apenas menções ao 

acontecido. Ou seja, ao contrário do primeiro homicídio, o segundo pouco importa, não havendo 

nem funeral digno, nem quem procurasse e/ou punisse o culpado.   

Aqui, o que salta aos olhos é que a família de Jonas exerce o poder de “deixar viver” e 

“fazer morrer” na localidade, o que acentua sua posição de autoridade “de fato” naquela cidade. 

Além disso, o irmão de Wedja aparece como homo sacer, na acepção que o filósofo italiano Giorgio 

Agamben atribui a esse termo, pois, de fato, o personagem aparece vida nua, existência meramente 

biológica e despida de qualquer valor em termos jurídicos e sociais, uma espécie de  “vida que não 

merece ser vivida” e, como tal, livremente “matável”24. 

Nesse aspecto, Árido Movie dialoga com Central do Brasil (Walter Salles), especificamente 

com o personagem de Ana, cuja morte, decorrente de atropelamento por veículo de transporte 

público, também é tratada com indiferença e não chega a ser institucionalizada pelo Estado, tanto 

que seu filho, na trama, termina em situação de abandono em plena estação central, sem que 

qualquer autoridade lhe prestasse o devido auxílio. 

Além do até aqui exposto, são centrais em Árido Movie os diálogos em que a avó de Jonas 

afirma e reafirma o dever do filho de vingar a morte do pai, no âmbito da “omerta” local, isto é, de 

um código ético digno de organizações que se pretendem poderes paralelos ao Estado. Aqui, 

portanto, Jonas é colocado em posição análoga à de Michael Corleone em O Poderoso Chefão (Ford 

Copolla), já que ambos são como que “chamados” a fazer valer as normas internas das organizações 

“paraestatais” das quais, de início, fazem parte. 

                                                
24 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 23-

71.  



DIREITO E CINEMA LATINO-AMERICANO 41 

 

 

Ademais, as diversas cenas de truculência por parte dos “protegidos” da família de Jonas, 

seja junto aos membros da comunidade de Braga/PE, durante as buscas pelo irmão de Wedja, seja 

junto aos forasteiros Vera, Bob e Falcão, denotam a atuação da organização, que, a par de não 

admitidas pelo ordenamento jurídico, são ostensivas e despreocupadas, revelando não se tratar de 

simples ilicitude, mas de efetiva desconfirmação de qualquer fonte normativa que não a própria 

família (desafio à autoridade da lei e do Estado).  

Aqui, a organização ocupa posição análoga àquelas ocupadas pelo tráfico de drogas em 

Tropa de Elite (José Padilha) e pelas milícias em Tropa de Elite II (José Padilha), já que nas três 

tramas as organizações paraestatais retratadas ignoram de modo completamente despreocupado as 

normas jurídicas e a figura do Estado como ente que, em teoria, poderia – e deveria – refrear as suas 

práticas antijurídicas. 

Por fim, Márcio Greick (Aramis Trindade), filho adotivo da avó de Jonas (matriarca), 

representa, na trama, a figura do excluído social que, apesar disso, deseja estar no comando. E, no 

caso, através de sua habilidade nos negócios, obtêm êxito mediante um astuto controle indireto sobre 

os membros do clã, desconfirmando a derrota a que estaria “predestinado”. Esse personagem é 

comparável a Anísio (Paulo Miklos), matador de aluguel de O Invasor (Beto Brant) e que, por meio 

de um jogo de poder e controle em face de Ivan (Marco Ricca) e Gilberto (Alexandre Borges), 

invade a vida e a empresa destes últimos, que o haviam contratado apenas e tão somente para 

executar um assassinato pontual. 

 

Conclusão 

 

Árido Movie retrata um Nordeste modificado quanto às formas, mas idêntico quanto ao 

conteúdo patológico das relações ali instauradas. O filme é rico em questões de relevância jurídica e 

filosófica, como a crise de legitimidade estatal que, de exceção, tornou-se regra. A trama dialoga com 

diversas obras voltadas a um Brasil que nada tem a ver com a caricatura alegre, carnavalesca, 

futebolística e festeira que se faz do País. O que há de real, “belo” e poético no filme é a capacidade 

brasileira de viver em permanente contradição, o que é mostrado de modo sensível e, ao mesmo 

tempo, contundente pelos produtores. 
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CAPÍTULO 4 

 O FILME XXY E A REALIDADE DOS DIREITOS SEXUAIS NO BRASIL 1 

 

SYNARA VERAS DE ARAÚJO 2 

 

Resumo: Este trabalho parte do filme argentino XXY para analisar os direitos sexuais, onde discursos 

diversos, aparecem impregnados de preconceitos velados através de conceitos rígidos ou distorcidos, 

projetando incompreensões que levam a violência no âmbito público e privado. No Brasil, é 

importante frisar que tais direitos são garantidos pela Constituição de 1988 e são relacionados à 

igualdade de gênero (artigo 5º, inciso I, CF/1988), a proteção à intimidade, à vida privada, a honra e 

imagem das pessoas (artigo 5º, inciso X); podendo ainda ser ampliados através dos tratados 

internacionais de Direitos Humanos (artigo 5, parágrafos 2º e 3º), observa-se neste sentido a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, que trata de direitos 

fundamentais recomendações aos Estados de novas práticas sobre sexualidade. Convém ressalvar 

que o predomínio de uma cultura jurídica privatista, qual seja, a que prioriza o estudo dos códigos 

em detrimento da própria Constituição; como também a lacuna no ensino jurídico quanto à discussão 

sobre a importância para um Estado constitucional, além de outras questões, pode colaborar e até 

estimular o desrespeito com relação aos direitos sexuais.  

Palavras-chave: Intolerância; Direitos Sexuais e Reprodutivos; Direitos Humanos. 

 

Abstract: This work starts from the Argentine film XXY to analyze sexual rights, where different 

discourses (scientific, political, religious), appear impregnated with prejudices veiled through rigid 

or distorted concepts, projecting misunderstandings that lead to violence in the public and private 

spheres. In Brazil, it is important to emphasize that such rights are guaranteed by the 1988 

Constitution and are related to gender equality (Article 5, item I, CF/1988), protection of privacy, 

privacy, honor and image of people (Article 5, item X); it can also be extended through international 

human rights treaties (Article 5, paragraphs 2 and 3), the American Convention on Human Rights, 

the San Jose of Costa Rica’s Pact, which deals with fundamental rights in articles 4 and 5th; the 1979 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, in its Article 1, 

recommending to the States new practices on sexuality and reproduction. It should be noted that the 

                                                
1 Parte de pesquisa publicada no artigo Direitos Sexuais e Reprodutivos diante da Intolerância Religiosa no Brasil. 
2 Professora. Mestre em Direito (UNICAP, 2013-2015). Pós-graduada em Direitos Humanos pela (UNICAP, 2008), 
Advocacia Geral (UNICID, 2014), Estudos Cinematográficos (UNICAP 2018). Aluna especial do Doutorado em Direito 

(UNICAP, 2017). Aluna especial do Mestrado em Direitos Humanos (UFPB, 2011). 
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predominance of a privatist legal culture, that is, the one that prioritizes the study of codes to the 

detriment of the Constitution itself; as well as the gap in legal education regarding the discussion on 

the importance, for a constitutional state, of state secularity; in addition to other issues, they can 

collaborate and even encourage disrespect in relation to sexual and reproductive rights.  

Keywords: Intolerance; Sexual and Reproductive Rights; Human Rights. 

 

Dos direitos sexuais 

 

No ordenamento interno brasileiro, especificamente na Constituição Federal de 1988, é 

possível constatar os seguintes fundamentos: da dignidade humana (artigo 1º), da não discriminação 

(artigo 3º), da igualdade de gênero (artigo 5º, inciso I), da proteção a intimidade, a honra e imagem 

com direito a indenização por dano material ou moral (artigo 5º, inciso X). Como também verificar 

que aos Tratados de Direitos Humanos é conferido o status de norma constitucional (artigo 5º, 

parágrafos 2º e 3º). 

À luz dos preceitos presentes nos instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos os direitos sexuais compreendem: a) o direito a decidir livre e responsavelmente sobre sua 

sexualidade; b) o direito a ter controle sobre seu próprio corpo; c) o direito a viver livremente sua 

orientação sexual, sem sofrer discriminação, coação ou violência; d) o direito a receber educação 

sexual; e) o direito à privacidade; f) o direito de ter acesso às informações e aos meios para desfrutar 

do mais alto padrão de saúde sexual; g) o direito a fruir do progresso científico e a consentir 

livremente à experimentação, com os devidos cuidados éticos recomendados pelos instrumentos 

internacionais (PIOVESAN, 2010). 

 

Da violência contra o direito de orientação sexual 

 

A dinâmica social homofóbica/transfóbica permite apreender que a sexualidade deixa de ser 

matéria da vida privada e passa a ser elemento da vida pública, inclusive presente em expressões 

encontradas nos dicionários que representam injúrias: “veado, homossexual, pederasta, sapatão, 

hermafrodita”. Praticamente uma sentença com condenação perpétua, excluindo aqueles que não se 

enquadram no estereótipo heteronormativo. 

O 5º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil (USP, 2013), parte 2, capítulo 

VII, sobre a integridade física e liberdade de orientação sexual, apresenta dados sobre a violência 

contra LGBTs no Brasil. Consta neste capítulo que de 2000 a 2010 foram mortos 1.608 
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homossexuais, lésbicas e transgêneros no país. Por falta de dados oficiais, foram usados os dados do 

Grupo Gay da Bahia – CGB, ONG que desde os anos 1980 divulga anualmente sua pesquisa sobre 

crimes motivados por homofobia. Mas estes dados podem ser apenas ilustrativos, porque Luiz Mott 

explicou tais dados são coletados através de notícias veiculadas em jornais e TVs, internet e 

mensagens enviadas a ONG por outros grupos de militantes LGBTs. Sendo assim, o antropólogo 

seleciona os casos em virtude de seu padrão e recorrência, onde a violência empregada é em geral 

causada por mais de um agressor. 

Segundo o Movimento Leões do Norte, em Pernambuco, foram 31 mortes de homossexuais 

em 2012, sendo o caso mais recente a morte do jornalista goiano Lucas Fortuna, 28 anos, assassinado 

na praia de Gaibu, Litoral Sul do estado. Sobre este caso, o então deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) 

publicou a seguinte nota sobre denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – OEA: 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA acatou a minha denúncia 
do assassinato por motivação homofóbica de Lucas Fortuna. A Unidade para os 

Direitos das Pessoas LGBTs vai, a partir de agora, incluir a morte de Lucas entre os 

crimes que acompanha (CONEXÃO BRASÍLIA MARANHÃO, 2013). 

 

As notícias circulam na internet ou são publicadas em jornais, mas não cobre à totalidade 

dos fatos, que certamente superam os números levantados pelas ONGs, por ainda não existir 

levantamento oficial sobre a violência homofóbica a divulgação destes números através dos 

movimentos LGBTs é necessário.  Afinal, é fato que a homofobia se faz presente nos mais diversos 

ambientes sociais, como em instituições do ensino superior, como a manifestação homofóbica na 

UNB (DIARIO DE PERNAMBUCO, 2013), realizada através de pichações preconceituosas que 

apareceram no Centro Acadêmico de Direito e foram vistas no prédio por toda comunidade 

acadêmica. As frases de intolerância e homofobia foram marcadas em tinta vermelha nas paredes do 

Centro Acadêmico, onde os integrantes viram os seguintes dizeres: “Não aos gays” e “Não existe 

nada mais sexy que um homem feminista”. 

Lamentável constatação, esta crescente violência homofóbica, ignorância a cada dia 

presente, e o pior, que conta com o silêncio de muitos sobre o assunto, lembrando a afirmação de 

Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É sim o silêncio dos bons”. E 

assim o desrespeito e a intolerância vão ganhando terreno, caracterizando uma postura idiota, nos 

termos de ARENDT em palavras de LAFER (1988), que diz ser o idiota “aquele que vive apenas as 

sua casa e se preocupa apenas com a sua vida e as necessidades a ela inerentes”, justamente por isso 

deve ser considerado um ignorante, “pois desconhece a relevância do mundo comum e 

compartilhado”, fato de extrema importância para se evitar um novo estado de natureza totalitário, 
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sublinhando a importância dos direitos humanos voltados para a esfera do público, já que a violência 

contra ser humano por causa da sua orientação ou identidade sexual está sempre publicamente 

presente: 

As estatísticas dizem que 336 homicídios motivados por homofobia foram 
perpetrados em 2012 (o que representa um aumento de 26% em relação a 2011). Ou 

seja, 336 seres humanos foram assassinados em decorrência de sua orientação 

sexual ou identidade de gênero; foram mortos apenas porque eram gays, lésbicas, 
travestis e transexuais ou em circunstâncias em que sua orientação sexual e/ou 

identidade de gênero contribuiu/contribuíram decisivamente para o homicídio. Esses 

crimes não podem, portanto, ser dissolvidos nas taxas de homicídios em geral cujas 

motivações não são a orientação sexual nem a identidade de gênero. (WILLYS, 
2013) 

 

Apesar da crescente existência dos direitos humanos na sociedade contemporânea, a 

resistência aos mesmos acabou por gerar um gêmeo maligno: o crescimento de ideologias fanáticas, 

nas palavras de HUNT (2009), que após a segunda Guerra Mundial “a empatia não se exauriu, 

tornou-se uma força poderosa para o bem”, entretanto, “o efeito compensatório de violência, dor e 

dominação também cresceu”, como é possível observar na notícia apresentada acima. 

BERENICE DIAS (2011, p. 249-263), ex-presidente do TJRS, advogada militante do 

segmento LGBTs, à frente da campanha pela aprovação do Estatuto da Diversidade Sexual, já 

elencou mais de vinte projetos de lei que visavam reconhecer os homossexuais e vedar a 

discriminação, sendo que nenhum dos projetos alcançou status legal. Esta indiferença e desrespeito 

que público LGBTs vem sofrendo ao longo de sua história pode ser classificada como violência 

simbólica, por isso a busca no campo jurídico por seus direitos, atrás do chamado “efeito de 

normatização”, que segundo BOURDIEU (2006, p. 246), aumentaria a autoridade social do 

segmento, conforme esclarece: 

Entre os efeitos propriamente simbólicos do direito, há que dar um lugar especial ao 

efeito de oficialização como reconhecimento público de normalidade que torna 

dizível, pensável, confessável, uma conduta até então considerada tabu (é o caso, 

por exemplo, das medidas que dizem respeito homossexualidade). 

 

Mas a iniciativa do movimento LGBTs tem gerado debates radicalizados, pois, se por um 

lado a demanda do segmento recebeu apoio de outros movimentos com similar busca emancipatória, 

como o movimento feminista e o movimento negro, que consideram legítima a inclusão dos temas 

relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero na lei que define os crimes resultantes de 

discriminação de raça, cor, etnia, religião (Lei nº 7.716/1989). Por outro, há perspectivas políticas 

divergentes do ponto de vista ideológico, mas curiosamente convergentes quanto ao posicionamento 
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não-criminológico da homofobia, que tem se manifestado contra a criminalização da homofobia: 

evangélicos e atores jurídicos identificados com minimalismo penal e o abolicionismo. 

Este é o retrato da nossa sociedade democrática, assustadora, complicada, com dinâmica 

peculiar em seus conflitos, pois a solução de um problema às vezes gera outro, como reflete 

OLIVEIRA (2010) sustentado no pensamento de LEFORT: “como se os fenômenos sociais tivessem 

a enervante particularidade de possuir sempre dois gumes”; e, mesmo reconhecendo que o mundo 

não tem solução, isso não quer dizer que não há soluções para os problemas do mundo. Melhor a 

democracia com seus paradoxos do que o totalitarismo e seu extermínio. Concluindo ainda 

OLIVEIRA (2010), afirmando que “a tentação totalitária [...] é uma tentativa de apaziguamento que 

leva ao inferno dos campos de concentração e à paz dos cemitérios”. 

Nossa complicada democracia prossegue desconhecendo ainda que a decisão majoritária 

“democrática”, não representa o verdadeiro sentido democrático, como argumenta FERREIRA 

SANTOS (2009, p. 252.) ao mencionar que “a atual noção de democracia não a reduz a um mero 

governo da maioria, mas incorpora em sua definição a proteção de terminadas posições mesmo 

diante da decisão majoritária”, lembrando o pensamento de Giovanni Sartori, “o conceito do povo 

não se confunde com o de maioria, já que maioria pode estabelecer uma ditadura, mas o conceito de 

povo é a soma de maioria e minoria” (FERREIRA SANTOS, 2011, p. 45). 

 

Do filme XXY 

 

Este filme é argentino com parcerias importantes (Uruguai, Espanha e França), dirigido por 

Luíza Puenzo, lançado em 2007 e disponível no catálogo da Netflix recentemente. XXY conta a 

história de uma adolescente intersexo que, devido a uma variação genética apresenta características 

típicas da definição de sexo masculino e de sexo feminino. Alex, interpretado(a) pela atriz Inés Efron 

é intersexo. 

Alex é levada pelos pais para morar no litoral uruguaio, onde seu pai desenvolve pesquisa 

com tartarugas marinhas, o que aparece logo na primeira aparição do personagem Ramiro, 

interpretado pelo magnífico ator argentino Ricardo Darín. Desde os primeiros minutos do filme há 

uma misteriosa tensão, jovens correm em meio a uma mata, uma delas com um facão. Aparece 

também na cena um animal não muito fácil de identificar e esta é uma boa introdução para 

representar o drama que está por vir. 

“Em todos os invertebrados, incluindo os seres humanos, o sexo feminino é primário, em 

sentido evolutivo e embriológico”, este é o trecho de um livro intitulado Origens do Sexo, de um 



DIREITO E CINEMA LATINO-AMERICANO 48 

 

 

autor denominado Nestor Kramer, lido por Alex quando acorda e ainda está na cama.  Trata-se de 

uma obra ficcional que vai aparecer nas mãos de um cirurgião plástico interessado em fazer a 

cirurgia de mudança de sexo e Alex. Interessante que o filme deixa bem evidente que se trata de uma 

referência científica que provoca desconforto, pois é perceptível que fragilidade e involução são 

características que não são apresentadas nas primeiras cenas com Alex. 

A chegada de um casal com o filho tímido, Álvaro, muda a vida de Alex, pois a partir dali as 

pressões se intensificam, as visões distintas sobre sexo e sexualidade oscilam na negação, ignorância, 

desrespeito e até tentativa de estupro. 

Até mesmo a relação meio atrapalhada com Álvaro, que se apaixona por Alex, descobrindo-

se ambos como “diferentes” dos pais e amigos, mas iguais, a ponto de isto ser simbolizado com 

colares com etiquetas metálicas que Alex troca com Álvaro dizendo “elas pertencem à mesma 

família e tem o mesmo número de série”. 

XXY narra os preconceitos que existem até onde não deveria:  de médicos que querem 

“corrigir” o genital para adequar ao que acreditam ser “natural”. No sentido contrário é a 

compreensão do pai de Alex, que vai buscar conhecer que passou pela cirurgia e teve que voltar 

atrás, porque esta é uma escolha que nem sempre deveria ser imposta ou sequer oferecida, se a 

pessoa está feliz com o próprio corpo. 

Algumas pessoas tentam encaixar seres humanos em definições inflexíveis, retrógradas e 

opressivas. Isso gera um discurso que pode partir para a prática da violência, psicológica, como o pai 

médico que diz ao filho “que bom que você não é gay”, ou física, quando uma pessoa intersexo é 

cercada por outras para forçar um contato sexual indesejado e violento. 

A crítica de cinema, Vanessa Panerari resume a relevância deste filme, para além da 

temática sobre um direito tão primordial, o sexual e de gênero: 

XXY é o típico filme que passaria despercebido no vasto catálogo da Netflix, mas 
também é exatamente o tipo de produção que deve ser incentivada: as latinas, 

dirigidas por mulheres. Por isso, nem algumas cenas desajeitadas pelo percurso e 

alguns elementos de ficcionalização pouco verossimilhantes são capazes de tirar o 
brilho da obra de Lucia Puenzo. 

 

Considerações finais 

 

Tem sido recorrente no Brasil as manifestações de intolerância em desrespeito aos direitos 

sexuais. Mas os direitos sexuais estão fundamentados no reconhecimento básico dos seres humanos 

decidirem livremente e de maneira informada sobre sua vida sexual e reprodutiva, exercendo 

controle sobre a sua fecundidade, assumindo decisões no campo da reprodução sem sofrer nenhum 
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tipo de coerção ou violência, trata-se de um direito de autodeterminação, privacidade, intimidade, 

liberdade, que clama pela não interferência do Estado, pela não discriminação e não violência.  
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CAPÍTULO 5  

NOTAS E ESCALAS DA OPRESSÃO PATRIARCAL EM O SOM AO REDOR 

 

PEDRO HENRIQUE CORRÊA GUIMARÃES 1 

MARIA CRISTINA VIDOTTE BLANCO TARREGA 2 

 

“Era ela quem tomava conta da casa do meu avô, mas com um despotismo sem 

entranhas. Com ela estavam as chaves da despensa, e era ela quem mandava as 

negras no serviço doméstico. Em tudo isso, como um tirano, meu avô, que não se 

casara em segundas núpcias, tinha, no entanto, esta madrasta dentro de casa” 
(JOSÉ LINS DO REGO, Menino do Engenho) 

 

“Acha que precisa ser durona  
Não dá espaço para a dor passar 

Tem um grito preso na garganta 

Que não está deixando ela falar 
Mas eu ouço 

Eu ouço” 

(TIM BERNANDES, Ela) 
 

Resumo: O Som ao Redor (2012) é um filme de Kleber Mendonça Filho, cuja trama é encenada em 

um bairro de classe média do Recife. A película é uma recriação contemporânea do engenho 

colonial, demarcando a continuidade das formas opressivas da estrutura social brasileira dicotômica 

da relação entre casa-grande e senzala. O filme retrata, dessa forma, a violência urbana e social da 

sociedade brasileira contemporânea, em especial a violência que são submetidas as mulheres. Nesse 

contexto, analisamos as formas de repressão (e de resistência) que são encenadas pelas personagens 

Sofia, Bia e Mariah/Maria a partir da leitura de Rita Segato, François Vergés e Lélia Gonzalez e 

entrecruzadas pelas filosofias de Jacques Derrida e Byng-Chul Han.  

Palavras-chaves: O som ao redor; Cinema brasileiro; Opressão da mulher; Feminismos; 

Decolonialidade.  

 

Abstract: O Som ao Redor (2012) is a film by Kleber Mendonça Filho, whose plot is staged in a 

middle class neighborhood in Recife. The film is a contemporary recreation of the colonial ingenuity, 

demarcating the continuity of the oppressive forms of the Brazilian dichotomous social structure of 

the relationship between casa-grande and senzala. The film thus portrays the urban and social 

                                                
1 Doutorando em Direito Agrário e Mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-8920-9772. 
2 Mestre e Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professora titular da Universidade 

Federal de Goiás e da Universidade de Ribeirão Preto. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4805-4345. 

https://orcid.org/0000-0001-8920-9772
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violence of contemporary brazilian society, especially the violence that women are subjected to. In 

this context, we analyze the forms of repression (and resistance) that are performed by the characters 

Sofia, Bia and Mariah/Maria from the reading of Rita Segato, François Vergés and Lélia Gonzalez 

and intertwined by the philosophies of Jacques Derrida and Byng-Chul Han.  

Keywords: Neighboring Sounds; Brazilian cinema; Oppression of women; Feminisms; 

Decoloniality. 

 

Introdução 

 

O Som ao Redor (2012) de Kleber Mendonça Filho é um filme sobre mulheres, sobre as 

escalas do feminino na sociedade brasileira contemporânea. São as mulheres que dão o tom da obra 

cinematográfica, que propala diversas formas de opressão masculina. São esses silenciamentos que 

estão ao redor do som – o som intermitente do patriarcado, do androcentrismo. 

A narrativa é tecida na trama desses sons. Os sons, percebidos pelo feminino, muitas vezes 

sons que funcionam como representação do masculino, organizam os sentidos e amanham as dobras 

das vidas comuns. O foco nas mulheres, não exatamente personagens principais, revela estruturas 

patriarcais, capitalistas, coloniais. São muitas tramas nas camadas discursivas, escalas com muitas 

mulheres, muitos protagonismos invertidos e nenhum personagem principal. São estórias de homens, 

na história social das mulheres. 

O ambiente narrativo é claustrofóbico, o que representa particularmente a condição 

feminina na sociedade contemporânea, enclausurada e sufocada. Inicia-se com a imagem de uma 

porteira e se encerra com a palavra cerca. Em dezenas de cenas, grades interditam ambientes 

domésticos, femininos por excelência. Muitas paredes, corredores, portas que se fecham. Tudo 

sitiado e vigiado como sói ser o universo feminino. 

O enredo ocorre em Pernambuco, histórico produtor nacional de açúcar, cuja decadência 

leva as elites rurais aos investimentos na expansão urbana e nos projetos imobiliários. Isso não 

interrompe o modelo de dominação colonial capitalista patriarcal, instalado no Estado brasileiro 

desde a colonização, com característica próprias, mais violentas que outros regimes patriarcais de 

outros tempos. Não faz desaparecer o engenho, a casa grande e a senzala, cujo revisitar é sempre 

possível nas muitas relações mostradas na película, e se reivindica no real, em uma cena que o casal 

visita as ruínas do velho engenho do avô. 

O modelo de sociedade criado no colonialismo latino-americano estabeleceu uma estrutura 

rígida de classes, com poderes reais e simbólicos bem definidos, mantidos até os dias atuais. O 
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reconhecimento social das esferas de poder na estrutura de classes da sociedade se perenizou. A 

película mostra uma sociedade em que isso está bem definido, cuja referência suprema é o 

h(H)omem, branco, capitalista. A partir dessa referência vão se posicionando os demais sujeitos da 

trama e as muitas mulheres, cujas interseccionalidades (classe social, raça) costuram relações 

assimétricas, igualmente violentas quanto as masculinas em relação a si. O senhor do engenho é o 

senhor da rua, as empregadas domésticas dos empoderados dão continuidade ao modelo criadagem, e 

assim se segue. 

A abertura do filme traz referências desse passado brasileiro, violento e opressor. Imagens 

em preto e branco devolvem o espectador ao ambiente rural do nordeste brasileiro, à Casa-grande e 

Senzala, de Gilberto Freyre, ao escravismo colonial, tudo o que irá significar a sociedade 

pernambucana, senão a brasileira.  Vai nos lembrar que a história continua, nada se rompeu 

definitivamente nesse modelo de estado latino-americano. 

A película de Mendonça Filho é uma reconstituição urbana e contemporânea do engenho, de 

José Lins do Rego. Ela reconstitui (de forma engenhosa) o engenho colonial, notando a 

remodelagem (acústica) das formas de opressão que permanecem na sociedade pernambucana e 

brasileira, em especial a do patriarcado. 

Nesse sentido comenta (LINS et al, 2011): 

Menino de Engenho é um romance moderno publicado no Século XX, que enaltece 

a realidade e retrata de forma singular um Nordeste em que as desigualdades estão 
bem expostas. Levando-se em conta o Século em que a obra foi publicada, a estética 

em Menino de Engenho perpassa valores e ideais acerca do modelo ideal feminino. 

Frágil, dominada e submissa são características atribuídas constantemente à figura 

feminina. No entanto, apesar de subjugadas, as mulheres não ocupam uma posição 
de esquecimento, pois possuem voz, de maneira a atuar, algumas vezes, como 

protagonistas. 

 

Do mesmo modo que no romance do escritor paraibano, O Som ao Redor põe em cena 

diversas estruturas de subjugação do feminino, e essas estruturas sustentam o enredo com 

tonalidades de crítica social. 

Nos silenciamentos, nos sons, nos ruídos femininos de O Som ao Redor revela-se uma 

realidade mais ampla do que aquela mostrada nas camadas de sentidos mais superficiais da película. 

Coloca-nos cara a cara, como nas tomadas de cena estáticas e frontais (marca essencial do filme), 

com a experiência social do Brasil capitalista, machista, patriarcal, pleno de assimetrias e violências. 

Nela, se patenteia a violência contra a mulher como a base de todas as outras formas de violência e 

dominação. Os sistemas político e econômico, fundantes do capitalismo constitutivo de um universo 

de sentido violentador, agressivo, destruidor do campo feminino, é trazido à tona na película. 
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Grada Kilomba (2019) em Memórias da Plantação nos rememora que o engenho (o que ela 

chama de plantação e é uma continuidade do plantation colonial) é uma estrutura que permanece nas 

sociedades ocidentais mesmo depois da abolição (formal) da escravidão. A escritora afirma haver um 

racismo generalizado que replica as práticas coloniais. É assa continuidade do engenho racista e 

patriarcal que vê ser (re)encenado na obra de Mendonça Filho. 

Vemos esse “engenho continuado” em escalas do feminino, em três tempos (transformado, 

talvez, o ruído em uma partitura3), vemos a partir das personagens Sofia, Bia, Mariah, um compasso 

ternário da opressão: 

 

1. Sofia – a opressão epistemológica e corporal da mulher 

 

No início do Livro V de Emílio ou da educação, Jean Jacques Rousseau anuncia seu projeto 

de conferir um lugar a Sofia, um lugar ontogênico da sua visão da posição da mulher na vida social: 

“Sofia deve ser mulher como Emílio é homem, isto é, deve ter tudo o que convém à constituição de 

sua espécie e de seu sexo para ocupar o seu lugar na ordem física e moral” (ROUSSEAU, 2004, p. 

515). 

Sofia (personagem de Irma Brown) é a moça jovem, taciturna, tímida que se relaciona sem 

amor ou paixão com o personagem de João. A primeira aparição da personagem no filme ocorre 

numa cena em que ela está nua, na sala, recém-acordada e junto a João (Gustavo Jahn). Ela é vista de 

soslaio, escondendo-se no quarto para não ser vista por Mariah, a emprega doméstica, e seu filhos 

que chegaram ao apartamento. 

Essa cena inaugural é muito representativa porque revela um sistema de opressão que 

historicamente condiciona o corpo da mulher – seu corpo nu submetido ao sistema patriarcal. 

O relacionamento dela com João é marcado pela submissão. Ela é sempre a segunda voz, 

ela sempre está atrás do amante, que sempre fala por ela. Após saber que seu carro havia sido 

arrombado e seu cd-player furtado, é João quem decide o que ela deve fazer. 

O enredo também esconde (a nosso ver, propositalmente, como denúncia da violência, a sua 

voz). Não se sabe onde ela mora, em que ela trabalha, qual é sua família. Ela aparece na trama 

                                                
3 Sem deixar confundir pela narrativa das três ondas do feminismo (A esse respeito ler: O que são as ondas do 

feminismo. Disponível em: https://medium.com/qg-feminista/o-que-s%C3%A3o-as-ondas-do-feminismo-eeed092dae3a. 

Acesso em: 19 jan. 2021), seguindo a crítica do feminismo decolonial. Essas ondas silenciam a pluralidade de lutas por 

libertação. Nesse sentido afirma Vergés: “Não se trata nem de uma ‘nova onda’, nem de uma ‘nova geração’, para usar as 

fórmulas favoritas que mascaram as vias múltiplas dos movimentos das mulheres, mas de uma nova etapa no processo de 
decolonização, que, sabemos, é um longo processo histórico” (VERGÈS, Françoise. Um feminismo decolonial. São 

Paulo: Ubu Editora, 2020, p. 25). 
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apenas enquanto amante (porque até mesmo o estatuto de namorada, ou companheira, ou esposa de 

João) é sonegado.  A sua única importância, quando se lhe é atribuída alguma, se origina na revelada 

relação de amizade entre um ente de sua família com outro da família do dono de engenho, cuja 

classe social parece-nos merecer alguma consideração. Ela carrega, em seu silenciamento, a marca 

da opressão. Ela não é capaz nem de relatar a si mesma4 

Nesse mesmo compasso, em outra nota, seria necessário afirmar positivamente a pergunta 

lançada por Gayatri Spivak (2010), (influenciada por Derrida) pois pode o subalterno falar. Pois, 

pelas formulações da filósofa indiana, as mulheres seriam símbolo máximo de um sistema de 

opressão concomitantemente político e epistemológico. Afirma a autora que: “Se no contexto da 

produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno 

feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 85). 

O relacionamento dos dois é um relacionamento determinado pela submissão sexual de 

Sofia, apenas. As cenas do casal são quase somente cenas sexuais ou sensuais. A exceção é uma cena 

na qual Sofia consegue perceber no teto do quarto da casa onde viveu sua família um decalque de 

uma lua pregada no teto. Sofia toca ao luar, como pudesse fazer imanência a um sonho de libertação. 

Sonho que nos parece realizar, pois some de cena sem mais nem porquê. Mais uma situação 

paradoxal feminina, uma invisibilidade libertária. 

Sofia representa esse duplo de dominação de saber-poder5 que Jacques Derrida (1973) 

chamou de falo-logocentrismo6. Sofia, o nome da sabedoria, é tomado pelo poder (do companheiro, 

da família do companheiro, e por fim, de toda sociedade). A personagem perfaz a máxima de Simone 

de Beauvoir (2009): “O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro”. 

O silenciamento das mulheres, essa metáfora sonora que tomou campo como grito de 

ordem, espalha-se como voz de protesto. Na África do Sul o movimento “You will not silence me” é 

lema dos direitos de mulheres que foram vítimas de violência sexual e que tiveram seus direitos 

apagados pelo sistema de justiça machista7 

                                                
4 BUTLER, Judith. Relatar a si mesmo. Crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Sobre a capacidade 

narrativa como autonomia de si ver: RICOEUR, P. O justo. Vol. 1. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  
5 Em complemento: “Es decir, que el proceso conceptual que se sigue para justificar la dominación de cualquier grupo 

oprimido es el mismo: Primero, estructuramos el pensamiento de acuerdo a pares de opuestos. Después, establecemos 

una jerarquía entre cada uno de ellos. Y, finalmente, empleamos la lógica de la dominación para justificar que se 

domine a aquello que se considera inferior”. ROSENDO, Daniela; OLIVEIRA, Fabio A. G.; CARVALHO, Príscila; 

KUHNEN, Tânia A. Ecofeminismos: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2019, p. 51. 
6 A esse respeito ver também: HADDOCK-LOBO, Rafael. Para um pensamento úmido: a filosofia a partir de Jacques 

Derrida. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 2007. 
7 A esse respeito ver: BIONDI, A; MARQUES, A. O relato de si e a produção da fala política de vítimas em postagens 

de redes sociais. Disponível em: 
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1498424650_ARQUIVO_BIONDI;MARQUESrelatosdesi

.pdf. Acesso em: 18 jan. 2021. 
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A película de Mendonça Filho é, nesse sentido, bastante atual porque as suas camadas 

sonoras (ao redor) quebram o silenciamento das estruturas de opressão que marcaram historicamente 

a sociedade brasileira (e podemos dizer, também, colonial ocidental). 

A opressão pelo silenciamento é uma forma estrutural de violência contra as mulheres, que 

se desdobra como silenciamento epistêmico – e esse movimento duplo que a personagem de Sofia 

representa.  

A personagem de Sofia encena essa crítica social, porque seu silenciamento traz a voz da 

crítica social. A personagem está ao redor da voz do poder-dizer, poder-saber. É a crítica a esse 

silenciamento estrutural que o movimento feminista quer quebrar. 

 

2. Bia – a opressão psicopolítica da mulher 

 

Bia (Maeve Jinkings) é mãe de dois filhos, dona de casa, estressada, histérica. Ela 

representa um modelo típico da submissão da mulher de classe média (baixa) no Brasil. Enquanto o 

marido sai para trabalhar, o seu papel social é ficar em casa cuidando dos filhos e da própria casa.  

A histeria é o conceito inaugural da psicanálise. Freud juntamente com Breuer publica em 

1873 a obra Estudos sobre a Histeria. Eles definem a histeria com uma espécie de traumatismo 

psíquico no qual “como um corpo estranho que, muito tempo após sua irrupção, continua 

desempenhando um papel ativo” (BREUER; FREUD, 1873). A histeria é assim um retorno, o retorno 

de um recalcado, ou a continuidade ausente de uma presença. 

No filme de Mendonça Filho, a personagem Bia representa esse ausente-presente de um 

som que continua a se perpetuar mesmo quando já cessado. Em uma manifestação material (no nível 

audível), esse som que se prolonga é o latido do cachorro. Em nível infra-sonoro, o latido representa 

seu abandono afetivo, sensual; o abandono forçado de sua própria condição de mulher. 

O seu Eros silenciado permite a manifestação da pulsão de Thanatos8 – da violência, da 

morte. Esse trauma leva a querer agredir o cachorro, espantá-lo. Ela almeja o impossível – fazer 

cessar o som ao redor. Mas o som ao redor não se manifesta somente do lado de fora – ele está 

dentro. Há uma interiorização do trauma, e isso é um sintoma da histeria. 

Numa leitura freudiana, em O Som ao Redor há representação, a partir de Bia, de um 

feminino castrado (no rastro da concepção de “falo ausente” de Freud). Podemos assim ver (ou 

                                                
8 Nesse sentido: “Eros se oponía a Thanatos en esta perspectiva esencialista de lo que más tarde recibió el nombre de 
ecofeminismo clássico”. ROSENDO, Daniela; OLIVEIRA, Fabio A. G.; CARVALHO, Príscila; KUHNEN, Tânia A. 

Ecofeminismos: fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2019, p. 35. 
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ouvir) um duplo da representação – a representação da representação freudiana. Isso permite-nos 

interrogar: há machismo na representação de Bia ou há machismo numa leitura da histeria a partir de 

Freud conclamado sobre a personagem de Maeve Jinkings? 

Ao nosso ver, essa pergunta leva a um indeterminável, seguindo o rastro de Butler e 

Derrida. A histeria é, ao mesmo tempo, um sintoma de um comportamento opressivo masculino. E 

esse indeterminável (que podemos também dizer machismo estrutural) é o que permanece do 

engenho ao bairro de classe média, do passado ao futuro. É o próprio dispositivo histérico da 

psicopolítica autoritária. 

A opressão sofrida por Bia está relacionada a uma racionalidade (neo)liberal de produção de 

autoexploração, de aceleração da subjetividade, de exclusão do ócio, da escravização pela dívida.9 

No comportamento de Bia há ainda um duplo ambíguo: oprimir/ser oprimida. Ao mesmo 

tempo é que é oprimida socialmente nos exercidos das funções de materna e de mulher da casa, ela 

oprime um cachorro que late. 

A relação entre Bia é um cachorro representa essa relação dual e problemática que 

representa a opressão. Pois, como se pode dizer a partir dos discursos ecofeministas, a raiz da 

opressão animal e da mulher tem uma mesma raiz.10 

Bia encena assim a perversão ideológica do machismo, que (pretende) dissolver as figuras 

do oprimido com a do opressor. 

 

3. Maria/Mariah – a opressão colonial e racial da mulher 

 

A divisão de classes dentro de um sistema de organização do trabalho é também um sistema 

de divisão sexual. E esse movimento é bem trabalho e retratado no filme de Mendonça Filho. As 

empregadas domésticas de seu enredo encenam uma dupla opressão: social e sexual. 

O tratamento das empregadas domésticas representa (em si) as nuances (compassos) da 

opressão a mulher na sociedade brasileira contemporânea. Desde o paradoxo das Marias tornadas 

Mariah/Mariás, na construção patriarcal patronal de identidades projetadas. Na dissimulação do 

                                                
9 A esse respeito: HAN, B. C. A sociedade do cansaço. São Paulo: Cia das Letras, 2017, e LAZARATTO, M. O governo 

do homem endivididado. São Paulo: n-1 Edições, 2018.  
10 Pode ser dizer assim que “ecofeminismo refere-se à ideia de que a desvalorização das mulheres e da natureza tem 

andado de mãos dadas na sociedade ocidental patriarcal. [...] A desvalorização das mulheres é também comumente vista 

como conectada com outras formas de opressão, tais quais racismo, classismo [classism], heterossexismo e especismo”. 
ROSENDO, Daniela; OLIVEIRA, Fabio A. G.; CARVALHO, Príscila; KUHNEN, Tânia A. Ecofeminismos: 

fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2019, p. 22. 
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cuidado, ao João sugerir a filha de Maria(h)11, também doméstica, colocar a sandália enquanto passa 

roupas, assim como nos gritos de Bia à sua empregada após essa queimar seu aparelho infra-sonoro. 

A situação da Maria(h) (Mauricéia Conceição) e Fernanda (Clara Pinheiro de Oliveira) na 

trama nos leva a conclamar um feminismo decolonial. Isso porque, as cenas representam reinserções 

do escravismo e do colonialismo, por outros meios. A comunidade recifense reencena o duplo casa-

grande/senzala descrito por Gilberto Freyre. 

Essa perspectiva binária casa grande e senzala, que reproduz assimetrias e hierarquias, faz 

emergir uma sociedade exemplar que tem base patriarcal posta como sistema mundo (social, político 

e econômico) fundante não apenas da colonialidade, mas com ela do Estado latino-americano, cuja 

formação ressignifica e fortalece a dominação e a violência contra as mulheres. 

Rita Segato (2016) nos fala de uma colonialidade permanente, no que denomina Estados 

crioulos republicanos no continente americano, originada no processo de conquista e colonização, 

que promove uma mudança nas estruturas de gênero. O h(H)omem se transforma em paradigma da 

h(H)umanidade, o modelo do humano, da esfera pública colonial moderna, num espaço em que o 

colonial é pressuposto essencial para o capitalismo e para a modernidade. Tudo o que é de interesse 

geral, aquilo que tem valor universal, o que tem poder, é campo masculino.  

E no filme, isso eclata (usando uma linguagem coutiana) e lampeja em todas as cenas. 

Observa-se que, mesmo na transgressão, o poder é assunto de homem. A mulher é a vítima e, no caso 

do furto, só é restituída por conta da relação com o macho de igual hierarquia social do delinquente. 

Assunto de mulher é assunto doméstico, vazio de poderes- a casa, a cama. E nesse contexto observa-

se o historicamente refigurada a vida doméstica é frágil e feminina. 

O espaço doméstico adquire assim os predicados de íntimo e privado, que antes não 

tinha e é a partir dessa mutação que a vida das mulheres assume a fragilidade que 
conhecemos, sua vulnerabilidade e letalidade se estabelecem e passa a incrementar-

se até o presente (SEGATO, 2016, p. 20). 

 

Segato nos adverte que nesse Estado colonial moderno latino americano que a matriz 

regrada pela reciprocidade muda na matriz binária moderna na qual a alteridade é uma função de um 

(homem capitalista) que serve de referente universal a que todos os Outros (não homens, não 

capitalistas) sucumbirão.  O homem detentor do capital é o poder e a régua.  Esse estado colonial 

latino-americano é constitutivamente caracterizado pela prevalência das elites crioulas que garantem 

sua apropiabilidade permanente e o fisiologismo dos seus apropriadores, operados territorialmente. 

Essa apropriação do Estado se reproduz endogamicamente, segundo Segato (2016, p. 172). Por essa 

                                                
11 A inscrição no nome da personagem com ‘h’ (Mariah) marca essa violência exposta até no nome. A continuidade dessa 

grafia aqui no texto serve para retratar a analítica dessa violência. 
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razão, o feminismo latino-americano há de ser decolonial, para alcançar as bases coloniais, 

patriarcais, capitalistas de sua fundação. 

O sistema patriarcal escancarado na película naturaliza a hegemonia masculina e fragiliza e 

domestica a mulher, nas muitas assimetrias e hierarquias impõe a prevalência da do capital sobre o 

trabalho, cria as relações de gênero e institui regras de misoginia, retratadas em tantas cenas do filme 

– os homens fazem negócios e as mulheres cuidam de afazeres domésticos. 

A violência simbólica contra as mulheres grita em muitas das cenas do filme, enoja o 

espectador mais atento. A forjada “bondade” do herdeiro da casa grande ao cuidar das “submissas” 

mulheres à sua volta, só faz reforçar as assimetrias de classe, gênero e raciais. É mais uma violência 

do opressor contra as oprimidas.  As muitas supressões de manifestação das mulheres, o subjugo da 

adolescência em favor da frivolidade capitalista (aniversário da jovenzinha herdeira, a irmã do 

delinquente). A película, como a vida social, é repleta de episódios de violência simbólica contra o 

feminino. 

Uma violência patriarcal constitutiva de um sistema político e econômico e sediada nele, 

posta a lume nas muitas linguagens. Força que destrói o campo feminino retroalimentando a 

hegemonia masculina. Paradoxalmente, esse espectro feminino é criado no mesmo sistema mundo e 

fragilizado intencionalmente. Como afirma Segato (2016, p. 57), a violência contra as mulheres 

deixou de seu um efeito colateral da guerra e se transformou em objetivo estratégico. 

O feminismo decolonial, de que Rita Segato é um de nossos mais expressivos expoentes, é 

“um movimento em pleno crescimento e amadurecimento que proclama uma revisão da teoria e da 

proposta do feminismo, diante do que considera seu viés ocidental, branco e burguês”12. Ele analisa 

as matrizes epistemológicas dominantes em suas limitações estruturais de compreensão da totalidade 

e sua pretensão a universalização homogênea do Outro. 

Françoise Vergès (2019, p.12), cientista política francesa, afirma que “todos os dias, em 

todo lugar, milhares de mulheres negras, racializadas, ‘abrem’ a cidade. Elas limpam os espaços de 

que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar”. 

É a forma por excelência da “reprodução social institucionalizada no mercado de trabalho 

formal, marcada pelo rebaixamento do status social, pela humilhação, pela invisibilidade, pela 

insalubridade, pela baixa remuneração e pela precariedade dos direitos13. 

                                                
12 Como está inscrito e referenciado em: MIÑOSO, Yuderkys Espinosa. Sobre por que é necessário um feminismo 

decolonial: diferenciação, dominação coconstitutiva da modernidade ocidental. Disponível em: 

https://masp.org.br/uploads/temp/temp-Giqs0qaSQ1sxGgwydI1C.pdf. Acesso em: 18 jan. 2021. 
13 A esse respeito ver: RIOS. F. Prefácio. In: VERGÈS, Françoise. Um feminismo decolonial. São Paulo: Ubu Editora, 

2020, p. 5. 
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Maria, então a doméstica Mariah, em uma de suas primeiras falas da película de Mendonça 

Filho afirma estar cansada e revela o desejo de se aposentar. O cansaço dos corpos das mulheres 

negras é consequência do sistema patriarcal capitalista. Vergès (2019, p. 13) nos fala da 

“perenização” histórica uma economia de esgotamento de corpos ancorada no regime escravista. 

Essa economia do esgotamento dos corpos está historicamente ancorada na escravatura, período no 

qual o ventre das mulheres negras, cuja exploração é indissociável da reprodução social (como 

mostram tantas feministas negras), foi transformado em capital. 

Vergés (2019) critica ainda o que chama de “feminismo civilizatório”, que vemos por 

exemplo na personagem de Sofia, que ao mesmo tempo reivindica um direito ao próprio corpo, mas 

tem um comportamento de exclusão ante as empregadas domésticas, como vemos na cena em que 

ela e João tomam café, e acompanham a Fernanda a passar roupa e ao mesmo tempo que cuidava de 

sua filha. 

Há uma ambiguidade que se coloca e põe em questão as intersecções do feminino no 

universo autoritário patriarcal. A mulher amante hierarquicamente acima da mulher racializada e de 

classe subalterna. Ha um enfrentamento interno no campo feminino que coloca em questão o respeito 

e a reprodução das normas do patriarcado pelas mulheres. Isso é frequente na película. Exemplo 

disso, além de Sofia com a empregada de João, é a relação de Bia com a empregada, a postura 

autoritária da professora de mandarim com Bia (a intelectual mais empoderada que a dona de casa), 

da adolescente herdeira capitalista com a amiga, e outras tantas aparições femininas.  

A literatura de Vergés (2019), de certa forma, apesar das três décadas de distância, faz uma 

retomada – ainda que não expressamente declarada – da literatura decolonial de Lélia González 

(2017). 

A feminista brasileira em Por um feminismo afro-latino-americano deixa explícito que no 

Brasil o racismo é cultural (ou estrutural, como chamaríamos hoje), o que leva a naturalizarmos a 

condição da mulher negra. E a empregada doméstica é essa condição síntese de diferença, 

inferioridade e subordinação, como chama Gonzalez (2017, p. 37). 

Maria(h), representa essa nova condição do engenho contemporâneo, uma continuidade da 

escravidão por outros meios. 

 

Conclusão 

 

Os três compassos do feminismo que aqui expusemos demonstram desdobramentos da 

opressão patriarcal bem representados na trama cinematográfica de Mendonça filho. São três modos 
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de silenciamento que não são excludentes, e nem progressivos, são formas de manifestação da 

androgenia a partir do ponto de localização socioeconômico e político do opressor e da oprimida. 

Esses três modos de opressão diferentes conclamam três formas de abordagem: 1) a partir 

da literatura feminista – a leitura, que chamamos de desconstrutiva, com apoio de Butler e Beauvoir; 

2) a partir de uma psicopolítica da posição da mulher, com certa dobra pelo ecofeminismo 3) o 

feminismo decolonial de Françoise Vergés, Rita Segato e Lélia González. 

Esses três compassos nos fazem ouvir (ou tentar ouvir) um terreno comum – ou um acorde 

sinfônico – onde as manifestações se coemergem. Em um trabalho de passar o ruído opressor a som 

inteligível. 

Por razões óbvias esse não é um trabalho exaustivo, pretende ser apenas um grito a partir do 

território das artes cinematográficas – arte esse que nos últimos anos tem sido megafone para o grito 

dos excluídos. O cinema brasileiro sempre fez esse trabalho “social”, e O Som ao Redor não é 

diferente. 

Todo discurso que podemos chamar de identitário, que emergiu com força na última década, 

é uma forma de reabilitar a ideia de comum. É o comum a negação do patriarcalismo, do 

androcentrismo, do racismo, da heternormatividade, do especificismo. É contra essa ideia do comum 

que o (neo)liberalismo tem lançado suas armas, tanto na concepção de um libertarismo que é nada 

mais que um individualismo radical, como na promoção da segregação. O comum é a partitura que 

devemos seguir para transformar o ruído em música, a cacofonia em harmonia. 
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Resumo: O artigo busca demonstrar a interdisciplinaridade entre Direito e Cinema, relacionando o 

filme Zama a aspectos jurídicos, por meio da análise da narrativa, enredo, personagens, cenas e 

cenários. Serão abordados neste enfoque os seguintes subtemas: Terceiro Cinema, realismo 

fantástico, colonização e o papel do real inimigo no cenário latino americano.  

Palavras-chave: Colonização; Realismo Fantástico; América Latina; Identidade Cultural; 

Burocracia. 

 

Abstract: The article seeks to demonstrate the interdisciplinarity between Law and Cinema, relating 

the movie “Zama” to legal aspects, through the analysis of the narrative, plot, characters, scenes and 

scenarios. The following subthemes will focus on this approach: Third Cinema, magical realism, 

colonization and the role of the real enemy in the Latin American scenario.  

Keywords: Colonization; Magic Realism; Latin American; Cultural Identity; Burocracy. 

 

Introdução 

 

Se há algum tempo ainda poderia surpreender, a relação entre Direito e Cinema parece 

gozar de uma posição cada vez mais estável e estabelecida na produção bibliográfica brasileira, além 

de compor a grade curricular (ainda que não de forma oficial) de diversas faculdades de Direito pelo 

país. Os desbravadores em terra pátria, como Mara Regina de Oliveira, Gabriel Lacerda, dentre 

                                                
1 Mestre em Filosofia do Direito e graduada pela PUC/SP. E-mail: giulia.simokomaki@gmail.com. 
2 Especialista em Direitos Difusos e Coletivos e graduada pela PUC/SP. E-mail: mylenagoncalves.adv@gmail.com. 
3 Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito (USP), Mestre em Filosofia do Direito (PUC/SP). Bacharel em 

Direito (PUC/SP) e em Filosofia (USP). E-mail:  rafael.magdaleno@usp.br. 
4 Especialista em Direito do Trabalho e graduado pela PUC/SP. E-mail: rodrigoazo@hotmail.com. 
5 Doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC/SP. Mestre em Filosofia do Direito (PUC/SP) e Bacharela em Direito 

(FDSBC). E-mail: yaralves.kyk@gmail.com. 
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outros, dotaram-nos de várias possibilidades ao apresentar formas de trabalho, justificativas 

metodológicas e inúmeras críticas e análises cinematográficas onde o Direito aparece como elemento 

central. Entretanto, apesar de escrevermos nesse (e sobre esse) campo em ascensão, isso não 

significa que as perguntas sobre a justificativa dessa inter-relação entre áreas díspares e, sob certos 

aspectos, distantes, sejam irrelevantes e estejam respondidas de uma vez por todas. 

Não salta aos olhos de um observador ingênuo e inexperiente a junção entre o Direito e o 

Cinema. Por esse motivo, todo aquele que se debruça sobre este campo deve responder a seguinte 

questão: qual é a razão e justificativa para tratarmos juntos esses dois fenômenos criativos humanos? 

O nosso objetivo neste artigo não é debater de maneira aprofundada essa questão, e sim apresentar 

uma leitura possível do filme Zama, de Lucrécia Martel. Porém, por falarmos de dentro do campo do 

Direito e Cinema, alguns parágrafos são necessários para expor o porquê podemos e defendemos o 

estudo articulado destas duas áreas. 

Pensamos que essa pergunta pode ser respondida sob dois pontos de vista: em primeiro 

lugar, justificando a possibilidade de relacionarmos o direito e o cinema como algo proveitoso para 

aquele que busca compreender o Direito enquanto criação voluntária humana; e, em segundo lugar, 

alegando as vantagens que aquele que ensina direito pode usufruir da utilização metodológica em 

seus cursos propedêuticos dos “conceito-imagem”6 presentes nas obras cinematográficas. 

Em relação ao primeiro ponto de vista, comecemos estabelecendo o seguinte: o estudo 

integrado do Direito e Cinema é um campo de trabalho interdisciplinar em progresso. A palavra-

chave é interdisciplinaridade (Cf. OLIVEIRA, p. 2). O estudo do Direito e Cinema pretende integrar 

em uma totalidade dinâmica linguagens não coincidentes, mas com um resultado interessante e 

inovador. Os mais céticos poderiam argumentar: as diferenças entre o Direito e o Cinema são 

grandiosas demais para que possamos juntá-las num todo coerente. À primeira vista, não parece ser 

possível discordar. Não é o Direito um sistema de poder organizado, coercitivo, baseado na 

autoridade e na coerção? E o Cinema, distintamente, não é constituído por uma economia do prazer, 

um mundo da diversão, escapista e de artefatos populares-culturais (cf. KAMIT, 2005, p. 256)? 

Certamente ambos o são. Contudo, há uma possibilidade de vermos os dois fenômenos humanos de 

uma forma um pouco mais abrangente. Eles são sobretudo formações culturais centrais nas 

sociedades contemporâneas. E, enquanto tais, a partir de narrativas, performances e rituais, criam 

significados que constituem grupos humanos e sujeitos individuais. Correlacionar, portanto, estes 

                                                
6 O que importa aqui é ressaltar que esse termo é criado por Júlio Cabrera (2006) para definir os conceitos empenhados 
na linguagem cinematográfica, que não são puramente teóricos/semânticos. Não poderemos aprofundar, pela limitação de 

laudas, a significação desse conceito nesse artigo. 
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campos significa facilitar a construção do imaginário desta grande comunidade integrada, que é 

produzida por ambos os campos. 

Neste sentido, Oliveira (2017, p. 3) observa que “o diálogo entre o cinema e o direito, na 

seara do estudo metodológico zetético jurídico, possibilita a ampliação da capacidade da reflexão 

crítica de temas, ao unir [...] a emoção e a capacidade de reflexão racional”. Esta ampliação sugerida 

pela autora nos conecta com o segundo ponto de vista elaborado acima: as vantagens didáticas que o 

estudo do cinema pode proporcionar ao estudante de Direito. Do ponto de vista do Ensino jurídico e 

da pesquisa, o Direito e Cinema pode ser utilizado como objeto de estudo e como meio de 

aprendizado (Cf. RIVAYA, 2019). Como objeto de estudo, os filmes podem ser tomados como 

marcações históricas e ideológicas que podem servir de ponto de partida para o debate de uma teoria 

ou instituição jurídica. 

Como meio de aprendizado, o cinema contribui por duas razões. A primeira, mais simples, é 

que ele permite que o estudante possa “no sólo “leer” las instituciones (el Derecho en los libros) sino 

también ‘verlas’ (el Derecho en imágenes)” (RIVAYA, 2019). A mais interessante, ao nosso ver, é 

que o cinema também ensina. Ele narra e expõe conceitos por meio de imagens. A aprendizagem não 

é um processo puramente racional, ela deve mobilizar afetos e produzir experiências (Cf. 

LARROSA, 2009). O estudante/pesquisador que se debruça sobre o Direito e Cinema educa-se na 

interpretação imagética e consegue também sentir os conceitos abstratos (“conceitos-imagem”) que 

os filmes carregam. O impacto emocional gerado pela “impressão de realidade” manifesta nos filmes 

permite que os conceitos veiculados por ele (que podem ser vários ou pode ser apenas um) produzam 

no espectador uma experiência logopática. Esta experiência logopática é dificilmente transmitida por 

outra linguagem artística ou teórica. Por estas razões, o Direito e Cinema é indispensável em sala de 

aula. 

No que tange a película Zama, objeto de estudo desta pesquisa, passemos a análise da escola 

de cinema latino-americano que este integra, o fenômeno do realismo fantástico, e a ocorrência da 

colonização e do direito criminal, temas estes presentes no filme e que serão abordados a seguir. 

 

1. Zama e a Escola do Cinema Latino-Americano 

 

As ciências humanas na América Latina sempre estiveram diante de um paradoxal dilema, 

entre a busca por uma independência e autonomia, ao mesmo tempo em que se espelhavam nos 

conceitos já estabelecidos em outros países, principalmente no continente europeu. Seja no âmbito 

sociológico, jurídico ou artístico, o povo latino-americano sempre se deparou com essa incessante 
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busca pela sua própria identidade. A ideia da Antropofagia Cultural, difundida pelo Modernismo 

Brasileiro dos anos 1920, na qual haveria uma “deglutição” das técnicas artísticas de outros países 

para a sua ressignificação a partir de uma identidade nacional, serve, em um modo geral, de modelo 

para entender as humanidades da América do Sul. 

No campo cinematográfico, não poderia ser diferente. A partir dos anos 1960, os cineastas, 

críticos e teóricos latino-americanos passaram a buscar uma identidade cinematográfica própria, feita 

por sul-americanos para sul-americanos, de modo que dialogasse diretamente com as vivências e 

problemas de seu próprio continente. Esses pensadores do Cinema acabam se deparando com alguns 

dilemas: como fazer um cinema com uma linguagem própria da América Latina? Como os 

problemas do continente devem ser abordados? Como deve ser o olhar latino-americano sobre si 

mesmo? Como fazer Cinema, uma arte particularmente cara, em uma região considerada como 

“terceiro mundo”? 

Dessa experiência, surge o conceito de “Terceiro Cinema”. Isto é, uma via própria que se 

afastaria do Cinema Clássico realizado principalmente nos Estados Unidos da América (também 

conhecido como “primeiro cinema”, em razão da força da sua indústria cinematográfica no período 

do pós-segunda guerra mundial) e do cinema autoral europeu (chamado de “segundo cinema”, não 

por uma eventual inferioridade, mas por não conseguir competir com a dominação de produção e 

exibição estadunidense). 

O filme analisado neste artigo, Zama, parece dialogar diretamente com o Terceiro Cinema e 

com a ideia de busca por uma identidade cinematográfica própria. Não só em razão do tema principal 

do filme (a colonização latino-americana), mas especialmente pela linguagem utilizada pela diretora 

Lucrécia Martel. 

Nesse sentido, Martel busca se distanciar do Cinema Clássico estadunidense, no qual 

espectador se sente “imerso” no filme, esquecendo-se que está assistindo uma obra cinematográfica. 

A cineasta argentina foge das “regras” narrativas do classicismo, valendo-se de uma linguagem 

complexa, revelando o “fazer o cinema” para o espectador. 

Há diversos momentos em que a cena começa com uma ação já iniciada, sem apresentar a 

relação de causa-consequência. Por exemplo, as passagens de tempo em que o protagonista adoece, 

sequer conseguindo se limpar ou se trocar sozinho e, nas cenas seguintes, já se encontra recuperado. 

Em outros momentos, a diretora diminui o som das vozes das personagens e o som diegético, 

substituindo-os por sons distorcidos, reforçando a ideia de desorientação. 
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Da mesma forma, a diretora realiza uma “quebra no eixo” da montagem, criando uma 

consciente confusão visual. Essa técnica consiste em posicionar as personagens/objetos no plano e, 

em seguida, apresentar o mesmo posicionamento, mas fixando a câmera do lado oposto. 

Martel utiliza essa técnica, por exemplo, quando Zama agride seu subordinado Ventura 

Pietro, assessor jurídico assistente. O protagonista empurra seu rival, que se deslocada da esquerda 

para a direita, saindo de quadro. No plano seguinte, contudo, Pietro surge caindo da direita para a 

esquerda. Essa quebra, somada ao fator surpresa (o espectador não possui informações suficientes 

para entender o motivo da raiva repentina de Zama), cria uma perturbação narrativa na história, 

forçando o espectador a preencher as lacunas deixadas por Martel, algo impensável no Cinema 

Clássico. 

Apesar de utilizar esse tipo de abordagem, semelhante às escolas modernas europeias, Zama 

busca a “via” do Terceiro Cinema ao se afastar do olhar do colonizador. 

Nesse sentido, não são raros os filmes realizados no Velho Continente que abordam o 

Colonialismo com um olhar estrangeiro: os nativos são retratados com certo fascínio e receio, 

demonstrando ao mesmo tempo a beleza de seus rituais e a imprevisibilidade do desconhecido; a 

vegetação virgem do continente sul-americano normalmente é opressora, sufocando os exploradores 

europeus. 

Martel foge desse tipo de abordagem, já que não faria sentido o sul-americano se fascinar 

com seus próprios rituais, temer seu próprio povo ou mesmo se sentir oprimido pelo cenário. 

A diretora argentina opta por utilizar um olhar quase indiferente ao cenário, como se aquilo 

fosse parte do dia a dia. As cenas, em sua maioria, são realizadas no interior de edificações, com 

planos fechados que omitem a vegetação do local. Também há certa indiferença na relação do 

colonizador com os povos nativos e escravos, como se um já estivesse acostumado com a presença 

do outro. Inclusive, em determinado momento do filme, o grupo de Zama é roubado e capturado por 

uma tribo indígena, sem esboçar nenhuma reação ou resistência. Da mesma forma, são libertados 

sem explicações ou grandes consequências. 

Essa abordagem reflete visual e narrativamente o tédio vivido pelo protagonista. Para o 

latino-americano, a burocracia parece ser mais opressora que a vegetação; e a morosidade das 

instituições, mais ritualista que qualquer aspecto cultural dos povos nativos. 

Com isso, Zama demonstra estar preso na América do Sul. Ele tenta obter autorização da 

Coroa Espanhola para se transferir para a cidade de Lerma. Trata-se de uma ironia de Martel, já que 

“Lerma” é o nome tanto de uma cidade argentina, quanto um município na Espanha (no livro 
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utilizado como base para o roteiro, o protagonista quer ir para Buenos Aires), evidenciando que ele 

nunca conseguirá se desvencilhar do continente latino-americano. 

Vale ressaltar, ainda, a presença de personagens brasileiros, em especial na parte final do 

filme, que expande o conceito de latinidade aos vizinhos lusófonos, demonstrando uma preocupação 

de Martel em discutir a América do Sul como um todo e não apenas sob a ótica da região oeste do 

subcontinente. 

Os brasileiros, aliás, surgem em cena em busca de uma pedra preciosa que eles chamam de 

“coco”, mas que, segundo Diego de Zama, não teria valor algum. Essa pedra, ainda mais sendo 

relacionada às personagens brasileiras, pode ser comparada à Muiraquitã citada em Macunaíma 

(tanto no livro modernista de Mário de Andrade, quanto no filme de Joaquim Pedro de Andrade, uma 

das principais obras do Cinema Novo, movimento cinematográfico do Terceiro Cinema), um talismã 

alegórico da própria identidade de um povo, desejada e ao mesmo tempo negligenciada pelo “herói 

sem nenhum caráter”. 

Diego de Zama, à sua maneira, também acaba negligenciando essa identidade sul-

americana, apesar de tentar encontrar seu lugar no Novo Mundo. Martel, por sua vez, tem plena 

ciência dessa identidade e a consegue traduzir de forma audiovisual. 

 

2. O Realismo Fantástico 

 

No cinema, assim como em diversos outros aspectos sociais, observamos a influência da 

colonização. Ocorre que, na cultura, a dependência do Novo Mundo para com o Antigo durou 

séculos, sendo que nem mesmo a independência foi capaz de romper abruptamente tal vínculo. 

Em Zama, podemos observar a caracterização europeia de um cenário amazônico, onde seus 

personagens intentam retratar uma Corte do Antigo Mundo e acabam por demonstrar perucas mal 

colocadas e vestimentas incompatíveis com o clima tropical. 

A película em estudo retrata um misto de realidade e misticismo no qual seu protagonista, 

um crioulo americano nascido no Novo Mundo, almeja voltar a sua família e à civilização, em 

Lerma. Sendo que, na espera, este vive em paralelo a esperança de um amor e ainda a busca por um 

vilão fantasioso. 

Esta combinação de realidade e fantasia é fruto do movimento, realismo fantástico, que, 

concebido na década de 1940, se desenvolveu nas décadas de 1960 e 1970 como produto de duas 

visões que conviviam na América: a cultura da tecnologia e da superstição. 

O movimento literário, artístico e cinematográfico: 
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[...] veio a ser o achado crítico interpretativo que cobria de um golpe, a 

complexidade temática (que era realista de um outro modo) do novo romance e a 
necessidade de explicar a passagem da estética realista naturalista para a nova visão 

(mágica) da realidade (CHIAMPI, 1980, p. 19). 

 

O termo realismo fantástico apareceu pela primeira vez no âmbito das artes visuais, 

proposto por Franz Ron, em 1925, em sua crítica de arte a respeito de obras entendidas como pós-

expressionistas. O realismo fantástico implica a fusão de elementos do cotidiano lógico-científico, 

familiar ao espectador, a elementos próprios do folclore, da mitologia ou do sonho. 

É realidade que Zama participa do processo de colonização das Américas, mas é irreal que 

este detenha o Poder da Coroa Espanhola que o subjuga e o mantém preso em um ambiente aversivo, 

porém existe a fantasiosa esperança de que seja a este concedida a liberdade, através de uma carta 

que nunca chega. 

Ocorre que diferente do que acontece no mundo real, no mágico inexistem a arbitrariedade, 

a desordem, o caos, e Zama um pacificador de índios um algoz que não violento. É este um 

colonizador, colonizado. 

Para compreendermos o realismo fantástico apresentamos suas principais características: a. 

mistura de elementos da realidade cotidiana com elementos de universos folclóricos, oníricos ou 

míticos; b. total incorporação desses elementos extraordinários e fantásticos; c. naturalização de sua 

coexistência com a realidade objetiva possíveis rompimentos com a linearidade temporal e com o 

princípio da causalidade problematização da racionalidade. 

A fantasia de se buscar por um vilão, Vicuña Porto, e a realidade de colonizar índios e 

explorar negros retrata o realismo fantástico no filme e nos permite perceber tardiamente, assim 

como o foi para o protagonista, que o verdadeiro problema é a civilização precária na qual este está 

inserido e não o terrorismo fantasioso do vilão. 

O realismo fantástico permitiu que a escravidão e a colonização fossem permeadas de 

fantasias e retratadas de forma menos cruel como estas o são em realidade. É este movimento 

responsável por aproximar os latino-americanos de sua história. 

Conhecer o seu passado sem que este o seja retratado através da dor e do sangue é uma 

fórmula de conscientização fantástica da própria história e é o que ocorre em Zama, filme que 

remonta a colonização latino-americana. 
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3. Colonização 

 

O cenário de colonização é o pano de fundo de toda trama. É, inquestionavelmente, 

determinante nos rumos conflituosos de Diego de Zama, homem do Direito e representante da justiça 

em um local de tremenda injustiça. 

A colonização funciona pela lógica imperialista, a qual necessita da crença de que há uma 

relação de superioridade entre as partes fundamentais: colonizador sobre colonizado. O colonizador 

deve acreditar que é melhor, superior, e mais evoluído, de modo a submeter outros povos e outras 

culturas às suas burocracias e instituições de poder. 

O filme retrata de forma muito notória a burocracia colonizadora espanhola em solo 

argentino com desconsideração da população autóctone. Vê-se pelas repartições oficiais, o próprio 

cargo de corregedor e “pacificador de índios”. Retrata também, como componente fundamental da 

colonização, a escravidão da população negra forçosamente trazida de África. 

Quando se fala sobre colonização, escravidão e racismo, fala-se, e com razão, sobre a 

rejeição do Outro, a exclusão do estrangeiro e humilhação do rejeitado. No caso do escravo, há uma 

tripla expropriação, como lança Achille Mbembe: perda do lar, perda dos direitos sobre o corpo e 

perda do status político. 

No filme, os escravos aparecem em várias cenas como se compusessem o mobiliário: ao 

lado de mesas de canto, fazendo vento no calor do sul global, carregando pessoas brancas nas 

liteiras, carregando malas. Mal se ouvem suas vozes. O descontrole sobre os direitos do corpo ou 

perda do status político são fatores perceptíveis no tratamento dado à escrava Malemba, pois sua 

senhora põe-se a se decidir sobre seu casamento. 

No entanto, a película retrata este contexto colonial de forma não usual. Há certo olhar 

ridicularizador das estruturas burocráticas, pois logo o expectador percebe que tudo aquilo não faz o 

menor sentido. Não há lógica na dominação colonial, vez que não há lógica da sobreposição de um 

povo pelo outro. 

A diretora constrói essa narrativa utilizando-se de algumas ferramentas como: as 

vestimentas; a diferença entre a cultura local-autóctone-indígena e a cultura do colonizador; as 

ordens e burocracias sem sentido; a construção do imaginário sobre as orelhas do vilão. 

As roupas dos colonizadores fazem parte do figurino europeu e claramente não dialogam 

nem com a cultura nem com o clima local. O resultado é um nítido desconforto de quem as veste, 

perucas mal colocadas e em mau sinal de conservação, roupas velhas e descuidadas... Nas palavras 
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de Aimé Césaire, a europa é uma “civilização decadente”, “enferma” e “moribunda” (CÉSAIRE, 

1978, p. 13). 

Uma cena específica de vestimenta instiga o expectador: um homem negro, provavelmente 

escravo, comunica algumas ordens de seu superior. Ele veste, na parte de cima, a indumentária típica 

europeia (um paletó e peruca), e, na parte debaixo, roupas íntimas. Leva-nos a pensar algumas 

hipóteses: calor excessivo faz com que o escravo tenha se livrado da parte debaixo; ou seus 

superiores só tinham essas peças para que o escravo utilizasse, vestindo sobras; ou é uma metáfora 

de que o colonizador, por mais que exerça o imperialismo, não é capaz de fazer seu trabalho de 

dominação por completo. 

Sobre a rejeição do Outro, já mencionada, liga-se ao (não) pertencimento à comunidade e 

humilhação. No entanto, há um giro diferente deste aspecto. A perspectiva do filme traz a 

humilhação das populações oprimidas como consequência da colonização, mas traz igualmente a 

ótica do não pertencimento por parte dos próprios colonizadores, principalmente por meio da 

personagem principal. 

Diego de Zama sofre humilhações do começo ao fim. O grupo de mulheres locais que se 

banham na praia rejeitam o voyeurismo de Diego, por exemplo. As instituições de poder espanholas, 

personificadas no grau máximo de hierarquia do governador, também humilham Diego ao não 

conceder sua transferência e criar outros empecilhos burocráticos. A mulher da elite, dona de 

escravos, pela qual Diego demonstra certo interesse, não corresponde às suas expectativas e ainda 

aparece em cenas íntimas com um desafeto de Diego. 

O giro do filme, que o torna diferente de tantos outros que retratam a vida na colônia, é 

demonstrar o sentimento de não pertencimento à comunidade na pessoa de Diego de Zama, que não 

se encaixa entre a população local e tampouco nas estruturas de poder. 

É um protagonista humilhado, com o ponto mais alto de humilhação nas cenas finais, em 

que na empreitada de buscar o grande vilão Vicuña Porto, acaba por perder suas mãos. Importante 

também entender o contexto desta empreitada. 

Colonizadores se embrenham, sem qualquer intimidade, em território local repleto de 

elementos culturais e naturalísticos que só reforçam a rejeição deste grupo. Pouco interessa a 

declaração de um deles de que se trata de “território da coroa espanhola”. 

O pertencimento, ali, é da população local, dos indígenas, retratados de forma mítica e 

mística, em realismo fantástico. Os rejeitados, ali, são os colonizadores. Até mesmo o vilão, Vicuña 

Porto, possui trânsito entre os locais, demonstrando pertencer mais à comunidade que as estruturas 

burocráticas espanholas. 



DIREITO E CINEMA LATINO-AMERICANO 72 

 

 

Neste sentido, o filme questiona, com toda essa ambiência: quem é o intruso? Inverte-se, 

portanto. Enquanto em certos retratos os autóctones e outras populações oprimidas são tratados como 

estrangeiros na própria terra, o filme traz o estrangeiro como estrangeiro, em terra outra, sul global. 

Aqui ele é o Outro, sem mãos, sem controle de si. 

 

4. O papel do inimigo e a política criminal em Zama 

 

Ao longo de suas quase duas horas de projeção, temos a impressão de que o filme pretende 

nos contar sobre a jornada de um funcionário da Coroa Espanhola que, cumprindo seus deveres em 

um dos territórios da colônia, anseia por sua transferência de volta para sua família, em Lerma. Zama 

nos é e apresentado como um homem bom e justo, o Corregedor da província, o grande pacificador 

de índios. 

Encarregado de uma função extremamente burocrática, Zama acaba envolvido em um 

conflito ético-profissional por sua condescendência em relação ao cumprimento da lei por uma 

família de colonos. Movido por um torto senso de justiça, mais benevolente aos cidadãos espanhóis, 

acata a uma determinada solicitação apesar da documentação apresentada não ser suficiente para 

garantir o direito solicitado. 

Sob sua ótica, mal algum cometia, visto que beneficiava seus iguais, os presumivelmente 

exímios cumpridores da lei, que não teriam por que mentir ou apresentar documentos falsos. Afinal, 

o inimigo seria sempre o outro, fosse ele o conquistador estrangeiro, os índios nativos ou os negros 

escravizados. Estes, sim, seriam os verdadeiros inimigos, indignos de confiança e para quem a lei 

deveria ser sempre aplicada em sua forma mais severa e impiedosa. 

Este ideal passa a tomar forma quando, em momento posterior, vemos o empenho do 

governo em capturar o temível bandido Vicuña Porto que, de origem espanhola, se imiscuiu junto 

aos nativos e passou a dedicar sua vida ao crime, causando terror na região. 

Neste ponto que exsurge a figura do inimigo da coroa, aquele que personificaria a origem de 

todo o mal naquele cenário de ordem e pacificação instaurado pelos espanhóis. E é somente então 

que toda a narrativa se reestrutura e passa a ser ressignificada pelos rumos que a história toma. 

Aos poucos notamos que Vicuña Porto é, na verdade, uma alegoria à figura do bode 

expiatório, aqui utilizado no intuito de desviar a atenção do real inimigo dos que habitam aquelas 

terras: os próprios colonizadores. 

Esta conclusão é desenhada pela diretora com muita sutileza e brilhantismo, demonstrando 

através das ações daquele governo todas as enormes contradições entre seu discurso e a prática. 
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Isto nos permite uma pequena incursão sobre o tema da Política Criminal e seus 

fundamentos filosóficos, pois o filme traz uma concepção de Justiça Criminal muito semelhante à 

ideia de Direito Penal do Inimigo, desenvolvida por Günther Jakobs. 

Baseado na Teoria dos Sistemas de Luhmann, o que garantiu à sua teoria o nome de 

Funcionalismo Sistêmico, Jakobs afirma que a verdadeira função do Direito Penal seria a de garantir 

a vigência da norma. Para tanto, as pessoas seriam classificadas entre cidadãos e inimigos, sendo o 

inimigo alguém desprovido de garantias cognitivas mínimas para se portar conforme o direito. Seria 

alguém à margem da lei, que dedica a vida à prática criminosa, autorizando, então, o Estado a abrir 

mão de suas regras para derrotá-lo. 

Os pilares filosóficos do Funcionalismo Sistêmico remontam às teorias desenvolvidas por 

Rousseau, Kant e Hobbes. De acordo com Rousseau, o homem nasce bom (bom selvagem), mas a 

convivência em sociedade deturpa sua pureza e o corrompe, tornando-o inapto para o convívio em 

sociedade. Por esta razão, o Contrato Social seria a única solução capaz de garantir a estabilidade 

necessária para o convívio social pacífico (DE CICCO, 2008). 

Analisando o Contrato Social como uma hipótese metafísica (DE CICCO, 2008), Kant 

propõe a ideia de que a lei penal seria um imperativo categórico "que ordena uma conduta boa em si 

mesma (boa na origem santa) e objetivamente necessária (um dever)” (FÜHRER, 2005), cuja 

violação implicaria a necessária punição como retribuição. 

Por sua vez, Hobbes sustenta que o homem, em seu ambiente natural, é lobo do próprio 

homem, vivendo em constante estado de guerra. A solução para viver em paz consistiria na 

abdicação de parte de sua liberdade mediante a assinatura de um Pacto Social que criaria o Leviatã, 

entidade que manteria a ordem social mediante a certeza da aplicação da lei a todos, indistintamente 

(FÜHRER, 2005). 

Inspirado nestas visões filosóficas, Jakobs desenvolveu um Sistema Funcionalista marcado 

por seu viés radical, cuja proposta teórica de um Direito Penal do Inimigo abria margem para 

restrições e, eventualmente, até mesmo supressões de direitos fundamentais. Por ser um direito 

prospectivo, muito mais preocupado com o que o agente pode vir a fazer, propõe punições 

embrionárias e muito mais severas. Ademais, sob a justificativa de garantir a vigência da norma, a 

confissão é admitida como um de seus principais meios de prova, ainda que obtida sob tortura, pois 

segundo este prisma, o principio da proporcionalidade asseguraria que nenhum direito é absoluto. 

Ora, o filme expõe a todo tempo as imagens da tão aclamada pacificação e ordem 

instauradas pelo governo espanhol na Província: negros escravizados, índios marginalizados em suas 

próprias terras, mulheres reféns de uma sociedade patriarcal e machista, com o agravante de que as 
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mulheres indígenas, além disso, ainda se viam desamparadas de qualquer proteção estatal contra as 

constantes violações e estupros a que eram submetidas. 

A Política Criminal vista em ‘Zama’ é, portanto, muito semelhante ao Sistema Funcionalista 

proposto por Jakobs. Aos Inimigos, todo o rigor da lei, mesmo que signifique obtenção de falsas 

confissões sob tortura, como ocorre no início da projeção; já aos Cidadãos, toda a benevolência 

possível. 

Não à toa, a personagem-título exerce o ofício de Corregedor Geral da Província, 

fiscalizando procedimentos e corrigindo tudo aquilo que não estiver em conformidade com a lei cuja 

vigência foi imposta àquelas terras; isto, por si só, já denota muito da crítica que o filme propõe. 

Don Diego de Zama, ao fim, personifica a metáfora do peixe que, nascido no rio, trava uma 

luta constante para permanecer no curso de suas águas, que insistem em repeli-lo. Nascido no Novo 

Mundo, Zama não se sente parte dele e sonha com a vida na corte europeia, onde também não 

pertence. 

Fica ao encargo do curso das águas a tarefa de definir o destino do verdadeiro Inimigo de 

suas terras. Esta a maior reflexão proposta por Martel: enxergar quem é o real Inimigo da América 

Latina, mostrando que a origem de suas mazelas não é decorrente de um processo endógeno, mas 

fruto do brutal processo de colonização enfrentado por seus países. 

 

Conclusão 

 

O filme Zama mostra-se, portanto, um representante do Terceiro Cinema, buscando 

construir uma narrativa própria por meio do contraponto entre realidade e fantasia, invertendo-se, em 

certa medida, a perspectiva da colonização e escravidão. 

Como demonstrado, é possível relacioná-lo a uma série de aspectos jurídicos e que não se 

esgotam nesta breve abordagem. Não só a personagem principal é um representante da lei, como a 

colonização, a escravidão, a construção de um inimigo, a criação de uma identidade cultural própria 

por meio de uma narrativa diferenciada, são todos elementos que possibilitam a interdisciplinaridade 

entre Direito e Cinema latino-americano. 
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CAPÍTULO 7 

ROMA: UMA ANÁLISE CINEMATOGRÁFICA DO DIREITO À (DES)IGUALDADE 

SOCIAL 

 

YASMIM CARINA BASTOS RIBAS 1 

ANNA ORTIZ BORGES COELHO 2 

 

Resumo: O filme Roma, produzido em 2018, conta a história da personagem Cleo, uma mulher 

indígena que trabalhava como empregada na casa de uma família no México. Nesta obra 

cinematográfica, boa parte do roteiro, dos diálogos, das cenas e dos personagens, foi construída a 

partir de memórias reais da infância do diretor e seus amigos e familiares. Apesar de o filme Roma 

parecer contar uma história particular, esta é apenas o reflexo de histórias e memórias que se 

reverberam naquela sociedade como um todo. Compreendemos que a construção da trama além de 

perpassar importantes questões referentes ao gênero, etnia e classe dos personagens principais, 

também tangencia relevantes fatores políticos que estimulam nosso debate sobre a construção do 

direito à igualdade social na sociedade mexicana ou a falta dela.  

Palavras-chave: Roma; Cinema; Direitos; Análise Fílmica; Questões Sociais.  

 

ABSTRACT: The film Rome, produced in 2018, tells the story of the character Cleo, an indigenous 

woman who worked as a housekeeper in a family home in Mexico. In this cinematographic work, 

much of the script, dialogues, scenes and characters were built from real childhood memories of the 

director and his friends and family. Although the film Roma seems to tell a particular story, this is 

only the reflection of stories and memories that reverberate in that society as a whole. We understand 

that the construction of the plot, in addition to passing through important issues regarding the gender, 

ethnicity and class of the main characters, also touches on relevant political factors that stimulate our 

debate on the construction of the right to social equality in Mexican society or the lack of it. 

Keywords: Rome; Movie theater; Rights; Film Analysis; Social questions. 
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Introdução 

 

O filme Roma, contemporaneamente muito relevante, foi produzido pelo famoso diretor, 

Alfonso Cuarón, e recebeu grande destaque durante o evento Oscar 2019, apesar de ser um filme 

mexicano e, portanto, latino-americano que, por ser considerado “estrangeiro”, tende a ficar de fora 

de boa parte das categorias. Ademais, é interessante lembrar que essa obra, além de ter base em 

acontecimentos históricos, também foi construída muito em cima de memórias, tanto do diretor, 

quanto de sua ex-babá, Liboria Rodríguez, e até mesmo da atriz Yalitza Aparicio. 

Esta obra cinematográfica permite que seja realizada uma análise observando a questão do 

direito à igualdade social, em relação às memórias contadas através do filme. Com isso, apesar do 

filme conter questões ficcionais, ele aborda de forma clara e concisa importantes vivências sociais, 

as quais fazem parte da história, não apenas do povo mexicano, mas também de grupos sociais que 

se conectam a eles, independentemente da nacionalidade. Dividiremos nossas análises nas questões 

sociais que aparecem de forma destacada ao longo do filme, relacionando as vivências dos 

personagens com o que torna suas relações tão desiguais frente aos outros grupos, dividindo-os em 

oprimidos e opressores ou dominantes e dominados. 

 

1. Um olhar através da etnia 

 

O filme apresenta a personagem principal, Cleodegaria Guitiérrez, uma jovem indígena, que 

trabalha como empregada doméstica e babá na casa de uma família. Diferentemente de muitas outras 

produções cinematográficas, onde o objetivo é pregar o telespectador diante da tela, com imagens 

coloridas, fantásticas histórias e incríveis efeitos e edições, neste caso, trata-se de um filme é 

monótono, onde o objetivo é o contrário, fazer com que a pessoa que está assistindo não ache 

necessariamente interessante o que está se passando na tela. 

Isso se dá porque a vida da personagem realmente não é interessante. Ela acorda todos os 

dias e repete sua rotina de afazeres domésticos: limpar o piso da garagem, acordar as pessoas da 

casa, realizar os cuidados com as crianças para que elas se arrumem, recolher as roupas sujas, busca 

Paco na escola, ajeitar a mesa para o almoço, auxiliar a criança mais nova, Paco, na realização de sua 

refeição, lavar a louça, lavar as roupas, cuidar da casa, entre outros. No fim do dia, ela e Adela, sua 

colega de trabalho, sobem para o quartinho da empregada, fazem seus exercícios no escuro, pois a 

mãe de sua patroa não gosta que gastem energia elétrica, e ajeitam-se para dormir. 
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Na vida de Cleo não há nada de importante ou realmente relevante acontecendo de início. 

Ela é uma personagem principal quase que inesperada, posto que se estabelece como muito 

dessemelhante daquilo que seguidamente nos é apresentado em outras diversas obras. Na intenção de 

reforçar esse aspecto, a coloração escolhida para o filme é preta e branca, o que, apesar de nos 

remeter à memória, passando a impressão de ser um filme moderno que está adentrando em 

memórias passadas, também remete à questão da monotonia. 

Não obstante tudo isso, se o telespectador prestar atenção aos figurantes, verá que ao longo 

do filme temos imagens como esta: 

 

FIGURA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem retirada de cena do filme Roma (2018). 

 

Nesta cena, Cleo está buscando Paco na escola. É possível notar, ao fundo, que ela não é a 

única, pois há outras empregadas e babás buscando algumas crianças. Esse tipo de situação se repete 

outras vezes ao longo do filme, onde é possível identificar outras trabalhadoras como ela. 

Um exemplo, seria a cena em que Cleodegaria está lavando roupa e Paco surge no terraço, 

ele e seu irmão brincando com armas de plástico, quando acabam se desentendendo e o irmão vai 

embora. Paco deita-se e finge de morto, ao passo que Cleo decidi dar uma pausa no trabalho e deita-

se próximo a ele. Nesse momento, a câmera sobe e, panoramicamente, mostra e destaca o que está se 

passando nos outros terraços das casas ao lado: mais trabalhadoras domésticas realizando seus 

afazeres. Essa cena serve para demonstrar que na verdade a história de Cleo era apenas uma amostra 

da situação social enfrentada por boa parte das mulheres indígenas mexicanas que precisavam se 

submeter a realização de trabalhos domésticos como forma de sobrevivência, onde muitas vezes 
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eram maltratadas, mal remuneradas, e não possuíam a mínima dignidade. As desigualdades sociais 

demonstradas podem ser observadas por diversas perspectivas. 

 

2. Um olhar através do gênero 

 

A personagem de Sofia é realmente muito importante para o filme, visto que sua história 

acontece em paralelo. Sofia, patroa de Cleo, mãe das crianças, nos revela ao longo do filme seus 

problemas conjugais com o marido, que viaja muito e seguidamente passa a semana fora de casa. 

Enquanto a situação ainda vai se desenrolando, é possível notar tentativas de Sofia em manter o 

casamento. Nesse ponto, destaca-se algo que foi imposto às mulheres ao longo de várias gerações: a 

necessidade de manter o matrimônio, como se fosse específica e exclusivamente a mulher quem 

tivesse de manter o controle e equilíbrio dentro da relação. 

Enquanto isso, Cleodegaria está enfrentando uma consequência decorrente de seu namoro 

com Fermín, primo do namorado de sua amiga, Adela: Cleo acabara engravidando. Ela encontrou-se 

com o namorado no cinema e decidiu contar que estava esperando um filho, ao passo que este disse 

precisar ir ao banheiro e simplesmente foi embora do local, deixando-a sozinha. Apesar de não 

demonstrar muito e sempre aparentar manter a calma, Cleo obviamente encontrava-se em uma difícil 

situação: grávida de alguém que a abandonou e com medo de ser demitida por conta desse filho. 

 

FIGURA 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem retirada de cena do filme Roma (2018). 

 

Ocorre a cena em que vemos Sofia e sua mãe conversando sobre o fato de seu marido ter 

ido embora de casa e o que ela deveria falar para as crianças quando perguntassem algo em relação 
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ao pai, quando Cleo entra na sala e pede para falar com a patroa. Então, Sofia pede para que os filhos 

façam desenhos para seu pai e digam que estão com saudade, sendo este um dos exemplos de suas 

tentativas de aproximar seu marido. Depois que as crianças saem, Cleo contasobre estar grávida e 

que o pai a abandonou depois de saber da notícia. Então, Sofia é extremamente empática e a 

tranquiliza, dizendo que não a demitiria. As duas personagens se abraçam, e nesse momento é 

perceptível a forte conexão entre elas: mulheres diferentes, de etnias e classes distintas, mas que se 

encontram sozinhas, abandonadas por homens, os quais abdicaram de suas responsabilidades e lhes 

deixaram à mercê. 

 

3. Um olhar através da classe 

 

Outro aspecto que se destaca ao longo do filme é a classe social. Sofia e Cleo são 

representantes de distintas classes sociais e, apesar de estarem ligadas pela cumplicidade de 

compreender a situação uma da outra e saberem que o que é não ter realmente com quem contar em 

suas situações, a questão da classe social de ambas ainda as distancia. 

Temos então a decisão de Sofia, de levar as crianças, além de Cleodegaria e Adela, para 

passar o Ano Novo em uma fazenda de um amigo da família, onde se pode perceber, seja através das 

vestimentas ou da animação, a distinção entre os que estão se divertindo na comemoração e aqueles 

que estão trabalhando, como é o caso de Cleo e de outra babá que se encontra ao fundo da cena 

durante a festa. Cleo é então convidada pela trabalhadora doméstica de lá, a ir se juntar aos outros 

trabalhadores do local, que estavam dando uma festa no andar mais abaixo. Além de percebermos 

que o filme justamente tenta mostrar a questão da classe desses trabalhadores estar abaixo da classe 

de seus patrões, também percebemos o distanciamento constante entre eles. 

Logo depois, as personagens percebem que a floresta está pegando fogo e segue-se para a 

cena a seguir representada. 
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FIGURA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: imagem retirada de cena do filme Roma (2018). 

 

Esse é o momento em que a virada de ano já aconteceu e todos decidem sair para ajudar a 

apagar o fogo que está se alastrando pelas árvores. Todavia, percebe-se que aqueles mais bem 

vestidos e com taças na mão, seguem, talvez preocupados, mas visivelmente parados, ao passo que 

as pessoas da classe social mais baixa, estão correndo para buscar mais água para jogar ao fogo. É 

uma cena muito marcante, pois confirma ao telespectador o que vemos durante o filme, isto é, Cleo 

sempre correndo para arrumar tudo, atendendo aos pedidos de todos e mantendo a casa em ordem, 

mas dessa vez em uma situação expandida: diversos trabalhadores correndo para apagar o fogo 

enquanto os senhores apenas continuam observando. É possível também associar essa cena a uma 

análise referente aos protestos, formulando assim uma crítica severa à classe dos não trabalhadores: 

quando o país passa por crises e repressões, os corajosos estudantes e trabalhadores saem se 

manifestando em busca de mudanças para essa realidade, ao passo que a classe média e elite apenas 

observam. 

Tanto essa cena quanto diversas outras mostram um distanciamento por conta das classes 

sociais, entretanto, em contrapartida, também há uma aproximação ocorrendo ao mesmo tempo. Por 

exemplo, nessa cena em que as árvores estão queimando, ambas as classes estão juntas, apesar do 

distanciamento imposto majoritariamente pela atividade que estão exercendo naquele instante. 

Outras cenas que refletem bem essa questão, são aquelas em que Sofia trata mal ou é grossa 

com Cleodegaria: como já foi dito, apesar de terem a ligação relacionada às imposições sofridas pelo 

gênero, elas ainda assim permanecem em suas posições, a de patroa e a de empregada, e muitas 

vezes a primeira desconta suas frustrações na segunda, que nada poderia dizer. Apesar de Cleo ser 

aquela que cuida de todos, organiza o lar, ela ainda continua sendo apenas a empregada. 
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Em um enorme contraponto, apesar de ser a empregada, Cleo é também considerada parte 

da família. Há uma cena em que a família está assistindo à TV e Cleo vai recolher alguns talheres, 

então ela se senta no chão e Paco, que estava no sofá, a abraça; nesse momento, vemos a família 

unida e Cleo fazendo parte dela. Logo depois, Sofia pede para Cleo trazer um chá, mostrando o 

distanciamento presente, após essa aproximação. Portanto, há momentos em que as classes não 

necessariamente importam, e a empregada pode sim ser considerada próxima, mas a distinção delas e 

o distanciamento entre os agentes jamais deixam de acompanhar essa aproximação. 

 

4. Um olhar através da política 

 

Desde 1968, durante o governo autoritário de Gustavo Díaz Ordaz, com Luis Echeverría 

Álvarez, que depois veio a tornar-se presidente, como seu Secretário de Governo, houve uma forte 

repressão, a qual era ainda questionada pelos estudantes, que tomavam frente contra ela. Então, 

houve a intervenção do exército, que passou a revistar os recintos escolares e violar a autonomia 

universitária, seguindo um estilo de tradição autoritária dos regimes ditatoriais latino-americanos; as 

greves se generalizaram nos centros de educação universitária superior da Cidade de México e 

espalharam-se rapidamente para as universidades e escolas tecnológicas (MISKULIN, 2008). 

Ainda naquele ano houve o Massacre de Tlatelolco, onde mais de três mil pessoas foram 

presas, e dessas, inúmeras foram torturadas, levadas a julgamentos infames e condenadas a muitos 

anos de prisão. Além de estudantes, professores, escritores e trabalhadores também foram presos 

alguns que apoiavam abertamente o movimento estudantil. Todos aqueles que foram detidos no dia 2 

de outubro na Praça de Tlatelolco foram acusados de homicídio, caracterizando ainda mais a intensa 

repressão como caráter massivo e político. (MISKULIN, 2008). 

Após essa situação, a repressão teve continuidade, visto que o filme se passa depois deste 

evento. Uma cena que retrata bem esse contínuo autoritarismo imposto pelo governo é o momento 

do almoço, quando uma das crianças está contando sobre o episódio que presenciou. 
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FIGURA 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem retirada de cena do filme Roma (2018). 

 

Segundo o garoto, havia um menino na rua, atirando balões de água em carros, quando 

acabou acertando um carro do exército; o soldado desceu do carro, apontou a arma e disparou em 

direção a ele, que morreu. Nesse momento, vemos que Cleo acha uma situação terrível, mas não é 

algo de grande importância, posto que há uma tendência à aceitação da repressão, muito por não a 

enquadrar como destaque. 

Quando Cleo e a mãe de Sofia estão a caminho da loja para realizarem a compra do 

berçário, o motorista comenta que teria de parar o carro em determinado lugar, pois não poderia 

prosseguir devido à manifestação que estava ocorrendo. Nesse momento, a senhora comenta esperar 

que não batam novamente nos estudantes que estão protestando. 

 

FIGURA 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: imagem retirada do site The Cine Buzz Stop (2021). 

https://medium.com/@thecinebuzzstop
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Quando estão na loja, da janela pode-se ver o início de um confronto: um grupo paramilitar, 

chamado “Falcões”, treinado e financiado pelas altas instâncias do governo mexicano e pelos 

serviços secretos norte-americanos, entra em cena, investindo contra os manifestantes presentes e, 

assim, dando sequência à tragédia de 1968, reprimem uma manifestação estudantil em 1971, 

causando cerca de 120 mortos. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Corpus Christi 

(CARUJO, 2018). 

O filme retrata o conflito e passa a tristeza e gravidade da situação para o telespectador 

durante essa cena, mesmo tendo como foco o segmento daquilo que se passa com Cleo. Portanto, 

apesar de questões políticas não estarem retratadas como principais, é sim dada grande importância a 

elas ao longo da obra cinematográfica. 

 

Considerações finais 

 

Ante ao exposto, pode-se concluir que o filme Roma, que mostra a realidade vivida pelo 

povo mexicano durante 1971, levanta muitas questões relacionadas aos direitos, ou a ausência de 

direitos por parte de alguns grupos minoritários naquela sociedade. Ao observarmos o filme através 

de olhares próprios com recorte de classe, gênero, etnia, entre outros, fica nítido como o diretor 

tentou retratar as diferenças sociais que afetavam diretamente cada um dos grupos ali expostos. 

Apesar dos avanços sociais ocorridos por todo o mundo ocidental ao passar dos anos, sabemos que 

questões estruturais como as relações de dominação que separam em dois grupos, os dominantes e 

dominados ou oprimidos e opressores, seguem coexistindo em sociedades que atualmente pregam 

uma igualdade jurídica disposta em critérios muitas vezes até mesmo constitucionais (BOURDIEU, 

1998). 

Apesar de o México, assim como os demais países latino-americanos, terem avançado a 

largos passos nas questões referentes à igualdade de gênero, étnica e classe social, sabemos que 

ainda existe um longo caminho a percorrer para que essa igualdade formal venha a se tornar uma 

igualdade real. Conhecer as raízes históricas das desigualdades sociais que afligem os países 

americanos mostra-se essencial para compreendermos o que precisa ser alterado em nossa sociedade 

para que um dia possamos atingir a tão almejada igualdade. 
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CAPÍTULO 8  

DIREITO À MEMÓRIA, PSICANÁLISE E RESISTÊNCIA NO FILME BRASILEIRO 

BACURAU 

 

FELIPE DE ARAUJO CHERSONI 1 

GIOVANNA BOTINI ZORTEA 2 

 

Resumo: Este artigo propõe uma análise do filme Bacurau a partir de uma interlocução entre o 

Direito e a Psicanálise. São analisados alguns aspectos do filme, articulando-os com o referencial 

teórico, tais como direito à memória, narrativas e lugar; traumas sociais; humanismo radical de 

Frantz Fanon; dominação de classe e resistência. Adota-se uma metodologia de investigação 

bibliográfica e descritiva, de abordagem interdisciplinar, apostando na interlocução de saberes. 

Dentre os resultados, destaca-se que Bacurau representa um povo que valoriza sua história e 

narrativas, impedindo assim a instalação de traumas sociais, pois estes se instalam através do 

silencio, do não-dito. Além disso, os moradores de Bacurau resistem contra a dominação de classe, o 

imperialismo econômico e cultural, e representam uma sociedade sem diferenciação de classe, 

articulando-se assim com os pressupostos do humanismo radical. 

Palavras-chave: Cinema nacional; Narrativas; Dominação de classe; Humanismo radical; Frantz 

Fanon.  

 

Abstract: This article proposes an analysis of the film Bacurau based on an interlocution between 

Law and Psychoanalysis. Some aspects of the film are analyzed, articulating them with the 

theoretical background, such as the right to memory, narratives and place; social traumas; Frantz 

Fanon's radical humanism; class domination and resistance. Among the results, it is noteworthy that 

Bacurau represents a people who value their history and narratives, thus preventing the installation of 

social traumas, as these install themselves through the silence, the unsaid. Besides, the residents of 

Bacurau resist the class domination, economic and cultural imperialism, and represent a society 

without class differentiation, thus articulating themselves with the assumptions of radical humanism. 

Keywords: Nacional cinema; Narratives; Class domination; Radical humanism; Frantz Fanon. 
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Introdução 

 

“A arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para 

moldá-lo.” (Vladimir Maiakóvski) 

 

O filme Bacurau, produção do cinema brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho e 

Juliano Dornelles, se propõe a retratar problemas sociais que atingem o Brasil, pelo viés da 

resistência por parte do oprimido. Embora seja considerado por alguns como um filme violento em 

demasia, seu enredo apresenta uma realidade que pode ser pensada como utópica, na qual os 

moradores de uma cidade emergida na pobreza sabem que precisam lutar diante da repressão. Lutam, 

para continuar existindo, e sabem que só eles podem fazer isso. O filme simboliza, assim, uma 

tomada de consciência de pessoas socialmente oprimidas, e que encontram suas armas justamente 

em lugares que não poderiam ser mais representativos, quais sejam, o museu e a escola. 

A omissão estatal e desprezo pelas áreas mais pobres é retratada na figura do prefeito de 

Bacurau, um típico populista de classe média alta que negocia o território da cidade para um grupo 

de estrangeiros que têm como passatempo operar um massacre na região, retirando a vida de pessoas 

residentes ali, onde cada vida perdida significa um ponto para o jogador responsável pela morte. Um 

verdadeiro desprezo pela vida se torna evidente, onde os locais são tratados como não humanos, 

fazendo referências, inclusive, ao genocídio de povos indígenas e africanos escravizados operado no 

Brasil (BASTOS; GONÇALVES, 2020, p. 247). 

Os moradores de Bacurau também sofrem com falta de acesso à água, bem comum 

essencial para manutenção da vida. Como bem salienta Quarantelli (2005 apud VARGAS, 2016, p. 

537), os desastres, antes de serem fenômenos naturais, são de natureza política e, portanto, revelam a 

face mortífera da desigualdade e vulnerabilidade social. 

Tendo visto isso, esse texto se propõe fazer uma análise do filme, destacando subsídios 

apresentados no mesmo que norteiam uma compreensão dos problemas sociais que afetam a 

realidade brasileira, e articulando-os com o referencial teórico do Direito e da Psicanálise. 

Além de propor um diálogo entre a produção artística e científica, esta pesquisa apresenta 

em seu referencial teórico uma abordagem interdisciplinar, apostando na interlocução de saberes. 

Sendo assim, a análise do filme intercalada com a teoria se pautará nos seguintes aspectos: direito à 

memória como instrumento de não transmissão de traumas sociais; problematização da divisão de 

classe no viés do humanismo radical de Frantz Fanon; e resistência contra dominação de classes. 
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Trata-se, pois, de uma pesquisa de abordagem metodológica qualitativa, pois se propõe a 

refletir sobre dados não quantificáveis; de natureza básica, pois não prevê aplicações práticas; quanto 

aos objetivos se define como pesquisa descritiva, pois almeja descrever determinada realidade; e em 

relação aos procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica, pois se reporta a um levantamento de 

referenciais teóricos para análise de um fenômeno (GERHARDT & SILVEIRA, 2009). 

A importância de tais articulações se dá pela promoção de uma reflexão ampliada a respeito 

de temas que circundam o cenário político e social do Brasil, desde o período colonial. A análise aqui 

proposta não pretende apontar a solução para os problemas do país, mas apostar nos ganhos que 

podem ser produzidos quando se une arte e ciência. Entende-se que o ato de questionar a realidade 

em que se está inserido é crucial para propor reflexões e um direcionamento possível no 

enfrentamento de tais questões, e as artes fazem isso com maestria. 

Quando uma problemática que se apresenta no campo social, produz um mal-estar que, por 

sua vez, desencadeia um trabalho de pensamento e criação, seja no âmbito do trabalho, no meio 

acadêmico/científico, ou na ceara das artes em geral. Neste processo, a criação aparece como um 

meio de produzir sentido às nossas experiências. A especificidade das artes, entretanto, “é a invenção 

de possibilidades outras, que se materializam na própria produção artística e que a conferem um 

dado poder de contágio e de transformação” (DE SÁ, BRAGA & RIBEIRO, 2020, p. 1-2). 

O campo das artes é, pois, um espaço para indagação do tempo presente, que abre espaço 

para uma reorganização simbólica, possibilitando abertura de novos caminhos. Neste sentido, a arte 

se insere no campo da resistência militante, operando em favor de uma política identitária, e abrindo 

vias de um deslocamento possível frente à opressão (DE SÁ, BRAGA & RIBEIRO, 2020, p. 2). 

 

Traumas sociais e direito à memória 

 

Em linhas introdutórias o Direito de identidade coletiva é um fator extremamente relevante 

para a construção e manutenção da cultura, dos usos e dos costumes, estes que são inclusive, 

patamares que mantém e formam o Direito, de modo que a Constituição Federal assevera que:  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira […] (BRASIL, 1988). 

 

Da ótica jurídica, a memória coletiva é algo que se integra aos usos e costumes de uma 

coletividade, e assim, integram-se de modo a constituir um patrimônio de um determinado povo, 
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sendo tutelados juridicamente por diversos mecanismos, dentre eles os famosos tombamentos de 

edificações a patrimônios culturais, artificiais, entre outros. E sendo assim o direito não se furta, ou 

ao menos não deveria se furtar, de constituir a produção e emancipação do povo através da sua 

cultura e da sua memória, para que assim, preserve-se a história (ALTMAYER, 2017, p. 3). 

A memória é um bem público, e assim, é tutelado pelo Estado, e isso torna o Direito à 

memória, a base de um processo de construção do próprio Direito. Sem memória não há que se dizer 

em Direito, pois este foi construído a partir da história de um povo, com a detenção de suas ideias e 

ideais que se desenvolveram a dogmática jurídica e, portanto, sua crítica é fundamental para que esse 

dogma esteja o mais próximo da realidade (SANTANA; RODRIGUES, 2015 p. 19-20). 

Todavia, parece que a memória está em decadência no cenário contemporâneo. O filósofo 

modernista Walter Banjamin (1892-1940) enaltece que a capacidade de intercambiar experiências 

tem se esvarrido desde a ascensão capitalista, de modo que a súplica para narrar histórias, atitude tão 

sutil ao gênero humano, chega a, amiúde, causar embaraços (BENJAMIN, 2012, p. 213). 

Referindo-se às guerras mundiais, Benjamin (2012, p. 214) explicita que, ao invés de 

retornarem às suas casas com um acúmulo de histórias para contar, os combatentes voltaram mudos 

dos campos de batalha, isto é, empobrecidos na capacidade de transmitir experiências. O “frágil e 

minúsculo corpo humano”, como alude o autor, submetido à insensatez das guerras, não pôde ser um 

corpo que abriga e transmite experiências. Eram apenas corpos, feridos e mutilados na sua existência 

concreta, e também na capacidade simbolizante de narrar suas histórias. 

Num viés psicanalítico, entende-se que a instalação de um trauma se dá quando o psiquismo 

não pode atribuir sentido à uma experiência que é vivenciada de maneira avassaladora. Neste 

sentido, o trauma em psicanálise, é entendido como uma irrupção do Real, que não tem chances de 

ser intercalado com o Simbólico. Sendo assim, é na transmissão falada, por meio das narrativas 

compartilhadas que se torna possível atribuir sentido às experiências traumatizantes. É apenas 

falando sobre o indizível que se pode assimilar a experiência (KEHL, 2015, p. 160). 

Contudo, o trauma não é um fenômeno restrito à individualidade, pois há traumas que são 

sociais. Nesta perspectiva, quando uma comunidade não simboliza suas experiências trágicas, está 

sujeita a o que Christian Dunker (2019) aponta como transmissão silenciosa do trauma, sendo esta 

uma consequência negativa do trauma que, pela falta de representação simbólica no cenário social, 

acaba se eternizando por meio de repetição silenciosa. 

Na história do Brasil, contudo, observa-se um desprezo pela memória aliado a uma negação 

da própria história, de modo que os traumas são silenciados e pouco representados no meio social e 
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cultural. As faces do genocídio se repetem no país desde o colonialismo, e se atualizam na 

escravidão, na ditadura militar, e na atual violência estatal escancarada nas ruas. 

Neste viés, os fantasmas do passado parecem ressurgir em diferentes momentos, trazendo à 

tona a devastação e a barbárie, além da grande expansão do capitalismo moldando nossa 

subjetividade e patrocinando genocídios. Constata-se, portanto, que a função da história seria essa, 

deixar um aviso, no qual apontam que a resistência é uma saída, e que não podemos esquecer-nos 

deste passado de resistência, para que os monstros do autoritarismo não ressurjam (SCWARCZ, 

2019, p. 229). 

Maurice Halbwachs (1990 apud NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2019, p. 5) enuncia que as 

memórias só se constituem pelo viés das trocas, e é, portanto, no coletivo que elas se enraízam. A 

partir da noção de comunidade afetiva, o autor propõe que as memórias se consolidam a partir de 

traços mnêmicos individuais aliados aos dados que se encontram na transmissão coletiva e, portanto, 

é sumariamente no plano do social que as memórias podem resistir à passagem do tempo. 

Jacques Le Goff (1990 apud NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2019, p. 6) sinaliza que a 

memória estabelece uma relação dinâmica com o presente e o futuro, e se caracteriza como uma 

reapresentação de impressões e experiências passadas no momento presente. Neste sentido, ele 

adverte que a transmissão da memória é um objeto de interesse na qual classes e grupos sociais, 

dominantes e dominados, almejam conquistar, evidenciando assim, o caráter manipulável da 

memória. Assim, a memória está simbolicamente amalgamada à luta de grupos pela sobrevivência e 

constitui fator primordial na constituição da identidade, tanto individual como cultural. 

Em uma sociedade marcada pela violência estatal e pela hiperindustrialização capitalista 

que induz os indivíduos a produzir e consumir inadvertidamente, expõe-se, pois, o interesse em 

distorcer e silenciar memórias, simbolizado, no cenário brasileiro, pelo desinvestimento em políticas 

públicas voltadas para a cultura, e o descaso para com as bibliotecas e museus nacionais. 

Na contramão desta lógica mecanizada, para a qual a experiência narrativa é 

demasiadamente subestimada, a população de Bacurau se orgulha e enaltece a narração de suas 

histórias, haja vista o ímpeto com que convidam os estrangeiros a visitarem o museu da cidade. 

Os moradores de Bacurau também valorizam a memória por meio dos rituais, que é 

magistralmente expresso no início do filme com o funeral de uma mulher idosa, a qual toda a 

comunidade exprime evidente respeito e admiração. No funeral, é possível observar uma série de 

ritos que remetem às tradições próprias da cidade, e aludem à subjetivação destes sujeitos conectados 

por um laço simbólico e social e que mantém vivos os usos e costumes, não somente na memória e 

subjetividade, como também, na forma de se relacionarem uns com os outros. 
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O artista Marcelo D2, em parceria com Gilberto Gil, na música titulada Resistência 

Cultural, retrata muito bem a força gerada pela valorização histórica e cultural de um povo, de modo 

que os moradores de Bacurau podem ser considerados genuínos resistentes culturais: 

Eu olho pro futuro sem esquecer o passado; Quem se rebaixa assim mesmo, quer ser 
é elevado; Nos querem de humildes para sermos humilhados [...] Eu luto e não me 

rendo; caio e não me vendo; não recuo nem em pensamento; eu sigo um movimento 

que pra mim é natural, de resistência cultural (D2, 2018). 

 

Classe e humanismo radical em Bacurau 

 

Em diversos teóricos a questão da classe é um elemento crucial para que mudanças sejam 

possíveis. Na teoria do psiquiatra e militante político Frantz Fanon (1925-1961), este é um liame 

intrínseco para uma revolução estruturada, tendo em vista que para superar o racismo, também deve-

se superar as classes que dividem o ser humano. 

Neste sentido, o humanismo radical sugerido por Fanon (apud FAUSTINO, 2018, p. 15) 

consiste em uma união sem qualquer divisão para derrotar um inimigo externo, qual seja, o 

colonialismo. A derrota do colonialismo, bem como, do racismo consiste em união e fim das classes 

ou castas. Neste empreendimento, a teoria de Fanon é marcada por uma existência dinâmica e dupla, 

e altamente crítica, para o qual a luta anticolonial é uma luta que passa pela resistência, política de 

rebelião. 

Fazendo um paralelo com Bacurau, esta união do povo se evidencia no filme por meio da 

não divisão de classe entre os moradores, que se tornam um corpo unificado lutando contra o 

inimigo, que representa o colonialismo dos estrangeiros que tentam empreender um massacre na 

cidade. 

Em Peles Negras, Mascaras Brancas, observa-se que Fanon (2008, p. 26) defende uma 

liberdade humana, trazendo questionamentos no sentido de que não exista piedade aos antigos 

governos, pois “o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio 

ao branco”. 

No filme, a ilusória diferença entre classes é retratada com maestria. A função designada ao 

casal sulista era de instalar um bloqueador de sinal de internet para que o vilarejo ficasse totalmente 

incomunicável, e para além disso, a cidade já estava em processo de ser “retirada do mapa”, 

ambiente perfeito para a devastação dos mesmos. Com uma pitada de humor sátiro, os diretores 

revelam, pois, o não reconhecimento do casal de suas raízes brasileiras e, portanto, raízes 

compartilhadas com o povo nordestino. 
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Ao chegar em um bar, a sulista pergunta: “quem nasce em Bacurau é o quê?”. Em uma 

resposta rápida e eficiente, um menino que observava de forma atenta a conversa responde: “quem 

nasce em Bacurau é gente ” (grifo nosso). 

Contrapondo essa icônica cena com o desenrolar da trama, observa-se que quem nasce ali, 

sim, é gente. Não existe divisão entre o “bandido” e o “mocinho”, pois quando o se trata de defender 

a cidade todos são iguais, um só corpo, todos são gente, tanto que a figura central da resistência e 

organização do vilarejo é Lunga. Esse que a princípio faz parte de uma organização criminosa e teria 

sido rejeitado na cidade por sua vida controvérsia, volta com “status” de herói e em nenhum 

momento da trama são questionadas suas atitudes controvérsias, tampouco seu caráter, pois ali ele 

era tão somente gente. Era mais um, ostentando o mesmo patamar que a médica, o professor, a 

prostituta, dentre outros, haja vista que o objetivo maior era defender os interesses do povo de 

Bacurau. 

E aqui vale um adendo no que diz respeito à condição da violência do filme, pois, essa 

violência não é gratuita é uma violência política, unida e organizada. A estética social e uma postura 

política de intervenção na realidade, a violência neste sentido se contrapõe ao domínio colonial, 

como um bom exemplo de luta pela independência, e assim sendo, não se deve resumir apenas a 

violência sem contrapor ao ambiente político em volta da trama (SILVA; JUNIOR, 2017, p. 2). 

Sendo assim, se faz compreender esse contexto de violência, em verdade, com organização 

política, e o simbolismo em torno do filme deixa isso bastante evidenciado: uma igreja sem padre; 

um museu extremamente conservado; um professor bastante inteligente com um acervo enorme em 

sua biblioteca e um cabaré, que não é tabu pra ninguém da cidade. Veja-se, esta é uma visão bastante 

clara de um povo organizado em um corpo só, que se organiza sem a ajuda do Estado, e que usa da 

violência com legitimidade para defender esse corpo que está sob ataque (RON, 2020, p. 2). 

Fazendo mais um elo do filme com os dizeres de Fanon, observa-se que a comunidade se 

recusa a enxergar os colonizadores, estes que, com um desprezo à vida, ousam a não reconhecer 

territórios e pessoas à sua frente, e quando o oposto deixa de enxergar estes aspectos basilares do 

humanismo, apenas uma resposta radical e à altura são aptas a cessar o terrorismo externo. E neste 

sentido, os colonizadores renegam o processo histórico de um local, assim como, seus usos e 

costumes, e diferente do que se pregam, os estrangeiros (ou colonizadores) não trazem progresso, e 

sim a barbárie, miséria e morte (FANON, 1968, p. 13). 
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Resistência e dominação de classe 

 

A devastadora desunião de classes que assolaram os países latinos americanos e fizeram 

com que o capital financeiro moldasse nossa subjetividade é uma das questões mais abordadas e, 

porque não, mais difíceis de problematizar em contexto de supremacia financeira. Ela assola diversas 

temáticas sociais, tanto com a questão do imperialismo dos países mais ricos do mundo, encabeçados 

pelos Estados Unidos. Qual seja, depende-se de tal capital para se mantiver em produtividade, 

porém, o que se vê é uma exploração econômica e da mão de obra de países estrangeiros frente aos 

países que ostentam o capitalismo periférico (MARINI, 2013, p. 46). 

O Estado burguês busca por meio de todo o discurso capitalista, não só o acúmulo de 

riquezas, como também, a desunião de classe, o que faz com que as pessoas, quando disputam entre 

si, não consigam se unir para brigar por melhores oportunidades para o coletivo ao seu redor. Neste 

sentido, a missão civilizatória proposta pela burguesia é através da barbárie, pois, o avanço desta 

civilização está intimamente ligado à devastação do desenvolvimento social e humano, muito 

comumente utilizando dos artefatos econômicos para tanto (NETTO, 2012, p. 217). 

Para Marx, a dominação de classe passa por diversos meios, sendo o principal deles o 

trabalho, por meio da segregação dentro da própria classe trabalhadora, como por exemplo, a divisão 

manufatureira do trabalho, bem como a divisão destes, em agrupamentos, que gera uma articulação 

qualitativa e a proporcionalidade quantitativa dos processos sociais, e sendo assim, uma 

determinação organizada de trabalhadores gera uma nova força produtiva social, como uma forma 

especificadamente capitalista de processar os modos de produção. Criando então uma expansão na 

produtividade do trabalho em todos os meios, acaba-se produzindo novos meios de dominação e 

como consequência uma exploração civilizada e refinada da mão de obra trabalhadora (MARX, 

1867, p. 301). 

Concomitantemente vemos o imperialismo alcançar a questão das terras em especial no 

Brasil, muitas vezes não tão explicitas, empunhando armas e trazendo tropas, mas, com a 

necessidade de outros países consumirem o que se produz no agronegócio nacional. Observa-se, um 

investimento neste campo vindo dos países do centro do mundo, o que se faz caracterizar por uma 

dominação capitalista nos recursos naturais e de trabalho (AZEVEDO, 2019, p. 25). 

A dominação de terras para expropriação de recursos naturais dentre outros é algo 

comumente debatido no campo das ciências naturais. O avanço do capital financeiro em países 

periféricos é a grande questão a se lidar nos dias atuais, a dominação de terras em forma de 
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financiamento rural dentre outros, demonstram que os países dominantes estão mais próximos do 

Brasil do que muitos acreditam (FOSTER, J.B & CLARK, B, 2004, p. 226). 

Em Bacurau, a questão da dominação fica bastante evidente, através da barbárie no pequeno 

vilarejo, que passa por tempos sombrios. Uma cidade na qual presumidamente não detinha forças 

para suportar uma ameaça externa e que durante o desenrolar da trama se mostrou extremamente 

resistente, através de sua união, assim como, valorizando seu povo e suas raízes. Esta produção 

cinematográfica que faz parte de uma trilogia de resistência e de valorização das raízes brasileiras, 

foi tratado por muitos como um filme visionário. Por meio de muitas metáforas e uma visão ímpar 

do Brasil, os diretores demonstram que é possível, não só resistir, mas também ressurgir. 

O território de pertencimento de um povo produz uma significação identitária, que se traduz 

em vinculações intrapessoais, do sujeito com sua história, raízes e cultura, bem como promove laços 

sociais sustentados pela circulação do afeto entre pessoas que habitam a mesma terra e, portanto, 

compartilham, em partes, de uma mesma história (VARGAS, 2016). 

No filme, o território de Bacurau é submetido à lógica capitalista que perpassa valores 

éticos e, portanto, transformado em mercadoria pelo prefeito, que o negocia com norte-americanos 

obstinados em gerir um massacre da população com a roupagem de um jogo de vídeo game. A venda 

de terras e oferta da população, quase como num sacrifício de culto ao capital, aparece como uma 

analogia da exploração do Brasil colônia, aliada ao assassinato dos indígenas que aqui habitavam. 

Todavia, a atual vulnerabilidade de terras socialmente marginalizadas coloca em dúvida se esta 

lógica perversa está realmente superada. Neste sentido, o filme Bacurau é aguçado em representar 

esta problemática não em um tempo passado, mas, justamente em um “futuro próximo”, ou seja, sem 

delimitação de um início, e tampouco de um fim. 

E novamente, Marcelo D2 é perspicaz: “Eu busco nos mais velhos dos terreiros e tambores; 

E assim fico mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo do dinheiro, não se tem mais 

valores. Nos separam por classes, cores, escravos e senhores” (D2, 2018). 

Evidentemente que a união das pessoas da cidade de Bacurau foi crucial para enfrentar o 

inimigo que veio de fora, explicitando assim o humanismo radical, qual seja, ali, todos são humanos, 

a sexualidade, as diferenças de escolhas na vida, as posições acerca da organização estrutural do 

lugar, padeceram quando perceberam que algo estranho pairava no ar (BASTOS; GONÇALVES, 

2020, p. 247). 
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Considerações Finais 

 

Um ponto que chama muita atenção no filme Bacurau e que não passou despercebido pelos 

olhares de críticos cinematográficos é o fato de que o filme não tem um personagem principal. É 

como se os moradores do vilarejo se unissem e formassem um único corpo simbólico, que luta com 

todas suas forças contra um inimigo que impõe morte e sofrimento aos mesmos. Contudo, o povo de 

Bacurau conhece sua força, pois valoriza seu passado, suas histórias e tradições. É um povo que vai 

na contramão da contemporaneidade de hipervalorizar o instante presente e o futuro, e assim 

caracterizar o passado como algo velho, obsoleto e descartável. Bacurau mantém viva suas memórias 

por meio da transmissão de narrativas, seja na escola ou no museu, locais que tomam aspecto central 

na trama, e assim nos ensinam sobre o valor da cultura, que só existe no entrelaçamento humano, 

pois sujeitos emergidos na lógica individualista não produzem laços, tampouco cultura. 

O laço social em Bacurau é instituído através do trabalho de luto, perante a morte uma 

anciã, e de luta contra as atrocidades dos assassinos estrangeiros. São estes os significantes que unem 

o povo, e o fazem buscar no museu e na escola as forças que permeiam sua (re)existência. 

Bacurau nos ensina sobre a importância de manter vivas as tradições e memórias, como ato 

de resistência ao imperialismo de países dominantes que insistem em ditar nossa subjetividade, 

existência, economia e maneiras de se organizar socialmente. Além disso, observa-se que o filme 

expressa os pressupostos do humanismo radical proposto por Frantz Fanon, para o qual, é necessário 

superar a sociedade de classes para que efetivamente se enfrente o colonialismo e suas mazelas. 

O filme nos incita a lançar um novo olhar para nós mesmos, e na forma como constituímos 

os laços sociais. A arte, como mecanismo de emancipação dos sujeitos, atormenta regimes 

totalitários, visto que o fascismo não suporta pensamento crítico, pois exige incontestável 

obediência. Neste viés, vislumbra-se que a arte nos ajuda a ver e ouvir melhor. Ainda que muitas 

pessoas queiram negá-la, a arte existe, e nos faz existir. 
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CAPÍTULO 9  

“SE FOR, VÁ EM PAZ! AMANHÃ EU VOU”: DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DOS 

POBRES EM BACURAU 

 

VEYZON CAMPOS MUNIZ 1 

 

Resumo: O presente artigo objetiva analisar o filme Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e 

Juliano Dornelles, assim como a pobreza, como um fenômeno complexo e com foco nas pessoas, o 

seu impacto na afirmação do direito humano ao desenvolvimento, entendido como paradigma 

jurídico de efetividade do desenvolvimento sustentável, e a necessidade de seu enfrentamento para a 

constituição de ambientes includentes, sustentáveis e sustentados, especialmente no Sul global. 

Valendo-se de revisão bibliográfica e do método dialético, faz-se intersecções entre a narrativa 

cinematográfica e as realidades sociais brasileira e latino-americana. Por conseguinte, constata-se a 

relevância do filme, sobremaneira pela reflexão e crítica que proporciona.  

Palavras-chaves: Direito; Cinema Latino-Americano; Desenvolvimento; Sustentabilidade; Pobreza. 

 

Abstract: This article aims to analyze the film Bacurau (2019), by Kleber Mendonça Filho and 

Juliano Dornelles, as well as poverty, as a complex phenomenon and focusing on people, its impact 

on the affirmation of the human right to development, understood as a legal paradigm of 

effectiveness of the sustainable development, and the need to face it in order to create inclusive, 

sustainable and sustained environments, especially in the global South. Using bibliographic review 

and the dialectical method, bridges and intersections are made between the cinematographic 

narrative and the Brazilian and Latin American social realities. Therefore, the relevance of the film is 

evidenced, especially for the reflection and criticism it provides.  

Keywords: Law; Latin American Cinema; Development; Sustainability; Poverty. 

 

“Não admire o pássaro que voa antes que você perceba a dor do bater de suas 

asas.” (Provérbio africano) 
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Considerações iniciais 

 

GALEANO (1993, p. 150) muito bem pondera: 

Os sonhos e os pesadelos são feitos da mesma matéria, mas este pesadelo se diz o 
único possível. O modelo de desenvolvimento que despreza a vida e adora as coisas. 

Promessa dos políticos, razão dos tecnocratas, fantasia dos desamparados. O terceiro 

mundo se transformará em primeiro e será rico e culto e feliz desde que se porte 
bem e faça o que mandarem, sem chiar ou criar caso. Um destino de prosperidade 

recompensará as boas maneiras dos mortos de fome no capítulo final da telenovela 

da história. Podemos ser como eles, anuncia o gigantesco anúncio luminoso no 

caminho do desenvolvimento dos subdesenvolvidos e da modernização dos 
atrasados. 

 

Mas queremos ser como eles? Tomando a reflexão crítica do pensador uruguaio, revela-se 

que um modelo de desenvolvimento para a América Latina planejado e executado a partir de 

diretrizes dos Estados desenvolvidos (do Norte e das corporações originadas neles) corresponde a 

uma afirmação meramente retórica de uma lógica sustentável – boa para eles, insustentável para nós. 

Afinal, não há verdadeiro desenvolvimento quando se despreza vidas de pessoas em prol da 

concretização de interesses de mercado – e este é o verdadeiro pesadelo latino-americano. 

Em uma bravíssima linha do tempo da história brasileira recente, pode-se identificar alguns 

eventos-chave nos últimos cinco anos que sensivelmente demonstram o esfarelar de sonhos 

brasileiros de desenvolvimento e prosperidade: em 2015, uma instabilidade econômica; em 2016, um 

golpe parlamentar; em 2017, medidas de austeridade neoliberais; em 2018, um processo eleitoral 

polarizado e violento; em 2019, a ascensão ao governo federal de um grupo político de extrema 

direita notadamente irresponsável. 

Quando a realidade se impõe em prejuízo aos direitos das pessoas, não raro, a Arte surge, de 

modo catártico, para trazer à baila crítica social e oxigenação à saúde mental, sendo combustível 

necessário para a luta por direitos humanos. E esta é, justamente, a sensação que, em agosto de 2019, 

Bacurau proporcionou àqueles brasileiros irresignados com os reflexos em suas vidas do cenário 

sócio-político-econômico crítico do país, que foram às salas de cinema. 

Entretanto, o que certamente nenhum brasileiro poderia imaginar é que no ano seguinte o 

“pior” estaria por vir. Ao ouvir Gal Costa cantar Não identificado na abertura do filme de Kleber 

Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em plano do espaço sideral, focalizado na Terra, não se 

pensaria que 2020 seria marcado pela disseminação global de um vírus letal. O novo coronavírus 

colocou em xeque objetivos sustentáveis e como lançou a risco de morte pessoas em todo o mundo, 
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sobretudo aquelas estruturalmente condicionadas a vulnerabilidades – como é o caso da maioria do 

povo brasileiro. 

Com efeito, o capitalismo global e as lógicas ocidentais vêm demonstrando desde então 

uma grande incapacidade de lidar com a pandemia (cf. DAVIS, 2020, p. 16). Um grande número de 

pessoas negras e pobres tem visto seu acesso à saúde e à renda, qualidade de vida, capacidade 

laboral, e garantia de segurança pública serem diária e gradativamente minados. As Administrações 

Públicas brasileiras, em toda sua complexidade burocrática, convivem friamente com números 

dignos de um filme de terror: em março de 2021, tem-se mais de 40.000.000 de desempregados e 

desalentados, 10.000.000 de contaminados pelo vírus e 255.000 mortos. 

Ciente de que essa trágica realidade não é enfrentada do mesmo modo por pobres e por 

ricos, a produção cinematográfica pré-pandêmica parece que veio escancarar os abismos sociais, em 

uma espécie de gênero cinematográfico marginalmente identificado como #fucktheriches. Nós 

(Jordan Peele, março de 2019), Coringa (Todd Phillips, agosto de 2019), Os Miseráveis (Ladj Ly, 

novembro de 2019) e Parasita (Bong Joon-ho, novembro de 2019) se irmanam espiritualmente a 

Bacurau, com suas peculiaridades narrativas e características ambientais próprias, nas denúncias de 

modelos de desenvolvimento que, por essência, não representam qualquer desenvolvimento para 

pessoas pobres. 

Por conseguinte, o faroeste, que se passa no “sertão de Pernambuco em um futuro 

próximo”, revela um Brasil que “é contraditório, lindo de um ângulo e muito feio de outro. É um país 

que não tem observado as próprias regras, não tem respeitado sua Constituição”, nas precisas 

palavras de seu diretor Kleber Mendonça Filho (MOLICA; MOTTA, 2019). Tais traços fílmicos 

proporcionam uma experiência muito rica ao espectador na apreensão da realidade brasileira, latino-

americana e, em certa medida universal, de pessoas que vivem e sobrevivem frente a pobreza – 

oportunizando estudo e meditação sobre ela, em toda sua complexidade e repercussão no direito 

humano ao desenvolvimento. 

 

Direito ao desenvolvimento dos pobres e objetivos sustentáveis em face da pobreza 

 

O direito ao desenvolvimento, declarado pela Organização das Nações Unidas como direito 

humano, não se destina “só aos Estados e aos povos, mas também a determinadas coletividades” (cf. 

ANJOS FILHOS, 2013, p. 256). Através do desenho normativo pactuado pela comunidade 

internacional, estabelece-se que a adoção de medidas voltadas à eliminação ou redução de 

desigualdades estruturais deve ser reconhecida para que efetivamente se atenda uma garantia a ele 
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inerente de promoção de bem-estar de maneira ampla e irrestrita de modo a especificamente 

transformar positivamente a existência de grupos vulnerabilizados, nos quais, inequivocamente, se 

incluem os pobres. A afirmação jurídica de que todas as pessoas de um ambiente devem estar 

habilitadas a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para com ele 

contribuir e dele desfrutar é de extrema importância, especialmente por ensejar uma ampla 

consciência de que a tarefa de sua concretização deve ser compartilhada pela integralidade da 

sociedade. 

Entretanto, inegavelmente, observa-se que, em diversos contextos localizados, sobretudo ao 

Sul do Norte economicamente desenvolvido, o poder público, as elites políticas e a opinião pública 

majoritária se mostram pouco comprometidos ou ameaçados pelo reconhecimento de direitos 

coletivos e difusos aos pobres – o que, de fato, ocorre no Brasil e é mostrado explicitamente em 

Bacurau –, tanto pela eventual crítica ideológica, quanto pelo receio da perda de privilégios oriundos 

de sistemas e hierarquias socioeconômicas racializadas.2 

Em face a tal cenário, a cooperação (e eventual responsabilização) internacional ganha 

protagonismo no debate público sobre a efetividade do desenvolvimento, não mais como um modelo 

economicista, mas sim como um direito humano. Se hoje há retóricas falaciosas internas que 

irresponsavelmente apresentam um trade-off entre economia e vidas humanas,3 quando da Cúpula 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, adotaram-se Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS como forma de planejamento estratégico na orientação das políticas estatais no 

âmbito de uma agenda global de internalização e garantia do direito humano ao desenvolvimento 

sustentável. A sistemática convencional da organização internacional, estabeleceu, dentre outras, as 

seguintes metas: erradicação da pobreza (ODS-01), promoção de saúde e bem-estar (ODS-03), e 

redução de desigualdades (ODS-10). 

Oportunamente, o ODS-01 vem pontuar que a complexidade de um fenômeno como a 

pobreza não pode justificar o sua ignorância e omissões ao seu enfrentamento. Segundo NARAYAN 

(2010, p. 04-5): 

A pobreza é multidimensional: o fenômeno não se refere apenas ao bem-estar 

econômico, mas também a questões sociais, de dignidade, liberdades, democracia, 

igualdade, autonomia e empoderamento. Centrar a compreensão da pobreza de 

                                                
2 No Brasil, ao se analisar a exclusão social, percebe-se que as inequidades presentes remontam ao modelo racialmente 

segregacionista que “consolidou e assegurou privilégios de uma classe dominante de matiz europeia branca em 

detrimento da população negra e indígena” (cf. GIACOIA; SILVA, 2013, p. 05). 
3 Falácias genocidas possuem raízes históricas, uma vez que: “A economia colonial latino-americana valeu-se da maior 

concentração de força de trabalho até então conhecida, para tornar possível a maior concentração de riqueza com que 
jamais contou qualquer civilização na história mundial. Aquela violenta maré de cobiça, horror e bravura não se abateu 

sobre essas comarcas senão ao preço do genocídio nativo” (GALEANO, 2010, p. 41). 
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modo ortodoxo, coloca as pessoas que vivem abaixo de um certo limiar de renda 

como pobres, ignorando outras condições específicas relevantes como p.ex. aspectos 
espaciais ou temporais. 

 

A ordinária realidade de carências materiais deveria impulsionar a meta acessória de que se 

deve garantir o acesso a direitos iguais a recursos econômicos e a serviços básicos a todos os 

cidadãos. Bacurau, nesse aspecto, é explícito ao revelar, a partir do cotidiano de sua comunidade, as 

dimensões da pobreza que atingem as economias familiares locais, bem como a negligência estatal 

frente a elas. 

NARAYAN (2010, p. 04-5) ainda aduz que “a pobreza tem dimensões psicológicas 

importantes, tais como a impotência, a falta de voz, a dependência, a vergonha e a humilhação”. O 

que, nitidamente, se conecta ao ODS-03, pelo qual se pretende assegurar uma vida saudável e bem-

estar para todos, destacando-se, inclusive, a garantia de saúde mental. “A gente tá sob o efeito de um 

poderoso psicotrópico, e você vai morrer”, brada o professor Plínio (Wilson Rabelo) em certo 

momento. Conforme HARPHAM (1994, p. 233-45), estados de pobreza determinam uma saúde 

mental precária traduzida tanto em dificuldades funcionais a longo prazo, quanto na falta de apoio e 

intervenção adequados para a diminuição dos efeitos dessas situações – o que bem se vê no uso da 

substância psicoativa para o enfrentamento do estado de crise, mas também no uso abusivo de álcool 

pela médica Domingas (Sonia Braga) ao longo do filme.  

Já o ODS-10 objetiva nitidamente o empoderamento dos cidadãos e a promoção de sua 

inclusão social, econômica e política, o que se liga diretamente a noção de um crescimento 

econômico sustentado no emprego pleno, na diversidade produtiva e no trabalho decente para todos. 

Se o povo de Bacurau estivesse incluído social, econômica e politicamente, ele estaria à mercê da 

venda como “presa” em uma caçada genocida? Ele precisaria pegar em armas para lutar por sua 

existência?  

Não há transformação social real e possível sem que se revertam os entraves econômicos 

dos pobres do dito terceiro mundo, como apontam SEN e KLIKSBERG (2010, p. 23) ao salientar 

que o “ponto central é como fazer um bom uso dos formidáveis benefícios do intercurso econômico  

e do progresso tecnológico de maneira a atender de forma adequada aos interesses dos destituídos e 

desfavorecidos”. Mas é inevitável que se questione: será que há “bom uso” desses invisíveis 

“formidáveis benefícios” quando se pensam na vida e humanidade de pessoas desumanizadas? 

 

 

 



DIREITO E CINEMA LATINO-AMERICANO 104 

 

 

Pobre é gente! 

 

Os pobres “raramente falam de renda, mas concentram-se em ativos (físicos, humanos, 

sociais e ambientais) que a gerem como uma maneira de lidar com sua vulnerabilidade” (cf. 

NARAYAN, 2010, p. 04-5). O direito ao desenvolvimento, ao seu turno, deve se apresentar como 

mecanismo distributivo de bem-estar econômico e tecnológico a pessoas vulnerabilizadas, mesmo 

que, em muitas realidades e existências, elas próprias não consigam dimensionar de modo tangível o 

impacto de tal operação – o que, de modo algum, significa alijar direitos, mas sim garanti-los. 

Fato é que pobres são sujeitos de direitos, porém são sujeitos estruturalmente 

estigmatizados. Aqui vale aduzir que estigmas são marcas sociais construídas historicamente para a 

sujeição de indivíduos considerados excluídos do padrão de normalidade e inabilitados para a 

aceitação plena, conforme explicita GOFFMAN (1988, p. 07-8). A pobreza, para além de uma 

condição de carência econômica, se constitui como um sensível estigma que edifica arquétipos de 

indivíduos desprovidos de dinheiro, mas também bestiais, burros e simplórios.4 

Destarte, o direito ao desenvolvimento dos pobres, sob a ótica e lógica dos objetivos 

sustentáveis, impõe a luta pela efetividade de uma agenda interna e externa voltada, de um lado, à 

indução do crescimento e do empoderamento econômico e político das pessoas e, de outro, à 

desconstrução imagética da figura do “necessitado” de toda ordem. Deve-se dar protagonismo ao 

pobre em sua luta e também eliminar os estigmas desenvolvidos no curso desse processo. 

Em plano constitucional, consagra-se a superação da pobreza e da marginalização como 

meta fundamental republicana (artigo 3º, III, da Constituição Federal). As diretrizes das Nações 

Unidas, por sua vez, reconhecem a complexidade da pobreza, a existência universal de pessoas 

insertas nas condições impostas por ela, e advoga pela implementação de ações práticas e políticas 

públicas de redução e eliminação de inequidades estruturais que favorecem o aprofundamento do 

empobrecimento. 

Mesmo em contexto pandêmico, o estímulo a setores e agentes econômicos direcionado à 

geração de postos de trabalho, o investimento em infraestrutura social e física de qualidade e a 

promoção de níveis mínimos de bens e serviços essenciais são estratégias apontadas como 

elementares à efetividade da erradicação da pobreza, em todas as suas formas e em todos os lugares, 

pelo que se percebe a asseguração de auxílios emergenciais e a concretização de uma renda básica 

universal medidas aptas a beneficamente desmobilizar a população pobre na pobreza. 

                                                
4 Tal qual se observa nos estereótipos construídos historicamente que colocam as pessoas racializadas negras e indígenas 

em posição de subalternidade, bestialidade e empobrecimento sociocultural. 
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Bacurau emerge, nesse contexto, tanto como um exemplo prático de combate à pobreza, 

quanto como um manifesto fílmico de antiestigmatização das pessoas pobres. O projeto 

cinematográfico, como pontua em seu epílogo, gerou mais de oitocentos empregos, alertando, assim, 

à importância da indústria do cinema nacional e seu valor econômico – em oposição a manifestações 

do atual governo federal que, desde de sua posse, questiona a relevância e o impacto positivo do 

aludido setor (gravemente afetado pelas restrições sanitárias impostas pelo enfrentamento ao novo 

coronavírus). 

A narrativa remete a um futuro próximo, centrando-se no cotidiano da comunidade de uma 

pequena cidade sertaneja no Oeste pernambucano que se vê abalada pela morte de sua matriarca, 

Dona Carmelita (Lia de Itamaracá), e, posteriormente, alarmada pela percepção de que desapareceu 

dos mapas. O primeiro ato do filme apresenta o local, sua pobreza (em mazelas como a falta de água 

e a ausência de suprimentos básicos) e a péssima gestão pública municipal. Tony Júnior (Thardelly 

Lima) é a antítese do que se espera de uma autoridade política. Se, quando de sua atuação, entende-

se que a observância à cidadania e à dignidade humana constituem norte, o prefeito, com a 

disponibilização de livros ultrapassados e remédios vencidos, mostra-se um verdadeiro exemplo de 

gestor “insustentável”. Trata-se de uma caricatura da realidade de tantas cidades brasileiras: ele 

desdenha do povo, ignora seus deveres legais e obrigações funcionais e agrava a condição de 

pobreza da população. 

O dever de good governance, correspondente ao direito fundamental à uma boa 

administração pública, fixa a indisponibilidade de observância, nas relações administrativas, da 

cogência dos princípios e prioridades constitucionalmente estabelecidos – especialmente daqueles 

relacionados à saúde, ao bem-estar e à vida em qualquer contexto, mas, mais ainda, frente a uma 

crise sanitária global, por exemplo. Logo, a gestão pública adjetivada pela “qualidade” pode ser 

sintetizada como a garantia de uma administração dos interesses públicos direcionada ao melhor 

interesse dos cidadãos, em especial os mais pobres – o que Tony ignora integralmente. 

Ele, ainda, subverte a “premissa antropológica” subjacente à Constituição de 1988, que não 

visualiza “o ser humano como ente abstrato e desenraizado, mas como pessoa concreta, cuja 

identidade é também constituída por laços culturais, tradições e valores socialmente 

compartilhados”, consoante às lições de SARMENTO (2013, p. 2244). É um político que 

desumaniza o seu povo e é ser humano que odeia o ser humano. 

Entretanto, o filme nos revela que não é o único. Em uma de suas muitas cenas marcantes, 

no bar da cidade, uma forasteira de moto (Karine Teles), sulista autodeclarada, tomada pela mesma 

lógica que “despreza a vida e adora as coisas”, questiona: “Quem nasce em Bacurau é o que?”, 
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sendo prontamente respondida por uma criança: “Gente!”. Essa é a síntese: quem nasce em Bacurau, 

no Nordeste, no Brasil, na América Latina é gente. Pobres são pessoas cujos direitos são 

normativamente assegurados, mas cotidianamente vilipendiados. Mas pobre é gente! 

 

Em jeito de conclusão (ou sobre pássaros) 

 

“Bacurau é um pássaro”, como nos informa a mãe do menino na cena antes referenciada e 

a WikiAves (2020). Conhecido em determinadas regiões do Brasil como “Amanhã-eu-vou”, como na 

canção homônima de Luiz Gonzaga, está presente em muitos países latino-americanos, ele tem asas 

grandes, o que lhe permite voos altos. A produção fílmica com quem compartilha o nome também 

alçou voos: venceu o Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Cannes de 2019. Sua qualidade 

técnica pode ser um dos fatores de seu sucesso, porém o fato de ser um retrato de modo 

genuinamente cru e fantasticamente realista da nossa gente pobre, que é resistente (não bestial), 

perspicaz (não burra) e simples (não simplória) não deve ser ignorado. 

Bacurau é Lunga (Silvério Pereira), personagem transgênera e “indígena”/“daquela terra”, 

natural de um sertão futurista, que reage ao ataque “alienígena”/“de outra terra” – não por 

coincidência, estadunidense5 – e promove justiça capital – ao mesmo tempo em que reflete o 

“abismo” confuso, dramático e instável que o país se encontra.6 Porém, como lecionou GALEANO 

(2010, p. 12), o sistema de opressões coloniais não previu um incômodo: o que sobra dos 

extermínios é gente. “E gente se reproduz. Faz-se o amor com entusiasmo e sem precauções [...] o 

sistema vomita homens”. 

“Bacurau é a história de um quilombo”, como magistralmente sintetizou o ator Wilson 

Rabelo (ALMA PRETA, 2021). A gente que a lógica hegemônica oprime, marginaliza e mata é a 

gente que sobrevive e resiste em organização matriarcal, com equidade de gênero, que educa com 

diálogo horizontal suas crianças e que preserva e valoriza a sua ancestralidade. Bacurau mostra que 

                                                
5 “Para os que concebem a História como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa 

senão o resultado de seu fracasso. Perdemos; outros ganharam. Mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque 

perdemos: a história do subdesenvolvimento da América Latina integra, como já foi dito, a história do desenvolvimento 

do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa 

pobreza por nutrir a prosperidade alheia” (GALEANO, 2010, p. 11). 
6 À época do lançamento de Bacurau (BANCO MUNDIAL, 2019), constatava-se que a população pobre no Brasil havia 

aumentado de 17,9% em 2014 para 21% em 2017, ou seja, a partir do parâmetro de rendimento individual de até US$ 

5,50 por dia, observou-se que há cerca de 44.000.000 de pessoas em condição de pobreza. O montante dos extremamente 

pobres, no mesmo período, igualmente se elevou de 2,8% para 4,8% da população. Ocorre que, em razão das 

instabilidades políticas e econômicas atuais, aliadas às adversidades impostas pela pandemia do novo coronavírus, se 
estima que esses índices já tenham se elevado muito. Vê-se um Brasil empobrecido pelo processo crescente de 

marginalização econômica e pela governança totalmente débil na reação e enfrentamento de tais crises. 
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o direito ao aquilombamento pode ser sintetizado como o direito humano ao desenvolvimento das 

pessoas pobres, negras, indígenas, periféricas, vulnerabilizadas pelas estruturas de múltiplas 

opressões existentes ao Sul do mundo. 

Se um Bacurau se percebesse privado de liberdade em uma gaiola, há uma certeza: ele 

cantaria. Os compromissos individual, coletivo, privado, público, institucional, comunitário, local, 

regional, nacional e internacional com a retirada de pessoas da pobreza são narrativas de combate às 

desigualdades que precisam ser enfrentadas e concretizadas ainda em nossa geração para que tenham 

um futuro igualitário e sustentável, sem a necessidade de uma reação extrema à pulsão de morte, 

como explicitada pelo filme. Contudo, faz-se necessário pontuar que erradicar a pobreza não é e 

nunca será exterminar as pessoas pobres – e essa talvez seja a lição mais superficial, fácil de ser 

vista, porém fundamental de ser apreendida, ao se assistir Bacurau. Em tempos complexos, o que 

parece óbvio precisa ser salientado.  

Por conseguinte, urge a ação contramajoritária, deve-se buscar a pulsão de vida, o prazer, a 

Arte. Ser feliz é resistência e, tal qual descobriu a poetisa Maya Angelou: Eu sei por que o pássaro 

canta na gaiola – título do livro prefacial de sua autobiografia. O pobre não deve ter descanso e paz 

só quando morre. Se a placa turística da cidade fictícia, indica: “Se for, vá em paz!”, Bacurau 

responderá cantando “Amanhã eu vou”. 
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