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ORIENTAÇÕES: 

- Essa atividade tem a finalidade de orientar os seus estudos e não terá a atribuição de nota. 

- Assista ao vídeo e responda as seguintes questões (no caderno): 

 

1. Qual a principal temática abordada no documentário “Hiato”? 

2. Por que o grupo de manifestantes escolheu a realização da ocupação naquele 

Shopping? O que isso representa? 

3. Indique os diferentes comportamentos das pessoas ao longo do vídeo. Como você 

avalia tais ações? 

4. Em sua opinião, por que foi escolhido o título “Hiato” para o documentário? Qual o 

sentido empregado? 

5. Se não houvesse a presença da imprensa registrando o movimento, o tratamento com 

os manifestantes seria outro? Justifique: 

6. Como você avalia as formas de desigualdades abordadas no filme? 

7. Considerando o conteúdo do documentário e o constante em nossa Carta Magna (CF 

de 1988), em seu Art. 5º, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Vocês acham que tais direitos fundamentais estão garantidos em nossa sociedade? 

Justifique a sua resposta: 

8. Em relação ao filme, qual a cena que mais chamou a sua atenção? Justifique: 

 

PARA PENSAR: Em tempo de pandemia, as mídias sociais vêm discutindo sobre aspectos 
relacionados ao bem-estar e a dignidade dos indivíduos, sobretudo, para aqueles que estão 
isolados em suas residências e/ou em situação de risco (nas ruas). Considerando essa 
temática, é possível entender a possibilidade de garantia de direitos fundamentais (a todos, 
sem distinção) quando nem mesmo em espaços públicos e televisionados pela Imprensa eles 
podem ser considerados, como foi apontado no Filme. O que podemos fazer para mudar essa 
realidade tão desigual e de exclusão? 

“Hiato” 
(Documentário dirigido por Vladimir Seixas, 2008) 

 

Em agosto de 2000, um grupo de manifestantes organizou uma ocupação em um grande 
shopping da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O episódio obteve grande repercussão na 
imprensa nacional e ainda hoje é discutido por alguns pensadores. O filme recuperou imagens 
de arquivo e traz entrevistas de alguns personagens anos após essa inusitada manifestação. 

 
Para acessar o documentário: https://www.youtube.com.br/watch?v=UHJmUPeDYdg 

 

https://www.youtube.com.br/watch?v=UHJmUPeDYdg

