
 

 

 

            MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA UFSC 

        CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO CCE 
             DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 

 

 

 

Pedro Aguiar Stropasolas e Vitor Shimomura Spinelli 

 

Cacau Amado: a terra adubada com sangue 

 

 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso       
apresentado ao curso de Jornalismo, do Centro de        
Comunicação e Expressão, da Universidade Federal      
de Santa Catarina, como requisito parcial para a        
aprovação na disciplina Técnicas de Projetos em       
Comunicação, ministrada pela Profa. Gislene     
Silva, no segundo semestre de 2017. 

Orientador indicado: Prof. Mauro Silveira 

 

 

 

Florianópolis 
Outubro de 2017 



        FICHA DO TCC                Trabalho de Conclusão de Curso - JORNALISMO UFSC 

ANO  2017 

ALUNO Pedro Aguiar Stropasolas e Vitor Shimomura Spinelli 

TÍTULO Cacau Amado: a terra adubada com sangue 

ORIENTADOR Mauro César Silveira 

 

MÍDIA 

 Impresso 

 Rádio 

X TV/Vídeo  

 Foto 

 Web site 

 Multimídia 

 

CATEGORIA 

 

  Pesquisa Científica  

 Produto Comunicacional  

 Produto Institucional (assessoria de imprensa)  

X Produto Jornalístico (inteiro) Local da apuração: 

 Reportagem  

       livro-reportagem  (   )  

(    ) Florianópolis                    ( X ) Brasil 

(    ) Santa Catarina                 (    ) Internacional 

(    ) Região Sul                         País: ____________ 

ÁREAS Videodocumentário; produção de cacau; direitos humanos; história; Jorge Amado; relações de 

trabalho; microrregião de Ilhéus 

RESUMO Este trabalho de conclusão de curso é um documentário em vídeo que apresenta a nova conjuntura                

da produção de cacau no sul da Bahia. Marcado no século XX pela exploração da matéria prima por                  

coronéis latifundiários, o sistema cacaueiro sofreu mudanças estruturais com a crise impulsionada            

pelo fungo vassoura-de-Bruxa, a partir de 1989. Dentre os assuntos abordados estão: as relações              

sociais e de trabalho adotadas com o estabelecimento do contrato de parceria - meeiro; os altos                

índices de desigualdade social e os motivos que impossibilitam o sistema cacaueiro de atingir um               

desenvolvimento sustentável nas regiões produtoras; a formação de uma sociedade regional por            

meio da exploração de uma commodity; os modelos especializados de produção e a luta pela terra.                

O documentário utiliza fragmentos da literatura de Jorge Amado como meio de contextualização             

histórica da microrregião de Ilhéus, principal zona de cultivo. 

 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 

1 Ementa....................................................................................................................................4 

2 Resumo....................................................................................................................................4 

3. Descrição................................................................................................................................5 

3.1 Contexto histórico...............................................................................................................5 

3.1.1 Conjuntura do cacau com a formação da burguesia cacaueira……………….7 

3.1.2 Conjuntura do cacau após a vassoura-de-bruxa……………………………….9 

3.2 Justificativa do tema.........................................................................................................13 

3.3 Justificativa do vídeodocumentário e da estrutura narrativa.......................................14 

3.4 Fontes.................................................................................................................................18 

3.5 Localidades........................................................................................................................19 

4. Detalhamento técnico..........................................................................................................20 

5 Cronograma..........................................................................................................................20 

6 Recursos................................................................................................................................21 

7 Finalidades............................................................................................................................22 

8 Bibliografia...........................................................................................................................23 

9 Bibliografia a ser consultada...............................................................................................23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 EMENTA  

1.a Título do projeto 

Cacau Amado: a terra adubada com sangue 

 
1.b Natureza do projeto 
Vídeo documentário 

 
1.c Alunos responsáveis:  
Pedro Aguiar Stropasolas 

Vitor Shimomura Spinelli 

 
1.d Suporte do projeto 
Vídeo HD 

 
1.e Instituições envolvidas 
Universidade Federal de Santa Catarina 

 
1.f Semestre programado para realização 
2017.2 (segundo semestre de 2017) 

 
1.g Custos e fontes de financiamento 
R$ 7.850 por meio do Edital Curtas Universitários Canal Futura 2017 e recursos próprios 

 
1.h Professor-orientador 
Professor Mauro César Silveira 

 

2 RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso é um documentário em vídeo que apresenta a nova               
conjuntura da produção de cacau no sul da Bahia. Marcado no século XX pela exploração da                
matéria prima por coronéis latifundiários, o sistema cacaueiro sofreu mudanças estruturais           
com a crise impulsionada pelo fungo vassoura-de-bruxa, a partir de 1989. Dentre os assuntos              
abordados estão: as relações sociais e de trabalho adotadas com o estabelecimento do contrato              
de parceria - meeiro; os altos índices de desigualdade social e os motivos que impossibilitam               
o sistema cacaueiro de atingir um desenvolvimento sustentável nas regiões produtoras; a            
formação de uma sociedade regional por meio da exploração de uma commodity; os modelos              
especializados de produção e a luta pela terra. O documentário utiliza fragmentos da literatura              
de Jorge Amado como meio de contextualização histórica da microrregião de Ilhéus, principal             
zona de cultivo. 

Palavras-chave: videodocumentário; produção de cacau; Jorge Amado; história; direitos         
humanos; relações de trabalho; microrregião Ilhéus. 
 
 
 



3. DESCRIÇÃO 
 
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

No Brasil, a produção de cacau no Sul da Bahia foi a monocultura de vida mais                 

longa a dominar uma mesma área geográfica. A região compreende três microrregiões:            

Valença, Ilhéus-Itabuna e Porto Seguro, mas atualmente apenas a microrregião          

Ilhéus-Itabuna, que abrange 41 municípios, com uma população de 1.071.555 habitantes           

(IBGE), tem o cacau como a principal atividade econômica e eixo central da economia              

agrícola. São mais de cem anos de exploração da matéria-prima, marcados por períodos de              

instabilidade, seja por questões ambientais ou pela dependência do capital estrangeiro. Essa            

condição histórica de ser suscetível a momentos de crise simboliza as limitações da             

cacauicultura como atividade econômica, que culmina com a internalização da pobreza nas            

zonas produtoras. 

No caso da região cacaueira baiana, os índices de desenvolvimento social, na             

atualidade, são ainda menores se comparados a outras regiões que cultivam a esterculiácea no              

país. Conforme os dados do IBGE (2010), em relação ao Pará, Espírito Santo e Rondônia, o                

sul da Bahia ostenta o maior índice de pobreza (38,5%), a menor taxa de alfabetização               

(85,1%) e o menor IDH (0,625). A realidade é justificada principalmente pela incidência da              

vassoura-de-bruxa na região, um tipo de fungo que dizimou as lavouras a partir de 1989.               

Estima-se que mais de 600 mil hectares foram inviabilizados para cultivo após a praga,              

causando um desastre sócio-econômico responsável por encerrar o ciclo do monocultivo,           

mesmo com a tentativa do governo em incentivar a continuidade a produção. A doença fez               

com que muitos fazendeiros abandonassem seus latifúndios, deixando um número          

aproximado de mais de 200 mil trabalhadores desempregados no ápice da crise. 

O impacto causado pela vassoura-de-bruxa contou com um agravante: o fato de o              

sistema cacaueiro baiano estar submetido a conflitos relacionados a um tipo de mercado             

historicamente vulnerável às oscilações do capital estrangeiro. Este fator é explicado pela            

 dependência dos produtores a estrutura internacional de compra do cacau, uma commodity            

comercializada por um oligopsônio – configuração de mercado que apresenta poucos           

compradores e muitos produtores –, que controla a circulação do produto e impõe seus              

preços. Deste modo, pode-se afirmar que a produção do cacau na região - neste ponto também                

pode se incluir outras zonas produtoras, tanto no Brasil, como nos países africanos -  se tornou                



refém de uma lógica que desobedece a lei da oferta e procura, pois quem oferece o produto                 

não interfere em sua precificação. A situação se agrava pela pouca capacidade de             

investimento e falta de esforço da elite cacaueira para modificar esse modelo.    

A estagnação da cacauicultura e o consequente empobrecimento vertiginoso da região            

do Sul da Bahia, especialmente na década de 1990,  têm outra justificativa histórica: a              

ausência de práticas culturais com capacidade de qualificar o cacau produzido, principalmente            

no que diz respeito à inserção de novas tecnologias de cultivo. Essa carência de elementos               

com potencial para especializar a produção é justificada pelo prevalecimento de uma            

atividade construída por meio de processos de acumulação e  individualismo. A composição            

das relações sociais nessa sociedade regional foi marcada pela pequena capacidade de            

socialização, um isolamento exemplificado pela vida curta que tiveram as cooperativas,           

sindicatos e associações. A quase inexistente formação coletiva da população é explicada             

pelos historiadores Francisco Mendes Costa e Naysi Silva Soares, em Cacau: riqueza de             

pobres:  
Dessa forma, não há preocupação em melhorar a condição do produtor nem            

de incrementar o desenvolvimento das regiões produtoras, pois o objetivo do           

desenvolvimento relaciona-se à avaliação das liberdades reais desfrutadas        

pelas pessoas, às capacidades individuais, e dependem, crucialmente, entre         

outras coisas, das disposições econômicas, sociais e políticas do meio em que            

esse grupamento se insere, seja ele um município ou uma microrregião. O            

tamanho não importa, o que mudam são as multimotivações e os interesses            

que se entrelaçam . (COSTA, 2016, p. 41).  

 

A partir da incidência da vassoura-de-bruxa, a necessidade de reestruturação do            

modelo produtivo se tornou eminente. Na atualidade, a indústria brasileira começa a difundir             

a qualificação do cacau nacional, com a produção especializada: é o caso do cacau fino,               

orgânico, florestado e compatível com o meio ambiente. Essa realidade se deu com a queda               

no preço do cacau como commodity. No caso do sul da Bahia, que tradicionalmente              

acostumou-se com esse tipo de mercado, a realidade já inclui a formação de núcleos de               

produção especializado, em que imperam a coletividade e a agroecologia. É o exemplo de              

cooperativas que incentivam a produção familiar em pequenas propriedades - o caso da Rede              

Povos da Mata e o do Instituto Cabruca - e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem                



Terra (MST), que realizam todas as etapas de produção dentro de assentamentos, desde a              

colheita da amêndoa até a fabricação do chocolate. 

As crises do sistema cacaueiro baiano convergiram, portanto, não só para as questões             

climáticas, das pragas, ou dos preços e tecnologias utilizadas na cultivo, mas também pela              

peculiaridade da estrutura social e sua formação histórica e cultural. A desvalorização dos             

aspectos culturais e cooperativos como forma de sustentar a riqueza das elites do cacau foi um                

fator determinante para aprofundar a pobreza naquele território. 

 
3.1.1 CONJUNTURA DO CACAU COM A FORMAÇÃO DA BURGUESIA 
CACAUEIRA 
 

O Brasil foi quem impulsionou a exploração econômica da esterculiácea no século            

XVIII, liderando a produção mundial no início do século XX, antes de ser substituído pelos               

países da costa oeste africana. A consolidação do cultivo no sul da Bahia remonta ao final do                 

século XIX, quando houve por parte do governo e das elites locais um incentivo à migração.                

A prática incluía além do transporte gratuito através da Companhia de Navegação Baiana, a              

promessa do acesso à terra e a possibilidade de enriquecimento fácil. De acordo com dados da                

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), em 1872 a população na             

microrregião de Ilhéus  era de 12.416 pessoas. Em 1920, esse número aumentou para 148.848.  

O estímulo à migração, no entanto, visava apenas o aumento do contingente            

populacional na região para atender aos interesses dos grandes fazendeiros. A maioria dos             

imigrantes, oriundos principalmente do norte da Bahia e dos estados de Sergipe e Alagoas,              

estabeleciam-se como pequenos agricultores e se utilizavam da mão de obra familiar.            

Geralmente, eles não controlavam os mecanismos de comercialização da matéria-prima e nem            

tinham acesso ao crédito agrícola. Essa dificuldade os impedia de regularizar suas terras e foi               

determinante para estabelecer a acumulação de terras por parte da chamada "burguesia            

cacaueira". A consolidação da monocultura no cultivo do cacau teve como elemento essencial             

o processo de expropriação dos pequenos produtores, como mostra Marcelo da Silva Lins, em              

Os vermelhos nas terras do cacau: a presença comunista no sul da Bahia: 

 
Outro fator importante a ser levado em conta ao analisarmos o processo de             
acumulação de terras na região era a dificuldade de regularização fundiária e            
ainda o desrespeito aos posseiros e mesmo àqueles que detinham títulos das            
terras ocupadas. Muitos desses foram expulsos das terras por não terem           
condições de regularizar a posse, ou por não conseguir defender seus direitos            
legalmente junto aos órgãos judiciais existentes que eram controlados pelos          



grandes fazendeiros e comerciantes que tinham ligações políticas com         
escalões superiores e que nomeavam os ocupantes dos cargos públicos na           
região (LINS, 2007, p. 44) 

 

A formação dessa classe burguesa na República Velha, a partir do começo do século              

XX, composta por uma elite de fazendeiros, os chamados coronéis, e comerciantes            

exportadores, foi o elemento essencial para o fortalecimento da produção comercial, em            

detrimento a mão de obra familiar.  O desenvolvimento do sistema cacaueiro no padrão de              

exportação do produto como commodity se deu em uma lógica elitista, através da exploração              

da força de trabalho de trabalhadores rurais. Em “A formação da burguesia cacaueira”, um              

dos capítulos da obra Cacau: riqueza de pobres, é abordado sobre o modo de dominação               

exercido pelos coronéis, cujo poder se sustentava através da propriedade fundiária, e no             

exercício de três fundamentos: a violência, a soberania econômica e a influência política.  

 
Os traços encontrados na exploração da força de trabalho no meio rural            
brasileiro, no que se refere à exploração das atividades econômicas, ditas           
commodities, são marcantes, desde a exploração através dos barracões, da          
morada obrigatória nas fazendas, dos contratos, do pagamento via vales e           
boros, do trabalho gratuito, da exploração do trabalho de crianças e de            
mulheres, da divisão da produção entre os parceiros, da prisão e multa dos             
trabalhadores que abandonassem o trabalho, da matança de trabalhadores e          
outros (COSTA, 2016, p.84) 

 
Nesse âmbito, destaca-se um conjunto de elementos que sustentavam a dominação           

política e econômica exercida pelos coronéis. O casamento era um destes instrumentos, e             

figurava como uma forma de reforçar vínculos de parentesco entre famílias prestigiadas para             

acobertar a propriedade fundiária. Outro hábito recorrente eram as indicações, por parte da             

elite coronelista, em cargos de nível municipal, como judiciário e em comissárias de polícia.              

Além disso, a maioria dos grandes proprietários do Sul da Bahia tinham sua própria equipe de                

jagunços, que adquiriam a condição de matadores de aluguel, onde era comum a prática do               

caxixe: o ato de incorporar terras através de fraudes judiciais e documentos falsos,             

utilizando-se da força.  

No campo das áreas de cultivo, a prática mais adotada pelos coronéis era o isolamento               

dos trabalhadores, mantendo uma restrição social ao contexto das fazendas. Para isso, faziam             

com que os salários fossem pagos através de compras no barracão da propriedade, que tinham              

preços exorbitantes. Assim, além de aumentar seu poderio econômico, o cacauicultor           

mantinha seus funcionários dependentes daquela condição de vida. O fato de estarem nessa             



situação inviabiliza aos trabalhadores a percepção de consciência de classe, assim como            

mostra Jorge Amado, em uma carta escrita por um de seus personagens no romance Cacau: 

 

Rio, 12 de setembro de 193… Sergipano: Estou no Rio, já arranjei trabalho.             
Como vão os camaradas daí? O coronel ficou danado porque Honório não me             
matou? 
Venha embora para cá, Sergipano. Aqui se aprende muito. Tem resposta para            
o que a gente perguntava aí. Eu não sei explicar direito. Você já ouviu falar               
em luta de classe? Pois há luta de classe. As classes são os coronéis e os                
trabalhadores. Venha que fica sabendo tudo. E um dia a gente pode voltar e              
ensinar para os outros. Abrace os conhecidos e Colodino (AMADO, 1998, p.            
121) 

 
A ascensão dos coronéis no decorrer das primeiras décadas do século XX, de certa              

forma, representou o apogeu da exportação agrária como estrutura principal de mercado e             

configurou a inclusão da economia regional do Sul da Bahia na economia internacional. De              

acordo com a CEPLAC (1979) houve um aumento de 888% na produção cacaueira entre 1900               

e 1930, o que representa um aumento de 772 toneladas para 6.858 toneladas em 1929. Nesse                

contexto, cria-se a concepção de que a lavoura cacaueira figurou como o elemento de              

unificação e desenvolvimento de toda a sociedade regional. A própria denominação           

"sociedade regional" é entendida como reflexo da homogeneidade relacionada à consolidação           

da monocultura, uma forma de produção econômica que expos a população sul baiana a              

precárias condições sociais e que perdurou por quase todo o século passado, até a vassoura-de               

bruxa impor uma nova perspectiva. 

 

3.1.2 CONJUNTURA DO CACAU APÓS A VASSOURA-DE-BRUXA 

 
Antes da crise de 1989, o cacau significava poder: durante décadas, o fruto amarelo foi               

visto simbolicamente como ouro e situava o seu dono a uma classe distinta, a de proprietário.                

A constante para os fazendeiros enriquecerem vertiginosamente era produzi-lo à custa da mão             

de obra barata sem direitos trabalhistas. A política do medo e do mandonismo levava à               

sujeição e abdicação de direitos jurídicos adquiridos. Assim, a justiça moldava-se em uma             

estrutura de prevalecimento da classe dominante, que, além de ganhar fortunas com a             

agricultura, passava a faturar com a sonegação de direitos trabalhistas, como mostra um             

estudo realizado pela CEPLAC, em 1976, presente no artigo “Os meeiros do cacau: Trabalho,              

corpo e documentação”, de Emiliano Ferreira Dantas. A pesquisa foi realizada com 384             



trabalhadores da região, dos quais 89 (23,18%) tinham carteira de trabalho assinada e 13              

(3,38%) não tinham contrato de trabalho assinado. Além disso, o mesmo artigo aborda que,              

por conta do medo da demissão e até de morte, raramente os trabalhadores entravam com               

algum processo contra os proprietários das fazendas.  

 
Nesse panorama de medo, Almeida (2001) realizou uma pesquisa Centro de           
Documentação e Memória Regional – CEDOC, da Universidade Estadual de          
Santa Cruz – UESC, e verificou que em 1960 só existia um único processo              
trabalhista na zona rural de Ilhéus. Em 1966, após o ETR, esse número pulou              
para 20, caindo para 07 em 1971. Entre 1960 e 1971, o número total de               
processos chegou a 111. (DANTAS, 2014, p.33).  

 
Em todas as relações de trabalho que existiram na região, notam-se alguns aspectos             

comuns, como a falta de descanso remunerado ou mesmo a ausência de salários compatíveis              

com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, (1943). Por isso, conhecer as leis trabalhistas               

se mostrou importante por auxiliar na compreensão das disparidades entre aquilo que era             

estabelecido legalmente e aquilo que era praticado nas lavouras de cacau do sul da Bahia.               

Assim, a principal forma de controlar o empregado era através do tempo (DANTAS, 2014,              

p.39-40).  

 
Nessa perspectiva, pode-se traçar um paralelo entre escravo — que foi o caso             
extremo, pois era confinado na fazenda —, diarista, que foi coagido a morar             
na propriedade e ficar disponível o máximo de tempo possível; empreiteiro,           
que recebia um pouco mais, porém trabalhava muitas horas por dia; e por             
fim arista, que também era submetido a uma proposta de labor que explorava             
sua mão de obra (DANTAS, 2014, p.40).  

 
A vassoura-de-bruxa foi a principal responsável por demissões nas fazendas da região,            

ocasionando um movimento migratório intenso dos pequenos municípios para as cidades de            

Ilhéus e Itabuna. Para se ter a dimensão do prejuízo, basta comparar a safra de 1990, que foi                  

de 339.556 arrobas, com a de 1999, de 105.416 arrobas (CEPLAC, 2006). Como             

consequência, também ocorreu a favelização e expansão da periferia, principalmente em           

Ilhéus e em Itabuna. Além disso, o surgimento de assentados, meeiros e índios reivindicando              

terras está diretamente relacionado à falência da cultura cacaueira do Sul da Bahia. Antes da               

vassoura-de-bruxa, para Dantas, era fartura de produção, cacau em abundância, dinheiro e            

poder concentrado em uma elite minoritária que se sucedia dentro de grupos familiares             

restritos. Depois, a crise trouxe falência e abandono das fazendas, e os proprietários que              



quiseram manter suas propriedades produtivas tiveram que aderir à parceria agrícola, descrita            

no Estatuto da Terra (1996).  

Ocorreu, então, segundo o antropólogo, uma descentralização do poder e esse fruto            

passou a exercer um papel importante de autonomia e vínculos com a terra para os parceiros                

agrícolas ou meeiros. Sua função consiste em trabalhar em fazendas com o intuito de cuidar               

da terra, produzir o cacau e administrá-lo. Dentro deste contrato, computa-se 10% de ganho              

para o proprietário se o mesmo entregar a terra sem nenhuma benfeitoria, 20% quando tiver a                

terra preparada e moradia, 30% caso tenha um conjunto de benfeitorias que seja básico para o                

trabalhador, como casa de moradia, banheiros, cercas etc, e 50% para o conjunto de              

benfeitoria e mais fornecimentos de máquinas e equipamentos agrícolas. O contrato de            

parceria está amparado pelo Estatuto da Terra (1966), na lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966.                  

Segundo o Estatuto, trata-se de uma forma de criar uma relação de trabalho entre o               

proprietário da terra e o trabalhador rural, ficando estabelecido que o trabalhador (parceiro             

outorgado) pode exercer atividade agrícola por um determinado período em uma área            

específica do imóvel rural do proprietário (parceiro outorgante). O contrato firmado entre as             

duas partes é de natureza civil. Além disso, o acordo tem prazo mínimo de três anos,                

assegurando o direito de colheita e a uma parte dos frutos, além de usufruir de uma casa na                  

fazenda se não residir em imóvel rural para uso com a família. O contrato de parceria agrícola                 

pode se estender aos integrantes da família que vão participar do trabalho na roça, o que pode                 

ser feito para viabilizar a seguridade social dos familiares.  

É, então, neste cenário, que se desdobrou a relação entre patrões e empregados,             

fazendo com que mudasse a maneira atual como estes lidam com seu próprio tempo,              

tornando-se donos dele e, assim, tendo a condição de liberto. Para Dantas, a mudança de               

patrão para parceiro, no caso específico do meeiro, também demarcou o término do mando. 

 
O que está em questão não é mais a exploração do trabalhador para o              
enriquecimento do proprietário, mas sim uma forma de manutenção e          
sobrevivência das fazendas e dos trabalhadores. Na parceria, o produtor não           
podia exercer o mesmo controle sobre o empregado como acontecia antes. A            
constituição de 1989 também pode ser considerada um marco, na medida em            
que o foco dado aos direitos trabalhistas exigia que o patrão saísse da             
informalidade para a formalidade. Para isso, o produtor teve que negociar           
uma forma de manter a produtividade junto com o trabalhador (DANTAS,           
2014, p.82-83).  

 



De acordo com o antropólogo, Com o início dos contratos de parceria agrícola, a partir               

de 1989, os trabalhadores rurais passaram a conviver com algumas modificações estruturais            

nas relações de trabalho e sociais. O trabalhador inaugurou uma nova forma de produção na               

lavoura cacaueira no sul da Bahia, caracterizada pelo compromisso que um trabalhador            

assumia de realizar todas as tarefas da roça em uma única área. A modificação ocorrida neste                

tipo de trabalho diz respeito a uma passagem da percepção e administração da fazenda como               

uma área única para a sua divisão em subáreas ou glebas que seriam assumidas integralmente               

por trabalhadores e suas famílias, visando o aumento da produtividade e da dedicação do              

trabalhador por participar dos lucros da produção.  

Com isso, houve a necessidade de adaptação à liberdade de produção e à autonomia              

financeira. Essas adaptações decorreram principalmente durante os períodos de safra do           

cacau, pois eles acontecem no final de agosto e se estendem até dezembro. Nos demais meses                

há a chamada safra “temporã”, que é uma pequena colheita entre os meses de março e abril.                 

Com a parceria, o ritmo de vida é associado à produção da lavoura, adaptando-se aos períodos                

de entressafra ou mesmo de perda da produção. Não existe mais o salário e o controle do                 

tempo, então, ele complementa a sua renda fazendo serviços fora das roças. Nesses casos, o               

meeiro geralmente possui ocupações na rua, desenvolvendo outras habilidades como pedreiro,           

comerciante, ambulante etc.  

Por outro lado, a parceria agrícola, além de mudar a relação de trabalho, permite que o                

parceiro crie pequenos animais e possa fazer uma horta para sua subsistência. Assim, com a               

crise intensa, a parceria se configura como única alternativa viável para o proprietário reduzir              

seus prejuízos e ainda ter a possibilidade de algum ganho. Já para o trabalhador, a parceria                

parece ter despontado como melhor alternativa pela possibilidade de ganhar mais tempo e             

dinheiro. O proprietário, ao permitir que o meeiro crie animais de grande porte, facilitou a               

instalação de sua família no campo e com isso ampliou a mão de obra na roça de cacau.                  

Facilitar as condições de moradia e exploração da terra possibilita ao meeiro criar uma              

estabilidade para a permanência na roça. 

  

Nesta direção, seus corpos passaram a adotar contornos estabelecidos por          
movimentos, posturas e ritmos ditados por este tempo, sobre o qual assumem            
o lugar de proprietários. Tornar-se dono de seu tempo significa decidir           
quando e quais ocupações farão parte de seu dia a dia e como serão              
realizadas. O endereço e a moradia saltam como condição de possibilidade           
para tal organização do corpo e do tempo, configurando-se como          



fundamental para os espaços de trabalho, ócio e lazer (DANTAS, 2014,           
p.90) 

 
Portanto, o tempo, que antes da crise na lavoura de cacau era ritmado pelo mando do                

coronel, agora proporciona novos modos de lidar com o trabalho e as atividades assumidas na               

sua vida por meio da parceria agrícola. A partir dela, os meeiros se reinventam e garantem a                 

sobrevivência da família, sendo donos de seu tempo e da sua força de trabalho. “Sua liberdade                

não significa a isenção do trabalho, mas sim uma compreensão de que existem maneiras de               

produzir sem o mando, a violência, a exploração e o assalariamento.” (DANTAS, 2014, p.85).  

 
3.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA 
 

Escolhemos o tema por conta da necessidade de abordar uma nova perspectiva sobre a              

produção do cacau no sul da Bahia, região que mais produz a matéria prima no Brasil. O                 

gancho da matéria surgiu a partir da leitura de dois livros de Jorge Amado: Cacau e Terras do                  

Sem Fim. Escritos e publicados em meados da década de 1920, ambos os livros narram a                

história de famílias que atuaram nos campos de cacau e sofreram com as condições de               

trabalho nas grandes fazendas no sul da Bahia, comandadas até o final do século XX por                

coronéis. A necessidade de acompanhar essa nova trajetória da produção, que hoje é             

administrada principalmente pela parceria agrícola (meeiro), foi outro motivo para pesquisar           

mais a fundo a pauta. Por fim, a busca por novas maneiras de fazer jornalismo instigou a                 

realização do documentário, que abordará de um jeito sensível e humano os trabalhadores             

cacaueiros, propondo um formato autoral de jornalismo, em que a literatura pode ter espaço              

para auxiliar na construção da narrativa.  

Portanto, o documentário tem o objetivo de estabelecer um panorama de como está a              

cultura do cacau atualmente, trazendo elementos da literatura de Jorge Amado e depoimentos             

de trabalhadores para estabelecer o contraste entre a produção latifundiária do passado e a              

parceria agrícola do presente. A ideia é elencar os conflitos, os anseios, os causos e o dia-a-dia                 

da produção, visando fortalecer as histórias dos trabalhadores, servindo como instrumento           

crítico de contestação ao modelo convencional de produção agrária, propondo repensar a            

historiografia sul-baiana para além da expressão política exercida pelos coronéis. Cacau           

Amado: a terra adubada com sangue buscará preencher uma lacuna quanto ao conhecimento             

da realidade vivida por esses trabalhadores, identificando suas táticas de sobrevivência para            

preservar as práticas culturais e a luta por direitos na sociedade cacaueira. O vídeo tem como                



norte socializar as informações sobre o tema, com a intenção de estimular o debate e dar rosto                 

e voz a trabalhadores e trabalhadoras cacaueiros, que hoje vem trocando a roupa do              

coronelismo, da concentração de riqueza e do latifúndio do passado da região por uma história               

de integração, agroecologia e educação. Propomos visar uma pauta de conteúdo consistente e             

contextualizante, para que a mensagem chegue ao telespectador por meio de uma narrativa             

bem amarrada, sensível e inovadora. 

 
3.3 JUSTIFICATIVA DO VÍDEODOCUMENTÁRIO E DA ESTRUTURA 
NARRATIVA 
 

O formato de vídeodocumentário foi escolhido porque possibilita um roteiro mais           

flexível, ou seja, menos fechado em seguir padrões jornalísticos como é o caso da grande               

reportagem em vídeo. Também se optou por esse formato por permitir uma maior variedade              

de estética de edição, como liberdade de ritmo de imagens e de efeitos visuais durante a                

elaboração do produto. Em uma análise comparativa, a reportagem busca a formulação de um              

“retrato completo” sobre determinado fato, valendo-se de procedimentos como a apresentação           

de diferentes pontos de vista e a utilização criteriosa das citações para criar o status de                

imparcialidade. Outra diferença entre os gêneros diz respeito à utilização das imagens e da              

voz em off. Na reportagem em vídeo, as imagens têm um papel ilustrativo, confirmando tudo               

o que é dito pelo jornalista ou pelos entrevistados. Elas também podem ser sobrepostas pela               

voz em off que, por sua vez, procura explicar as imagens capturadas. No documentário, o off                

não é um elemento obrigatório e, por isso, as imagens ganham maior importância, pois não               

são utilizadas apenas para ilustrar textos ou falas – elas têm significado próprios e              

contextualizantes, mas também pode apresentar papel subjetivo.  

Em relação ao conteúdo, o documentário aceita um aprofundamento maior quanto ao            

tema e às fontes, propiciando a identificação do espectador. Assim, como o vídeo propõe uma               

abordagem social, o documentário é a melhor opção para envolver o público, pois resulta de               

um olhar pessoal sobre determinado fato, acontecimento, assunto ou tema, baseado no ponto             

de vista do documentarista. É uma obra de autor, com premissas e estética particulares. No               

caso do nosso trabalho, a proximidade que se pretende assumir diante dos personagens             

centrais da narrativa se assemelha a lógica da "observação participante", adotada por um dos              

precursores do gênero documental, o norte-americano Robert Flaherty. Em sua obra principal,            

o longa Nanook of the North, lançado em 1922, Flaherty aborda o modo de vida de esquimós                 



da Baía de Hudson, no norte do Canadá, por meio de uma estrutura que não se utiliza de um                   

roteiro prévio e descarta a mera descrição dos fatos. Em suma, é uma narrativa que provém                

diretamente da convivência, sem o ponto de vista de um desfecho, o que nos faz crer com                 

mais ênfase, que o tipo singular de abordagem que devemos adotar para este TCC só se torna                 

possível se desenvolvido no gênero documentário. Em Espelho Partido: tradição e           

transformação do documentário, Sílvio Da-Rin apresenta um trecho da reflexão de Flaherty            

sobre seu estilo próprio de contar histórias, que tudo tem a ver com a interpretação subjetiva                

que construiu do gênero documental: 

 

O documentário é filmado no próprio lugar que se quer reproduzir,           
com as pessoas do lugar. Assim, o trabalho de seleção será realizado sobre             
material documental, com a finalidade de narrar a verdade da forma mais            
adequada e não dissimulando-a por trás de um elegante véu de ficção, e             
quando, como corresponde ao âmbito de suas atribuições, infunde à realidade           
o sentido dramático, este sentido surge da própria natureza e não unicamente            
da mente de um escritor mais ou menos engenhoso (DA-RIN, 2006, p.51) 

 

Em Cacau Amado: a terra adubada com sangue a inclusão de fragmentos literários de              

Jorge Amado reafirma a necessidade de se fazer um documentário em vez de um              

vídeo-reportagem. A partir de histórias inspiradoras, que simbolizam a superação pessoal e            

social, a ideia deste documentário é construir uma narrativa singular, onde a literatura             

apresenta uma verdade ficcional que estabelece os seus próprios parâmetros. Ou seja, a ficção              

literária não tem compromisso com a verdade factual, mas, ao mesmo tempo, ela revela a               

verdade do real, por meio da contação de histórias. Portanto, ao dar espaço para o discurso                

subjetivo, o vídeo privilegia a verdade do sujeito, uma verdade que não é verificável, que não                

se enquadra em uma fórmula dedutível, mas que já nasce com estrutura de ficção, assim como                

a literatura de Jorge Amado. Isso, que a princípio pode parecer contraditório, nada tem de               

ambíguo: tanto uma como outra posição trabalham no sentido de uma construção da verdade.              

E essa marca será um traço de estilo deste do Cacau Amado: a terra adubada com sangue.  

A escolha por Jorge Amado se deu por conta de suas obras literárias de cunho               

regionalista, que enaltecem o povo, a terra, a cultura baiana e o ciclo do cacau. O escritor                 

nasceu a 10 de agosto de 1912, na fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de                

Itabuna, sul da Bahia. Ele era filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália                  

Leal Amado. O baiano escreveu obras que podem ser divididas em três etapas: a primeira tem                



como temática os problemas sociais, a segunda traz o ciclo do cacau, produzido em larga               

escala na Bahia, e a terceira tem enfoque no lirismo. A luta pela posse da terra na região                  

cacaueira da Bahia foi retratada em cinco obras: Cacau, Terras do Sem Fim, São Jorge dos                

Ilhéus, Gabriela, Cravo e Canela e Tocaia Grande. A obra de Jorge Amado é muito rica no                 

que se refere a seus personagens. Segundo Maria Luiza Heine, em Jorge Amado e os coronéis                

do cacau a literatura do escritor baiano reflete em uma forte identificação do povo com os                

personagens de seus romances. Para a pesquisadora, muitas destas pessoas existiram, seus            

nomes são reais e outros são parecidos.  

A reação da população de Ilhéus à obra de Jorge Amado foi muito             
interessante. No início eles odiavam a situação. O escritor havia “maculado”           
a honra da nação grapiúna. Quando o sucesso tomou conta e, segundo o             
próprio autor, a partir da novela realizada pela televisão das obras Gabriela e             
Terras do Sem Fim, para cada personagem sobravam vários modelos. Todos           
queriam ser Mundinho Falcão, Ramiro Bastos ou coronel Horácio. Conta          
Jorge Amado que o tabelião aposentado, Tonico Pessoa, falecido em 1985,           
mandou confeccionar cartões de visita com seu nome verdadeiro e um pouco            
abaixo, o nome do personagem com o qual se identificava. Em certa ocasião,             
entrevistado por uma emissora de televisão, o tabelião Tonico Pessoa          
afirmou categoricamente que era ele o personagem Tonico Bastos, quando o           
próprio autor revelou que este era um somatório de pelo menos três pessoas             
conhecidas (HEINE, 2004, p. 93) 
 

O escritor, em seus livros sobre o cacau, baseou-se em fatos históricos, em fatos que               

realmente aconteceram, para formar sua trama. Para Maria Luiza Heine, se a vida dos              

personagens do romance não coincide com a biografia das pessoas que fizeram a história no               

sul da Bahia é porque a proposta foi escrever um romance onde o compromisso com a ciência                 

está dispensado. “O escritor utilizou-se da licença a que tem direito, garantiu sua autonomia              

como ficcionista e diluiu os episódios dos fatos históricos, ou criou novos fatos” (HEINE,              

2004, p.94).  

No vídeo, a literatura de Jorge Amado será recitada em off pelos próprios personagens              

da narrativa, com o intuito de criar uma aproximação entre a pauta central e as sub-pautas,                

contextualizando e, ao mesmo tempo, trazendo elementos subjetivos da literatura que           

engrandecem a identificação do telespectador com a temática, bem como a própria            

identificação dos meeiros com os personagens dos livros de Jorge Amado. A seguir, um              

exemplo, de uma possível abordagem por meio de um fragmento do livro Cacau de Jorge               



Amado. 

 

No sul da Bahia Cacau é o único nome que soa bem. As roças são belas                
quando carregadas de frutos amarelos. Todo princípio de ano os coronéis           
olham o horizonte e fazem as previsões sobre o tempo e sobre a safra. E vêm                
então as empreitadas com os trabalhadores. A empreitada, espécie de          
contrato para colheita de uma roça, faz-se em geral com os trabalhadores            
que, casados, possuem mulher e filhos. Eles se obrigam a colher toda uma             
roça e podem alugar trabalhadores para ajudá-los. Outros trabalhadores,         
aqueles que são sozinhos, ficam no serviço avulso. Trabalham por dia e            
trabalham em tudo. Na derruba, na juntagem, no cocho e nas barcaças. Esses             
formavam, uma grande maioria. (AMADO, Jorge. Cacau, 1998, p.58) 
 

Esse tipo de fragmento traz à tona traços de imaginação e certo realismo, ao descrever               

os tempos passados da cultura cacaueira no Sul da Bahia. A literatura também pode servir               

como uma maneira de identificação cultural, como também de inserir os personagens em suas              

localidades, sendo uma maneira de introduzir o telespectador às cenas e, ao mesmo tempo,              

estabelecer uma conexão com a temática e liberar sua imaginação com os textos literários.              

Abaixo, um exemplo retirado do livro Terras do sem-fim, escrito por Jorge Amado em 1942,               

no Uruguaia. Este trecho pode ser utilizado como uma base de contextualização sobre a              

produção de cacau no sul da Bahia, demonstrando como o cacau, o “fruto de ouro”,               

influenciava na construção da realidade social da região. 

 

A cidade ficava entre o rio e o mar, praias belíssimas, os coqueiros             
nascendo ao largo de todo o areal. Um poeta, que certa vez passara por              
Ilhéus e dera uma conferência, a chamara de "cidade das palmeiras ao            
vento". A verdade, porém, é que as palmeiras apenas nasciam nas           
praias e se deixavam balançar pelo vento. A árvore que incluía em            
Ilhéus era a árvore do cacau, se bem não visse nenhuma em toda a              
cidade. Mas era ela que estava detrás de cada negócio que era feito, de              
cada casa construída, de cada armazém, de cada loja que era aberta, de             
cada caso de amor, de cada tiro trocado na rua. Não havia conversação             
em que a palavra cacau não entrasse como elemento primordial. E           
sobre a cidade pairava, vindo dos armazéns de depósito, dos vagões da            
estrada de ferro, dos porões dos navios, das carroças e da gente, um             
cheiro de chocolate que é o cheiro de cacau seco. (AMADO, Terras do             
sem-fim, 1942, p.186) 
 

O documentário, dentro de sua estrutura narrativa, inicia abordando o dia a dia na              

plantação, com imagens longas e intercaladas da floresta densa e tropical, onde o cacau é               

plantado em sistema de cabruca - quando o fruto é cultivado em meio a sombra da mata                 

atlântica. O canto dos/as trabalhadores/as ecoa ao fundo. Em contraste, os corpos dos/as             



trabalhadores/as atuam na plantação e realizam a colheita, a retirada do fruto das árvores, a               

quebra, a saída das amêndoas e o transporte até a fazenda por meio da força animal. Neste                 

momento, inicia-se a narração de um fragmento da obra do escritor - uma fala sobre o                

contexto da produção. Em meio a chegada da colheita e a leitura da obra de Jorge Amado,                 

iniciam-se imagens de fazendas abandonadas e tomadas pela Mata Atlântica - herança da             

chegada do fungo vassoura-de-bruxa, que dizimou as lavouras na região, a partir de 1989.  

Após a cena de abertura, a câmera foca em uma família dentro da sua casa realizando                

tarefas cotidianas, assistindo TV, preparando comida, conversando, em contraste com          

imagens da localidade, da moradia e da sua identidade, ou seja, objetos que demonstram a               

existência humana, o tempo e a subsistência dos/as trabalhadores/as. A ideia é representar a              

singularidade dessas pessoas e mostrar a vivência nos intervalos do trabalho, os laços             

familiares, os afetos e as dificuldades impostas pela profissão e pelo impacto social na região.  

Em seguida vê-se o/a trabalhador/a em seu exercício cotidiano: a secagem das            

amêndoas, com imagens fechadas nos pés, nos instrumentos, nos detalhes do corpo e em              

todos seus movimentos bruscos e leves. As imagens vão se intercalando com sonoras da              

personagem sobre a vivência com o cacau e com o meio rural, o processo da colheita e sua                  

dupla jornada - nos meses sem colheita, não há dinheiro e, por conta disso, alguns meeiros                

têm dois empregos: um na cidade e outro no campo.  

Logo após entram cenas com cortes secos da cidade, da grandiosidade do porto, dos              

movimentos e da população de Ilhéus. A partir das histórias dos trabalhadores da zona urbana               

de Ilhéus, o vídeo encerra com a abordagem sobre o crescimento estrutural e populacional da               

microrregião e a influência direta que o cacau teve na criação desse contexto social no sul da                 

Bahia. As imagens irão expor a cidade, seus movimentos e o crescimento desordenado, além              

da falta de terra, a desigualdade e a marginalização social das famílias que trabalham com o                

cacau. 

 
 
3.4 FONTES 
 

A escolha das fontes permeia o conhecimento da região e da realidade da produção              

cacaueira no Sul da Bahia, com ênfase em pessoas que estão diretamente envolvidas no              

trabalho com as famílias em contexto de vulnerabilidade social por força da atividade. Neste              

âmbito, incluem-se na seleção pesquisadores em âmbito acadêmico, como é o caso de             



professores da Universidade Estadual de Santa Cruz - situada na região de Ilhéus;             

especialistas técnicos, como agrônomos e outros funcionários da Ceplac; integrantes de           

cooperativas, associações e movimentos rurais, como os da rede Povos da Mata e do MST.  

Quanto ao contato com as famílias e as/aos trabalhadoras/es rurais do cacau, que são              

os personagens centrais do documentário, ele surge a partir da nossa busca e apuração na               

microrregião, por meio de pesquisa prévia e indicações dos especialistas.  

 
 
NOME Relevância para a pauta 
 
Maria Luiza Heine 

Doutora em Educação e 
Contemporaneidade pela Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB - 2013) e 
especialista em História Regional 

Cipriano Ventura dos Santos  
e João da Silva Meira 

Trabalhadores do MST e residentes do 
Assentamento Ojeferson Santos 

 
Virgínio Amorim 

Herdeiro da fazenda Primavera, uma das 
maiores produtoras de cacau na Bahia no 
século XX 

Francisco Mendes Costa Professora da UESC 
Naysi Silva Soares Professora da UESC 
Quintino Funcionário da CEPLAC 
Rosenilton Funcionário da CEPLAC 
Célia Trabalhou na CEPLAC 
Íris Assessora de comunicação do MST na 

Bahia 
Wesley Assessor da comunicação do MST na 

Bahia 
Boby Militante do assentamento Terra Vista 
Saulo Lúcio Dantas Assentado Terra Vista 
Gustavo Integrante da rede povos da mata 
Tatiane Botelho Presidenta da rede Povos da Mata 
Solange  Assentada do Terra Vista e responsável 

pelas visitas 
Liu Militante do MST na Bahia 
Fabíola Integrante da rede povos da mata 
 
3.5 LOCALIDADES 
 

Diversos fatores levaram à escolha da microrregião de Ilhéus como o local para as              

gravações do documentário. O primeiro por sua importância no contexto nacional como uma             

das regiões que mais produz cacau no país. Em 2015, Canavieiras, Ilhéus, Itacaré, Itabuna,              

Santa Luzia, Una e Uruçuca, que compõem a “Costa do Cacau”, produziram 25,2 mil              



toneladas de cacau em 106,8 mil hectares destinados ao cultivo. O município de Ilhéus é o                

destaque de produção: foram 13,1 mil toneladas colhidas em 47 mil hectares.  

Por conta da nova perspectiva da produção a partir das relações sociais e das relações               

de trabalho que se estabeleceram na região cacaueira após a crise da vassoura-de-bruxa, as              

gravações ocorrem majoritariamente no Sul da Bahia, onde estão concentrados as famílias e             

os meeiros que construíram a narrativa do documentário. Os espaços de gravação das imagens              

e entrevistas se concentram em casas dos trabalhadores; em fazendas de cacau; nas ruas e               

estabelecimentos dos municípios onde têm plantações; no porto de Ilhéus; na estrada; em             

antigas fazendas abandonadas por conta do fungo.  

 

4 DETALHAMENTO TÉCNICO 
 

O documentário terá produção em Full HD, com resolução de 1980x1080 pixels e 30              

quadros por segundo. O equipamento utilizado inclui uma câmera DSLR Canon 6D, uma             

lente Canon 24-70mm f/2.8, um filtro ND Canon, um gravador profissional Tascam Dr-22wl,             

um microfone Rode Videomic Rycote, um tripé profissional Manfrotto, um slider Doly            

Câmeras Com Pro Line 1 Metro, um HD Externo 1tb Seagate Expansion 1000gb Portátil, dois               

cartões Sandisk Sdxc Extreme 64gb Canon, um estabilizador Gimbal eletrônico Axis Gyro e             

um notebook Dell Corel i7. 

 
5 CRONOGRAMA 

ETAPA PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Elaboração do pré-projeto 

 
 
 
 
 
 
Agosto a novembro de 2017 

Elaboração do tema; pesquisa 
bibliográfica e pesquisa de 
fontes; contato com famílias 
produtoras; entrevista com a 
Comissão Executiva do Plano 
da Lavoura Cacaueira 
(Ceplac); pesquisar 
equipamentos; pesquisar 
localidades; assistir 
documentários sobre o tema; 
pensar na narrativa do vídeo; 
ler livros de Jorge Amado 
sobre o cacau. 



 
 
Pré-produção 

 
 
Agosto a dezembro de 2017 

Agendamento de entrevistas 
e visitas nas fazendas de 
cacau; Compra e teste de 
equipamentos; organização 
do cronograma de viagem; 
pensar a trilha sonora; pensar 
possíveis planos e a 
construção da narrativa 

 
 
 
Produção 

 
 
 
Dezembro a fevereiro 

Conhecer as famílias 
produtoras; vivenciar o seu 
cotidiano; entrevistar os/as 
trabalhadores/as e gravar 
imagens da produção do 
cacau; gravar imagens do 
porto, da vida social e da 
arquitetura das localidades 

 
Pós-produção 

 
Fevereiro a junho de 2018 

Decupagem, avaliação do 
material e edição do 
documentário; finalização da 
trilha sonora; finalização da 
identidade visual; revisão em 
conjunto com o orientador 

 

6 RECURSOS 

Os recursos utilizados para o desenvolvimento deste projeto vieram por meio de            

financiamento do Canal Futura (R$ 7.500,00), em projeto aprovado pelo Edital Curtas            

Universitários 2017/2018, e de fontes pessoais. Equipamentos como câmera, lente, tripé,           

notebook, cartão de memória e microfones não estão incluídos no orçamento, pois foram             

obtidos ao longo do curso. No entanto, equipamentos como slider e estabilizador foram             

inseridos no orçamento com o intuito de melhorar a qualidade da captação de imagens. O               

custo necessário para o desenvolvimento dos infográficos ainda não foi estimado, bem como             

da identidade visual do documentário. Também não foram adicionados preços da compra de             

livros do Jorge Amado, além das impressões de artigos sobre a produção do cacau no sul da                 

Bahia. A trilha sonora não está inclusa porque será construída e cedida por um amigo músico                

de Florianópolis. Além disso, a acomodação não está no orçamento porque ficaremos nas             

casas de amigos e parentes, bem como na casa das famílias agricultoras - quando for possível.                

Portanto, considerando futuras alterações, o orçamento inicial para custear o projeto é de R$              

7.850,00. Segue abaixo a descrição detalhada do orçamento: 

Item Descrição Preço 



Gasolina Deslocamento de Florianópolis até  
a Bahia (R$ 1.800,00 ida e volta); 
Deslocamento entre as localidades 
(R$ 1.200,00 durante um mês) 

R$ 3.000,00 (preço elaborado    
com o litro da gasolina a R$       
3,50) 

Alimentação Deslocamento de Florianópolis até a     
Bahia; Café da manhã, almoço e janta       
durante um mês de produção 

R$ 2.700,00 (R$ 90,00 por dia      
para duas pessoas) 

Equipamentos - Slider (R$ 850,00) 
- Estabilizador (R$ 1.800,00) 

R$ 2.650,00 
 
TOTAL: R$ 7.850,00 

 

7 FINALIDADES  

Este documentário representa uma grande oportunidade de aprendizado, sendo o          

primeiro que produzimos durante os quatro anos de graduação no curso de Jornalismo. A              

partir dele, podemos melhorar a ideia de como compor uma obra autoral em vídeo e discorrer                

sobre a sua linguagem como uma forma de romper com a padronização, visto que a produção                

permite a experimentação dos códigos verbal, sonoro e imagético. A produção de uma obra              

com presença expressiva de seu realizador, a maior liberdade na narrativa e o mergulho dos               

autores na captação do real também contribuem para a construção da experiência profissional.             

Além disso, a ideia é apropriar-se de alguns recursos técnicos do romance realista. Por meio               

desta absorção, pelo menos três deles podem estar presentes no documentário: o diálogo             

realista de modo bastante solto e envolvente, o registro de gestos, hábitos, costumes e detalhes               

da cena (mobília, roupas, decoração), além do ponto de vista ou a perspectiva sob a qual o                 

telespectador verá o acontecimento.  

Dessa maneira, o documentário também pode ajudar a lapidar a nossa ética            

profissional, marcada pelo modo de apreender e interpretar a realidade. Agir criativamente e             

aguçar a percepção são, portanto, atitudes fundamentais no processo de criação jornalística e a              

utilização da literatura pode auxiliar nesse processo. A produção deste documentário exige,            

assim, um perfil profissional diferenciado, na maneira de perceber e de produzir com ética,              

competência comunicativa e originalidade. Ou seja, são diversas habilidades utilizadas e           

desenvolvidas – vivência, apuração, entrevista, gravação, roteirização e edição – o que            

aumenta o grau de complexidade de executar o trabalho, juntamente com o grau de              

aprendizado.  

Por fim, este trabalho também pode servir como portfólio, podendo auxiliar           

principalmente na busca pelo primeiro emprego, logo após a saída do curso. Executar bem              



este documentário significa uma oportunidade de informar, por meio da divulgação via Canal             

Futura e Rede Globo, e em futuros festivais, a importância de fomentar o debate sobre a                

produção de cacau no Sul da Bahia, seu contexto histórico, a desigualdade social e a               

fragilidade da democracia brasileira, executando um produto comprometido com a função           

social da nossa profissão. 
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