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Resumo:
O presente estudo busca compreender as representações cinematográficas dos contextos de 
conflito social no campo no cinema documentário brasileiro. Para a consecução desta 
investigação, analisamos um conjunto de filmes documentários que focaram questões como a ação
de movimentos sociais rurais, a estrutura agrária brasileira, a expansão do capital sobre as áreas 
rurais e o exercício da violência policial institucionalizada por parte do Estado contra os 
trabalhadores rurais – todas, de um modo geral, relacionadas à luta de classes que se expressa no 
campo através dos contextos de conflito social representados nas obras documentais. São elas, 
portanto: O País de São Saruê (1971), de Vladmir Carvalho, Cabra marcado para morrer (1984), 
de Eduardo Coutinho, Terra para Rose (1987), de Tetê Moraes, e A Veracel no Abril Vermelho do 
MST (2004), de Carlos Pronzato. Em seu desenvolvimento, a presente investigação se realizará a 
partir da apreensão ou objetivação de questões relativas aos contextos de conflito social 
desenvolvidos na representação fílmica, pois, sob a perspectiva dialética, aqui empregada, os 
conhecimentos presentes na obra de arte são parte de uma representação que é a síntese das 
determinações resultantes da relação reciprocamente mediada entre o sujeito e a realidade social. 
Esta síntese, por sua vez, compreende a própria representação, exteriorizada no modo como 
conteúdo e forma estão articulados na linguagem da obra de arte, acionada através de um 
exercício de decomposição e recomposição da linguagem cinematográfica. Mediante o estudo 
aqui realizado, destaca-se o levantamento de traços relacionados aos contextos de conflito social 
no campo que nos remete a concepções distintas a respeito de elementos da realidade social que 
condicionam a existência dos atores sociais investidos no papel de personagens nestas obras.
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