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“A terceira margem do Rio: relações raciais sob as lentes de Eduardo Coutinho” 

RESUMO 

Esta tese discute o modo como as relações raciais e suas intersecções com as questões de 

gênero e classe são mostradas sob as lentes de Eduardo Coutinho nos documentários Santa Marta 

– Duas Semanas no Morro (1987), O Fio da Memória (1991), Boca de Lixo (1992), Santo Forte 

(1999) e Babilônia (2000). Ao adotar o critério da alteridade na escolha dos sujeitos entrevistados, 

Coutinho capta imagens e narrativas de um outro social e racial. É no encontro entre Coutinho e 

suas personagens que adentramos o que eu chamo de “a terceira margem do Rio,” um espaço 

simbólico onde se pode escutar as falas que não brotariam, não fossem a confluência destes dois 

Rios.  

Coutinho nos permite olhar com a lente micro, proporcionando ver a especificidade das 

falas. Ao registrar a “terceira margem do Rio”, Coutinho nos convida a pensar o que poderíamos 

ver para além dos movimentos operário, agrário, negro; para além do “favelado” e do “povo” como 

arquétipos sociais.  

O Fio da Memória é um importante documento para investigar as relações raciais e a 

história dos negros no Brasil, mostrando que celebrar pode trazer consigo o esquecimento. Boca 

de Lixo subverte ideias preconcebidas que podem existir em relação às pessoas que vivem da coleta 

de lixo. Para além do ponto de vista macro dos montes de lixo, no micro vemos a diversidade, a 

estrutura organizada e a agência dos entrevistados. Em Santo Forte, o conceito da dupla 

consciência é empregado para observar, através das falas das personagens, a tendência em 

“esconder” a crença pelas religiões afro-brasileiras. Em Santa Marta e Babilônia, despontam 
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histórias de exclusão social, violência, racismo e preconceito, bem como de sonhos e realizações, 

ouvidas morro abaixo, morro a fora, morro a dentro – no morro. Coutinho, assim como Guimarães 

Rosa, coleta narrativas orais que trazem reflexões para pensarmos o nosso lugar no mundo.  Das 

falas das pessoas que participam dos filmes de Coutinho, surgem histórias, estórias e anedotas que 

emergem pelo meio deste rio caudaloso e deste Rio (de Janeiro). Na terceira margem do filme de 

Coutinho navegamos Rio abaixo, Rio a fora, Rio a dentro – o Rio. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser 
contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida 
à anedota. A anedota, pela etimologia e para a finalidade, requer 
fechado ineditismo. Uma anedota é como um fósforo: riscado, 

deflagrado, foi-se a serventia. 
 – Guimarães Rosa, Aletria e Hermenêutica 

 

Esta tese é centrada na análise dos documentários que considero permitir uma reflexão 

sobre o modo como as relações raciais e suas intersecções com as questões de gênero e classe são 

mostradas sob as lentes de Eduardo Coutinho. Santa Marta – Duas Semanas no Morro (1987), O 

Fio da Memória (1991), Boca de Lixo (1992), Santo Forte (1999) e Babilônia (2000), possibilitam 

observar como, ao adotar o critério da alteridade na escolha dos sujeitos entrevistados, Coutinho 

capta imagens e narrativas de um outro social e racial. Estes filmes se realizam no encontro entre 

o universo de Coutinho e o universo deste Outro que está compartilhando as suas histórias, estórias 

e anedotas. As locações escolhidas pelo documentarista nestes filmes são espaços considerados 

marginais, como: o lixão de São Gonçalo, as favelas Babilônia, Morro Chapéu, Santa Marta, Vila 

Parque da Cidade e outros recintos do Rio de Janeiro, cidade abaixo, cidade afora, cidade adentro 

– na cidade. É no encontro entre Coutinho e suas personagens que adentramos o que eu chamo de 

“a terceira margem do Rio”, um espaço simbólico onde se pode escutar as falas que não brotariam, 

não fossem a confluência destes dois Rios. Embarcarmos na terceira margem do filme1. 

 
1 The documentary genre has different approaches to representation, and it can itself incite the questioning of history, 
the questioning of objectivity, and the questioning of film as art. Bill Nichols describes the prior status of documentary 
as being a source of knowledge and fact, which suggested completion and certainty. However, more recently, 
documentary lost its status as a provider of truth. As Nichols states “documentary has come to suggest incompleteness 
and uncertainty, recollection and impression, images of personal worlds and their subjective construction. A shift of 
epistemological proportions has occurred. What counts as knowledge is not what it used to be.”1 The documentary, in 
its borderline position, is in constant negotiation within its limits between the real and imaginary, subject and object, 
and subjectivity and objectivity. However, as Nichols points out, the documentary has not always been thought of in 
this way. For a long time, the documentary was considered a totalizing entity, an instrument for bringing up a sense 
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Coutinho, assim como João Guimarães Rosa coleta estórias e narrativas orais que trazem 

reflexões para pensarmos o nosso lugar no mundo.  O conto A terceira margem do rio, do livro 

Primeiras Estórias, narra em primeira pessoa a história de uma família que vive no interior 

próximo ao rio. Certo dia, o pai da família decide pegar um barquinho e ficar à deriva no rio, sem 

estar nem em uma margem nem na outra, sem dar nenhuma explicação, calado. A família e os 

demais “moradores das beiras” buscam entender o motivo, porém, sem êxito. Muitos anos a fio se 

passam e apenas um dos filhos permanece, empenhando-se em cuidar do pai e procurando 

compreendê-lo. Ao ver o pai envelhecendo no meio do rio, o filho se oferece, num momento de 

impulso e “doidera,” trocar de lugar. Porém, ao ver que o pai finalmente se aproxima, o filho foge 

de medo. Arrependido, ele termina de contar a sua estória:  

Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida, 
nos rasos do mundo. Mas, então, ao menos, que, no artigo da morte, peguem em mim, e 
me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não pára, de longas beiras: 
e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio. 
  

Tal qual Guimarães Rosa, Coutinho age como um contador de histórias/estórias contemporâneo, 

através de seus documentários ele compartilha histórias/estórias que não estão nem em uma 

margem e nem na outra do Rio. Não importa se o que é contado pelas suas personagens são 

histórias, estórias ou anedotas, o que ouvimos nos provoca e nos traz a possibilidade de um outro 

olhar. Coutinho diz que não importa se o que o outro diz é mentira e/ou encenação podemos sempre 

descobrir coisas novas deste encontro. A dúvida, o escuro e a terceira margem do rio, nos permite 

enxergar de uma outra perspectiva:  

 
of reality and an instrument of documentation. The documentary, in this sense, had a status that was analogous, in the 
realm of visual arts, to that of “History” in the realm of written media: “Multiple (constituted of diverse subjectivities), 
split (conscious/unconscious), sedimented (bearing the trace of past selves and previous experience), what such a self 
knows and what we know of such a self, evades ready determination.  History and memory intertwine; meaning and 
action, past and present, hinge on one another distinctively.  Documentary and fiction, social actor and social other, 
knowledge and doubt, concept and experience share boundaries that inescapably blur.”1  
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A maioria dos que fazem documentários fazem, efetivamente, entrevistas. As entrevistas 
têm um lado jornalístico e de depoimento. Entrevistas e depoimentos são coisas para a 
História. São coisas que se fazem com especialistas. E eu trabalho com pessoas comuns. A 
pessoa conta um fato histórico e, se ele é verdadeiro ou não, deixa de ter importância. (…) 
Tudo porque a voz em um filme ou na história oral é imediata. (…) O acaso, a surpresa e 
a incerteza do resultado é que me interessam. Eu acho que as relações dão certo quando 
não são pergunta e resposta, mas um ato colaborativo. O ato de filmagem é assim: a pessoa 
me diz alguma coisa que nunca vai repetir, nunca disse antes ou dirá depois. Surge naquele 
momento.2 
 

Das falas das pessoas que participam dos filmes de Coutinho, surgem narrativas e relatos 

que correm pelo meio deste rio caudaloso e deste Rio (de Janeiro), que revela várias camadas de 

histórias e estórias. Um Rio que não pode ser definido de forma empírica ou apenas de forma 

geográfica, mas que se revela cada vez mais complexo e intrigante à medida em que ouvimos mais 

vozes que se somam ao som do curso d’água. A película dos filmes de Coutinho, assim como o 

rio que corre, revela estas pequenas anedotas e faíscas de histórias que são contadas e que iluminam 

um pouco o escuro.  

Não cabe nesta tese estudar a vida de Coutinho nem traçar um panorama geral da sua obra, 

já contemplados nos livros de Consuelo Lins e Carlos Alberto Mattos. Embora estes dois trabalhos 

tragam fontes e pistas relevantes para o recorte desta tese, situando a filmografia e o estilo de 

entrevistas de Coutinho, não adotam como eixo analítico principal a questão racial na trajetória 

fílmica do diretor. Teses que trabalham a memória e a oralidade, como a de Laécio Ricardo de 

Aquino Rodrigues, também fazem um interessante recorte, mas tampouco contempla o assunto 

que abordo. Outros importantes críticos escreveram sobre Coutinho e seus filmes. Jean-Claude 

Bernardet, citado também nesta tese, trabalha com o importante conceito de “tipos sociológicos” 

nos documentários das décadas de 1960 e 1970, mostrando como Coutinho foge dos “arquétipos 

 
2 Frochtengarten, Fernando. A entrevista como método: uma conversa com Eduardo Coutinho. Psicol. USP,  São 
Paulo ,  v. 20, n. 1, p. 125-138,  Mar.  2009.  
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e tipos sociológicos” – linha estabelecida em Cineastas e Imagens do Povo. Coutinho inicia um 

novo modo de fazer documentários pautado nos sujeitos específicos e se afastando das 

generalizações. Ismail Xavier, cuja contribuição sobre a construção da personagem em Coutinho 

é muito importante, fala sobre a entrevista e a conversa nos filmes de Coutinho e de como estas 

personagens se auto-constroem.3 Esses autores trazem importantes inspirações para pensar o 

cinema brasileiro e o cinema de Coutinho, no entanto, as lentes por eles utilizadas não permitem 

uma leitura das imagens dentro do contexto das relações raciais. Minha tese também se beneficia 

de dois exemplares de entrevistas organizados por Milton Ohata e Felipe Bragança que 

compilaram memórias, entrevistas e análises de críticos e cineastas que dialogaram, trabalharam, 

ou visitaram Coutinho.  

Coutinho consagrou-se na cinematografia brasileira através do seu filme Cabra Marcado 

para Morrer (1964/1984), filme que se tornou um marco, não apenas pela sua forma como também 

pela sua história. Jean-Claude Bernardet diz no prefácio à segunda edição de Cineastas e Imagens 

do Povo, que se ele tivesse assistido ao filme de Coutinho antes de finalizar a primeira edição do 

seu livro, ele teria que mudar parte da sua tese. A segunda edição do livro, traz o capítulo Vitória 

sobre a lata de lixo da história4 dedicado à Cabra Marcado para Morrer. O filme, que era para 

ter sido um docudrama sobre o assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, foi quase parar 

na “lata de lixo da história”. No entanto, depois da Anistia Nacional, Coutinho teve a oportunidade 

 
3 Outros importantes críticos de cinema e cineastas publicaram artigos sobre Coutinho entre eles, Fernão Pessoa Ramos 
Robert Stam, Esther Hamburger, Eduardo Escorel, João Moreira Salles, José Carlos Avellar. Todos ressaltam a 
importância do legado deste que se tornou um dos maiores documentaristas do Brasil e analisam com maestria o estilo 
de Coutinho que privilegia a palavra e a entrevista pautada no sujeito. Acabo não dialogando tanto com estes autores, 
com exceção de João Moreira Salles e Eduardo Escorel que gentilmente aceitaram ser entrevistados para a minha tese. 
Cito em alguns dos capítulos desta tese, trechos que se mostraram relevantes para as questões aqui debatidas. 
 
4 Bernardet, Jean-Claude. “Vitória sobre a lata de lixo da história”. In: Cineastas e imagens do povo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003 
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de procurar e reencontrar as pessoas que eram personagens do “Cabra 1964”, podendo assim dar 

continuidade no filme que por fim virou um outro filme, “Cabra 1984”5. As novas histórias 

coletadas nas vozes de Elizabeth Teixeira, Virgílio e demais personagens reencontradas vinte anos 

depois, incluindo o próprio Coutinho, fizeram de Cabra um marco na cinematografia brasileira. 

Coutinho introduziu em 1984, um novo modo de fazer filmes, que mudava a lente do macro da 

luta camponesa como “tipos sociológicos” para o micro das pessoas com histórias particulares e 

singulares que compõem a História. Desde Cabra, Coutinho sempre aparece e se coloca presente 

nos seus filmes, evidenciando o seu lugar de entrevistador ou melhor, de proseador, já que o 

cineasta preferia chamar a sua interação com as personagens de conversa, ao invés de entrevista. 

Coutinho desafiou nos seus filmes as diversas fronteiras construídas entre as disciplinas, entre os 

gêneros fílmicos, entre as noções de representação, história, estórias, ficção e realidade(s).  

Coutinho rompe com um certo “tipo sociológico”, em voga nos idos de 1970 e 1980, 

mesmo quando se limita em filmar no espaço da favela, pois apesar de encontrar grupos 

econômicos, raciais, culturais e sociais específicos ao recorte fílmico, ele mostra que os discursos, 

falas, crenças, sonhos, histórias e estórias não são todos os mesmos. O documentarista passa a 

estabelecer uma relação sujeito-sujeito e não mais uma relação sujeito-objeto. Nos filmes de 

Coutinho se permite ir do macro ao micro, permitindo retirar da “caixinha” os moradores do espaço 

geográfico filmado. Neste sentindo, ao filmar o que eu chamo de a terceira margem do Rio, 

Coutinho permite olhar com a lente micro sem reforçar os estereótipos.  

Paralelamente ao que Coutinho estava fazendo no cinema, a historiografia, também 

estavam questionando e criticando a maneira como a sociologia e a historiografia abordavam as 

 
5 Denominação utilizada por Jean-Claude Bernardet. 
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vozes dos movimentos sociais ou das lutas de classe. 6 Chalhoub, fala em retrospecto, no prefácio 

à segunda edição de Trabalho, Lar e Botequim, sobre o que ele, como historiador e autor do livro, 

estava formulando na década de 1980, ao lado de outros colegas de profissão:  

Penso que o autor de Trabalho, Lar e Botequim formulava, ao lado de outros estudiosos do 
período, uma crítica à maneira como a sociologia e a historiografia sobre movimentos 
sociais em geral, e sobre movimento operário em particular, ‘representavam’ os 
trabalhadores e sua experiência na história, isto é, havia a tendência de reduzir a história 
dos trabalhadores àquela dos movimentos políticos organizados, julgados todos a partir de 
um modelo determinado de desenvolvimento da ‘consciência de classe.’ Era uma visão 
evolucionista e teleológica, que além disso excluía da história a maior parte dos 
trabalhadores – todos aqueles que nunca haviam participado de uma revolta, de uma greve, 
ou aderido a sociedades operárias.7 

 
Coutinho também exercita a retrospectiva e reflexão sobre sua própria obra em Cabra 

Marcado para Morrer (1964/1984), projeto que demorou vinte anos para ser finalizado, à época 

das revisões historiográficas mencionadas a cima. Outro filme de Coutinho que sai no final dos 

anos 1980 é Santa Marta – Duas Semanas no Morro (1987), média-metragem que também vai 

adentrar a favela e escutar o que cada entrevistado tem a nos dizer. Coutinho nos convida a pensar 

o que poderíamos ver para além do movimento operário, para além do movimento agrário, para 

além do movimento negro, para além do “favelado’ e para além do “povo” como arquétipos 

sociais. Santa Marta, O Fio da Memória (1991), Boca de Lixo (1992), Santo Forte (1999) e 

Babilônia (2000) se desenvolvem já colhendo os frutos deste novo modo de olhar a historiografia. 

As pessoas entrevistadas em seus filmes e as suas falas podem também ser importantes 

fontes de contribuição para a história social e para o debate das relações raciais no Brasil. Não 

considero que todos os filmes de Coutinho tenham este viés que proponho como foco principal da 

 
6 Notadamente Robert Slenes (Na Senzala uma Flor) e Sidney Chalhoub (Trabalho, Lar e Botequim; Visões da 
Liberdade). 
 
7 Sidney Chalhoub, Trabalho, Lar e Botequim.  Pg. vi. 
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tese, mas invariavelmente ao adotar o critério de distância e alteridade em escolher filmar o outro, 

Coutinho acabou por filmar os que não eram como ele. Esta alteridade, nos filmes de Coutinho, é 

fluida como o rio, às vezes pode estar no “nós” em relação ao “outro”, que também é uma 

construção. Coutinho filma o “outro”, mas para este “outro”, Coutinho é a alteridade. Estas 

questões aparecem mesmo quando não são intenção principal. Reproduzo um trecho da carta-

depoimento que o autor faz a Paulo Paranaguá sobre o seu olhar no documentário:   

As desilusões políticas e pessoais, entre outros fatores, ajudaram a detonar uma paixão 
imediata por uma coisa simples – olhar e escutar pessoas, em geral, pobres, do campo e da 
cidade – o Outro social e cultural. Tentar entender o país, o povo, a história, a vida e a mim 
mesmo, mas sempre fixado no concreto, no microcosmo.8 

 
O “microcosmo,” talvez um pouco como a micro-história, seria um método abraçado por Coutinho 

para olhar o Brasil, o seu povo e a sua história através de narrativas singulares e específicas.9 Ao 

invés de tentar abarcar o geral de uma sociedade nas suas macro-relações, Coutinho se aproximou 

do concreto e do específico como forma de entender este mundo do “outro”. Para fugir da 

construção de estereótipos de um grupo, de uma nação, de uma cultura, nosso documentarista tinha 

uma clara opção pela “fala-olhar de acontecimentos e pessoas singulares.”10  

Coutinho é autor de diversos filmes, dos quais eu separo alguns na categoria de históricos 

e outros que considero mais “estóricos”. Cabra Marcado para Morrer, O Fio da Memória, Peões 

e A Família de Elisabeth Teixeira, se encaixariam no espectro dos filmes mais “históricos”, 

 
8 Eduardo Coutinho. “O olhar no documentário. Carta-depoimento para Paulo Paranaguá”. P.17 in Eduardo 
Coutinho (org. Milton Ohata). São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
 
9 Essa aproximacao entre micro-história e alguns dos documentários de Coutinho também foi abordada em artigo 
publicado por: Holanda, Karla. "Documentário brasileiro contemporâneo e a micro-história." DEVIRES-Cinema e 
Humanidades 2.1 (2016): 86-101. 
 
10 Eduardo Coutinho. “O olhar no documentário. Carta-depoimento para Paulo Paranaguá.” P. 15 in Eduardo 
Coutinho (org. Milton Ohata). São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
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revisitando diferentes historicidades, tempos e espaços em trânsito. Já outros filmes como Santa 

Marta – Duas Semanas no Morro, Boca de Lixo, Santo Forte, Babilônia, Edifício Master, Jogo de 

Cena, entre outros, estariam na categoria dos filmes que eu chamo de “estóricos”, por se tratarem 

de filmes de uma locação só e por estes brotarem de um encontro mais pontual. Nestes 

documentários, as falas podem também se desencadear de perguntas que convidam as personagens 

entrevistadas a refletir sobre alguma questão histórica coletiva ou pessoal, no entanto, são sempre 

conversas estabelecidas do ponto de vista específico e mais limitado no recorte de tempo e espaço. 

Diferentemente dos filmes históricos, os filmes “estóricos” não propõe necessariamente uma 

viagem ao longo do tempo.   

Quando comecei a desenvolver o projeto da tese, os documentários Cabra Marcado para 

Morrer e Peões, eram filmes centrais no meu argumento – muito mais sobre história e histórias do 

que sobre histórias e estórias. Depois me dei conta de que a tese era outra. Por ser de uma minoria 

étnica e racial e não ser branca, eu sempre me questionei sobre as questões de identidade e sobre 

o que significava ser o “outro”11. Apesar de nos filmes de Coutinho não aparecerem brasileiros da 

 
11 Nas minhas conversas com meus amigos Kleber e Matheus que conheci durante os anos em que fizeram pesquisa 
em Harvard, falávamos muito sobre as situações de bullying que enfrentamos durante a vida. Claro que as experiências 
eram diferentes, pois Kleber e Matheus são negros, eu sou o que frequentemente chamam de “amarela”, “oriental”, 
“asiática” ou, ainda, o que se transformou em um denominador comum no Brasil para todas essas possíveis definições, 
“japonesa.” As experiências relatadas pelos negros são sempre muito mais violentas, doloridas e perversas que as 
experiências de preconceito/racismo contra os orientais, mas os bullyings que eu sofri desde a minha infância foram 
fortes o suficiente para eu crescer querendo não pertencer à raça “amarela,” nem ter traços físicos orientais e nem 
mesmo qualquer característica cultural que remetesse à cultura oriental. Precisei perder os meus avós, quando tinha 
mais de trinta anos, para começar a conseguir me aceitar fisicamente e abraçar elementos culturais passados por eles. 
Apesar de ter colegas netos de italianos, alemães, espanhóis, portugueses, libaneses, sírios, e judeus, fisicamente, estes 
se encaixavam mais dentro do padrão de beleza branca da sociedade brasileira. Ainda que no no Brasil existam pessoas 
de diversas etnias, raças e identidades culturais, a mídia privilegia as pessoas de pele mais clara e traços ocidentais. 
Eu e os meus outros colegas não considerados brancos, éramos mais comumente alvo de discriminação. Durante um 
período na minha vida, eu não queria sair de casa com meus pais e irmãos, pois sabia que seriamos alvo de piada e 
gargalhadas por causa da nossa cara de “japonês” ou sermos zoados pelo sotaque de “japonês” que nunca tivemos, 
pois somos todos brasileiros. Na verdade, tanto eu e meus amigos Kleber e Matheus, somos brasileiros, mas os nossos 
traços físicos, para além das nossas características culturais internas, nos impõe um olhar externo que nos reduz à 
nossa aparência racial e étnica, nos transformando no “outro.”   Foi muito dolorido para mim o processo de ter que 
lutar sempre para fazer com que as pessoas ao me olharem, antes mesmo de falarem comigo, me tirassem do 
estereótipo do “japonês” ou do “oriental”. 
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raça “amarela,” “oriental” ou do grupo étnico chamado de “japonês”, o que me fascinou nos filmes 

de Coutinho é que eles permitem ver a diversidade e a pluralidade de pessoas e até mesmo de 

personalidades dentro de uma mesma pessoa. Não existe um “tipo” de negro, um “tipo” de mulher, 

um “tipo” de pobre, um “tipo” de brasileiro, um “tipo” de classe média, um “tipo” de adolescente, 

um “tipo” de peão; existem infinitos possíveis papéis que podem ser desempenhados por cada um 

ou cada uma que encontramos em seus filmes. Os “tipos” são construções. Coutinho filma o seu 

outro, entendendo e sabendo do lugar de onde está falando. Ele deixa claro em seus filmes ser um 

homem branco, de classe média alta que está indo a localidades mais pobres como no espaço da 

favela para rodar os seus filmes:  

Então a razão do outro me interessa. Tentar estar no lugar do outro é a chave da questão. É 
impossível, mas tem que tentar, e nesse confronto de tentar entender o outro sai um diálogo 
que é improvisado, que é inventado, porque você inventa também quando fala. E não 
importa, se inventa bem, é verdade. Se é bem inventado, é verdadeiro e ponto final. “Eu 
fui feliz”, sei lá se é verdade. Tá dizendo! Pode ser que daqui um ano diga outra coisa. 
Entendeu? Tem que ser inventado com verdade. Quem inventa mal tá fora!12  
 

Coutinho, no seu modo de fazer documentários, buscava encontrar uma forma sua, 

evitando o simulacro, forma constantemente utilizada pela televisão. A televisão, além de tentar 

excluir os silêncios, considerados “tempo morto”, mostra a aparência ou o espectro do real, mas 

não necessariamente o real. Segundo Coutinho, os programas de televisão utilizavam as imagens 

para provar que o que estava sendo mostrado era o real, como se o fato de a câmera ter filmado o 

local ou a ação provasse que o que aparecia na tela era objetivo e em última instância, a realidade. 

Não obstante, esta objetividade escondia, na maioria das vezes, o poder de ilusionismo das imagens 

e as escolhas do diretor ao selecionar e dirigir o sujeito filmado. Isso ainda é uma constante nos 

 
12 Simões, Mariana. "Tudo o que eu faço é contra o jornalismo." Entrevista com Eduardo Coutinho. Agência 
Pública 3 (2014). https://apublica.org/2014/02/tudo-eu-faco-e-contra-jornalismo/ 
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programas de televisão. Já nos documentários, algo mudou no modo de filmar, talvez, em parte, 

por influência do legado de Coutinho.  Ismail Xavier comenta: 

Há uma crítica aos documentários do passado, que filmaram pessoas em condições de vida 
adversas, colocadas em condição inconveniente. Essa ideia de que o sujeito colocado em 
frente à câmera tem de ser retirado da condição de representação de categoria social, de 
grupo em desvantagem, com carência contundente, leva essa figura a jamais ser colocada 
de modo que seja transformada em objeto. É preciso, hoje, que o sujeito saiba que está 
sendo filmado e ele está ali enquanto indivíduo que está jogando com o cineasta. Há essa 
tendência nos filmes de Coutinho [...]13  
 

De fato, o próprio Coutinho confirma esta afirmação de Ismail Xavier na carta-depoimento a Paulo 

Paranaguá. Coutinho diz que muitos documentaristas, inclusive aqueles considerados progressistas 

e de esquerda (interessados em questões sociais), costumavam filmar para confirmar uma ideia 

pré-estabelecida por eles mesmos do tema abordado. Isto acabava criando documentários sem 

surpresas e com informações e qualidades já esperadas. Nestes casos, como afirma nosso cineasta, 

“o acaso, flor da realidade, fica excluído. Creio que a principal virtude de um documentarista é 

estar aberto ao outro”.14 A fala, quando de fato é escutada com suas pausas, tropeços e inflexões, 

permite revelar o inesperado. O cinema de conversação permitiu com que o diretor reduzisse o 

cinema à expressão oral improvisada e propositalmente precária e do “real, olhar, documentário”15  

que inclui o “real” do “outro.” 

Esse cuidado que Coutinho demonstra ao buscar o “outro” em suas singularidades, no seu 

modo de falar e de se expressar, permite ao mesmo tempo encontrar no microcosmo, narrativas e 

imagens que revelam mais sobre o universo destas pessoas. No decorrer da minha tese, fica claro 

 
13 Ismail Xavier in Ismail Xavier e Jean-Claude Bernardet. Contracampo Revista de Cinema n53 (Setembro, 2003). 
Revista online: http://www.contracampo.com.br/53/ismailbernardet.htm 
 
14 Eduardo Coutinho. “O olhar no documentário. Carta-depoimento para Paulo Paranaguá”. in Eduardo Coutinho (org. 
Milton Ohata). São Paulo: Cosac Naify, 2013 P. 17 
 
15 Eduardo Coutinho. “O olhar no documentário. Carta-depoimento para Paulo Paranaguá”. in Eduardo Coutinho (org. 
Milton Ohata). São Paulo: Cosac Naify, 2013 P. 15 
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como alguns dos entrevistados desse documentarista têm consciência das armadilhas que as 

imagens e as entrevistas podem lhes colocar. A contribuição de Coutinho não se deve tanto ao 

pioneirismo em encontrar locações originais, mas sim, no modo em que as pessoas que habitam 

estes lugares falam de si mesmas. Afinal de contas, ele não foi o primeiro a filmar a favela, o lixão, 

ou os lugares habitados pelos “excluídos”. 

Antes de falecer em maio de 2011, aos 97 anos, Abdias do Nascimento concedeu a sua 

última entrevista a Henry Louis Gates Jr. como parte da série Black in Latin America idealizada 

pelo professor americano para a PBS (Public Broadcasting Service). Gates disse haver escolhido 

Abdias como um de seus entrevistados por considerá-lo o mais importante intelectual negro 

brasileiro, não apenas pela sua produção acadêmica e artística, como também pela sua atuação 

política na luta pelos direitos humanos e civis das populações negras. Gates perguntou “o Brasil 

foi em algum momento de fato uma democracia racial?” Nosso mestre Abdias nos seus quase cem 

anos de vida no Brasil respondeu num tom amargo: 

Esta é uma piada que vem sendo construída desde que o Brasil foi descoberto e o Brasil 
gosta de espalhar esta história pelo mundo, mas é uma grande mentira. Mas os negros 
sabem disso. Os negros sentem na carne a mentira que é a ‘democracia racial’ neste país. 
É só ver as filhas de famílias negras onde é que vivem, os filhos dos negros como é que 
são educados, para ver que tudo isso é uma mentira... é preciso que ele (Gates) saiba que 
estou falando de tudo com profundo ódio, com profundo rancor dessa maneira como nossos 
negros são tratados no Brasil. Porque é uma vergonha que um país que tem uma maioria 
negra, a maioria que construiu o país, está até hoje como cidadãos de segunda classe.16 

 
Mais de cento e vinte anos após a abolição da escravidão, em pleno 2011, Abdias coloca em 

questão a mentira da democracia racial e corrobora seu argumento nos convidando a olhar onde 

 
16 Abdias do Nascimento em: Gates, H., Pollack, Inkwell Films, & Wnet. (2011). Black in Latin America. Brazil, a 
racial paradise? (The PBS Video Collection, Second Edition). Arlington, VA: Public Broadcasting Service (PBS). | 
51m 25s “In Brazil, Professor Gates explores how this 'rainbow nation' is waking up to its legacy as the world's largest 
slave economy.” https://www.youtube.com/watch?v=1SqubC7jIH4, mins 43:28-46:05 
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moram e como são educados os filhos dos negros. O negro ocupa ainda espaços considerados de 

“segunda classe” no Brasil. Apesar de os filmes de Coutinho, com exceção de O Fio da Memória, 

não serem filmes que tem como tema principal a situação do negro no Brasil, acredito que as 

imagens, sujeitos entrevistados e espaços filmados revelam como a afirmação de Abdias é ao 

mesmo tempo presente, passado e futuro. No entanto, Coutinho não mostra estas pessoas do 

mesmo modo que as reportagens de televisão, o cineasta se coloca dentro dos seus filmes, ele 

também interfere e participa ativamente na elaboração do filme junto com os seus entrevistados. 

Existem capítulos de livro, artigos e teses sobre Eduardo Coutinho que tratam de alguma 

forma das relações raciais, mas em geral estes se limitam aos filmes como Fio da Memória ou 

Santo Forte como exemplos para debater este assunto. Acredito que a minha contribuição está em 

fazer a análise conjunta dos filmes de Coutinho, citados no começo desta introdução, nos quais 

acredito ser possível observar também uma realidade excludente que é revelada pela distribuição 

populacional dos espaços geográficos e do tempo histórico captadas nas falas e imagens. Observo 

estes documentários fazendo uma discussão de raça, gênero e historicidade. 

A preocupação de Coutinho com questões relacionadas à raça aparece desde o início da 

década de 1970, quando rodou o seu último filme de ficção, Faustão (1971). Esta obra, pouco 

estudada, é um “Western” brasileiro que retrata um cangaceiro negro no sertão do Brasil. 

Interpretado pelo talentoso Eliezer Gomes, ator premiado por seu papel em Assalto ao Trem 

Pagador (1962), Faustão foi um filme que ficou praticamente esquecido na cinematografia 

brasileira. O protagonista do filme, apesar da demonstrada aptidão, não teve tantas outras 

oportunidades como ator principal em filmes. No documentário Retratos Brasileiros – Eliezer 

Gomes (2006), com direção e produção de Marise Farias, Coutinho comenta: 

No Assalto (ao trem pagador) ele foi extraordinário. No entanto, fez muitos poucos filmes 
depois e jamais outro como protagonista senão o Faustão oito anos depois. Por que não 
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fez? Por que como se sabe no Brasil, imagina naquela época, hoje melhorou um pouco, 
existe um preconceito, um racismo e então... 
 

Se Eliezer fosse branco, ele teria tido espaço para desempenhar outros tipos de papeis que 

não o do escravo, ladrão, empregado. Este filme me parece interessante para explicitar uma 

tendência que observo nos filmes de Coutinho e, em particular, nos documentários que analiso 

com maior profundidade na tese. A escolha de Eliezer Gomes como ator para viver na pele de um 

cangaceiro negro não é uma coincidência. Coutinho revela em uma entrevista que já que no seu 

filme era importante ressaltar a diferença social entre um chefe de cangaço profissional e um 

coronel, a distância ficaria maior se o chefe de bando fosse negro e diz que este aspecto lhe pareceu 

interessante.17 Faustão foi muito pouco visto e não há muita bibliografia de análise sobre o filme, 

principalmente no eixo analítico que exploro na tese18.  

Para além dos filmes analisados aqui, Coutinho demonstra também a sua preocupação com 

o tema do racismo no trecho da entrevista em que fala sobre o público com o qual os seus filmes 

dialogam: 

E tem uma terceira etapa, quando o público vê o filme. E existem surpresas que você não 
pode impedir e que não fui eu quem propiciei. Tinha gente que ia ver o Babilônia [2000] e 
se espantava como o povo era criativo. Você faz um filme extraordinário contra o racismo 
e o racista não vai ser mudado por este filme. Ele pode ser mudado por um conjunto de 
experiências que podem vir do filme muito imediatamente. Um racista convencido por um 
filme não existe. É o caso dos risos. Como o Brasil tem uma divisão social e quem vai ao 
cinema é a classe média, podem acontecer risos condescendentes e outros não. Então existe 
sempre um risco de estar na corda bamba.19  

 
17 "Retratos Brasileiros – Eliezer Gomes”, 2006.  Com direção e produção de Marise Farias 
 
18 A análise deste filme ficou fora da tese, mas pretendo posteriormente dedicar um artigo trabalhando Faustão e o 
tema das relações raciais no Brasil e nos filmes de Coutinho.  

19 Frochtengarten, Fernando. A entrevista como método: uma conversa com Eduardo Coutinho. Psicol. USP,  São 
Paulo ,  v. 20, n. 1, p. 125-138,  Mar.  2009.   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642009000100008&lng=en&nrm=iso>. access 
on  19  July  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642009000100008. 
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Coutinho não tinha a pretensão de mudar o mundo, como ele mesmo diz, mas estou 

convencida de que existia uma inquietação e desassossego que também o fazia filmar este Outro 

racial e social. 

Apesar de cronologicamente Coutinho ter filmado antes Santa Marta – Duas Semanas no 

Morro (1987), inicio a minha tese a partir do documentário O Fio da Memória (1981). O capítulo 

1, Uma história com muitas histórias: Fio da Memória, analisa as imagens, escolhas temáticas e 

composição do filme de Coutinho em diálogo com o contexto histórico no qual este se produziu. 

Este documentário realizado no contexto da comemoração dos cem anos da abolição, ficou bem 

menos famoso que os demais filmes do nosso documentarista. Apesar de ser uma obra que 

Coutinho não gostava, acredito que O Fio da Memória é um documento com muitas pistas e 

caminhos de investigação não somente tocante ao tema das relações raciais, como também 

pertinente ao método cinematográfico que será adotado por Coutinho nos filmes posteriores. Nesse 

capítulo, ao falar da personagem principal, também trabalho com o conceito de narrador sucateiro 

– elaborada por Walter Benjamin e trabalhada por Jeanne Marie Gagnebin. Gabriel Joaquim, filho 

de escravizados libertos, é a personagem que amarra a história contada no documentário, 

recolhendo e fundindo literalmente os cacos, restos e lixos para construir sua casa-monumento e 

metaforicamente para narrar a história, as histórias e as estórias da sua vida em paralelo à história 

do Brasil. 

No Capítulo 2, Em todo lugar a sociedade humana se forma: Boca de Lixo (1992), analiso 

justamente como Coutinho subverte através das suas entrevistas a ideia de que quem vive de lixo 

é preguiçoso e ignorante. Têm muita força, trabalho luta e astúcia em cada sujeito entrevistado. O 

documentarista nos permite ver para além do ponto de vista macro, do lixo que parece ser uma 
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montanha de dejetos, animais e seres humanos. Ao se aproximar das pessoas que ali trabalham, o 

diretor permite um olhar micro, onde se vê a diversidade dentro do que parecia ser uma massa 

homogênea. Fica claro no documentário que estas pessoas que vivem do lixo formam uma 

sociedade com relações sociais e funcionam de um modo estruturado e organizado. Elas são 

trabalhadoras, dedicadas, organizadas.  São, também em sua maioria, negras e/ou migrantes 

nordestinos. Diferentemente de filmes como Ilha das Flores (1989) ou Viramundo (1965), em 

Boca de Lixo, as personagens são sujeitos de suas falas, são consideradas e ouvidas. 

No capítulo 3, Encontros com os deuses na esquina: Santo Forte e as religiões oprimidas 

e escondidas, analiso um documentário que, segundo Coutinho, é mais sobre a vida cotidiana das 

pessoas do que sobre a religião em si. Como ele mesmo diz: “no Brasil, as pessoas se encontram 

com os deuses na esquina, tropeçam neles como se fosse o birosqueiro”. Filmado na favela Vila 

Parque da Cidade, é interessante observar em Santo Forte como os entrevistados tentam 

“esconder” ou suprimir do discurso a crença que grande parte deles têm pelas religiões afro-

brasileiras. Neste filme, conceitos como dupla consciência (Double Conciousness) acabam 

aparecendo através das falas das personagens. Primeiramente elaborado por Du Bois e 

posteriormente desenvolvido por Paul Gilroy, a dupla consciência diz respeito a plasticidade da 

identidade negra na construção de suas identidades. Apesar de os autores não trabalharem 

diretamente com o tema da religião, acredito que o conceito ajude a explicar a escolha de crenças 

exercidas pelas personagens nos filmes de Coutinho.  

O quarto e derradeiro capítulo da tese, A Terceira Margem da cidade: Santa Marta - Duas 

Semanas no Morro (1987) e Babilônia (2000), demonstra a sensibilidade e maestria de Coutinho 

em permitir que nos aproximemos dos entrevistados, conhecendo uma anedota, ou uma estória, ou 

uma história que estes moradores têm para contar. Santa Marta - Duas Semanas no Morro e 
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Babilônia poderiam ser apenas mais dois filmes estereotipados sobre as favelas. O primeiro filme 

tem uma pauta que se relaciona mais com as histórias de exclusão social, violência, racismo e 

preconceito, já o segundo documentário é sobre a virada do milênio. Em Babilônia, Coutinho quer 

filmar os sonhos e histórias que podemos ouvir morro abaixo, morro a fora, morro a dentro – no 

morro. No entanto, não deixam de aparecer falas que relatam o racismo e histórias trágicas de 

violência. Nos permitimos ver e ouvir histórias, estórias e anedotas diversas, permitindo que não 

se crie um estereótipo, com Coutinho e seus entrevistados também navegamos Rio abaixo, Rio a 

fora, Rio a dentro – o Rio. 

Sugiro que a apreciação de Guimarães pelas anedotas também se encontra em Coutinho. A 

bela citação encontrada no prefácio de Tutaméia – “A estória não quer ser história. A estória, em 

rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida a anedota”20 – 

brinca com a definição da anedota que não deve ser como a história. A palavra anedota, que muitas 

vezes é entendida como uma piada ou fato jocoso, vem do grego ananekdotos, que significaria 

narrativa não publicada. Etimologicamente a palavra é formada pela partícula “a/an” e ekdotos 

"levado para fora". Segundo a definição etimológica apresentada, as falas nos filmes de Coutinho 

são, em parte anedotas. Narrativas que não são publicadas, mas que passam, através da conversa 

de Coutinho e do aparato fílmico, a ser públicas sem perder o brilho do acaso. Coutinho nos 

presenteia com narrativas inéditas e filmes que considero fazer parte da terceira margem do Rio.  

O grande mestre Nicolau Sevcenko – que em muitas de suas aulas trazia os contos de 

Guimarães – comenta em um artigo, no qual fala de outros filmes e livros de literatura, como a 

simbologia da terceira margem do rio está presente no imaginário e na história do Brasil. Acredito 

que nos filmes de Coutinho também se encontra a terceira margem do rio, “de onde não se pode 

 
20 Rosa, Guimarães. Tutaméia: Terceiras Estórias, Rio de Janeiro: Livraria J. Olympio, 1967. P. 3 
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adentrar, apesar de entrarmos, por acreditar que a realidade não está nem no começo nem no fim, 

mas no meio da travessia.”21 A tese se encerra na terceira margem do Rio, no escuro, no limiar 

entre estória e história. De filmes aparentemente simples, sem muitos aparatos, sem cenários 

complicados, surgem histórias preciosas como o brilho do vagalume na noite. Narrativas que 

reluzem com este brilho discreto e tímido, mas que despertam o fascínio dos que ainda conseguem 

vislumbrar estes pequenos seres em extinção. Estes insetos reluzentes desaparecem à medida que 

o desenvolvimento urbano avança, vão sendo exterminados e expulsos de suas moradas. Vivem às 

margens para talvez em algum momento acabarem migrando para uma terceira margem. Mas na 

terceira margem do filme de Coutinho, as pessoas entrevistadas estarão para sempre registradas, 

mas não fixadas, pois elas fluem com o Rio.  

 

  

 
21 “A threshold that we never venture across, and which even now we do not confront. A symbolic prison, so to speak, 
or the bank of the river, the edge of the sea or cliff, from which bridges are not built and from which we cannot set off 
back to the interior whence we came, because of the conviction that reality lies neither at the beginning nor at the end, 
but in the middle of the crossing. It is now an advantage for this restrictive imperative of magic to be laid bare, but 
how many alternatives for the imagination are there flourishing on the third bank of the river?” Nicolau Sevcenko In 
search of the third bank of the river: Reflections on the burden of the past in contemporary Brazilian culture, 
Travessia, 1:1, 69-86, 2009.  P. 83 
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CAPÍTULO 1 

Uma história com muitas histórias: O Fio da Memória 

 
Todas as portas e atalhos fechados ao caminho da vida, e, para mim, pobre 

artista ariano, ariano sim porque adquiri, por adoção sistemática, as 
qualidades altas desta raça, para mim que sonho com a torre de luar da 

graça e da ilusão, tudo vi escarnecedoramente, diabolicamente, num tom 
grotesco de ópera bufa. Quem me mandou vir cá abaixo à terra arrastar a 
calceta da vida! Procurar ser elemento entre o espírito humano?! Para 

quê?! Um triste negro, odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, 
mas sempre batido, escorraçado de todo o leito, cuspido de todo o lar 

como um leproso sinistro! Pois como! Ser artista com esta cor!  
- Cruz e Sousa, carta à Virgílio Várzea, 1889 

 

Filmado entre 1988 e 1991, O Fio da Memória nasceu de uma proposta da socióloga 

Aspásia Camargo.  A ideia era mostrar a situação dos negros no Brasil passados cem anos da 

abolição. Este documentário, diferentemente dos demais documentários de Coutinho, acabou por 

ter uma preocupação maior com o público estrangeiro por conta da necessidade do diretor em ter 

que buscar financiamento no exterior do canal de televisão francês (Le Sept), do canal inglês 

(Channel Four) e do canal espanhol (TVE, S. A.).22 O filme levou três anos para ser finalizado, o 

financiamento dado pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro não foi suficiente para 

cobrir os custos de um filme de tamanho escopo e complexidade. Esta situação obrigou Coutinho 

a colocar informações e narrações que também explicassem os cem anos da “libertação” dos 

escravos a um público mais amplo e exterior ao Brasil: 

Isso foi um inferno. Tinha que explicar o que é umbanda, candomblé [...] se estivesse 
montando para o Brasil, podia ter dispensado aquele prólogo histórico. No Brasil, as 

 
22 Informações obtidas do livro de Consuelo Lins “O documentário de Eduardo Coutinho”. P. 76. 
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pessoas sabem quem foi a Princesa Isabel. Mas eu tinha que falar para o francês, o 
espanhol, o inglês. Foi a montagem mais infeliz da minha vida.23  
 

A documentarista e professora de audiovisual Consuelo Lins, autora do livro O Documentário de 

Eduardo Coutinho,24 afirma que O Fio da Memória foi o documentário com “ares de filme 

maldito” na carreira de Coutinho, por se tratar de um de seus trabalhos mais dispendiosos e por ter 

lhe obrigado a se afastar de vários dos seus “princípios promissores colocados em Santa Marta.”25 

Consuelo comenta que este filme nos dá pistas sobre as escolhas de estilo e método que Coutinho 

fará nos documentários seguintes.  

De fato, este filme não se destaca entre os mais assistidos, comentados, ou estudados de 

Coutinho. O seu estilo não condiz em sua totalidade com os demais longas-metragens dirigidos 

pelo autor. No entanto, enxergo uma série de qualidades e germens de temas, estilos e abordagem 

que brotarão de O Fio da Memória, e que ajudarão a desvelar como esta obra se relaciona com 

filmes como Boca de Lixo, Santo Forte e Babilônia 2000. Coutinho conta que no início das 

filmagens de O Fio da Memória, chegou a entrevistar especialistas e ativistas do movimento negro, 

mas acabou retirando na edição final estas falas. Ao invés de fazer um documentário com uma 

sequência de talkingheads, onde se grava a entrevista de vários especialistas, Coutinho optou por 

procurar personagens diversos que não tinham um discurso pronto, pessoas com falas únicas 

contando experiências pessoais. 

 

 
23 Eduardo Coutinho em entrevista concedida à Carlos Alberto Mattos em Eduardo Coutinho – O Homem que Caiu 
na Real – na ocasião do Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira Portugal, 2003.  
 
24 A escritora acompanhou de perto parte do percurso do documentarista. Apesar de na época de produção e 
lançamento de O Fio da Memória, Consuelo ainda não conhecer Coutinho pessoalmente, a partir de 1999, ela passou 
a conviver com o documentarista, não apenas como colega de trabalho, mas também na condição de amiga.  
 
25 Coutinho realizou o documentário Santa Marta (1987) antes de O Fio da Memória. Para a análise desta tese, deixei 
para discutir Santa Marta no último capítulo desta tese, junto com o documentário Babilônia.   
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1.1 Para além do movimento negro: Gabriel Joaquim construtor, narrador, historiador e 
“estoriador”   

 

Gabriel Joaquim é a personagem que perpassa o filme como um todo, dando a liga entre 

História, estórias, lendas, crenças, anedotas, mitos e tantas outras histórias que nos fazem refletir 

o que a História oficial muitas vezes esquece, apaga ou suprime de seus anais. Ao longo de cem 

anos quantas histórias deixaram de ser ouvidas e quantos passados foram silenciados? O ato de 

celebrar e festejar a abolição, dependendo de como ela é contada, pode ser um ato de esquecer. 

Ainda que Coutinho criticasse sua obra sobre os cem anos da abolição, O Fio da Memória, foi um 

filme que permitiu que se costurassem muitas vozes. No documentário, a memória é bordada com 

diversos fios que incluem a voz do narrador, a fala de pessoas conhecidas em seus meios, como o 

sambista Aniceto do Império, Mãe Beata e Carmem de Oxum; vozes de pessoas anônimas como 

a dos moradores de rua, crianças em orfanatos e crianças na escola; além da voz de Benedita da 

Silva, que na época tinha sido eleita deputada federal.    

Encomendado como parte da celebração dos cem anos da abolição, O Fio da Memória é 

muito diferente dos demais filmes de Coutinho, no entanto, apesar de não ser das criações mais 

vistas e celebradas do artista, acredito ser um filme extremamente importante para observar um 

determinado momento da história social do Brasil. Muitos filmes, reportagens, artigos e livros 

foram publicados acerca do tema da escravidão. O historiador Sidney Chalhoub comenta que 

enquanto escrevia Visões da Liberdade, “passou o bonde do centenário da Abolição”, que segundo 

o autor, “passou cheio, lotado daquilo que se tornou lugar-comum: a teoria do escravo-coisa.” As 

correntes históricas e sociológicas, ainda em voga na época, viam os escravos ou como seres sem 

agência e sem protagonismo histórico, ou como heróis, como no caso de Zumbi. Surgia, porém, 

em outras margens, uma nova corrente de pensamento que identificava a pluralidade de sujeitos. 
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Chalhoub comenta os debates e o momento histórico vivido nos anos 1980 que permitiram 

começar a repensar a história nas suas especificidades: 

[...] na conjuntura do início dos anos 1980, ‘libertava’ a atividade política da política 
tradicional, contida em partidos, sindicatos, etc. – isto é, ajudava a fundamentar 
historicamente a ideia de que havia uma pluralidade de sujeitos políticos na sociedade, 
lutando a seu modo para atingir objetivos que lhes eram caros e assim governar a própria 
vida. Nesse sentido, foi importante, em seguida, repensar a história da escravidão, e mostrar 
que os sujeitos históricos mais estereotipados da história do país – pois escravos, por 
definição, eram heróis na resistência ou vítimas indefesas do arbítrio senhorial – foram na 
verdade muito mais ativos, sutis e complexos do que muitos logravam imaginar.26  
 
Chalhoub nos alerta para o perigo de cair nos estereótipos e generalizações, nos privando 

de um olhar mais atento e minucioso da história. Ao olhar os processos criminais no Arquivo do 

Primeiro Tribunal do Júri da cidade do Rio de Janeiro e as ações cíveis de liberdade no Arquivo 

Nacional, Chalhoub resgatou as histórias que não estão nem de um lado e nem do outro lado da 

margem do rio. Ao invés de olhar apenas a história da Princesa Isabel ou a história de Zumbi, o 

nosso historiador vai atrás das histórias que emergem pelo meio, que brotam dos arquivos e dos 

documentos esquecidos, mas que são tão preciosas e valiosas para entender a História que é feita 

de muitas histórias.  

Coutinho, em O Fio da Memória, conta um pouco sobre a história geral do Brasil e as 

narrativas que se criaram acerca da escravidão, da abolição e do seu legado histórico e social. 

Contudo, assim como empenhou-se em fazer Chalhoub como historiador, Coutinho também 

buscou como documentarista traçar a sua narrativa sobre os cem anos da abolição por meio das 

narrativas e entrevistas particulares. Entre as várias entrevistas e histórias mostradas no filme, a 

história de Gabriel Joaquim dos Santos é a que perpassa como um fio condutor as entranhas deste 

novelo.  

 
 
26 Sidney Chalhoub, Trabalho, Lar e Botequim.  P. vii. 
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Gabriel Joaquim, deixou em vida um diário cheio de histórias, estórias e História e também 

foi o idealizador da Casa Flor, uma construção feita com caquinhos e objetos descartados, “sem 

valor”. Ao juntar cada um desses pedacinhos aparentemente insignificantes, este senhor, antigo 

trabalhador das salinas e filho de escravos, criou flores, vasos, chafarizes; uma casa toda feita de 

xurumbambos. A história do Brasil é também a história dos escravos, dos negros e dos excluídos, 

apesar de estas não serem as histórias que a História oficial quer contar. Coutinho através das 

outras histórias orais e da história de Gabriel Joaquim adiciona outros fios, cores e materiais nas 

tramas da História, assim como também o fez Bispo do Rosário: 

Quando pensei no filme, a primeira ideia foi o Gabriel. Mas tinha lá o grande tema – os 
100 anos da abolição da escravatura, a memória geral. Filmei ao longo de vários anos, sem 
qualquer roteiro. Aí senti que o Gabriel era essencial. E digo mais: se eu tivesse conhecido 
antes, poderia ter incluído algo do Bispo do Rosário, com sua necessidade de anotar tudo 
o que tem no mundo, senão o mundo acaba.27  

O que não encontramos nos anais da História Oficial, encontramos nas manifestações artísticas, 

na literatura, nas palavras e estórias orais. Bispo do Rosário e Gabriel Joaquim são apenas dois 

exemplos entre outros possíveis. Poderíamos citar também dois importantes autores da história 

social, Sidney Chalhoub (já mencionado anteriormente), Nicolau Sevcenko e Robert Slenes que 

nos lembram da importância da literatura para se pensar a História em Machado de Assis 

Historiador, Literatura como Missão, Na Senzala uma Flor, respectivamente.  

Passados cem anos do fim do regime de cativeiro no Brasil, qual é o legado, as imagens, e 

as trajetórias que se criaram daqueles que foram libertos ou, daqueles que são filhos e netos de 

libertos? Quais transformações políticas, econômicas e sociais se pode observar neste país que foi 

o derradeiro nas Américas a libertar seus escravos? Neste filme de praticamente duas horas, muitas 

 
27 Sobre a escolha de Gabriel Joaquim, em entrevista para C.A. Mattos. 
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destas questões são levantadas. As imagens também mostram os lugares geográficos e as posições 

sociais que alguns dos entrevistados no filme ocupam.  

Ficaram de fora do filme as várias entrevistas que Coutinho tinha realizado com os líderes 

e participantes do movimento negro. Ele diz: “O problema é que levei meses para perceber que o 

filme era um ou outro; ou era com intelectuais do movimento negro ou com gente do povo, e acabei 

cortando todos os personagens do movimento negro.”28  De	fato	o filme O Fio da Memória traz 

pouquíssimos momentos reservados aos militantes do movimento negro, no entanto, Coutinho 

afirma no depoimento dado a Consuelo Lins que esta foi uma escolha deliberada. Coutinho 

começou a compor o filme entrevistando vários militantes do movimento negro, mas acabou 

retirando-os. Em uma outra entrevista para Mattos, Coutinho diz que o que ele mais gosta em 

relação a O Fio da Memória “é que não é um filme que os militantes encampem. Ele não está a 

serviço de uma coisa específica, entende?”  

Sobre as filmagens dos líderes do Movimento Negro “Ele passou a ter um verdadeiro ódio 

a entrevistar personalidades ou políticos ... ele dizia que era impossível entrevistar alguém que 

responde na primeira pessoa do plural. E isso é muito comum em políticos ou pessoas que tem 

uma certa militância. Ele te pergunta uma coisa e ele te responde, ‘nós’... para Coutinho isso era 

um crime. [...] Então o Coutinho foi cada vez mais nesse sentido, nesta direção, inclusive de não 

preparar as coisas, tentar fazer” filmes como O Fim e o Princípio...29 

Coutinho optou por fazer um filme mais centrado nos indivíduos “comuns”, não 

especialistas ou engajados no tema da abolição ou do movimento negro. Os militantes são 

 
28 Depoimento de Eduardo Coutinho à Consuelo Lins no livro “O documentário de Eduardo Coutinho”. P. 76 
 
29 Eduardo Escorel. Entrevista concedida à Ana Paula Kojima Hirano. 18 de abril de 2019. MVI_1995, min 0:05 – 
4:25. 
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importantes atores sociais, afinal de contas, Coutinho os tinha entrevistado, mas lhe pareceu 

pertinente dar espaço para os que ainda não tinham desfrutado da possibilidade de dizer algo para 

a câmera. Percebeu que os momentos de surpresa e de espontaneidade são mais corriqueiros 

quando se filma alguém que não é engajado politicamente ou não é especialista no tema. A fala da 

“gente do povo” também pode desvelar histórias e estórias inesperadas que são às vezes até mais 

reveladoras. Fazer esta escolha foi dolorosa para o diretor do filme, pois não é fácil descartar rolos 

de películas, filmadas em 16mm, e ter de pôr de lado entrevistas preciosas feitas com pessoas 

comprometidas com a história e a luta do movimento negro. No entanto, considerando que o 

produto final tem 115 minutos, era necessário fazer uma opção. Ficaram algumas personalidades 

do meio artístico e cultural, importantes dentro do contexto dos espaços filmados e, também, 

Benedita da Silva. Falarei um pouco mais sobre estas escolhas mais adiante. 

Um outro filme que foi produzido praticamente na mesma época no Brasil é o longa 

metragem Abolição (1988), de Zózimo Bulbul, filme que também propõe uma reflexão crítica à 

comemoração dos cem anos da abolição da escravidão e o seu legado. Diversamente do filme de 

Coutinho, Abolição se pautou muito mais nas entrevistas com personalidades e integrantes do 

movimento negro, sendo o diretor do filme também parte deste movimento.30 Algumas das 

personalidades entrevistadas por Zózimo neste filme, também aparecerão no filme de Coutinho. O 

antropólogo e geógrafo – especialista nos estudos de relações raciais, intelectuais negros e 

movimento negro – Alex Ratts comenta sobre a formação e ativismo de organizações e 

 
30 Segundo Noel dos Santos Carvalho, especialista na obra de Zózimo Bulbul, Abolição tampouco teve grande 
aceitação do público. O filme tem 150 minutos de duração e sua exibição se restringiu mais aos círculos de intelectuais 
e ativistas do movimento negro: “Abolição (1988) é um documentário essencialmente político. Dos filmes de Bulbul 
é o que manifesta objetivamente as posições defendidas pelo movimento negro a partir da década de 70.  Do ponto de 
vista da estrutura narrativa é o mais didático dos filmes anteriores, o que contribui para a sua irregularidade. Ele é 
extenso e recorrente em afirmar dois pontos: 1) a existência da situação de opressão (escravidão, preconceito, racismo, 
pobreza) a qual os negros estão submetidos; 2) a resistência negra contra essa opressão.” 
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movimentos nos anos 1970 e 1980 que não se restringirão apenas ao âmbito politico; nas artes 

também aparecerão filmes como O Fio da Memória, Abolição e Ôrí que contribuirão 

imageticamente à visibilidade de pessoas negras (ativistas ou artistas): 

É sabido que os anos 1970 constituem-se no período de organização ou reorganização de 
muitos movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos. Esse é também o período de 
ampla e profunda urbanização no Brasil e de alterações na vida social, cultural e artística 
brasileira. No campo da cultura e da arte as transformações já ocorriam nos agitados anos 
1960. No entanto, o aparecimento de novos sujeitos – mulheres, negros, homossexuais –, 
não se restringia ao campo político. A visibilidade de pessoas negras – ativistas ou artistas 
– não se dá sem referências à sua corporeidade e sem referências à sua bagagem cultural. 
É possível observar essa construção em filmes como Ori de Raquel Gerber, mas também 
Fio da Memória de Eduardo Coutinho e Abolição de Zózimo Bulbul.31 
 

As referências à corporeidade e à bagagem cultural dos afrodescendentes, que já estavam sendo 

debatidas nos meios acadêmicos e nos coletivos e movimentos negros, também passam a aparecer 

nos filmes documentários dos anos 1980. Ôrí de Raquel Gerber é um belíssimo exemplo do resgate 

das referências à corporeidade negra e à cultura dos afrodescendentes. A voz off de Beatriz 

Nascimento perpassa o filme como um todo, refletindo sobre o passado, o presente e o futuro do 

movimento negro, do ser negro, do ser mulher, e do ser afrodescendente. Beatriz narra o filme 

através da sua experiência no âmbito pessoal e, também, no âmbito público como intelectual, 

historiadora, escritora, poeta, roteirista e ativista. Ela fala da importância de sair da prisão da 

imagem imposta ao negro como sendo delimitada ao ser ex-escravo, ao ser o escravo fugido. Ôrí, 

segundo Beatriz Nascimento, seria a iniciação a um novo estágio de vida, a um novo encontro com 

a corporeidade. Achille Mbembe32 em seu livro Critique of Black Reason diz que o homem negro 

 
31 Alex Ratts, Encruzilhadas por todo percurso: individualidade e coletividade no movimento negro de base 
acadêmica. In: PEREIRA, Amauri Mendes; SILVA, Joselina da. (Org.). Movimento Negro Brasileiro: escritos sobre 
os sentidos de democracia e justiça social no Brasil. Belo Horizonte - MG: Nandyala Livros e Serviços Ltda, 2009, v. 
1, P. 81-108. 
 
32 Achille Mbembe, Critique of Black Reason. “The Black Man is the one (or the thing) that one sees when one sees 
nothing, when one understands nothing, and above all, when one wishes to understand nothing. […] This is because, 
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é aquele (ou aquilo) que alguém vê quando nada vê, uma reflexão que se relaciona ao que dizia 

Beatriz Nascimento, nas décadas de 1980, sobre o ser negro e ser “invisível”. A invisibilidade 

estaria na raiz da perda da identidade.33  

 O filme de Coutinho O Fio da Memória, coloca a questão da corporeidade de uma outra 

forma e em um tom muito mais exterior. O filme se coloca na posição de um olhar de um Outro. 

No filme de Raquel Gerber temos Beatriz Nascimento narrando a história, no filme de Coutinho 

temos trechos de narração de um texto de autoria de Gabriel Joaquim dos Santos interpretado pela 

voz de Milton Gonçalves. São filmes diferentes, mas complementares. Acredito ser fundamental 

para o estudo do movimento negro ou para o estudo das relações raciais no período dos anos 1980 

e 1990 os documentários Abolição, Ôrí e O Fio da Memória. São arquivos históricos importantes 

para ouvir, ver e interpretar as imagens em movimento dos corpos em suas pantominas, danças e 

falas.34 

Do encontro entre Coutinho e a história de Gabriel Joaquim dos Santos, personagem que 

viveu os últimos anos do século XIX até o ano de 1985, que surgiu a possibilidade de contar uma 

outra história. Somos guiados pelas estórias grafadas num diário deixado por este autor 

semianalfabeto, antigo empregado das salinas, no litoral do Rio de Janeiro, artista e idealizador da 

Casa Flor.  

 
the term ‘Black’ was the product of a social and technological machine tightly linked to the emergence and 
globalization of capitalism. It was invented to signify exclusion, brutalization, and degradation, to point to a limit 
constantly conjured and abhorred.” 
 
33 O filme Ôrí, de Raquel Gerber com narração de Beatriz Nascimento e música de Naná Vasconcelos, merece uma 
análise mais minuciosa e aprofundada, que não cabe no escopo desta tese. Mas este é um filme e que pretendo revisitar 
num próximo trabalho. 
 
34 Existe também todo um debate sobre a representação do negro no cinema nacional ou na televisão brasileira em 
trabalhos como A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo e Grande Otelo: um intérprete do cinema e do racismo no 
Brasil, de Luis Felipe Kojima Hirano. 
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O filme começa com imagens do mar filmadas desde um forte. Uma voz surge contanto e 

narrando uma história que fala do Brasil, dos portugueses, dos negros cativos, e da história deste 

humilde narrador que foi descendente de escravos:  

O Brasil já foi mandado por Portugal. O Brasil já foi uma roça portuguesa. Aqui, já foi 
tudo. Existiu aqui um cativeiro muito perigoso. Os portugueses a carregar negros das costas 
da África prá botar aqui prá trabalhar na enxada. E, essas coisas, tudo já passou. Daí o 
português entregou isso e Dom Pedro fez a independência. Botou Brasil prá cá e Portugal 
prá lá. E daí o Brasil ficou por conta de nós próprio. 

 

	
Figura 1: O Fio da Memória, início do filme. 

Vemos acima, o forte, o mar e ao fundo, uma cidadezinha da Região dos Lagos, importante polo 

de extração de sal no estado do Rio de Janeiro. O som do mar abre o filme para a narração de uma 

história que a princípio parece familiar, a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Este lugar 

comum no imaginário brasileiro, dá lugar a um estranhamento. O modo de relatar e de falar desta 

voz off não é de uma autoridade ou de um historiador, pois a gramática não segue os padrões da 

norma culta, a entonação tampouco se assemelha ao de um narrador televisivo ou de um 

documentário tradicional35. Temos a sensação de estar ouvindo uma história oral; história e estória 

se misturam e, o que havia começado com a História do Brasil, culmina na história do universo de 

Gabriel Joaquim dos Santos e sua família: 

 
35 Quando falo em documentário nos moldes tradicionais, me refiro aos documentários que utilizam a “voz de Deus” 
ou “voz over” para explicar ou descrever o que acontece na cena.  
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Antes, isso aqui foi fazenda, fazenda de escravo, né. Isso foi nos tempo passado, tempo de 
cativeiro. Há oitenta e tantos anos que nós moramos aqui. Meu pai criou doze filhos, tudo 
na casa. Meus irmãos, tudo morreram e agora fiquei eu e eu nunca saí daqui. 
 

	
Figura 2: O Fio da Memória, a casa de Gabriel Joaquim 

A imagem acima mostra a morada do nosso suposto narrador. Vemos então as costas deste homem 

negro que caminha em direção a uma casinha. Devagar ele sobe os degraus e a impressão que 

temos é que este homem vestido com calças curtas azuis, camisa branca de mangas curtas, chapéu 

de palha e pés descalços é o nosso narrador autodiegético. Tal qual as pinturas do “preto velho”, 

ou os retratos do “caipira” que encontramos em algumas pinturas do começo do século XX, vemos 

a representação de uma figura típica do interior. Mais adiante no filme descobriremos que este 

homem que aparece na cena descrita se trata de Wilson dos Santos, sobrinho do já falecido Gabriel 

dos Santos. 

Vamos do mar ao forte; da chegada dos portugueses à chegada dos negros cativos. A 

câmera mostra em seguida um pedaço de terra com pasto e árvores verdes e lentamente se 

aproxima de umas casinhas. A narração também se desloca. Deixamos a história de Dom Pedro e 

a história da independência do Brasil para mergulharmos no microcosmo da história de Gabriel 

Joaquim. Nestes poucos três minutos de filme vamos da história “geral”, coletiva, à história 
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particular de alguém que foi testemunha da virada do século e das transformações que viriam 

suceder depois da abolição.  

O filme segue então com a sucessão de imagens de cartões postais com retratos de mulheres 

e homens negros expostos mais uma vez para servir, mas desta vez, de outra forma, como um 

suvenir de um retrato de Brasil ainda orgulhoso de suas mercadorias. 

	
Figura 3: O Fio da Memória, sequência de retratos de arquivo do fotógrafo Cristiano Junior. 

A voz de um segundo narrador entra no filme – preconizada pelo poeta Ferreira Gullar, 

mesmo narrador extradiegético de Cabra Marcado para Morrer, – descreve em tom sério e 

didático dados de arquivos e história geral: 

Em 1866, o fotógrafo Cristiano Junior anuncia na imprensa do Rio de Janeiro a venda de 
cartões postais com retratos de negros. Segundo o anúncio, tratava-se de coisa muito 
própria para os viajantes que se retiram para a Europa. Fotografados no estúdio, sabe-se 
que estes negros eram escravos e não libertos por causa dos pés descalços, sinal de sua 
condição. [Fio da Memória, 03:05] 
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Esta parte do filme de Coutinho montada através da sucessão de retratos mostra a objetificação 

dos escravos. Sandra Koutsoukos em Negros no estúdio do fotógrafo: Brasil, segunda metade do 

século XIX,36 analisa algumas destas mesmas imagens buscando olhar os escravos também como 

sujeitos e negociadores de suas imagens e corporeidade. Já Coutinho, nesta sequência, quer de fato 

mostrar os escravos como objetos de desejo e de ostentação, como produtos de consumo daqueles 

que eram considerados cidadãos.  

	
Figura 4: O Fio da Memória, da mesma sequência de imagens do fotógrafo Cristiano Junior – com o close dos pés 

descalços.  

Esta fotografia acima é mostrada com mais delonga, para que o espectador possa ver os pés descalços. 

Mais adiante no filme, outras imagens darão ênfase aos pés descalços. O foco nos membros, nos 

fazem lembrar a associação dos pés descalços com a condição da escravidão, como sugere Chalhoub 

ao evocar Manuela Carneiro da Cunha: 

Há inicialmente a observação de que não é sempre possível conhecer a condição servil de 
um negro pelas roupas ou calçados que usa. Pode ser verdade, como sugere Manuela 
Carneiro da Cunha, que no século XIX “o sinal da escravidão são os pés descalços”. 
Segundo ela, “quem se alforria trata logo de comprar sapatos”. De fato, vimos no capítulo 
anterior que o crioulo Desidério, logo que soube de sua alforria condicional, passou a andar 
calçado. D. Inácia, a senhora, teria achado nesta atitude mais um sinal da ingratidão do 
negro, pois ele ainda não estava efetivamente livre.37  

 
36 Koutsoukos, Sandra Sofia Machado. Negros no estúdio do fotógrafo: Brasil, segunda metade do século XIX. Editora 
da Unicamp, 2010. 
 
37 Chalhoub, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. Editora 
Companhia das Letras, 2011. P. 267 
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As mãos e os pés simbolizavam o trabalho dos escravos feitos para os seus senhores. Os 

escravos eram as mãos e os pés dos senhores.  As fotografias dos escravos seguem com a narração: 

1532, os portugueses introduzem os primeiros escravos africanos para trabalhar na lavoura 
de cana de açúcar. Em pouco mais de três séculos chegam cerca de 3 milhões e 500 mil 
escravos. 1822, o Brasil se torna independente de Portugal e passa a ser a única monarquia 
duradoura na América. A escravidão mantém-se intocada. 1850 o Brasil proíbe o tráfico 
de escravos. Nesta data o Rio de Janeiro é a maior cidade escravista da história com 260 
mil habitantes, dos quais 40% são escravos. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, regente 
do império, assina a chamada lei áurea, abolindo escravidão. O Brasil foi o último país da 
América a libertar seus escravos. [Fio da Memória, 03:33] 
   

 

	
Figura 5: O Fio da Memória, retratos de escravos exercendo trabalhos. 

  A mesma narração em voice over continua, com ares de livro de história nos moldes 

tradicionais: “1889, proclamação da república. Sem acesso à terra ou a qualquer espécie de 
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assistência, os ex-escravos são marginalizados no mercado de trabalhos livre recém-criado.”	Esta 

voz da história geral (F. Gullar), dialoga com a história oficial, maciça. 

As imagens que se seguem às dos estúdios fotográficos são as imagens feitas com a câmera 

filmadora, num close em cada rosto por um pequeno instante, formando “retratos vivos” das caras 

que compõem o universo contemporâneo da população afrodescendente no Brasil. Este é um dos 

momentos do filme em que observamos uma narração e uma sequência imagética feita de um 

modo mais genérico e estatístico:  

Nas novas condições de expansão capitalista, o racismo muda de cara, considerado antes o 
escravo operoso e robusto que construiu a riqueza da nação, o negro agora é taxado de mau 
cidadão, incapaz de se submeter ao trabalho assalariado. [Fio da Memória, 04:42] 
 

 

	
Figura 6: O Fio da Memória, retrato contemporâneo. 

Nesta transição do filme, entre as imagens do passado escravocrata e as imagens do presente, me 

parece relevante remeter à obra O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo 
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mascarado,38 de Abdias do Nascimento. No livro, o autor nos recorda da perniciosidade da ideia 

tão trabalhada por Gilberto Freyre de “democracia racial” e menciona que a mestiçagem era muito 

mais violenta do que harmoniosa. Abdias cita o sociólogo Florestan Fernandes acerca do trabalho 

de Gilberto Freyre: 

Todos os que leram Gilberto Freyre sabem qual foi a dupla interação, [entre senhores e 
escravos], que se estabeleceu nas duas direções. Todavia, em nenhum momento essas 
influências recíprocas mudaram o processo social. O negro permaneceu sempre condenado 
a um mundo que não se organizou para trata-lo como ser humano e como “igual.”  

 
 Esta frase de Florestan Fernandes e mesmo outros trechos do livro de Abdias se 

aproximam muito do tom no narrador da história geral (voice over, na voz de Ferreira Gullar) no 

filme O Fio da Memória Nesta. Na figura 6, a montagem do filme põe em sequência imagens de 

pessoas negras da época de produção do filme, sob a narração desta voz da autoridade:  

Analfabeto, desaculturado, sem cidadania, sem família, o negro ao longo de um século 
lutou contra a desagregação étnica. Reuniu os fragmentos de sua identidade nas 
manifestações religiosas e lúdicas de origem africana que durante a escravidão ele soubera 
preservar com extraordinária plasticidade e astúcia. Hoje, segundo as estatísticas, cerca de 
60 milhões de brasileiros 43% da população tem origem negra. São quase 8 milhões de 
pretos e 52 milhões de pardos, constituindo a maior população de origem negra da diáspora 
africana. [Fio da Memória, 05:04] 

 
Nestes pouco mais de cinco minutos de filme, Coutinho afirma em seu argumento que a condição 

do negro no Brasil é resultado de séculos de violência, opressão e discriminação.  

Do geral voltamos ao particular: o filme faz uma transição de volta ao lugar de onde vimos 

as primeiras imagens de O fio da Memória. O lugar onde havia umas casinhas, Município de São 

Pedro da Aldeia, quase na divisa com Cabo Frio. Ainda sob a voz over do narrador heterodiegético 

(Ferreira Gullar), descobrimos que o primeiro narrador-personagem do filme (o narrador 

 
38 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Paz e Terra, 1978. 
P. 45. 
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autodiegético) é na verdade um narrador-defunto. “Gabriel morreu aos 92 anos.” Diz o narrador 

heterodiegético. Depois de sua morte, descobriu-se que ele tinha deixado alguns diários onde ele 

relatou fatos de sua vida, acontecimentos dos seus arredores e fatos lidos e ouvidos de outras fontes 

sobre a história do Brasil. 

 

	
Figura 7: O Fio da Memória, cadernos de Gabriel Joaquim. 

O filme mostra estes cadernos com um pequeno trecho de uma gravação com a voz original de 

Gabriel Joaquim dos Santos. Depois esta voz é substituída pela narração do ator Milton Gonçalves 

que encarna a voice off do falecido narrador. Temos até então duas vozes principais no filme: a 

narração heterodiegética de Ferreira Gullar, que descreve a história geral e que expressa parte do 

argumento do filme. E, uma outra voz pautada na leitura dos escritos de Gabriel Joaquim, narrada 

pelo ator Milton Gonçalves, que conta as “pequenas” histórias, a história particular e privada. Esta 

voz seria a que atua como o narrador-defunto39. Coutinho articula no filme estas duas vozes que 

representam margens distintas da história. 

 

 
39 Gabriel Joaquim seria uma espécie de narrador-defunto, pois escreveu suas memórias enquanto vivo. Já Brás Cubas 
em Memórias Póstumas de Brás-Cubas, de Machado de Assis, se definia como defunto-narrador, já que a personagem 
havia escrito as suas memórias, após sua morte. Coutinho, no entanto, revive Gabriel Joaquim e a sua voz é usada 
para amalgamar e costurar as outras histórias. 
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Figura 8: A sequência acima mostra fotografias do arquivo de Gabriel Joaquim, não é o seu sobrinho atuando 

como Gabriel. 

Apesar de sair dos moldes dos filmes mais consagrados de Coutinho, pois contém simulacros, 

estatísticas, generalizações, voz over e voz off, O Fio da Memória por outro lado, intercala 

narrativas preciosas que permitem também elementos surpresa. Coutinho comenta sobre a 

dificuldade de fazer este filme em O Cinema Documentário e a Escuta Sensível da Alteridade. Diz 

que se sentiu meio perdido, pois o tema do filme era demasiadamente geral, e por isso filmou 

tantas coisas dificultando a montagem final do filme. Este impasse encontrou uma solução quando 

Coutinho encontrou a história de Gabriel Joaquim e a casa flor: 

Gosto de trabalhar no micro, odeio trabalhar no macro. Nesse caso era o macro, isso me 
incomodou no filme inteiro até hoje. Mas, no fim das contas, não tinha um fio condutor, 
porque eu tinha filmado de uma forma absolutamente maluca, sem roteiro nenhum, que é 
como eu gosto, mas quando é macro fica difícil. [...] Depois de um tempo, cheguei a um 
eixo em torno de um personagem que me interessava porque era o cara que construiu a 
Casa Flor, em São Pedro da Aldeia.40 

 

 
40 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 30.  
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Eu diria que este filme faz uma bela transição da história para as estórias e do recorte macro de 

observação para um recorte mais micro. É um filme que está no meio do caminho e por isso mesmo 

também, que dedico o segundo capítulo da tese a O Fio da Memória. 

A entrevista que prossegue no roteiro do filme é a de Manuel, um senhor de cento e vinte 

anos. Vemos seu Manuel caminhando com os pés descalços no chão batido de terra, indo e vindo 

junto com o seu antigo patrão. Manuel viria a falecer quatro meses após a gravação desta entrevista. 

Este senhor viveu os tempos da escravidão e os tempos da abolição e Coutinho pergunta: “Seu 

Manuel, como é que foi a abolição?” A resposta que ouvimos nos remete ao que se costumava 

ensinar nos livros de história: 

A escravidão acabou porque a Princesa Isabel e o pai dela foi pra Portugal... aí o coração 
dela pediu, porque estava enjoada de ver a gente sofrer... o coração dela doía de ver a 
judiação deles... ela deu libertação para eles, daí tentaram acabar com ela, mas papai do 
céu não deixou. 
 

Coutinho ainda pergunta sobre as diferenças entre o antes e o depois da abolição. Manuel diz que 

as atividades eram parecidas, mas era melhor depois da escravidão, pois tinha o dinheiro. Ele diz 

que fazia todo o tipo de serviço: cortava lenha, capinava, entre outras coisas.  

	
Figura 9: O Fio da Memória, Seu Manuel. 

No final da entrevista Coutinho pergunta se Manuel recebia pagamento dos jornalistas, 

documentaristas ou curiosos que o procuravam para entrevistá-lo, visto que ele tinha ficado famoso 

nos anos 1980 por ser um dos últimos ex-escravos vivos na época. A equipe de Coutinho paga 

Manuel, e ele muito feliz aceita o dinheirinho.  



 37 

Manuel também aparece no filme Abolição de Zózimo Bulbul, com os mesmos pés 

descalços, mas no espaço de um bar. Neste filme dirigido por um cineasta negro, a entrevista que 

se desvela é diferente, pois Manuel se permite lamentar mais de sua condição e diz que a vida está 

pior nos dias de hoje do que até mesmo nos dias da escravidão. Nosso veterano também comenta 

sobre a diferença do que se comia antes e como se come hoje.  

Numa entrevista concedida à Carlos Alberto Mattos41, na ocasião de um festival em 

Portugal, Coutinho responde uma pergunta sobre como o fato de ele ser branco interferiu nas 

interações e determinou a conduta em relação ao tema do filme: 

Atrapalhou bastante. Você pode se sentir culpado em relação a ser da classe dominante, a 
ser classe média, a ser branco, a ser mil coisas, não é? Mas, como essa agrega todas as 
outras, eu acho que atrapalhou mais. Eu tinha um financiamento para um filme de 
encomenda sobre a abolição e tinha de ser digno disso. Espero ter aprendido duas coisas: 
primeiro, não faço mais temas gerais; segundo, não entro em coisas que me deem culpa. 
Na vida, eu tenho culpa diariamente, mas nos filmes não me sinto culpado. Nem culpado, 
nem refém. 42  
 

Mattos menciona também na entrevista o depoimento de Spike Lee, o qual diz que apenas negros 

deveriam filmar os negros. Coutinho reage criticando o excesso de “politicamente correto” 

preconizado pelos Estados Unidos, pois segundo o diretor, estes tipos de restrições defendidos 

pelos ativistas políticos acabam aprisionando inclusive o cineasta negro. Para concluir, Coutinho 

diz que acharia maravilhoso ver negros filmando brancos, indígenas filmando a cidade. 

 
41 Eduardo Coutinho – O Homem que Caiu na Real - Carlos Alberto Mattos, Festival de Cinema Luso-Brasileiro de 
Santa Maria Da Feira Portugal, 2003  
 
42 Eduardo Coutinho – O Homem que Caiu na Real, Carlos Alberto Mattos, Portugal, 2003  
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Figura 10: O Fio da Memória, Casa Flor 

Gabriel Joaquim costura os fios da história e dá a liga para as sequências e histórias do filme. O 

narrador-defunto se pergunta “o que vale uma lâmpada queimada?” Nos dois últimos fotogramas 

da sequência acima vemos como as lâmpadas queimadas na casa deste falecido construtor têm 

valor. Como um “narrador sucateiro,” Gabriel Joaquim funde literalmente os cacos, restos e lixos 

para construir sua casa-monumento. Jeanne Marie Gagnebin em Lembrar Escrever Esquecer fala 

sobre a figura do narrador sucateiro elaborada por Walter Benjamin, quando este estava refletindo 

sobre a possibilidade de narrar o horror e a história do holocausto: 

Esse narrador sucateiro (o historiador também é um Lumpensammler) não tem por alvo 
recolher os grandes feitos. Deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado 
como algo que não tem significação, algo que parece não ter nem importância nem sentido, 
algo com que a história oficial não sabe o que fazer.43 
 

Coutinho vai aproveitar o talento deste “narrador sucateiro” para dar sentido à história que o seu 

filme quer narrar, uma história também em frangalhos. A história oficial não sabe também o que 

fazer com o horror e as atrocidades cometidas contra os negros escravizados e o seu legado44. 

Gabriel Joaquim no seu trabalho paciente e minucioso, busca nos elementos de sobra construir o 

 
43 Gagnebin, Jeanne Marie. Lembrar Escrever Esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. P. 54 
 
44 Aqui vale de novo lembrar a referência do livro O Genocídio do Negro Brasileiro de Abdias de Nascimento, pois o 
autor usa o termo genocídio em referência ao horror vivido pelos negros escravizados, apesar de o termo Holocausto 
ter sido usado pela primeira vez ao falar do extermínio dos judeus nos Campos de Concentração na Segunda Guerra 
Mundial. Abdias questiona o fato de que o choque e o horror só sensibilizaram as pessoas quando ocorreu contra um 
outro povo branco, no caso, com os judeus. 
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seu próprio discurso histórico, tanto ao construir sua casa monumento, quanto ao escrever 

pedacinhos de histórias. 

	
Figura 11: O Fio da Memória, sobrinho de Gabriel Joaquim encarna o seu tio para as imagens no filme.  

Este “narrador sucateiro” anotou num caderno de notas a sua própria história, a história de seus 

colegas e a história de seus antepassados, antes esquecidas e descartadas. A sucata da história pode 

ser reaproveitada, unindo-se com a história oficial e criando uma outra possível história/estória. 

Outra alegoria Benjaminiana presente no filme é a figura do anjo da história. O nosso anjo Gabriel 

tenta fazer sentido “da história, que é uma ruína, uma catástrofe”. No final do capítulo, retomo este 

conceito. 

	
Figura 12: O Fio da Memória, imagem ilustrativa do tipo de trabalho exercido por Gabriel Joaquim 

O filme também mostra que Gabriel Joaquim foi trabalhador das salinas e seus olhos foram muito 

prejudicados com este trabalho árduo e insalubre. Nascido livre, o trabalho que conseguiu era mal 

remunerado e nocivo à sua saúde. As imagens da casa de Gabriel, dão sequência às imagens das 

salinas e de homens trabalhando neste lugar. As mãos que seguram os rodos de madeira pertencem 

a corpos negros.  
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Utilizando os dejetos e os descartes da sociedade, Gabriel Joaquim conseguiu erguer uma 

casa com paredes, altares, mesas, placas e lindos mosaicos, um verdadeiro bricoleur. Na primeira 

imagem abaixo, a placa atesta a existência de Gabriel, “lembrança de Gabriel dos Santos, nasceu 

em 13 de maio de 1982.”  

	
Figura 13: O Fio da Memória, escrita para lembrar. 

Num outro excerto se deu diário, Joaquim fala do salário que recebia em comparação com o preço 

do pão e outros alimentos ano a ano. Entre outras coisas escreve também sobre a Reforma Agrária, 

sobre Jango (João Goulart), além de relatar como era o regime da escravidão e a lei do cativeiro 

que começou em 1532 nos tempos da colonização (vide segunda foto acima).  

No seu diário Joaquim diz que usa estes materiais descartados, lixo e restos de construção 

da cidade para construir os seus mosaicos e esculturas transformando-os em “coisas bonitas” que 

são significativas para ele. Numa das passagens, nosso “narrador sucateiro” escreve, “o pessoal de 

São Paulo veio e tirou um monte de fotos, eles vêm para ver a força da pobreza.” 
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Figura 14: O Fio da Memória, Casa Flor, a força da pobreza. 

Gabriel Joaquim fala sobre o seu processo criativo: 

A gente não tinha dinheiro para comprar certas coisas, então imaginei de apanhar aqueles 
caquinhos de louça no lixo, apanhar caco de vidro, fazer aquelas florzinhas de vidro pra 
colar pregar na parede da casa para enfeitar... veio aquela coisa na mente, só apanhar os 
cacos, resto das grandes obras da cidade, lixo... azulejo, caramujo, jarras de barro, pedra. 
A chuva bate, é vivo. Lembra um chafariz...abajur de lâmpada queimada. 
 

O Fio da Memória, com a ajuda da narrativa de Gabriel Joaquim, costura os fios da história, as 

imagens e as entrevistas de afrodescendentes em seus diversos papeis e lugares que ocupam na 

sociedade.  

 
 
1.2 Moradores de rua e os excluídos sociais: Crianças sem futuro? 
 
 Uma sequência de imagens na cidade grande mostra a opulência de edifícios e arranha-

céus modernos. Um contraste em relação à realidade vivida por Gabriel Joaquim. 

	
Figura 15: O Fio da Memória, Rio de Janeiro, região central. 
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As três imagens acima são do centro da cidade do Rio de Janeiro e mostram edifícios construídos 

durante o período chamado “milagre econômico,” em plena ditatura militar. A imagem ao centro 

é um close do edifício sede da Petrobrás. A voz que interpreta o “narrador defunto” fala que ele 

(Gabriel Joaquim) já tinha estado na cidade, e que tudo lá era novo, com grandes avenidas e 

arranha-céus. De um anglo mais panorâmico, a cidade parece rica e próspera, porém, na sequência, 

Coutinho nos mostra que ao aproximar mais as câmeras das artérias da metrópole, o seu 

microcosmo revela a desigualdade e a pobreza. A primeira tomada é de uma praça com pessoas 

caminhando, e logo, pode-se ver pessoas sentadas ou deitadas no chão, com papelão, cobertores e 

utensílios plásticos que parecem ser para recolher água. São os moradores de rua e Coutinho e a 

sua equipe se aproximam para entrevista-los: 

 

	
Figura 16: O Fio da Memória, moradores de rua 

Coutinho pergunta à Dona Maria, a senhora em azul, como é morar na rua. O documentarista 

também pede para ela o apresentar aos outros. Maria aponta para Ieda com as suas crianças e diz 

“essa é Ieda, mais uma sofredora”. Ela então aponta para Vera, que estava dormindo e é acordada 

por Maria e por Coutinho, pedindo que ela acorde. Esta cena me fez sentir desconfortável, pois me 



 43 

pareceu demais invasiva. Porém, em seguida, Vera aparece sorrindo para a câmera e começa a 

falar sobre a sua experiência como moradora de rua e sobre como ela consegue encontrar o seu 

sustento. O homem com o boné também é brevemente entrevistado. Ele diz que é amigo da Dona 

Maria e que todos eles se sentem como irmãos e tomam conta uns dos outros.  

 Todas as pessoas presentes na cena são negras. Os narradores do filme não comentam isso, 

mas por ser O Fio da Memória um filme sobre os cem anos da abolição, fica clara a relação entre 

o legado histórico da escravidão e a imagem que mostra que os moradores de rua são em sua 

maioria negros.  

	
Figura 17: O Fio da Memória, meninos de rua. 

O filme continua a sua narrativa mostrando os meninos de rua. Um dos garotos conta a sua trágica 

história. Ele diz que ele não tem pai e que a sua mãe foi assassinada pelo padrasto e, em seguida, 

preso pelo crime. Existem muitas crianças vivendo na mesma situação. Coutinho pergunta se eles 

dormem nas ruas e um deles responde que “sim, somos irmão de rua”. Eles explicam que morar 

na rua pode ser muito perigoso e que algumas pessoas más põem fogo neles ou fazem xixi em 

cima deles enquanto estão dormindo. Eles relatam também que os policiais às vezes batem neles. 
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O último fotograma acima mostra a imagem de crianças (erês, ibejada). A edição do filme intercala 

as imagens dos meninos de rua com a imagem de entidades da Umbanda: 

	
Figura 18: O Fio da Memória, imagens de santos e entidades 

Na sequência de fotogramas acima, misturadas às imagens de santos, se pode ver entidades, entre 

as quais, algumas representam pessoas marginalizadas pela sociedade. A “Pomba Gira”, é 

normalmente associada com as prostitutas; o “Preto Velho” com os espíritos dos escravos velhos 

(simples e bom conselheiros); o “Caboclo” com índio. Na Umbanda, as pessoas rejeitadas pela 

sociedade podem se transformar em seres poderosos, o que explica a sua representação imagética 

com entidades indígenas, negras, camponesas e crianças. O narrador heterodiegético do filme diz 
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que a Umbanda incorporou os santos da religião católica e os orixás do Candomblé e criou 

entidades que representam a violência e a desordem do dia-a-dia das cidades grandes.45 

 

 

	
Figura 19: O Fio da Memória, FUNABEM. 

As imagens acima são de adolescentes em um centro de detenção para menores de idade. Por isso 

os seus rostos aparecem em contraluz ou de costas. Um dos entrevistados diz que teve uma infância 

muito ruim, outro diz que “rodou” porque estava fumando maconha. Coutinho pergunta como é 

que são as pessoas que estão internadas na FUNABEM, “tem de tudo? Branco, preto? Como é que 

é?” Um dos entrevistados responde que tem de tudo, mas a maioria é negro. O nosso 

documentarista pergunta o porquê disso. O adolescente responde reclamando do racismo no Brasil 

e diz que os negros eram tratados como animais e que mesmo depois do fim da escravidão, os 

 
45 O antropólogo Vagner Gonçalves da Silva explica: “Neste sentido, pode-se dizer que, se o candomblé procurou 
reconstituir nos terreiros pedaços da África no Brasil como forma de expressar as restrições encontradas pelos negros 
para se estabelecerem social e culturalmente como negros e brasileiros na sociedade nacional, a umbanda procurou, 
pela ação da classe média branca, e posterior- mente dos segmentos negros e mulatos, refazer o Brasil passando pela 
África, porém depurando-a. Um Brasil onde as desigualdades de nosso passado e presente pudessem ser 
recompensadas por meio da confraternização numa nova ordem mítica na qual índios, negros, pobres, prostitutas e 
malandros pudessem retornar como espíritos, seja como heróis que souberam superar as privações e opressões que 
sofreram em vida, seja como categorias que ao menos pela evolução espiritual mantêm viva a esperança de ocupar 
espaços de prestígio que a ordem social lhes negou.” P. 106 
Silva, Vagner Gonçalves da. "Arte religiosa afro-brasileira: as múltiplas estéticas da devoção brasileira." Debates do 
NER1.13 (2008). 
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negros continuaram sofrendo preconceito. Disse, ainda, sentir raiva, mas que achava que talvez 

era necessário esquecer do racismo, para sofrer menos. Um outro entrevistado revela que já 

roubou, já matou, já traficou, entre outras coisas.  

Em seguida, o filme corta para uma cena num orfanato para meninas, Educandário Paula 

Cândida.    

	
Figura 20: O Fio da Memória, Educandário Paula Cândida.    

Uma das meninas veio de Minas Gerais para trabalhar no Rio. Pelas imagens se pode ver que são 

todas muito jovens. Algumas relatam que migraram para trabalhar como domésticas no Rio e 

moravam com famílias que as tinham empregado, mas segundo contam, trabalhavam sem folga e 

sem salário.46  Elas dizem que eram maltratadas pelos patrões e por isso fugiram e agora estavam 

morando no orfanato. Simone, a menina mais nova, no último fotograma acima diz não se lembrar 

de ter morado com nenhuma família. Todas suas lembranças de infância são já no orfanato.    

 
46 O que era muito comum no Brasil até as mudanças que começaram a ser introduzidas nas leis trabalhistas a partir 
de 2013. Dados estatísticos mostram algumas informações sobre a categoria antes da mudança na lei: “Em 2011, no 
Brasil, havia 6,7 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 93% são mulheres (6,16 milhões), conforme a 
Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio (Pnad). Este número se diferencia pouco daquele medido em 2009, 
quando havia 7,2 milhões de trabalhadores, dos quais 6,7 milhões eram mulheres. Entre as trabalhadoras, 62% são 
negras (4,4 milhões).” A nova lei estabelecia jornada máxima de 44 horas semanais e direito às férias, pagamento 
de hora extra, FGTS, entre outros direitos. http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/04/nova-lei-do-
trabalho-domestico-comeca-a-valer-a-partir-desta-quarta-feira-3 
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Figura 21: O Fio da Memória, Escola Padre Anchieta para Menores Abandonados 

O Fio da Memória mostra também a Escola Padre Anchieta para Menores Abandonados, todos os 

adolescentes são órfãos ou foram abandonados pelos pais. Eles dizem que todos eles foram 

registrados com o mesmo sobrenome, “da Silva”. Rogério da Silva conta que foi abandonado, diz 

que gostaria de encontrar a família. Eri da Silva também diz que gostaria de encontrar a família, 

mas que não é possível pois eles não têm acesso ao sobrenome original que estaria no registro.  

Todas as instituições no filme, com exceção das cenas na escola (que aparecem abaixo), 

mostram crianças e adolescentes que aparentemente não tem acesso ao passado e às suas origens 

e nem mesmo a um possível futuro. A violência e perversidade perpetuada contra os escravos na 

história do Brasil tiveram consequências duradouras. Os escravos eram frequentemente separados 

de suas “famílias” e até mesmo das pessoas de mesma origem, eram comprados e vendidos como 

animais e tradados como tais. A emancipação sem nenhum tipo de reparação, deixou os ex-

escravos em situação miserável. Numa entrevista concedida em 1966 acerca da questão racial 

brasileira, Florestan Fernandes comenta sobre a passagem da sociedade escrava para a sociedade 

livre:  
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A passagem da sociedade escrava para a sociedade livre não se deu em condições ideais. 
Ao contrário, o negro e o mulato viram-se submergidos na economia de subsistência, 
nivelando-se, então, com o ‘branco’ que também não conseguia classificar-se socialmente, 
ou formando uma espécie de escória da grande cidade, vendo-se condenados à miséria 
social mais terrível e degradante. […] os segmentos da população brasileira que estavam 
associados à condição de escravo ou de liberto viram-se nas piores condições de vida nas 
grandes cidades. Foram reduzidos a uma condição marginal, na qual se viram mantidos até 
o presente.47   
 

As imagens dos moradores de rua nas grandes cidades no filme de Coutinho atestam a afirmação 

de Florestan. Como é descrito inicialmente no filme, após a abolição, o negro que antes era a 

principal mão de obra no Brasil, passou a ser considerado não adaptado ao trabalho assalariado. 

Uma justificativa utilizada para justificar a não contratação pelos empregadores, que preferiam 

contratar imigrantes brancos.  Os homens foram os mais afetados por esta condição, já que as 

mulheres ainda conseguiam empregos como domésticas. O filme de Coutinho não mostrará apenas 

os “marginalizados” e “condenados,” Benedita da Silva é uma personagem que faz um 

contraponto, mostrando que mesmo na adversidade, os negros também mostram a sua força e sua 

agência. Não faltam exemplos de pessoas extremamente trabalhadoras no documentário, porém, é 

verdade que a grande maioria dos entrevistados na montagem final do filme realizam trabalhos 

considerados “não qualificados.” 

Coutinho acaba não mostrando a prisão onde até hoje a maioria dos encarcerados são 

negros.48 Imagino que tenha sido uma escolha consciente, já que o filme ao mesmo tempo que 

mostra algumas tendências e estereótipos da sociedade brasileira, procura também quebrar este 

ciclo e o estigma do negro associado ao ser “marginal”. Ser negro também é uma construção. Esta 

 
47 Florestan Fernandes in REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 168-179, dezembro/fevereiro 2005-2006. Entrevista 
originalmente publicada em 1966 e republicada em 2005 pela Revista da USP 
 
48 64% da população carcerária no Brasil é de pretos (isso incluiria a categoria, pardos). Segundo Fonte: 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016; PNAD, 2015 
 



 49 

questão estava sendo já debatida nas décadas de 1970 e 1980 por importantes intelectuais e líderes 

do Movimento Negro como Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Thereza 

Santos, entre outros. Havia uma grande mobilização do movimento negro que mencionei no início 

deste capítulo e que também mencionarei novamente em mais detalhes no final deste capítulo.  

Na sequência filmada numa escola pública no município do Rio de Janeiro, os alunos são 

em sua maioria negros. A professora, que é branca, fala sobre o tráfico negreiro e as relações entre 

África e Brasil. Ela pergunta para um dos alunos negros, “o quê que te lembra a África?” Ao se 

deparar com o silêncio do menino, ela comenta sobre a Itália, país de origem dos seus 

antepassados. O menino então responde, “A África? É onde que mora os negros.” As crianças 

parecem um pouco intimidadas pela presença da câmera, Coutinho também pergunta: “Quem foi 

Zumbi?” Um dos alunos responde timidamente que Zumbi foi um grande guerreiro, um líder, que 

viveu nos Palmares. Quando Coutinho pergunta sobre o destino do herói, o menino responde: 

Zumbi morreu a tiros.  

	
Figura 22: O Fio da Memória, escola. 

Coutinho pergunta para o grupo de alunos “Os escravos, de onde que vinham?”  Uma das meninas 

responde que eles vinham da África e Coutinho insiste, “mas como é que eles eram? Brancos, 

índios, negros?” A garota responde um pouco reticente, “ah... eram mestiços, né? Tipo cafuzo, 

né?” Mais uma vez, nosso entrevistador pergunta, “mas o que é cafuzo? Você por exemplo, é o 
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quê?” A menina sorri, meio envergonhada e diz, “acho que eu sou cafuza, né? Tipo, cabelo morena 

de cabelo duro.” 

	
Figura 23: O Fio da Memória, escola. 

Ao serem questionados sobre “quem fez a Abolição”, os alunos surgem com respostas diferentes. 

Um deles menciona a Princesa Isabel, mas outro argumenta, “isso é o que dizem...”, explicando 

que quem fez a Abolição foram os negros. O nome da escrava Anastácia, que se transformou em 

um símbolo de resistência contra escravidão, assim como Zumbi dos Palmares aparecem também 

entre as diversas vozes. Fica claro no documentário como a história do Brasil pode oferecer várias 

versões e criar diferentes heróis, mártires e algozes. Ao falar sobre o historiador e os fatos, Edward 

H. Carr, em What Is History, diz que história significa interpretação, dado que os fatos históricos 

podem sofrer interferências. O autor utiliza a metáfora do mar, do peixe e do pescador, e diz que 

os fatos históricos dependem do mar em que o historiador resolve pescar e do tipo de instrumento 

de pesca que ele decide utilizar. Ou seja, os fatos históricos não são tão objetivos e “puros”, pois 

dependem da seleção dos que escrevem a história. 49 Um exemplo de silenciamento ou tentativa 

de obliteração da história, mostrado pelo documentário, é o caso da escrava Anastácia: 

 
49 Carr, Edward Hallett. What is History?.p. 19. “What the historian catches will depend, partly on chance, but mainly 
on what part of the ocean he chooses to fish in and what tackle he chooses to use – these two factors being, of course, 
determined by the kind of fish he wants to catch. By and large, the historian will get the kind of facts he wants. History 
means interpretation." 
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Figura 24: O Fio da Memória, escrava Anastácia 

Nos fotogramas acima, é possível ver as imagens desta escrava, que foi símbolo da abolição da 

escravidão, reproduzida e representada nas suas diferentes formas de adoração. O Fio da Memória 

mostra mais uma tentativa de apagar a história dos negros, suas estórias, suas crenças e cultura. 

Desta vez, o episódio ocorreu no Museu do Negro no centro do Rio de Janeiro, na pele da figura 

da escrava Anastácia.  

Quando Coutinho iniciou as gravações do filme em 1988, o museu tinha imagens e uma 

escultura à mostra da escrava Anastácia. Algum tempo depois, o museu fechou para reforma. Um 

ano mais tarde quando o museu foi reaberto, todas as imagens desta heroína tinham sido retiradas. 

Não se pode provar a veracidade da história de Anastácia, mas a sua lenda ainda hoje é perpetuada 

e a sua figura reverenciada. Ao que tudo indica, as suas imagens foram retiradas a pedido da 

Diocese do Rio. A sua escultura foi substituída pela figura do “escravo desconhecido.” Até mesmo 

no Museu do Negro a história não pôde ser contata e perpetuada pela perspectiva dos negros e seus 

descendentes. A igreja católica mais uma vez censurou o culto a imagens de figuras pagãs.  
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Figura 25: O Fio da Memória, escravo desconhecido. 

 
1.3 Mulheres fortes e guerreiras: Carmen de Oxum, Ercy da Cruz e Souza, Conceição de 
Souza Nascimento, Benedita da Silva e Mãe Beata 

 
Nos filmes de Coutinho também é constante a presença de mulheres fortes e guerreiras. No 

filme Cabra Marcado para Morrer, discutido no capítulo anterior, temos Elizabeth Teixeira, viúva 

do líder camponês João Pedro Teixeira. Nos filmes Boca de Lixo, Santa Marta, Santo Forte e 

Babilônia, Coutinho também entrevista várias mulheres. Jogo de Cena, que não cabe no escopo 

temporal e temático desta tese, é um filme só de mulheres. Fio da Memória não é exceção, muitas 

das personagens entrevistadas são mulheres. Todas têm uma presença importante como alicerces 

da família, como sobreviventes da miséria, como mães de santo, como líderes de uma comunidade 

e até como Deputada Federal. 

O filme, como disse no início do capítulo, suprimiu os discursos dos líderes e figuras do 

movimento negro, mas vale aqui trazer para a análise da tese o comentário de Thereza Santos sobre 

a importância da mulher negra na construção da sociedade brasileira. Thereza foi importante 

intelectual, feminista, ativista do movimento negro, atriz, professora e carnavalesca. Numa 

entrevista concedida à Ras Adauto, Vik Birkbeck e Amauri Pereira para a Enúgbarijo 
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Comunicações em 198550, Thereza diz que a mulher negra “sempre foi o esteio da família negra 

e, portanto, o esteio do homem negro”. Ainda, segundo a autora, a mulher negra desempenhou 

papel relevante à sobrevivência dos negros escravizados e, após a abolição em 1888, quando os 

mesmos foram “jogados de qualquer forma dentro desta sociedade,” a mulher com uma maior 

facilidade de encontrar trabalho como empregada doméstica, lavadeira e cozinheira, passou a ser 

o alicerce que segurava a família. O homem negro totalmente abandonado e sem emprego teve 

que, em sua maioria, ser amparado economicamente pela mulher negra e, além disso, ser apoiado 

emocionalmente pelo ombro “onde você pode chorar” desta mesma mulher; ela “foi o esteio 

econômico e moral da luta.” Ao ser indagada na entrevista sobre o fato da família negra ser 

considerada desestruturada, Thereza discorda e diz que a família negra sempre foi estruturada. A 

escravidão tentou diluir e separar esta família, mas a mulher negra com sua força e determinação 

assumiu o papel estruturador não apenas da família negra, como também da família branca. A 

formação do matriarcado no seio das famílias negras brasileiras foi também consequência da 

situação do negro no Brasil, que exigiu desta mulher negra ser uma força centralizadora e 

acolhedora. Elas também foram fundamentais para passar adiante os valores culturais e religiosos 

dos afrodescendentes.  

 Coutinho não entrevista no seu filme Thereza Santos, mas entrevista várias famílias cujo 

cerne gira em torno da matriarca. O narrador heterodiegético conta a história de uma destas 

matriarcas:  

Carmem Teixeira da Conceição, a Carmem de Oxum, que morreu em maio de 1988 aos 
109 anos, foi a última sobrevivente das Tias Baianas, emigradas para o Rio nos fins do 

 
50 Cultne - Acervo Digital de Cultura Negra: “Enugbarijô registrou entrevistas históricas em São Paulo no ano de 
1985. Na oportunidade, Ras Adauto, Vik e Amauri Pereira entrevistaram personagens importantes da cultura negra 
brasileira, entre elas os membros da Frente Negra Brasileira e a militante Thereza Santos.” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=WDgGLJ3TPQU 
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século passado. As Tias tiveram papel fundamental na história do candomblé, do samba e 
da sociabilidade afro-brasileira no Rio de Janeiro. 

 

As imagens abaixo mostram fotografias de Carmem e uma imagem da família que se reuniu para 

festejar o dia de Cosme e Damião em uma vila próximo da Praça XI, antigo reduto do samba e 

local onde viveu a Tia Carmem de Oxum. 

	
Figura 26: O Fio da Memória, Tia Carmem de Oxum. 

A matriarca se viu viúva aos 38 anos e teve que trabalhar vendendo doces na rua para sustentar a 

grande família. Ela teve 21 filhos dos quais 12 sobreviveram. A filha mais velha de Carmem, 

Monica Teixeira de Carvalho, conta que a mãe iniciou a tradição de festejar Cosme e Damião 

porque teve três barrigas de gêmeos. Mesmo após o seu falecimento, a família continuou seguindo 

a tradição e o legado deixado por esta grande mãe.  

A entrevistada na sequência seguinte é Ercy da Cruz e Sousa, neta de escravos. Ela diz 

orgulhosa, ser filha de negros. Revela ser viúva do neto de João da Cruz e Sousa, o mais importante 

poeta simbolista do Brasil. A epígrafe deste capítulo dedicada a este grande escritor, é um trecho 

de uma carta Virgílio Várzea escrita em 1889. Cruz e Souza protesta o racismo sofrido por anos a 

fio:  

Quem me mandou vir cá abaixo à terra arrastar a calceta da vida! Procurar ser elemento 
entre o espírito humano?! Para quê?! Um triste negro, odiado pelas castas cultas, batido 
das sociedades, mas sempre batido, escorraçado de todo o leito, cuspido de todo o lar como 
um leproso sinistro! Pois como! Ser artista com esta cor!  
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Figura 27: O Fio da Memória, Ercy da Cruz e Souza. 

Ercy relata que seu marido faleceu quando ela era ainda muito nova e que desde então, ela teve 

que vender todos os tipos de coisa, de acarajé até o seu próprio corpo. Ela mostra uma antiga foto 

do seu falecido e uma outra dela quando jovem. Ercy expressa o seu amor pela música e canta para 

a câmera uma linda canção religiosa de raízes africanas sobre Iemanjá51. Coutinho pergunta se ela 

era de Candomblé, ao que a entrevistada responde que ela era apenas curiosa, mas explica que 

agora ela era evangélica. Ercy entoa então uma segunda música evangélica em homenagem a Jesus.  

A sua voz potente e afinada de contralto impressiona Coutinho, que pergunta se ela estudou canto. 

Ela diz que não, mas revela que um de seus sonhos era se tornar uma famosa cantora popular. Nos 

filmes posteriores de Coutinho, sempre vai aparecer alguém cantando, isso virou uma marca 

“Coutiniana”. Em Cabra Marcado para Morrer, filme anterior a O Fio da Memória, há uma cena 

breve em que Elizabeth Teixeira canta um coco. 

Outra personagem em destaque no filme de Coutinho é Conceição de Souza Nascimento, 

mãe de santo da umbanda e também ex-lavadeira. Ela chegou inclusive a lavar roupa para a família 

de Tancredo Neves na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, onde nasceu. Quando se mudou 

 
51 Segundo Matheus Gato de Jesus, em consulta com Clécia Maria Aquino De Queiroz e Alex Ratts, a música entoada 
por Ercy parece ser de origem Ketu. A denominação Iemanjá e o termo alodô, se ouve olódò em uma canção de Mãe 
Menininha do Gantois, que foi Iyalórixá em Salvador, Bahia. Uma música que tem um tom parecido, apesar da letra 
ser diferente pode ser ouvida no lnk: 
https://www.youtube.com/watch?v=aqeUYSGhGo8.  
 



 56 

para o Rio, nos subúrbios de Ramos, conheceu Domingos, serralheiro boêmio e trabalhador, com 

quem se casou e teve quatro filhos. Cuidou também de doze sobrinhos e agregados.   

 
Figura 28:O Fio da Memória, Conceição de Souza Nascimento. 

Conceição relata que o marido era malandro, levado e boêmio. Coutinho pergunta ao casal: “como 

é que o senhor e a senhora criaram esta família tão grande e tão unida?” Domingos responde: “Foi 

força de vontade dela.” Ela diz, “trabalhando muito, lavando roupa para fora.” A família 

Nascimento é uma das que compõem o famoso Bloco do Cacique de Ramos. Domingos conta que 

os filhos Ubirajara, Ubiraci e Ubirany foram todos batizados na Estação Primeira de Mangueira. 

Coutinho também pergunta sobre os nomes dados aos filhos. Dona Conceição responde que a 

gente de santo tem o costume de pôr os nomes índios nos filhos. 

Das poucas entrevistas com pessoas famosas ou com ativistas do Movimento Negro 

mantidas no filme por Coutinho, temos Benedita da Silva, que foi vereadora no Rio de Janeiro e 

Deputada Federal. Depois de Fio da Memória, Benedita continuou na carreira política e chegou a 

se eleger Senadora, depois Governadora do Rio de Janeiro e Ministra. Foi a primeira mulher negra 

a conquistar estes cargos. 
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Figura 29: O Fio da Memória, Benedita da Silva. 

Nos dois fotogramas acima, Benedita aparece, primeiro, em uma cena filmada na favela e, 

segundo, numa foto no Congresso Nacional entre vários homens brancos.  É na sequência com a 

Benedita da Silva em que aparece explicitamente e são verbalizadas as situações de racismo. Pois 

quando Benedita está do outro lado da margem da história é que ela passa a ser um corpo estranho 

e a “não pertencer”. Antes de se tornar vereadora, Benedita era mais uma pessoa pobre e negra que 

ocupava cargos associados à população negra, foi vendedora ambulante e tecelã. Porém quando 

passou a frequentar o espaço do congresso não como servente, mas como política, passou a ser 

barrada e “confundida” diariamente. Benedita se lembra e comenta no documentário que chegou 

a ganhar roupas usadas da Márcia Kubitschek, filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek, na 

época em que sua mãe trabalhava como lavadeira. Depois de se tornar deputada e ingressar no 

Congresso Nacional, diz ter visto Márcia, que parecia não recordar desta história. 

O caso de Benedita mostra que quando ela se transforma em Deputada Federal, ela 

conquista um espaço que antes era restrito ao homem branco. Ela passa a ser uma das poucas 

mulheres e única negra no Congresso. A sociedade patriarcal brasileira privilegiou durante séculos 

o homem branco. Os “donos do poder” são em sua maioria brancos, homens e pertencentes, em 

sua maioria, à elite econômica. Alguns destes políticos são de famílias que herdaram ou ocuparam 
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as terras que foram usurpadas dos indígenas. O negro brasileiro, após a abolição da escravidão, 

nunca foi indenizado e, além disso, os homens em especial, enfrentaram dificuldades para 

conseguir emprego, pois havia uma preferência pela mão de obra dos imigrantes brancos. 

No Congresso, Benedita relata que era constantemente confundida com a servente ou a 

empregada. A presença dela, neste espaço de poder, como alguém pertencente à esfera política, 

passa a incomodar. Trago mais uma vez uma referência a Abdias do Nascimento que cita como 

ele mesmo viveu muitas situações de racismo. Mesmo quando o negro pertence à elite intelectual, 

ou à elite econômica, ou à elite política, continua sendo tratado como cidadão de “segunda classe”. 

Apesar de ser um intelectual, professor, artista, escritor, político e diretor de teatro, Abdias foi 

muitas vezes preterido, sabotado e teve negado o direito de ir e vir em restaurantes, edifícios, 

eventos e outros espaços e atividades onde se espera que o corpo negro transite apenas como um 

serviçal. Mais de cem anos após a carta de Cruz e Souza, na qual relata o racismo sofrido ao 

transitar nos espaços “reservados” para os brancos, Benedita da Silva relata continuar a sofrer 

experiências de racismo. 

	
Figura 30: O Fio da Memória, Benedita e família 

Na sequência acima, Benedita em rosa, aparece sentada ao lado de seu marido, o Bola, 

vestido de verde, e da família num almoço em sua casa na favela. Seu marido também foi ativista 

do Movimento Negro e também foi político. Bola veio a falecer três meses depois desta filmagem 
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em dezembro de 1988. Benedita compartilha também na entrevista que é devota da Assembleia do 

Reino de Deus.    

Cito mais uma vez a reflexão de Thereza Santos para comentar sobre a luta da mulher negra 

na década de 1980. Segundo a ativista, essa mulher negra já está politizada e já está no movimento. 

A questão é que dentro do movimento negro ela ainda é menos respeitada que o homem. Além 

disso, dentro do movimento feminista esta mesma mulher negra, trabalhadora, ativista e política 

será menosprezada pelas mulheres brancas, acostumadas a ver as mulheres negras como 

empregadas. Thereza, comenta que a luta feminista da mulher branca e burguesa, não levava em 

consideração as condições de trabalho e luta da mulher negra, na verdade, elas não consideravam 

nem ouvir o que esta outra mulher tinha para falar. Todas estas mulheres que foram entrevistadas 

e homenageadas no filme de Coutinho apesar de ocuparem o papel de liderança em seus núcleos 

e de serem as matriarcas, dentro da sociedade como um todo sofrem um duplo preconceito por 

serem mulheres e por serem negras. 

Uma outra importante mulher entrevistada no filme é Beatriz Moreira Costa, a Mãe Beata, 

mãe de santo do candomblé em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ela conta sobre a sua conexão com 

a África e de como a sua bisavó e avó vieram para o Brasil trazidas como escravas. Quando foi 

feita a travessia, a avó era ainda criancinha e a irmã que adoeceu, foi jogada no mar. Ela conta 

também sobre a forte conexão do candomblé com a natureza, para ela, tudo na natureza são orixás 

e merecem todo o respeito.  
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Figura 31: O Fio da Memória, Beatriz Moreira Costa, a Mãe Beata, 

 
 
1.4 Espaços encontrados pelos que ficaram às margens da história: música, religião e 
festas pagãs 
 

O Fio da Memória também costura em sua narrativa elementos culturais de raízes africanas 

que, apesar de muitas vezes discriminados, são parte constituinte da cultura brasileira. O filme se 

constrói entre os fios narrativos traçados por Coutinho nesta complexa trama bordada por camadas 

de história, música, religião e festas como o Carnaval, a virada do ano e a festa de Olubajé.  

 O Candomblé, descrito pela voz over do narrador descritivo, tem sido o núcleo mais forte 

de resistência cultural. Duramente reprimido desde os tempos da escravidão até os anos 1940, o 

Candomblé e seus adeptos foram “obrigados a absorver e reinterpretar práticas católicas num 

processo conhecido como sincretismo.” 
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Figura 32: O Fio da Memória, cerimônias afro-religiosas 

O filme mostra cerimônias de Candomblé e Umbanda e a relação destas religiões com a natureza, 

os seus Santos e Orixás. O Candomblé era praticado pelos negros escravos, durante os séculos em 

que estiveram em terras brasileiras.  Apesar das inúmeras tentativas de erradicar e discriminar esta 

religião, ela foi capaz de sobreviver. Em boa parte, isso se deve, como mencionado na sessão 

anterior, à força da mulher negra e graças a figuras como a Carmem de Oxum, uma das 

representantes das Tias Baianas, a Mãe Beata e Conceição Nascimento. 

 O sincretismo religioso foi na verdade uma forma que os afrodescendentes encontraram 

para poder continuar expressando a sua crença, escondendo-a sob elementos da religião católica.  

A Umbanda, que incorpora elementos do Candomblé, do catolicismo, espiritismo, e das crenças 

indígenas, é uma religião que se originou no início dos anos 1920s.  

	
Figura 33: O Fio da Memória, Umbanda. 

Um exemplo mostrado no filme é a festa realizada por agentes de pastoral negros, ligados a 

teologia da libertação, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Filmada em 20 de novembro de 

1988, na Catedral de Caxias, município do Grande Rio, a cerimônia relembra os feitos de Zumbi. 

O evento é comemorado incorporando elementos dos cultos afro-brasileiros e dos ritos católicos. 
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O primeiro fotograma mostra o Frei Davi Raimundo dos Santos que explica a importância histórica 

de Zumbi. O terceiro fotograma mostra Dona Maria que, segundo o Frei, sempre foi católica e 

continuava o sendo, porém, ela também teve a coragem de confessar, que também era de Umbanda. 

O Frei a elogia por este feito.   

O preconceito contra as religiões afro-brasileiras, mesmo depois estas de terem sido 

permitidas como práticas religiosas no Brasil, marcou profundamente os afrodescendentes. É 

possível observar no caso de Ercy da Cruz e Souza, citado na sessão anterior, e no caso de Dona 

Maria, que elas receavam aceitar ou dizer que também praticavam o candomblé ou a umbanda. 

Segundo Abdias, o genocídio do povo negro no Brasil não é apenas a exterminação física das vidas 

negras, mas é também o extermínio e a castração de direitos aos costumes, crenças, músicas e todo 

um modo de existir que vem sendo perpetuado há séculos. O “embranquecimento cultural” seria 

uma outra forma de genocídio.  

	
Figura 34: O Fio da Memória, oferendas à Iemanjá. 

O filme mostra também imagens de adeptos da umbanda e do candomblé fazendo oferendas à 

Iemanjá, durante a passagem do ano. As últimas cenas do filme mostram os rituais de preparação 

com vários pratos de comida para o Olubajé, festa de origem africana com rituais de dança e 

oferendas ao orixá Obaluayê para trazer saúde e vida longa. O narrador heterodiegético explica 

que Obaluayê tem o poder de cura, mas também o poder de provocar a varíola e outras doenças 

infecciosas.  
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Figura 35: O Fio da Memória, festa de Olubajé. 

Além das festividades religiosas, Coutinho também entrevista os músicos Carlos Moreira 

de Castro, o Carlos Cachaça, ferroviário aposentado e um dos fundadores da Escola de Samba 

Estação Primeira de Mangueira e Aloísio Dias, violonista e compositor que ingressou na 

Mangueira em 1932. A favela do morro da Mangueira foi uma das primeiras do Rio e nela nasceu 

o Carlos Cachaça. Estas informações são dadas por pelo narrador heterodiegético.  

Carlos Cachaça mostra uma foto com os grandes fundadores da escola e do samba como 

Cartola. Coutinho pergunta, “Carlos Cachaça, como era a repressão do samba antigamente?” O 

nosso sambista responde dizendo que a repressão era tão forte que o presidente da escola de samba 

tinha medo de ir ao distrito pedir a licença para desfilar, porque no distrito ele era visto como o 

pior marginal, como vagabundo. Aloísio Dias acrescenta “Tinha que terminar à terça-feira meia 

noite. Quando tocava 15 minutos a polícia vinha e debandava o pessoal.” Segundo os 

compositores, quando batia meia noite, os que continuavam eram violentamente reprimidos, 

inclusive com presença de cavalaria. 

O nosso entrevistador indaga então, “Hoje, como é que é a escola de samba?” Eles 

respondem que está transformada numa empresa, tem apoio até do poder econômico; hoje ela é 

captadora de recursos.  Aloísio explica que antigamente, era tudo tirado do bolso deles, mas que 

“hoje não, houve desenvolvimento, o samba hoje é uma cultura, né?”   



 64 

 
Figura 36: O Fio da Memória, Carlos Cachaça, Aloísio Dias e Sylval Silva. 

No primeiro fotograma acima, vemos Carlos Cachaça em primeiro plano e Aloísio Dias 

com o violão; no segundo slide temos a foto com grandes sambistas e compositores da época na 

qual Carlos Cachaça aponta para Cartola; no último fotograma, o Músico Synval Silva entoa uma 

das suas composições de grande sucesso “Adeus Batucada”, música que ficou famosa na voz de 

Carmen Miranda. O filme sobrepõe imagens do carnaval do Rio à música “Adeus Batucada”. 

Posteriormente, sincronizando som e imagem, vemos que quem canta é o próprio Synval com o 

seu violão. Ele também foi um dos fundadores da Escola de Samba Império da Tijuca. 
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Figura 37: O Fio da Memória, Aniceto do Império. 

 
O tom do filme é muitas vezes pessimista, no entanto, há momentos de leveza e descontração. Por 

exemplo, Coutinho entrevista Aniceto Menezes de Silva Jr., o Aniceto do Império, compositor da 

escola de samba Império Serrano e, um dos precursores do Partido Alto. Aniceto brinca com 

Coutinho lhe fazendo perguntas que o nosso documentarista não consegue responder, se sentindo, 

inclusive, um pouco desconcertado. Aniceto, no filme, já está idoso e vivendo num hospital aos 

cuidados de enfermeiras, mas mantém o bom senso de humor e relembra os antigos tempos de 

alegria, de samba e carnaval. Além de ser músico e compositor, trabalhou também no porto, 

carregando pesadas sacas de produtos agrícolas. O narrador descritivo do filme fala da trajetória 

de Aniceto: 

Ele trabalhou por 30 anos como arrumador do cais do porto no Rio de Janeiro, talvez o 
único setor de trabalho regular onde a presença dos negros continuou dominante após a 
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abolição. Em 1946 Aniceto foi um dos líderes de uma greve histórica dos arrumadores. No 
ano seguinte, ele, companheiros do cais, e moradores do morro da Serrinha fundaram a 
escola de samba Império Serrano.”  
 

Naquela época eram poucos os músicos que conseguiam viver apenas da música. Os sambistas 

mostrados no filme exerciam em sua maioria, uma outra profissão como a descrita acima. Eram 

praticamente todos trabalhadores braçais. As condições de trabalho para o homem negro eram 

bastante precárias e muitos não conseguiam trabalho. Abdias do Nascimento fala sobre como a 

discriminação racial funcionava de forma perversa, privando os negros de conseguir colocações 

em trabalhos ou melhores empregos, condenando-os a condições de vida mais precárias: 

As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade 
social do país. A ideologia oficial ostensivamente apoia a discriminação econômica – para 
citar um exemplo – por motivo de raça. Até 1950, a discriminação em empregos era uma 
prática corrente, sancionada pela lei consuetudinária. Em geral, os anúncios procurando 
empregados se publicavam com a explícita advertência: ‘não se aceitam pessoas de cor.’ 
Mesmo após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a discriminação 
racial, tudo continuou na mesma. Trata-se de uma lei que não é cumprida nem executada. 
Ela tem um valor puramente simbólico. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais 
sofisticados que antes: requerem agora ‘pessoas de boa aparência’. Basta substituir ‘boa 
aparência’ por ‘branco’ para se obter a verdadeira significação do eufemismo. Com lei ou 
sem lei, a discriminação contra o negro permanece difusa, mas ativa.52  
 

Os anúncios de “boa aparência” ainda eram encontrados no Brasil até o início do século XXI , 

quando foi aprovada uma lei em fins do ano 2000, proibindo a expressão “boa aparência” em 

anúncios de empregos.53 A citação que trago de Abdias do Nascimento ajudam a explicar porque 

em O Fio da Memória, observa-se a prevalência de pessoas negras exercendo trabalhos braçais. 

No capítulo 4 desta tese, retomo esta questão sob a luz do estudo realizado pela socióloga Márcia 

Lima, "O quadro atual das desigualdades."   

 
52 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado: processo de um 
racismo mascarado. Paz e Terra, 1978. P. 82. 
 
53 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2000/11/14/aprovado-projeto-que-proibe-expressao-boa-aparencia-
em-anuncios-de-empregos 
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Uma outra comemoração mostrada em O Fio da Memória é a festa organizada pela 

Confraria do Garoto, celebrada no dia 13 de maio de 1988. Eles também celebram ao seu modo o 

Centenário da abolição. 

	
Figura 38: O Fio da Memória, Miss Pretinha. 

O narrador descritivo do filme comenta que a confraria formada por comerciantes e profissionais 

liberais aposentados, “dizem defender a tradição, o folclore e as crendices do povo carioca.” Na 

sequência de fotogramas acima se pode ver a coroação da modelo Fatima Ju como rainha do 

centenário da abolição. Ela também tinha sido eleita a mulata mais bonita do Brasil em 1983 no 

programa do Chacrinha. Os espectadores da coroação são devotos da escrava Anastácia, cultuada 

especialmente nos dias 12 e 13 de maio. Uma senhora negra vestida de branco questionando a 

escolha da “mulata” com a pele mais clara e reclama, “Tá errado! Isso é cafonice e safadeza!”. Ela 

continua o seu discurso, “com tanta preta bonita!” criticando a farsa da abolição, pois passados 

cem anos da lei Áurea, “hoje era para ter sentado uma negra bem preta aí!” e completa, “Tá 

acabado de esclarecer que o branco não gosta mesmo é de preto! A escravatura nunca acabou no 

Brasil, o preconceito nunca vai acabar! Vocês não gostam mesmo de nós!” Ela faz todo este 



 68 

discurso olhando para a câmera e finaliza, “Com tanta preta bonita aí, porque que não botou?” 

Quando um dos organizadores tenta interrompê-la e responder, ela diz, “Eu tô falando é com o 

repórter, não é com o senhor.” O organizador (homem branco vestido de camisa azul na imagem 

acima) ainda insiste em responder e questiona, “51% da população brasileira é a raça negra, quem 

tem 51% da ação da empresa é o dono da empresa. Por que é que vocês não tomaram o poder? 

Vocês são 51%! O que é que vocês fizeram?” Os espectadores que assistem à discussão começam 

a vaiá-lo. Nesta fala do organizador, fica claro que o racismo se esconde por debaixo de um 

discurso econômico e social que é frequentemente utilizado pela elite branca brasileira para 

justificar a sua posição de privilégio. O sociólogo Florestan Fernandes explica que os preconceitos 

social e racial se misturam e um afeta o outro. Os que são negros e pobres são os que mais sofrem 

preconceito e tem menos chances de ascender socialmente: 

O padrão brasileiro de relação social, ainda hoje dominante, foi construído por uma 
sociedade escravista, ou seja, para manter o ‘negro’ sob a sujeição do ‘branco’. Enquanto 
esse padrão de relação social não for abolido, a distância econômica, social e política entre 
o ‘negro’ e o ‘branco’ será grande, embora tal coisa não seja reconhecida de modo aberto, 
honesto e explícito.54 
 

Este racismo que se dizia velado, na verdade é mais explicito do que se imaginava. O discurso do 

organizador, com pompa de patrão branco destila preconceito e racismo de forma estrutural. A 

escolha da mulher de pele mais clara como a rainha da abolição (Miss Pretinha) apenas revela mais 

uma das facetas do racismo vivido pelos negros no Brasil. A tentativa de embranquecer a 

população brasileira foi tema da famosa pintura de Modesto Brocos Redenção de Cam (1895), 

analisada pela antropóloga e historiadora Tatiana Lotierzo. A autora diz que a pintura “pode ser 

entendida como uma mensagem em defesa da mescla racial orientada ao embranquecimento”, mas 

 
54 Florestan Fernandes in REVISTA USP, São Paulo, n.68, p. 168-179, dezembro/fevereiro 2005-2006. Entrevista 
originalmente publicada em 1966 e republicada em 2005 pela Revista da USP 
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afirma que, sem dúvida, sob o olhar atual, trata-se de uma pintura preconceituosa.55 Praticamente 

cem anos depois, em 1988, a cena se repete. Quando o homem branco decide, nas raras situações, 

premiar a beleza negra, ele acaba escolhendo uma negra de pele mais clara, para o horror da 

senhora negra do fotograma.56  

 
1.5 Marcha dos negros contra a farsa da abolição e um anjo da história chamado Gabriel 
 

Nos poucos minutos de O Fio da Memória reservados para as narrativas de líderes do 

Movimento Negro e manifestações organizadas pelo movimento, temos registrado no filme alguns 

trechos da Marcha dos Negros Contra a Farsa da Abolição. Realizada no dia 11 de maio de 1988, 

no centro da cidade, a marcha tinha a intenção de além de denunciar o racismo e preconceito vivido 

pelos negros no Brasil, instituir o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro, aniversário 

da morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Os militantes do movimento negro do Rio de Janeiro 

reclamavam da escolha do dia 13 de maio (dia da lei áurea), como marco da abolição da escravidão. 

A ideia da passeata era caminhar até o busto de Zumbi, situado próximo ao Panteão de Caxias, 

onde estão guardados os seus restos mortais. No entanto, o exército, mobilizando 600 soldados e 

centenas de policiais, intervém na passeata e exige a mudança do itinerário.  Amauri Mendes fala 

do alto do carro de som, “no centenário da abolição, somos todos vítimas do racismo das 

autoridades desta nação!” Incitados por Amauri, os demais manifestantes entoavam, “nós vamos 

caminhar até onde o racismo deixar!”, “o negro fardado também é discriminado!” e “O negro na 

 
55 Lotierzo, Tatiana. Contornos Do (in)Visível: Racismo e Estética Na Pintura Brasileira (1850-1940). EDUSP: 
FAPESP, 2017. p.29 
 
56 A tese e filme A negação do Brasil, de Joel Zito Araújo, também relata o preconceito racial e a discriminação sofrida 
pelos negros na televisão brasileira, incluindo situações em que se utilizavam atores brancos para interpretar negros 
(balckface). 
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rua, a luta continua!”  Essa marcha terminou de forma tumultuada, já que os policiais militares não 

permitiram que o grupo marchasse e seguisse adiante. 57 

Numa outra gravação intitulada Marcha do Movimento Negro 1988, realizada no mesmo 

dia, pela Enugbarijô Comunicações de Ras Adauto e Vik Birkbeck e re-editado em 2013 por Filó 

Filho para o Acervo Cultne58, vemos de um outro ângulo a mesma passeata. Neste curta-metragem 

podemos ver que estavam também presentes no protesto Abdias do Nascimento e Milton 

Gonçalves, que é o ator que invoca a voz de Gabriel Joaquim no filme O Fio da Memória. No 

curta, temos mais imagens de Amauri Mendes falando no microfone. Ele diz, “Isto que está 

acontecendo aqui acontece no emprego, acontece nos prédios, acontece nos hotéis, acontece nos 

melhores restaurantes. O aparthaid à brasileira está cada vez ficando mais claro, ficando cada vez 

mais violento.” A Socióloga Flavia Rios fala sobre a emergência do movimento negro nas décadas 

de 1970 e 1980: 

Em Organizações negras, Moura considera que, para explicar a emergência do protesto 
racial de 1970, seria necessário um conhecimento da história das organizações negras e da 
“tradição” das entidades de diferentes perfis: religiosas, recreativas, culturais, políticas, 
assistenciais etc. Numa perspectiva de longa duração, ele sugere que o movimento negro 
emergente no ano de 1978 estava sob bases bastante sólidas em termos de experiência 
associativa. Inspirado na tese do “espírito associativo do negro”, de Arthur Ramos, o 
historiador mostra que havia uma espécie de tradição associativa entre os negros, ou seja, 
uma vivência longa que lhes dava uma certa experiência no tocante à formação de 
organizações, construindo também uma espécie de “gosto” por se associar. Embora os 
objetivos das associações fossem diversos, ele entendia que a marca do associativismo 
negro revela sua identidade étnica; esta, por sua vez, era resultante de um 

 
57 Quando escrevi este capítulo, ainda não tinha sido publicado o livro com dois artigos sobre O Fio da Memória 
escritos por Peter Fry, Joel Pizzini, sob organização de Eliska Altmann e Tatiana Bacal. Ao ler o artigo de Peter Fry, 
percebi algumas análises semelhantes às que eu havia elaborado acerca do momento histórico, o movimento negro e 
o filme O Fio da Memória. 
 
58 https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=gbbm0MeNxk4 Marcha do Movimento Negro 1988 in 
Acervo Cultne. Vídeo produzido pela Enugbarijô Comunicações de Ras Adauto e Vik Birkbeck e re-editado em 2013 
por Filó Filho para o acervo. “Apesar de já combinado a rota da marcha, os manifestantes foram barrados por um forte 
aparato de Polícia Militar e o Exército impediu a passeata de chegar ao monumento do Zumbi dos Palmares na Praça 
Onze, no centro do Rio de Janeiro.” 
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compartilhamento grupal que lhes permitia algum sentimento de pertencimento coletivo, 
decorrente da experiência do preconceito de cor.59 
 

	
Figura 39: O Fio da Memória, Marcha do Movimento Negro 1988 

Alguns dos manifestantes vestiam a camiseta com duas imagens, uma da época da escravidão e 

outra de um fato ocorrido em 1982, quase cem anos após a abolição, com os dizeres: “1888 Lei 

Áurea, 1988 nada mudou.”  

A imagem na camiseta se refere a um episódio que que aconteceu em 1982 na favela da 

Cachoeirinha. Neste evento, os policiais prenderam sete homens negros amarrados com corda no 

pescoço, os levando como nos tempos da escravidão. Um fotógrafo que passava por lá no 

 
59 Rios, Flavia Mateus. "Movimento negro brasileiro nas Ciências Sociais (1950-2000)." Sociedade e Cultura 12.2 
(2009): 263-274. 
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momento, registrou a foto que reverberou na mídia brasileira. Coutinho, em O Fio da Memória, 

vai atrás dos homens que aparecem nesta foto. Ao ser indagado pelo nosso documentarista porque 

ele achava que os outros não quiseram participar do filme, Nivaldo Silva, um dos rapazes do 

famigerado caso, especula “talvez eles estavam com medo, ou não queriam lembrar...”   

	
Figura 40: O Fio da Memória, episódio sobre os moradores da favela Cachoeirinha amarrados. 

As cenas registradas em 1982 e relembradas em 1988, são um triste retrato de como o negro 

continua sendo violentamente discriminado no Brasil. Para terminar a nossa trama de O Fio da 

Memória, retornamos a figura do começo, Gabriel Joaquim, o nosso narrador, construtor, 

historiador e estoriador. 
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Figura 41: O Fio da Memória, altar para o cachorro de estimação falecido. 

 
Joaquim fala no seu diário sobre o seu amado cachorro que faleceu. O narrador-defunto conta que 

ele construiu com as próprias mãos um altar especial e um túmulo para o seu animal de estimação. 

No entanto, ninguém fez o mesmo por Gabriel. Quando a equipe de Coutinho tentou encontrar o 

jazigo do nosso autor-defunto, eles descobriram que os seus restos mortais tinham sido 

provavelmente jogados no setor onde ficava a pilha de cadáveres abandonados. Ao tomar 

conhecimento deste triste destino, Coutinho evoca a alegoria do anjo da história de Walter 

Benjamin. Gabriel e o seu triste fim de alguma forma serviria como uma alegoria da história dos 

negros no Brasil e a destruição do seu passado que se encontra em ruínas. Coutinho explica:  

quando eu estava filmando a história do Gabriel eu pensei: 'esse filme tem que ter um anjo'; e 
quando eu descobri aqueles sacos de ossos no cemitério, terminei colocando aquele anjo do 
cemitério. Para mim, aquilo foi uma homenagem a Benjamin, mas ninguém nunca falou disso. 
Colocar aquele anjo olhando para os ossos do Gabriel foi uma forma de alegorizar a destruição do 
passado dele e dos negros. Como o anjo voltado para as ruínas, em que o passado é uma catástrofe 
de ruínas e o vento do progresso arrebata o anjo. Mesmo que ninguém tenha entendido, o anjo é 
lindo e estava no cemitério, então tudo bem.60 

Através das falas das personagens em O Fio da Memória, Coutinho constrói um mosaico 

de histórias, estórias, mitos, anedotas e silêncios que tentam contar o passado e a história dos 

negros. Escutamos vozes que citam personagens que fazem parte da história oficial, personagens 

que ficaram às margens da história e personagens que as eram anônimas. Ouvimos nomes como o 

 
60 Entrevista de Coutinho concedido à Valéria Macedo. Coutinho, Eduardo, and Felipe. Bragança. "O silêncio depois 
de uma fala é a coisa mais linda que há." Eduardo Coutinho. Beco Do Azougue Editorial, 2009. P. 72 
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de Princesa Isabel, escrava Anastácia, Zumbi, mas também ouvimos outras vozes como o de 

Gabriel Joaquim e dos demais sujeitos entrevistados. Coutinho, vê na história de Gabriel uma 

alegoria para a história dos negros no Brasil. O anjo da história no filme de Coutinho poderia se 

chamar Gabriel, e este anjo também foi um grande construtor de mosaicos feitos de cacos e de 

ruínas. 

	
Figura 42: O Fio da Memória, cemitério e o anjo da história. 

Em uma entrevista para Marcelo Ridenti, Coutinho confidencia o uso da imagem do anjo no 

cemitério, em alusão à nona tese sobre a Filosofia da História de Walter Benjamin. Esta, baseada 

num famoso quadro de Klee, refere-se ao “anjo da história, que está sendo levado pelo vendaval 

do progresso, não querendo seguir, mas tendo que ir – e vai de costas, contemplando a história, 

que é uma ruína, uma catástrofe”. Coutinho revela:  

uma cena de um herói que morreu. Aí entra algo que o Jean-Claude Bernardet também viu: 
sempre há uma última imagem que você tenta colocar, essa tentativa de recuperar a 
História. E indiretamente isso teve influência de Walter Benjamin, esse negócio que eu 
tenho, de resgatar os momentos do passado, sem a face messiânica, que eu perdi.61  
 

 
61 Ridenti, Marcelo. Em Busca do Povo Brasileiro. Ed. Record, 2000. P. 96 
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A última cena do filme, mostra a virada do ano no Brasil. Membros das religiões afro-

brasileiras fazem uma oferenda à Iemanjá. O filme termina com a imagem do Oceano Atlântico, 

do mesmo mar onde tudo começa. O mar, segundo relata Beatriz Nascimento no filme Ôrí, tem 

uma importância central na vida dos negros do Brasil. Foi o meio de travessia e o elemento de 

conexão com os antepassados além-mar. 

 

	
Figura 43: O Fio da Memória, mar e Iemanjá 

Coutinho parece não se restringir às narrativas que defendem a Lei Áurea como marco da 

abolição e tampouco à história que mitifica Zumbi dos Palmares, nisso ele difere bastante do 

argumento do filme Ôrí. Em Ôrí, Beatriz Nascimento defende a narrativa do herói Zumbi como um 

importante símbolo da luta do povo negro e essencial para a história do Brasil. Estas narrativas 

coexistem em O Fio da Memória, mas são interpeladas pelas vozes dos entrevistados. As histórias 

que dão o tom do filme analisado neste capítulo são as trajetórias pessoais de pessoas “comuns62” que 

são netos, bisnetos ou filhos de escravos. Pessoas negras e pardas ainda hoje são minorias nas camadas 

e espaços sociais e econômicos de mais influência.  

O Brasil aboliu a escravidão sem se preocupar em pensar e ressarcir os que carregam este 

legado de exploração. Como citado no começo do filme, de trabalhadores escravos fortes, esforçados, 

estes passaram a ser considerados folgados após a abolição. Criou-se um discurso e narrativa, como 

aparece no filme, de que os negros só serviam para trabalhavam quando eram reprimidos e tratados 

 
62 Comuns no sentido de não serem famosos atores da luta do movimento negro. Mas fica claro no filme que estas 
pessoas eram muito importantes e famosas dentro de suas comunidades. 
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como escravos. Depois do fim da escravidão, eles passam a ser retratados como preguiçosos, 

folgados, dissimulados como o Macunaíma. Abdias comenta sobre a importância do escravo e do 

negro na construção histórica e econômica do Brasil, sem o qual “a estrutura econômica do país jamais 

teria existido.” Segundo o autor as classes dirigentes se aproveitaram dos escravizados para poder 

desfrutar dos seus confortos:  

O africano escravizado construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a quebra de sua 
espinha dorsal, quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal daquela 
colônia. Ele plantou, alimentou e colheu a riqueza material do país para o desfrute exclusivo da 
aristocracia branca; tanto nas plantações de cana-de-açúcar e café e na mineração, quanto nas 
cidades, o africano incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes que não se autodegradavam 
em ocupações vis como aquelas do trabalho braçal.63 
 

De alguma forma este tipo de relação se perpetuou. Gabriel Joaquim trabalhou nas salinas, trabalho 

árduo e braçal. Aniceto Menezes trabalhou no porto, carregando pesados sacas de produtos agrícolas. 

Manuel, que tinha sido escravo disse que fazia os mesmos serviços, mas que depois da abolição 

ganhava uns trocadinhos. Capinava, cultivava, limpava, fazia um pouco de tudo. Todos levaram a 

vida de uma forma muito simples, executando trabalhos braçais e mal remunerados. Que tipos de 

oportunidades eles tiveram para ascender socialmente? Para poder estudar e passar a fazer trabalhos 

não braçais?  

Robert Stam menciona que O Fio da Memória mostra o lixo como uma fonte artística, 

enquanto Boca de Lixo, o filme que Coutinho filmará logo em seguida, revela a dimensão humana 

dos que moram próximo do lixão e vivem do lixo.64 Os sujeitos entrevistados neste filme seguinte 

mostram ter agência. Coutinho diz de Boca de Lixo e seus outros documentários filmados na favela:  

Mas o essencial era mostrar que a favela é uma sociedade, assim como o depósito de lixo 
(tema de Boca de Lixo). Em todo lugar a sociedade humana se forma. (…) Nas condições 

 
63 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Paz e Terra, 1978. 
P. 49-50 
 
64 Stam, Robert. From hybridity to the aesthetics of garbage. In: Social Identities 3.2, 1997. P. 275-290. 
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mais infames se formam regras de convivência. O homem não é bicho. Primeiro, porque se 
adapta a tudo. Depois, porque forma uma sociedade onde é possível. Não tem nenhuma 
transcendência – nem utopia social, nem Deus. Essa dignidade pode estar no ridículo.65 
 
Gabriel deixa “os fios e os traços” para Coutinho poder construir a narrativa de O Fio da 

Memória. Os objetos e anotações de Gabriel Joaquim dos Santos bordam a história nacional, com a 

história particular e a história geral, formando uma trama muito mais complexa do que cada fio 

separado. Os cacos isolados são descartes e dejetos, mas ao cimentá-los forma-se uma história, uma 

escultura que aos olhos de Gabriel tem um sentido, uma beleza e uma força, “a força da pobreza”. 

Nas situações mais adversas, o ser humano subsiste, perdura, permanece e se reinventa. Inventa uma 

história, uma trajetória e uma narrativa possível. A câmera nos permite através da intersecção de 

tomadas em close-up, ou tomadas médias e amplas observar os cacos do ponto de vista micro e macro. 

Ao observar os cacos de perto, se pode ver o material e como cada pedacinho foi amalgamado, de 

longe, não se pode ver como cada pedaço está conectado e nem como as partes se conectam, mas é 

possível ver a casa. Acompanhando a fala do narrador-defunto, os movimentos lentos de zoom in e 

zoom out da câmera permitem que os nossos olhos acompanhem os relevos, objetos e desenhos 

criados na casa de Gabriel. Coletando os cacos da história o anjo Gabriel nos ajuda a construir as 

outras histórias fragmentadas e esquecidas. Este “narrador sucateiro” ajuda Coutinho e nós 

espectadores a tentar conectar estes restos e rastros deixados para trás. Coutinho, assim como Gabriel 

Joaquim conecta as margens dos filmes para construir uma história possível, que mostra que existem 

inúmeras narrativas que emergem pelo meio, na terceira margem do Rio e na terceira margem do 

filme.  

 

 
65 Eduardo Coutinho – Mattos, Carlos Alberto. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema 
Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira, 2003. 
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CAPÍTULO 2 

Em todo lugar a sociedade humana se forma: Boca de Lixo 

Mas o essencial era mostrar que a favela é uma 
sociedade, assim como o depósito de lixo (...). 
Em todo lugar a sociedade humana se forma.  

 – Eduardo Coutinho66  
 

Existe estrutura onde aparentemente não há estrutura. Como diz Coutinho, “Nas condições 

mais infames se formam regras de convivência. O homem não é bicho. Primeiro, porque se adapta 

a tudo. Depois, porque forma uma sociedade onde é possível.”67 Em 1992, logo após a produção 

de O Fio da Memória, Coutinho dirige o média-metragem Boca de Lixo, realizado com a sua 

equipe em apenas uma locação, no lixão de Itaoca em São Gonçalo. O crítico de cinema Carlos 

Alberto Mattos, autor da obra Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real, relata que o nosso 

diretor encontrou inspiração para o tema “enquanto mapeava a situação dos afro-brasileiros para 

O Fio da Memória”. Mattos comenta que quando Coutinho se deparou com a cena do lixão na 

periferia da cidade do Rio de Janeiro e percebeu que em meio ao aparente caos, “crianças 

brincavam, mulheres cozinhavam, tudo como numa comunidade qualquer”, ele decidiu que tinha 

de fazer um filme sobre este lugar. 68  

 
66 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. P. 92 
 
67 Idem. P. 95 
 
68 Idem. P. 54 
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Figura 44:Cena de Boca de Lixo em que as crianças brincam e jogam bola 

 
O filme, com duração de 50 minutos, foi inteiramente filmado em vídeo e parte do processo 

de filmagem pode ser visto no produto final. Feito no período em que Coutinho colaborou com o 

CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular, organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos – Boca de Lixo sucede O Jogo da Dívida: Quem Deve a Quem? (1990) e A Lei e a Vida, 

(1992). Estes dois títulos que menciono seguem um formato mais didático e tradicional do 

documentário, com narração, explicação do tema explorado e com muitas entrevistas de 

especialistas. O primeiro filme busca explicar como historicamente a dívida externa brasileira se 

formou, como ela se relaciona com os problemas de desigualdade social no Brasil e as suas 

consequências na vida da população. O segundo filme, que é um curta-metragem feito por ocasião 

da Conferência Eco 92, fala sobre a importância de preservar o meio ambiente.  

A Lei e a Vida mostra como os problemas ambientais estão diretamente relacionados com 

questões de desigualdade social e com a ganância e corrupção de empresas privadas, assim como, 

de órgãos públicos que visam o lucro. Este documentário termina com a seguinte afirmação, “a 

questão social e a questão ambiental estão indissoluvelmente ligadas; o meio ambiente só poderá 

ser integralmente preservado quando a pobreza for erradicada no país.” É neste filme que o Lixão 

de Itaoca aparece pela primeira vez na obra de Coutinho. Através de imagens, entrevistas com 

especialistas e voice-over explicativos, o curta mostra num dos trechos, como a prefeitura de São 

Gonçalo despejava ilegalmente o lixo, numa área de proteção ambiental, poluindo e destruindo o 
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mangue que antes era o principal meio de subsistência da população local. Os dejetos mataram os 

caranguejos, mariscos e demais animais que habitavam o mangue, além de terem contribuído com 

a poluição da Baía de Guanabara, pois os sulcos deste mangue desaguam nesta Baía. 

Em 1990, por determinação da justiça, o vazadouro foi desativado, mas a área do 

manguezal não foi recuperada e o lixo continuou a ser despejado num terreno que ficava a 

praticamente 500 metros de distância da APA (Área de Proteção Ambiental). Um dos especialistas 

entrevistados explica que mesmo depois da aplicação da lei, o novo local transformado em zona 

de despejo continuou poluindo o rio Tambor, pois o chorume liberado pelo lixo penetra o solo, e 

infiltra o mangue. Toda essa explicação não entra na edição final de Boca de Lixo, mas as imagens 

do lixão sim, assim como entrevistas que mencionam a escassez de marisco e caranguejo na voz 

de uma das entrevistadas. 

Apesar de ambos os documentários mostrarem o lixão de Itaoca, Boca de Lixo é muito 

diferente do didatismo apresentado em A Lei e a Vida. No filme em questão neste capítulo, a 

poluição, a sujeira e a degradação do meio ambiente são evidentes através das imagens; quem fala 

não é o narrador extra-diegético, mas sim, a população local. Muito menos em tom de denúncia e 

muito mais em forma de relato, o aspecto humano e a história/estória de cada um dos entrevistados 

é que compõem o quadro de Boca de Lixo.  Parece que Coutinho aprendeu a lição de que as falas 

mais interessantes estão nas vozes das pessoas comuns.  

Lugar para onde vão os refugos da sociedade, imagina-se o lixão como um ambiente sem 

estrutura e sem organização, afinal, lá seria o espaço onde tudo aquilo que não tem mais utilidade 

e valor é jogado. No entanto, Coutinho nos permite ver através do documentário que os restos 

indesejados podem ter valor em um diferente contexto. Assim que chega o caminhão de lixo, um 

novo ciclo se inicia. Aguardando a sua chegada, há um grupo de pessoas já a postos para procurar 
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aquilo que pode ser reaproveitado, reciclado e até consumido. Há um sistema que ordena a coleta. 

Aos poucos se pode ver que tipo de materiais tem valor monetário para reciclagem e que são 

separados pelos catadores, que tipo de insumos são reutilizáveis ou consumíveis. Adentramos 

paulatinamente junto com Coutinho as pequenas estórias que cada uma destas personagens decide 

nos contar.  

 
 

2.1 O Fim que é o princípio  
 
Para além das montanhas de lixos existem animais e também seres humanos. Num primeiro 

olhar, estas pessoas que vivem do lixo poderiam ser consideradas quase como os demais animais. 

Não obstante, no decorrer do filme, fica claro que elas formam uma sociedade humana e que são 

trabalhadoras, dedicadas e organizadas. Diferentemente do filme Ilha das Flores (1989), de Jorge 

Furtado69 – no qual os seres humanos parecem estar no estrato mais inferior da pirâmide alimentar 

e no fim da linha de produção e circulação – Boca de Lixo, ao se centrar inteiramente no espaço 

do lixão a céu aberto, mostra com maior minúcia as relações sociais que se formam lá.  

Apesar de lidar com o mesmo tema de Ilha das Flores, Coutinho nos permite ver o 

“microcosmo” das interações que se formam ademais dos amontoados de resíduos e do “homem-

bicho”.70  Se em Ilha das Flores os sujeitos aparecem apenas como peças silenciosas do processo 

produtivo, em Boca de Lixo, essas personagens narram a sua própria história.71 

 
69 Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Produção de Mônica Schmiedt e Nôra Goulart. Fotografia: Roberto Henkin. 
Montagem: Giba Assis Brasil. Narração de Paulo José (1989). 
 
70 A comparação entre Ilha das Flores e Boca de Lixo já havia sido feita por outros críticos de cinema, entre eles, 
Carlos Alberto Mattos. Por se tratarem de dois filmes feitos em anos muito próximos que abordam o tema do lixo e 
das pessoas que dele vivem, esta relação se transformou em um topos.  
 
71 “O problema de dar a voz eu acho perigoso, eu não dou voz a ninguém, parece uma coisa autoritária. Eu concedo a 
voz ao outro e por sua vez sou dono e dou ou não a voz. Outra coisa que me diferencia de outras pessoas que fazem 
documentário é que eu faço filme não sobre os outros, mas com os outros.” http://criticos.com.br/?p=176 
(Entrevista realizada por Daniel Schenker, Luciano Trigo, Marcelo Janot e Maria Silvia Camargo) 
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Existe um princípio dentro do fim e vida humana para além do mar de detrito. O fim dos 

produtos consumidos do outro lado da cidade é o princípio para os que estão do lado de cá da 

margem. Elas formam uma sociedade e funcionam de um modo estruturado e organizado.  

 
Figura 45: Primeira sequência de Boca de Lixo, os animais fuçando o lixo. 

A primeira tomada do filme é capturada pela câmera num movimento panorâmico que 

percorre as montanhas de lixo. Vemos plásticos, latas, papel, restos de comida, descartes e lixo. 

Em seguida, a câmera enfoca garças que repousam e sobrevoam os morros de dejetos. Vemos um 

porco fuçando e comendo do lixão, depois vemos outros porcos, um cachorro vira-lata, e um 

cavalo. Cenas que se parecem como alguns dos pesadelos em Sonhos (1990) de Akira Kurosawa, 

onde há um cenário de destruição e de sensação de fim do mundo72. Apesar de serem filmes de 

continentes diferentes, Boca de Lixo e Sonhos tratam de questões relacionadas à ecologia, a 

destruição do meio-ambiente pelos seres humanos, e a iminente devastação de um planeta onde o 

homem, ironicamente, destrói a si mesmo, ao não se reconhecer como extensão deste mesmo 

universo.73 O pesadelo do filme de ficção do cineasta japonês se assemelha às imagens captadas 

pela vídeo-câmera no mundo paralelo em Boca de Lixo.  

 
Entrevista realizada no dia 7 de novembro de 2002, no escritório da Videofilmes, no Rio de Janeiro. Transcrição de 
fita: Ivna Perera. Publicada originalmente em 25.11.2002. Foto: divulgação  
 
72 Consuelo Lins em sua análise sobre Boca de Lixo também comenta sobre as cenas iniciais do filme e sua possível 
semelhança com filmes de ficção científica nas cenas onde reinam o caos. Em: Lins, Consuelo. O documentário de 
Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 2004. 
 
73 O homem contemporâneo deixou de se considerar parte do mundo natural. O historiador Keith Thomas em Man 
and the Natural World – ao refletir sobre a relação do ser humano com a natureza na Inglaterra entre os séculos XVI-
XIX – afirma: "Man's ascendency over the animal and vegetable world has, after all, been a basic precondition of 
human history”. Ao colocar a relação de dominação do homem em relação à natureza como uma precondição da 
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Num outro ângulo, (Figura 2, abaixo) uma cena de um belo pôr-do-sol com urubus, garças 

e o lixão em contraluz em primeiro plano, se contrastam com as montanhas e o cristo redentor ao 

fundo. Esta imagem, que é quase como um “negativo” de uma foto de um cartão postal, revela um 

outro lado da cidade maravilhosa. Em apenas cinco segundos, Coutinho dá conta de representar a 

ironia, o contraste, o claro e o escuro das duas faces de uma mesma cidade. De um lado, o Rio de 

Janeiro que não vemos neste filme: a cidade maravilhosa, do belo Cristo Redentor, das belas praias 

e edifícios. Do outro, o Rio de Janeiro desconhecido dos turistas e dos que moram no centro: a 

cidade do desperdício, da sujeira, da pobreza e desigualdade, a face da cidade que fica na outra 

margem. Lixão a céu aberto, de onde a população local retira o seu sustento. 

Ainda na mesma sequência, um caminhão de lixo chega ao aterro sanitário e despeja o seu 

conteúdo nos montes de detrito. Um bando de pessoas espera ansiosamente este momento, na 

esperança de encontrar algo de valor naquilo que foi descartado. Vemos pés afundados nas pilhas 

de resíduos e mãos ágeis que remexem o novo material entornado. Assim começa o documentário, 

como um prólogo que antecipa o letreiro escrito com caneta preta sobre a cartolina, “Boca de 

Lixo”: 

 
Figura 46: Sequência em Boca de Lixo que nos permite situar a locação do filme em relação ao Cristo Redentor 

 
história humana, Thomas levanta como hipótese que esta relação predatória se inicia a partir do momento em que o 
homem passa a se reconhecer e a se diferencia como ser humano e não somente como ser vivo. Talvez um dos 
momentos importantes deste distanciamento entre o homem e a natureza seja o período em que o homem passou a se 
distanciar das experiências sensoriais e orais, para se aventurar no pensamento pautado na escrita, de forma racional, 
analítica, intelectual e platônica. No mesmo livro, Thomas, fala sobre a poluída Inglaterra industrial do século XIX e 
de como o homem passou a perceber desde então que era necessário também preservar a natureza e criar espaços e 
áreas de preservação, para que assim o homem não acabasse por destruí-la completamente.  
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É possível observar que a presença da câmera e da equipe de filmagem incomoda os que 

ali estão trabalhando e circulando. Mais do que isso, eles sabem como as câmeras operam e como 

as imagens captadas podem ser usadas para construir narrativas estereotipadas ou mostrar “tipos 

sociológicos.”74 Consuelo Lins comenta: 

Trata-se, neste filme, de uma tensão entre imagens mentais, mediáticas, fotográficas, 
imagens do universo filmado. As mediáticas – cujo lugar privilegiado é a televisão – são 
as de base, formando uma espécie de ‘ambiente’ contemporâneo. Os catadores de lixo 
conhecem bem a ideia negativa que os telejornais deles fornecem e não querem reiterá-la. 
É como se eles se recusassem serem transformados em ‘tipos’.75  
 

As imagens “mediáticas”, mediadas pela mídia (televisão, telejornais), tendem a ilustrar os 

catadores de um modo estereotipado.  Qual seria a intenção de quem está filmando? Seria mais um 

filme que explora a pobreza? As pessoas que habitam este outro espaço da cidade, apesar de 

viverem do lixo e terem poucos recursos, se mostram muito cientes de como as imagens podem 

circular e o que elas podem representar. As cenas abaixo deixam claro que elas não querem 

aparecer na televisão e no jornal e parecem estar cansadas de terem os seus retratos usados e 

explorados pela sociedade do espetáculo. 

 
Figura 47: Sequência em Boca de Lixo no qual as pessoas tentam se esconder da câmera. 

Coutinho reconhece o valor inerente de cada história, seja ela um pouco anedota, um pouco 

real ou um pouco montada. Se por um lado o senso comum diria que as imagens não mentem, 

 
74 Jean Claude Bernardet. Em: Bernardet, Jean Claude. Cineastas e imagens do povo. Companhia das Letras, 2003. 
 
75 Lins, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 2004. P. 88. 
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Coutinho em vários de seus filmes mostra que as imagens podem sim “mentir” ou escolher revelar 

ou esconder. Boca de lixo mostra isso na própria atitude das personagens.  

No começo do filme se pode ver que muitas das pessoas trabalhando no aterro sanitário 

cobrem os rostos com panos, bonés e camisetas (Figura 4, acima). Elas se mostram avessas à 

exploração da “imagem da pobreza”, talvez por estarem envergonhadas, ou por não quererem 

aparecer sujas, ou por sentirem que estão tendo o seu espaço e a sua privacidade invadidos pelo 

homem branco e a sua equipe, claramente de uma outra classe social, vindos do outro lado do Rio. 

Quiçá, simplesmente por quererem trabalhar sem serem importunados.  Porém, no decorrer do 

filme, Coutinho começa a conquistar mais confiança de alguns que se permitem entrevistar e 

revelar um pouco do cotidiano e da vida neste ambiente.  

Numa das primeiras cenas do filme em que uma pessoa se dirige para a câmera, o tom é de 

incomodo e confronto. Vemos dois garotos incomodados com a presença da equipe de Coutinho e 

um deles diz:  

Garoto: “Que é que vocês ganham com isso, moço? Pra ficar assim botando esse negócio 
aí na nossa cara?”.  
Coutinho: “É para mostrar como é que é a vida real de vocês. Pra’s pessoas verem como é 
que é” 
Garoto: “Sabe pra quem o senhor podia mostrar? Podia mostrar pro Collor” 
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Figura 48: Garoto questiona Coutinho e sua equipe em Boca de Lixo. 

Nesta primeira breve entrevista revela-se a tensão e o desconforto das interações que surgiram no 

filme. Coutinho poderia ter optado por retirar esta cena, porém, ao deixá-la, fica claro que ele quer 

mostrar o processo de construção do documentário e também revelar como foi difícil se aproximar 

e criar laços de confiança entre os catadores e a equipe do filme, que no lixão, são claramente 

outsiders. Além disso, quando o garoto com o boné de lado diz para Coutinho que as imagens 

captadas podiam ser mostradas para o Collor, o filme fica contextualizado historicamente. 

Outrossim, demonstra que ao contrário do que se assumia anteriormente em filmes da década de 

60 e 70, que retratavam o “povo” como uma massa acrítica e manipulável, como bem descreve 

Jean-Claude Bernardet em Cineastas e Imagens do Povo, os entrevistados de Boca de Lixo têm 

agência, opinião política e sabem muito bem sobre o poder que a imagem pode exercer. Revela, 

além disso, que alguns deles têm uma compreensão das consequências que um mau governo pode 

causar, afetando diretamente a realidade que os cerca.   
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Uma outra cena em seguida, exemplifica mais uma vez a dificuldade que foi conseguir se 

aproximar das pessoas e conseguir entrevista-las e filmá-las. As pessoas tentam se esquivar das 

lentes da câmera cobrindo os seus rostos com a camiseta, cruzando os braços, virando de costas e 

fugindo das perguntas de Coutinho: “Fala aí!” Vai, fala! “Vai Dentinho, fala!” Boca de Lixo deixa 

claro no seu corte final o incômodo frente as câmeras:  

 
Figura 49: Cena de Boca de Lixo na qual as pessoas expressam o seu incômodo com as perguntas de Coutinho e a 

presença da câmera. 

 
Uma moça diz, “ai moço, sai pra lá” e ao se virar de costas diz, “o Collor tá matando a gente de 

fome!”. Outro rapaz (Figura 6, terceiro fotograma) diz, “é um trabalho legal como os outros, pô. 

Num tem problema, não. [...] Todo mundo aqui tá trabalhando, não tem ninguém roubando. Todo 

mundo trabalha, ninguém rouba, se tivesse nego roubando aqui dentro ninguém ia trabalhar e se 

tá trabalhando aqui é porque depende.” Após esta fala acalorada, os seus companheiros aplaudem 

em concordância com seu discurso. Nesta primeira parte de Boca de Lixo, ainda não conhecemos 

as pessoas pelo nome e nem mesmo conseguimos vislumbrar a possibilidade de conhecê-las para 

além da superfície. No entanto, elas demonstram ter agência e opinião própria. 

Uma senhora responde a uma pergunta de Coutinho sobre como é trabalhar no lixo, “Aqui 

é melhor, mil vez(es). Melhor que trabalhar em casa de família, melhor que trabalhar em certos 

lugar(es)... Se o lixo continuar aqui, nós continua trabalhando.” Outra jovem senhora dá uma outra 

resposta, “muita gente trabalha aqui porque é relaxado.” E comenta que os que trabalham no lixo 

tem preguiça de procurar emprego. Segundo a entrevistada, para homem é difícil, mas mulher 

consegue mais fácil e expõem que os que trabalham no lixo é “porque prefere comer fácil, porque 
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aqui cai batata, aqui cai de tudo para se comer.” Esta entrevistada vai aparecer mais vezes ao longo 

do documentário. Ela terá o seu nome, Lúcia, revelado, assim como um pouquinho da sua vida, 

família e lar. O contraste das entrevistas realizadas no espaço da casa e do trabalho, invertem 

também como vemos o outro. Como num jogo de espelhos, Coutinho nos permitem ver diferentes 

facetas de um mesmo lugar ou de uma mesma pessoa.    

Constantemente nestas breves interações com Coutinho, os entrevistados insistem em 

dizer, “somos todos trabalhadores”. No decorrer do filme esta afirmação se comprova, as imagens 

mostram que estas pessoas são também trabalhadoras. A necessidade de se afirmarem como tais é 

porque é comum no Brasil, na sociedade capitalista, a associação entre o pobre e miserável com a 

preguiça e a falta de vontade de trabalhar76. Isso se pode constatar tanto na literatura, um exemplo 

clássico seria O Cortiço, de Aluísio Azevedo, quanto nos livros de história. No livro Trabalho Lar 

e Botequim, ao consultar os Anais da Câmera dos Deputados em 1888, Sidney Chalhoub mostra 

como os legisladores associavam ociosidade e pobreza, correlacionando as “classes perigosas” 

com as “classes pobres”: 

já que ideologicamente quase se equivalem os conceitos de pobreza, ociosidade e 
criminalidade –  são todos atributos das chamadas ‘classes perigosas’ –, então a decantada 
‘preguiça’ do brasileiro, a ‘promiscuidade sexual’ das classes populares, os seus ‘atos 
fúteis' de violência etc. parecem ser, antes que dados inquestionáveis da realidade, 
construções ou interpretações das classes dominantes sobre a experiência ou  condições de 
vida experimentadas pelos populares. Estas noções, contudo, não se confundem com a 
experiência real de vida dos populares, nem são a única leitura possível desta experiência.77 
 

 
76 Essa responsabilização do indivíduo pobre por seu desafortunado destino, remonta do início do processo de 
industrialização na Europa (antes a pobreza ela relacionada à uma escolha divina), no entanto, no caso específico do 
Brasil, para além da influência destas ideias, há também outros fatores que influenciaram esta tendência de atribuir ao 
pobre a culpa pela sua condição. Após a abolição da escravidão, como afirma o narrador de O Fio da Memória, o 
negro, uma vez liberto da sua condição de escravo, passa a ser visto como preguiçoso, vagabundo e perigoso.  
 
77 Chalhoub, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. 
Editora da UNICAMP, 2001. P. 80 
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Vincular a imagem do pobre com o vagabundo, preguiçoso e criminoso remonta da época 

da abolição da escravidão. Em Boca de Lixo, filmado mais de cem anos depois, fica claro no 

discurso dos sujeitos entrevistados o quão forte ainda são estas “construções ou intepretações das 

classes dominantes” sobre a condição de vida dos que vivem na pobreza. A mesma garota (Figura 

6 acima, quinto fotograma) que reclama do Collor, diz também que trabalha no lixão desde os sete 

anos e que tem orgulho de trabalhar e de tirar o seu sustento de lá. Ela encerra a sua participação 

dizendo, “mas pelo menos a gente trabalhando aqui, tamo mostrando que a gente somo trabalhador, 

que a gente tamo trabalhando, não tamo vagabundeando e tampouco roubando”. Além de afirmar 

trabalhar desde criança, algo que não se espera de uma criança que vive em melhores condições, 

ela sente a necessidade de falar para a câmera que apesar dela e seus colegas trabalharem com o 

lixo e viverem na situação de miséria, eles não são vagabundos e nem criminosos, são 

trabalhadores. 

Coutinho pergunta para o grupo de pessoas entrevistadas na Figura 6, “você conhece o 

pessoal aqui em volta todos? [...] Vai dizendo os nomes deles”: 
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Figura 50: Boca de Lixo, sequência de rostos e os respectivos nomes 

Esta sequência de imagens resgata um recurso usado no filme O Fio da Memória, a câmera 

enquadra os sujeitos filmados olhando-a fixamente. Esta tomada poderia praticamente ter sido uma 

cena do filme sobre os cem anos da abolição. As pessoas que habitam o lixão são em sua maioria 

afrodescendentes. Isso não é um acaso, visto que, como afirmou Mattos ao entrevistar Coutinho, 

o lixão de Itaoca foi sondado como uma das possíveis locações para o filme.  

Não se pode afirmar que Coutinho tenha lido O genocídio do negro brasileiro,78 publicado 

em 1978, porém Abdias comenta em seu livro das condições e lugares habitados pelos negros 

 
78 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Paz e Terra, 1978. 
P. 83-84. 
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brasileiros. No seu estudo, ele fala mais do Nordeste e de São Paulo, mas comenta também sobre 

o Rio de Janeiro e suas enormes favelas. Abdias relata que os negros continuam morando às 

margens, em lugares insalubres e pobres. A exclusão é econômica, social e racial e forma um ciclo 

vicioso que dificulta as possibilidades de inclusão do negro na sociedade.  O autor faz também 

referência à Carolina de Jesus, autora do importante livro Quarto de Despejo, que retrata, em 

primeira pessoa, o dia-a-dia da catadora de papel e sua vida na favela em São Paulo. Comenta que 

Carolina havia morrido no ano anterior e apesar do sucesso obtido com o seu livro, morreu 

praticamente “nas mesmas condições de favelada.” Cito uma das passagens do livro que pode se 

relacionar com Boca de Lixo: “Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar 

lenha. Parece que vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato felicidade.”79 Noutras passagens 

do livro, existem momentos de felicidade também. O filme e o livro relatam a dura vida dos 

catadores de lixo reciclável e de como a vida apesar dos percalços, tem diversas facetas.  

 
Figura 51: Pessoas carregando o lixo reciclável para pesagem. Alguns carregam até sessenta quilos sobre a cabeça. 

A sequência acima mostra como estes catadores equilibram em suas cabeças pesados quilos de 

lixo reciclável. No segundo fotograma, da esquerda para direita, temos Nirinha, a catadora mais 

bem-sucedida do lixão. Ela recicla e consegue tirar mais dinheiro que os demais. Como ela, muitos 

são segunda geração de catadores de lixo. 

 
79 Jesus, Carolina Maria de. "Quarto de despejo." São Paulo: Livraria Francisco Alves (1960). P. 72. 
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Figura 52: Boca de Lixo, catadores coletando, carregando e colocando o material reciclável no caminhão 

O processo de coleta aparece também no filme. Vemos os catadores selecionando, depois 

vemos estes carregando o que é reciclável e depois da verificação e pesagem, este material é 

colocado no caminhão. Estas pessoas encontram no caos do lixo uma forma de subsistência que 

envolve organização e muito trabalho. Há um fim no princípio e uma segunda vida ao lixo que 

havia sido jogado. O início do filme transborda incômodo e dificuldade, mas é extremamente 

revelador da relação sujeito-objeto do filme. Apesar de Coutinho ser mais um homem branco, de 

outro espaço e classe social, com a “câmera na mão”, os sujeitos filmados conseguem neste 

documentário se afirmarem enquanto sujeitos de suas imagens e histórias. Eles questionam e 

confrontam o que acreditam ser o objeto do filme, encaram Coutinho e a sua equipe e mostram 

para as câmeras que eles sabem muito bem como em geral a imagem da pobreza é registrada na 

mídia. Coutinho deixa transparecer no princípio do filme os desafios encontrados para contar como 

foi possível chegar ao final do documentário. Houve um processo de conquista e de aproximação 

de ambas as partes com o “outro”. Da perspectiva dos trabalhadores de Itaoca, Coutinho e a sua 

equipe é que são os outros.  
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2.2 Nirínha, Lúcia, Cícera, Enock, Jurema e outras personagens  
 

Aos poucos Coutinho e sua equipe vão conquistando a confiança de parte destes 

trabalhadores do lixo, conseguindo inclusive visitar a casa de algum deles e entrevistando estes 

em espaços diferentes. Como estratégia para conseguir se aproximar, Coutinho e sua equipe 

resolvem mostrar o xerox das imagens captadas no vídeo. Coutinho sai perguntando, “quem é 

esse?” ou “quem é essa?”, ao mostrar as fotos. Através desta tática, Coutinho consegue se achegar 

a mais cinco entrevistados, Nirinha, Lúcia, Cícera, Enock e Jurema. É possível ver como alguns 

deles são bastante diferentes na labuta e na casa. Lúcia, por exemplo, é muito faladora quando está 

trabalhando no lixo. Quando Coutinho a entrevista em casa, ela está mais tímida e calada.  

As fotos, assim como a televisão, o jornal, o espelho são meios que permitem representar 

e refletir sobre o outro que também pode existir em nós mesmos. Filmar ou fotografar pode 

também ser uma forma de paralisar; um ato de mortificar o objeto80.  Contudo, ao olhar uma outra 

imagem de nós mesmos, o “estranho” também se permite reconhecer no familiar e o familiar no 

estranho.81 Boca de Lixo de Coutinho carrega também embriões de questões que aparecerão nos 

filmes posteriores: o contraste entre o visível e invisível, o eu e o outro, a casa e o trabalho, o 

interior e o exterior, o ser e o representar, um lado do Rio e o outro lado do Rio, o positivo e o 

negativo, o micro e macro,  o espelho, a televisão, o teatro e a música.   

O primeiro fotograma abaixo exibe o gesto ‘coutiniano’ de mostrar a imagem, “E essa, 

quem é?”, ao que responde uma senhora, “Essa aí é a Nirinha, filha de Seu Machado.” O filme 

 
80 Ao pensar na fotografia como um ato mortificador, estou me referindo aos ensaios escritos por Roland Barthes em 
A Câmera Clara (Camera Lucida). É também neste livro póstumo que existem referências ao “third meaning” e ao 
punctum. Estes conceitos poderiam ser associados à conexão que faço entre Coutinho e Guimarães Rosa, através do 
espaço simbólico da terceira margem do rio e a terceira margem do filme. 
 
81 Conceito elaborado por Freud. Unheimliche, uncanny, estranho-familiar 
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corta para a cena de Nirinha trabalhando com a enxada, selecionando o lixo. Ela diz, “teria 

vergonha se tivesse roubando”. Uma imagem com o escrito “Nirinha” em letra cursiva aparece.  

 
Figura 53: Boca de Lixo, Nirinha 

“Nirinha! Essa aqui é a Vera.” Grita Coutinho tentando chamar a atenção da entrevistada que 

trabalha sem hiato. Ele mostra as fotos e Nirinha faz finalmente um pequeno intervalo, 

respondendo quem é quem nas fotos: minha irmã, meu pai, etc... Coutinho continua, “Nirinha, me 

disseram que você é mais trabalhadora aqui, que mais quilos junta por semana.” Ela confirma e 

diz que coleta em média 4 mil quilos a cada duas semanas (4 toneladas). Coutinho pergunta 

impressionado como que ela consegue. Nirinha responde que é porque ela trabalho sem parar e 

também por isso ela consegue vender “para fora”, “eu vendia pra os compradores, agora eu já 

vendo pra fora.” Ela diz que consegue carregar até 60 quilos no cesto sobre a cabeça.  
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Figura 54: Boca de Lixo, pesagem e venda do material reciclável através do intermediador 

Coutinho pede para ela explicar como funciona a venda do material e ela dá como exemplo que 

ela logra tirar 120 (o dobro), ao invés dos 60, que é o que a maioria do pessoal que trabalha no lixo 

recebe, pois ela chega a vender direto para fora sem ter que passar pelo intermediador. Os outros 

não conseguem juntar como ela, pois tem gente que precisa, que “depende daquele trocado toda 

semana” para comprar comida, “aí, tem que vender”. Nirinha trabalha no lixo há mais de quinze 

anos.     

 No documentário, temos cenas de diversas cabaninhas espalhadas pelo lixão. Coutinho e 

sua equipe entram em uma delas: “Me diga, aqui é a cabaninha pra não tomar sol?” A moça 

responde “É, para não tomar sol, pra não pegar chuva.” Ela diz que o marido construiu a cabaninha 

e que trabalha lá com o filho. Coutinho pergunta, “É bom trabalhar no lixo aqui ou não?” A moça 

responde em tom meio indignado com a impertinência da pergunta, “Bom não é, né moço! Mas a 

gente tira nosso dinheiro, né. Bom não é!”  

 
Figura 55: Boca de Lixo, cena dentro da tenda com uma das catadoras 

Coutinho segue fazendo perguntas: 
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Coutinho: “A senhora trabalhava antes aonde?”  
Ela: Restaurante, casa de família”...  
Coutinho: “Era melhor casa de família ou aqui?”  
Ela: “Ah! Casa de família, não tem nem comparação [...] porque a gente trabalha limpa, a 
gente come, aqui a gente não almoça, só janta...”  
Coutinho: “Como é que chama esse lugar aqui?”  
Ela: “Se sabe que eu nem sei te dizer? Acho que é Boca de lixo.”  
Coutinho: “Tá, obrigado, viu.” 
 

A conversa manifesta uma certa tensão. A expressão corporal da entrevistada demonstra incomodo 

e em nenhum momento ela vira o seu corpo de frente para a câmera, apenas o seu rosto pende um 

pouco de lado na hora de responder às perguntas, como vemos nas imagens acima. Coutinho 

conclui a entrevista com um “tá, obrigado, viu” meio constrangido. 

A conversação seguinte se desenrola com mais desembaraço. A câmera se aproxima e 

Lúcia parece não se incomodar. Ela é a mesma pessoa que aparece no início do documentário 

dizendo que, “quem trabalha no lixão é porque quer”. Ao contrário da moça da entrevista anterior, 

Lúcia se expressa em voz alta, comenta com sua colega, “Oh antigamente a gente tomava banho 

sozinho, não é?” em referência ao controle d’água. Um quadro mostra o nome de Lúcia escrito em 

letra cursiva, ela fala sem pudores e reponde às perguntas de Coutinho.  

 
Figura 56: Boca de Lixo, Lúcia no espaço de trabalho 

Antes de falar com a equipe ela se limpa. A cena se desenrola no lixão, numa tenda onde ela faz 

pausa para descansar de vez em quando. Coutinho pergunta se ela tem filhos e há quanto tempo 

ela trabalha ali. Ela afirma ter duas filhas, uma de dez e outra de quatro, além de criar mais uma 
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de nove. Coutinho pergunta com quem ela deixa os filhos para ela poder sair para trabalhar. Neste 

momento a câmera faz um panning transitando do espaço do lixo para a cena na casa de Lúcia. 

Vamos do espaço externo ao interno, a câmera mostra a imagem de Santa Lúcia, mesmo nome da 

entrevistada, o espelho e a televisão até pousar sobre Lúcia, agora vestida com roupa limpa e cabelo 

solto. Adentramos o espaço doméstico e particular.  

 
Figura 57: Boca de Lixo, panning de transição dentro da casa de Lúcia 

Ela aparece sentada num sofá, meio tímida e quieta. Sua feição, roupas e movimento do corpo é 

muito diferente da outra “Lúcia” descontraída e faladora do lixão. Este contraste evidencia a forma 

como na nossa vida desempenhamos vários papeis e, também, como o espaço, o ambiente e o 

tempo transformam as interações sociais e consequentemente o espaço da entrevista. Apesar de 

ser um panning de poucos segundos, a câmera conseguiu captar objetos da casa de Lúcia que 

retratam questões acerca da representação, imagem e reflexão. A santa protetora dos olhos, que 

representa a luz e a janela da alma, é a primeira imagem no interior da casa de Lúcia, depois o 

espelho que reflete a imagem daquilo que está em sua frente, seguidamente, a televisão que poderia 

ser talvez o oráculo ou a mídia contemporânea que retrata o mundo das sombras e, por fim, 

olhamos o outro lado da Lúcia na intimidade do lar. Este plano sequência em particular é muito 

belo e mostra bem as diversas facetas com as quais podemos ver o mundo. 



 98 

 
Figura 58: Boca de Lixo, Lúcia em casa, depois Lúcia no trabalho e Lúcia com a família em frente de casa 

Lúcia diz que “quando eu tô no lixo eu sou uma pessoa completamente diferente do que quando 

eu tô em casa.” Ela compara a experiência e a discrepância da sua personalidade no trabalho e no 

lar com os tempos em que ela trabalhava com a colheita de cana-de-açúcar. No lixo ela grita, 

‘brinca’ e fala bastante (como no segundo fotograma acima), mas em casa ela chega cansada e está 

em geral sozinha com as filhas, pois o marido chega tarde do serviço. Ela explica também que no 

lixo ela pega roupa, pega sapato, pega lavagem para os porcos, “porque às vezes o que não serve 

para o rico, para o pobre, para gente, aquilo alí é útil.” No terceiro fotograma acima, aparece o 

marido de Lúcia. Coutinho pergunta a ele como o casal se conheceu. O entrevistado responde que 

se conheceram na escola, de criança, e que capinavam juntos, cantavam música sertaneja e assim 

foi... Ele diz que trabalha com o caminhão que faz o carregamento de lixo e não diretamente no 

lixão. 

 Na primeira cena do conjunto de imagens abaixo, temos Cícera, o menino Moisés que está 

sentado atrás e Dona Tereza encurvada tentando se esconder. Cícera põe as mãos para o alto 

exclamando, “Pode filmar! Com muito prazer. Não tenho vergonha, não!”. Na segunda imagem o 

menino, agora de pé, revira o lixo com a enxada e diz que está catando o pão de cada dia. Dona 

Tereza fica de costas e tenta cobrir o rosto. Coutinho pergunta se ela é mãe do menino, mas ela diz 

que é mãe de criação. 
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Figura 59: Boca de Lixo, Cícera, Dona Tereza e menino no lixão trabalhando 

 Cícera relata que o marido é pescador, “tem dia que vai pescar e arranja e tem dia que vai e não 

arranja. A gente tem que se virar aqui mesmo, não tá roubando e nem matando, né. Tá trabalhando! 

É isso aí. A gente trabalhando pra vender”. Mais uma vez é reforçada a ideia de que eles estão lá 

trabalhando, não são criminosos e nem preguiçosos. Ela reclama de dor nas cadeiras. Coutinho 

pergunta à Cícera porque Dona Tereza está com vergonha. Ao que parece, ela está constrangida 

em aparecer na televisão. Cícera diz, “eu nem ligo que sai em televisão, que sai em jornal. [...] Não 

tô nem aí, não tô roubando. [...] Deixa essa cara bonita aparecer na televisão.” Ela também diz que 

já trabalhou muito em casa de madame, mas que não gosta de ser mandada. Nesta afirmação o 

trabalho doméstico que surgiu como alternativa às mulheres pobres pós-abolição, se mostra como 

uma continuação do tipo de relação existia entre senhor e escravo. O tom de Cícera denuncia uma 

relação de abuso de poder ao qual ela não quer mais ser submetida. 
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Figura 60:Boca de Lixo, Cícera em casa com a família 

Coutinho segue Cícera até a sua casa. Ela apresenta a filha e o namorado. Disse que não trabalha 

a tanto tempo no lixo. Chegou a trabalhar antes com a pesca de marisco, mas parou, pois está ruim 

a situação. Ela é de Pernambuco e migrou para o Rio há cerca de dezoito anos. Na cena no lar, 

Cícera aparece de cara lavada e o companheiro, Antônio, aparece após voltar da pesca, 

aparentemente sem marisco ou caranguejo. No último fotograma acima, Cícera se diverte com as 

imagens dela e dos colegas e mostra os xerox das imagens para Dona Tereza. Esta, mais uma vez, 

aparece calada e envergonhada, não estava se sentindo muito bem por causa do trabalho.  

Cícera, assim como Lúcia, aparece mais calada em casa. Coutinho pergunta se ela não quer 

falar mais alguma coisa, pois ela fala tão bem no espaço de trabalho no lixão. Ela diz não se 

importar com o tipo de trabalho que faz, mas revela pedir a Deus que a filha tenha outra sorte na 

vida.  Coutinho pergunta à menina o que ela quer ser e ela diz, “cantora sertaneja”. Ela canta o 

sucesso de José Augusto Sonho por Sonho (1990), sensação nas rádios que também ficou 

eternizada nas vozes de Leandro e Leonardo. 
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Figura 61: Boca de Lixo, filha de Cícera canta Sonho por Sonho 

Assim como em O Fio da Memória temos Ercy da Cruz e Sousa cantando, em Boca de Lixo temos 

a filha de Cícera cantando, num momento catártico. O sonho não realizado ou ainda não 

profetizado se realiza por um instante na frente das lentes da câmera. O primeiro filme de Coutinho 

que vai mostrar pessoas cantando é Santa Marta – Duas Semanas no Morro (1987). 

Coutinho entrevista brevemente uma outra senhora, que trabalha no lixo há uns quatro 

anos. Ele pergunta “como é que é?” Se é bom ou ruim. Ela responde que “é e não é”, pois as 

condições são precárias, mas por causa do lixo ela conseguiu criar todos os filhos com saúde. Ela 

diz não deixar os filhos irem ao lixão pois está cada vez mais perigoso.  

 
Figura 62: Boca de Lixo, lixo hospitalar irregular e senhora com o pé perfurado por uma agulha 

Ela mesma teve o pé perfurado pela agulha de uma seringa usada (ela mostra na imagem acima), 

dejeto de um lixo hospitalar. A câmera mostra imagem de ataduras com sangue e seringas 

misturadas ao lixo não selecionado. Ao que tudo indica, a prefeitura joga o lixo hospitalar 
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irregularmente colocando em risco a saúde dos catadores. Até feto já foi encontrado, relata a 

senhora.   

No lixão, Coutinho exibe as fotos a três jovens. Eles vão falando os nomes. Uma das 

imagens é de Enock, denominado pelos meninos de “barbudo”, “papai noel”. Coutinho vai ao 

encontro do senhor barbudo de setenta anos para lhe entregar o xerox dos fotogramas. Enock 

Pereira dos Santos diz já ter apanhado lixo em vários lugares do Brasil. Do Acre até o sul do Rio 

do Grande do Sul. Relata ter trabalhado em vários lugares e exercido diversas profissões. Mora 

com uma senhora já faz uns 9 anos. Ela é paraibana e ele, baiano. Diz que o lixo é o fim e também 

o recomeço de um longo ciclo de consumo.  

 
Figura 63: Boca de Lixo, Enock no vazadouro e em casa 
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Coutinho pergunta à Dona Luz “Como é o Enock?” Ela diz que ele é calmo, “vai catar lata, 

ferro velho, alumínio,” mas ela não vai catar lixo, pois admite sentir vergonha. Chamado de 

“Barbudo” e outros apelidos, Coutinho pergunta se Enock fica bravo de ser chamado de Papai 

Noel. Ele responde que não, pois diz que se sente como o pai deles e da natureza; “o lixo faz parte 

da vida.” É o final do serviço é o lixo [...] e é dali que começa. [...] Dá muita coisa.”  

Seu Enock mostra a casa: “um armáriozinho”, “um fogãozinho”, um botijão, o cartaz de 

um filme, Ninja, o guerreiro de ouro, achado no lixo, assim como, um relógio que encontrou 

quebrado.  Disse que o relógio, depois de colado e consertado, foi colocado uma pilha e desatou a 

funcionar novamente “em cima da hora”. Coutinho pergunta qual é a religião de Enock. Ele 

responde que é naturalista, “acredito muito na natureza.” “Deus, não?” pergunta Coutinho. Enock 

responde, “mesma coisa. Dá na mesma sorte. Se a gente tá pela natureza, tem que seguir por Deus.” 

A pergunta de Coutinho revela uma certa surpresa, pois talvez o nosso entrevistador esperasse que 

Enock fosse cristão. Essa relação que Enock apresenta demonstra com muita sabedoria que tudo 

no mundo faz parte na natureza. Trabalhar no “final do serviço” é ao mesmo tempo trabalhar para 

que o novo ciclo possa recomeçar. Cuidar do lixo é também cuidar da natureza e da vida.  

 
Figura 64: Boca de Lixo, senhor entrevistado (1), catadores selecionando o lixo (2), trabalhadores coletando 

legumes e frutas reaproveitáveis (3) 

 
“O senhor trabalha aqui há quanto tempo?” “Dois dias.” Antes exercia a profissão de 

mecânico, mas perdeu o emprego. Agora, desempregado, costuma catar lata, papelão, plástico para 
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reciclar e comida, se aparecer também. “O que você pegou hoje?” “Batata, chuchu, cenoura, 

maçã”. Coutinho pergunta ao moço, por que, ao contrário dos demais catadores, não tentava 

esconder o rosto ou fugir da câmera. Ele explica que não tem vergonha não, e se manifesta, “sou 

brasileiro, eu sou humano, então eu sou livre, eu tenho direito de falar o que eu quero e o que eu 

penso.” 

Coutinho e sua equipe seguem Jurema. Ela carrega o cesto cheio de lixo e olha incomodada 

para a câmera. Comenta meio de lado: “ai meu Deus! Acho que ele gostou de mim.” Coutinho 

pergunta: “Podemos conversar?” “Conversar o quê? Não tenho nada para conversar,” responde 

Jurema. O entrevistador continua: “A senhora trabalha aqui há muito tempo?” Contrariada, fala 

meio de lado: “Uns 30 anos.” Diz que nasceu lá dentro mesmo, “bem ali onde tem uns 

papelãozinhos”. Ela exclama, “Hoje eu tô calma! Tomei água com açúcar.” Depois reclama: “A 

gente não cata estas coisa para comer não! Depois bota no jornal... fico indignada!” Jurema mostra 

saber exatamente como o jornal e a mídia manipulam “as imagens da pobreza”, espetacularizam 

as imagens do lixo e do pobre e exibem as pessoas pegando comida despejada para comer. Jurema 

insiste: “Isso não pode acontecer! A mãe dela tem porco, o pai dele tem porco, um bocado de gente 

aqui tem porco. Eu tô revoltada é com isso!”   
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Figura 65: Boca de Lixo, Jurema, carregando o lixo reciclável e em cenas no trabalho e no lar com a família. 

Ainda no espaço do lixão, Jurema fala com o filho Fabio. Coutinho observa a interação e pergunta 

se é o filho dela. Jurema diz que tem mais seis em casa. O filme corta para uma cena em sua casa. 

Jurema apresenta os sete filhos, o marido e a mãe. “Sete filhos é duro?” “É fácil!” Responde o 

marido, e diz que quer doze. Coutinho assustado diz: “doze, não pode!” Mas Jurema e o marido 

respondem que pode sim, pois o que não pode é matar, roubar, abandonar. Os dois se conheceram 

no contexto do lixão. Contam que um dia ele acompanhou Jurema de volta para casa e acabou 

ficando para um café. Ele brinca, “tô até hoje com esse café”, Jurema complementa, “do cafezinho, 

acabou na cama.”  
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Coutinho pergunta por que ela ficou chateada com ele ao mostrar as pessoas pegando 

lavagem pros porcos. Ela diz “na verdade, o lixo é um quebra galho, [...] mas não precisa ficar 

falando para Deus e o mundo.” No Jurema, admite que às vezes eles também comem do lixo.  

 
Figura 66: Boca de Lixo, sequência que mostra pessoas comendo do que foi encontrado no lixo. 

Em Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real, Mattos pergunta a Coutinho se ao mostrar as 

pessoas comendo diretamente do lixo ele não estaria rompendo um limite ético. Coutinho 

responde:  

É claro que eu queria mostrar como as coisas acontecem. Comem no lixo e levam para casa 
– isso é uma coisa óbvia e tem essa resistência. No início das gravações, a Jurema manda 
desligar a câmera e diz que a comida é para os porcos etc. Depois eu fui fazendo amizade 
com ela, e foi uma sedução. E no final ela diz que come sim, sem problemas. Mas que não 
precisava ficar dizendo para os outros porque não adiantava nada. Muita gente não entende 
que eu tenha botado isso. Se botei, é porque é significativo. Um filme não muda a vida de 
ninguém. As imagens deles comendo são planos curtíssimos. Fiz duas projeções para eles 
e ninguém protestou. Hoje eu diria que não as incluiria, mas por uma outra razão: aquilo 
servia também para provar que eles comiam, que era verdade. A imagem servia como 
prova, ilustração. Uma coisa é as pessoas confessarem. Outra é eu provar pela imagem. 
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Hoje eu não poria. Posso até vir a retirar no futuro.82 

Esta afirmação de Coutinho, feita dez anos depois de Boca de Lixo, indica como o seu modo de 

fazer documentários foi se transformando ao longo do tempo. Cenas como estas, das pessoas 

comendo do lixo, não vão mais se repetir em seus filmes posteriores. O motivo não seria tanto por 

romperem um limite ético, mas sim, por serem gravações feitas para ilustrar e que querem “provar 

pela imagem”. No entanto, acredito que há uma outra questão em jogo e isso ficará mais evidente 

nos filmes posteriores de Coutinho. Um outro exemplo de tipos de intervenções do documentarista 

acordando uma das moradoras de rua para ser entrevistada em O Fio da Memória, tampouco serão 

refeitas. Coutinho cada vez mais adentrará o universo micro, dos filmes de uma locação só, de 

entrevistas com pessoas particulares (não o povo em geral) e passará a fazer o “filme do encontro”. 

O Fio da Memória e Boca de Lixo são precursores do que virá a partir de Santo Forte. Babilônia 

já não mostrará imagens ilustrativas para provar ou explicar uma fala.  

 

2.3 Do macro ao micro: existe estrutura onde aparentemente não há estrutura 
 

Em entrevista concedida em 1997, Coutinho desabafou acerca da dificuldade de fazer o 

filme O Fio da Memória, “Gosto de trabalhar no micro, odeio trabalhar no macro. Nesse caso era 

macro, e isso me incomodou no filme inteiro até hoje.”83 Depois de fazer o documentário sobre os 

cem anos da abolição e a situação dos negros no Brasil, salvo raras exceções de alguns curtas-

metragens para o CECIP, Coutinho fará sempre filmes sobre temas, espaços e/ou tempos 

 
82 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. (grifos meus) P. 96.  
 
83 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. Pg. 30 (Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História 15 (1997). 
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específicos84. Boca de Lixo, que se concentra no espaço do lixão de Itaoca, é ao meu ver um outro 

importante filme de transição e aprendizagem, no qual o cineasta trabalhará no “micro”. Coutinho 

vai começar a aperfeiçoar o seu estilo de filme pautado em encontros e conversas circunscritos em 

locações específicas.  

As primeiras imagens e interações com o espaço e as personagens corriam risco de produzir 

generalizações, mas ao conseguir se aproximar e conquistar a confiança de algumas delas, 

Coutinho é agraciado com a possibilidade de adentrar o lugar mais íntimo e específico. As 

sequências abaixo (Figura 24 e Figura 25), se analisadas isoladamente, sem as entrevistas 

particulares e sem poder ver estas pessoas em outros contextos da casa ou de descanso, reduz as 

diferentes formas de ser e existir dos catadores de lixo: 

Existem imagens macro no filme, mas há uma preocupação em encontrar também com o particular. 

O B-roll (Figura 25) utilizado para ilustrar a fala de Lúcia, quando ela fala que de vez em quando 

ela encontra roupas, sapatos ou lavagem para os porcos, perderia a sua complexidade se fosse 

mostrado fora do contexto da fala. Este tipo de imagem (ilustrativa), como discutido anteriormente, 

vai aos poucos sendo retirado dos filmes posteriores de Coutinho. 

 
84 Peões (2002) seria também uma outra exceção, pois assim como Cabra Marcado para Morrer (1984), o filme tem 
diferentes historicidades e revisita pessoas em locais diferentes.  

Figura 67: Boca de Lixo, catadores esperando o caminhão de lixo despejar o conteúdo. Início do processo de 
seleção. 
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Figura 68: Boca de Lixo, catadores selecionando roupas e legumes reaproveitáveis. 

O tema e o espaço eram específicos, mas a relação estabelecida entre entrevistador-entrevistado, 

sujeito-objeto se transforma no decorrer do filme, se tornando cada vez mais em uma relação 

sujeito-sujeito e permitindo com que no micro a gente veja a diversidade e a diferença de opiniões 

e modos de ser dos “catadores de lixo”. Eles não são uma ‘massa acrítica’, são sujeitos, formam 

uma sociedade que é estruturada. Ao final do filme, descobrimos que no lixão de Itaoca coexistem 

diferentes discursos sobre o trabalho, sobre o modo de vida, sobre os valores sociais, religiosos e 

até mesmo políticos. Os “catadores” demonstram ter conhecimento sobre a manipulação das 

imagens e entendem a ideia de representação para a câmera. Coutinho diz que há uma tendência 

elitista de achar que “as chamadas classes excluídas” são formadas por pessoas desarmadas, sem 

nenhuma noção das coisas e que não sabem de nada. No entanto, os seus filmes mostram que elas 

têm clara noção e intuição sobre o que o documentarista ou o jornalista quer delas.  Elas também 

têm agência para escolher o que querem mostrar, não são facilmente manipuláveis. 

Apesar de explorar o microcosmo da vida de alguns dos entrevistados, Coutinho não quer 

reduzir as pessoas ou aprisioná-las a uma “imagem” e interpretação. As pessoas têm várias facetas, 

elas trabalham, descansam, comem, brincam, choram... Na figura abaixo, vemos momentos de 

descontração dentro do Lixão. Existe respiro e outras atividades que ocorrem dentro daquele 

espaço e que Coutinho nos mostra. 
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Figura 69: Boca de Lixo, catadores descansando, lendo e conversando. 

A riqueza do documentário está também na ideia de como representamos e desempenhamos 

diferentes papeis em lugares diferentes e para pessoas em contextos diferentes. Lúcia é uma 

persona no lixão e outra em casa. Como bem disse João Moreira Salles, “O que nós 

documentaristas temos de lembrar o tempo todo é que a pessoa filmada possui uma vida 

independente do filme.”85 Neste artigo em questão, Salles comenta sobre a natureza ética do 

documentário e da obrigação ética do diretor com seu personagem. Os filmes de Coutinho, 

segundo Salles, seriam exemplos deste tipo de filme sobre o encontro. O que aparece no filme é 

fruto do encontro do documentarista e do entrevistado, não é o filme sobre o “outro” mas sim, “o 

filme com o outro.” Coutinho deixa muito claro que o que nós espectadores estamos vendo, é fruto 

dessa confluência, “de uma pessoa de outra classe social, que não pertence àquele mundo e que 

vem interrogar sobre uma questão.”86  

Após o estranhamento inicial, os entrevistados permitem também ao entrevistador ver 

algumas “partes” para além do todo. O documentário dá espaço para a expressão das 

individualidades e do particular.  O artifício utilizado para se aproximar dos entrevistados é 

utilizado mais uma vez no final do filme. Desta vez, no entanto, seria um gesto também de 

 
85 Salles, João Moreira. A dificuldade do documentário. Encontro da ANPOCS, 2004. P 1-14. 
 
86 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. Pg. 24 (Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História 15 (1997). 
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agradecimento e devolução das imagens capturadas. Coutinho reencontra as personagens 

entrevistadas e lhes entrega as fotos impressas em um papel melhor. 

 
Figura 70: Boca de Lixo, entrega das fotografias para os sujeitos entrevistados. 

Sobre as imagens fotográficas e o ato de entregar as fotos para os entrevistados, Mattos pergunta 

a Coutinho se seria um gesto de devolver “as imagens que roubou” e se há neste movimento um 

sentimento de culpa. Coutinho responde:  

Costumo dizer que o pecado original do documentário é o roubo da imagem alheia. Mesmo 
que seja autorizado, que siga todas as regras e que você tente ser fiel, sempre tem um pouco 
isso. O índio diz que rouba a alma. Walter Benjamim fala em devolver a imagem do povo. 
Para mim, é devolver não ao povo em geral, mas à pessoa em particular. No Cabra era isso 
todo o tempo: devolver o filme para os outros. Não só como algo altruísta. O filme foi 
exibido para eles também porque eu achava dramaturgicamente bom. No caso de Boca de 
Lixo, eu trabalhava numa ilha de edição onde era possível congelar a imagem e tirar uma 
fotocópia. Achei aquilo um milagre! Então a gente tirava cópia de todo mundo que aparecia 
em close e levava de presente, para quebrar o gelo. Virou um elemento dramático e 
humanamente importante. Em outros casos, a intenção era presentear, mesmo. Aquilo tem 
um valor para aquela gente, que não tem fotos de família na parede, a não ser de 
casamento.87  

Este gesto de “devolver” a imagem à pessoa particular também vai se repetir em muitos filmes de 

Coutinho, seja em forma de fotografia, seja mostrando as imagens filmadas. Na citação acima, o 

 
87 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. P. 101-102 
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nosso diretor, profundo admirador de Walter Benjamin, vai salientar uma diferença que para ele é 

crucial. Trata-se de devolver a imagem “à pessoa em particular” e não “ao povo”. Como bem 

observa Jean-Claude Bernardet, desde Cabra Marcado para Morrer, Coutinho se afasta da 

fórmula Cineastas e Imagens do Povo. A originalidade está em não filmar mais o “povo” como 

uma categoria generalizada, ou como tipo sociológico, mas sim, em suas especificidades. Nas 

cenas de despedida do filme, não vemos os catadores como uma representação macro: 

 
Figura 71: Boca de Lixo, as famílias em suas casas nas cenas finais 

Na figura 27, vemos uma foto da Lúcia, sendo mostrada pelo marido e Jurema com uma foto do 

filho que trabalha com ela. Na figura 28, acima, o filme enquadra Enock e a esposa, Nirinha e seus 

filhos e Cícera, o marido e a filha. Nesta ocasião, a rádio toca mais uma vez Sonho por Sonho e 

Coutinho pede para a menina cantar junto: 

 
Figura 72: Boca de Lixo, Cícera o marido e a filha. A filha canta, introduzindo a música que amarra o final do 

filme. 
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A música continua em harmonia com a voz da aspirante à cantora sertaneja e a imagem corta para 

uma tomada que mostra a parte de trás de um televisor em cima de uma perua Kombi. Vemos que 

do outro lado da televisão pessoas assistem atentas: 

 
Figura 73: Boca de Lixo, a comunidade assiste ao filme, numa exibição improvisada. 

Numa tomada panorâmica, vemos os integrantes da comunidade filmada, aglomerada em pé, 

assistindo o filme.  Sonho por Sonho é a música de fundo para este clipe final das pessoas assistindo 

ao filme: 

 
Figura 74: Boca de Lixo, pessoas veem as suas próprias imagens capturadas no televisor ou imagens dos colegas. 
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Coutinho repete o mesmo procedimento de Cabra Marcado para Morrer quando mostra as 

imagens para os sujeitos filmados. A câmera registra a curiosidade e o entusiasmo de ver na 

projeção improvisada as imagens deste encontro de Coutinho com a comunidade de Itaoca. Cabra 

não foi o primeiro filme a mostrar como os sujeitos filmados reagem ao ver a sua própria imagem. 

Este caráter reflexivo aparece também em Chronique d'un été (1961) de Jean Rouch e Edgar 

Morin. Os filmes de Coutinho e de Rouch são diferentes, mas a questão da reflexividade e a ação 

de mostrar as imagens “roubadas” são uma característica comum. Além disso, considerar o aspecto 

teatral e performático para a câmera como algo relevante e revelador daquilo que quer ser mostrado 

ou, quer deixar ser desvelado, também é uma marca nos filmes de ambos os diretores. Coutinho 

comenta em uma entrevista: 

Jean Rouch, um documentarista francês pioneiro em certos campos, já respondeu muito 
claramente algo óbvio: que isso que é ‘verdade’, em parte, não tem a menor importância 
porque às vezes é mais importante que a câmera catalise essa comunidade, catalise as 
pessoas que estão diante dela, para que elas revelem uma ‘superverdade’ delas. Na medida 
em que a pessoa pode representar para a câmera, isso passa a ser interessantíssimo também. 
Como ela representa para a câmera? Que papel? Que figura? E que personagem ela quer 
representar para a câmera? Isto é tão interessante quanto aquilo que ela revela sem a 
presença da câmera.88  
 

Existe um caráter meta-fílmico e meta-performático nos documentários de Rouch e Coutinho, pois 

ambos apresentam em suas obras que aquilo que a personagem quer representar também tem 

relevância. A performance também tem algo a dizer sobre a pessoa e sobre o encontro entre o 

cineasta e sujeito filmado. Coutinho, no entanto, dará um passo adiante ao evidenciar também a 

tensão deste encontro: 

“Film critic Ismail Xavier has proposed that Coutinho’s approach was more radical, even, 
than Jean Rouch’s cine-trance, shifting the burden away from the documentarian’s self-
acknowledgement and back onto the reactive properties of the subject captured in the 
lens.  (Evidence can certainly be found in 1992’s Boca de Lixo, in which a young slum 

 
88 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. Pg. 23-24 (Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História 15 (1997). 
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dweller—who makes his living by sorting through mountains of steaming garbage—asks 
Coutinho, and thus his audience: “What do you get out of this, holding this thing in our 
faces?”) Coutinho’s role is neither to depict a facsimile of somebody else’s day-to-day life, 
nor to vanish behind the camera: it is to give the interviewee a sense of awareness, and 
prod that tension accordingly.89” 
 
Na cena abaixo, se pode ver o rapaz que aparece no começo do filme confrontando 

Coutinho e a sua equipe sobre presença da câmera, assim como Jurema, Lúcia e Nirinha aparecem 

assistindo atentamente ao filme: 

 
Figura 75: Boca de Lixo, menino, Nirinha, Jurema e Lúcia e o marido. 

 
89 Steve Macfarlane. Unauthorized Autobiographies Eduardo Coutinho’s Jogo de Cena. Copyright 2005-2018 The 
Brooklyn Rail. Online: https://brooklynrail.org/2014/11/film/unauthorized-autobiographies-eduardo-coutinhos-jogo-
de-cena 
 
 



 116 

Eles parecem aprovar o filme e Coutinho diz também que naquela ocasião, ninguém reclamou da 

forma como o documentário foi montado e tampouco das imagens e falas. A última cena que passa 

na televisão improvisada é de um menino com camiseta branca, catando materiais recicláveis. 

Saímos do universo da projeção e adentramos a cena filmada (figura 33): vemos o mesmo menino, 

ao fundo, vemos um homem passando, um cavalo, urubus em meio a fumaça branca de lixo 

queimado. A vida se segue. O menino desaparece: 

 
Figura 76: Boca de Lixo, menino de camiseta branca que está selecionando o lixo. 

Esta passagem da cena da televisão para a mesma cena do menino no lixo que nós espectadores de 

Boca de Lixo assistimos, desdobra numa reflexão metalinguística. O espectador assiste, a partir de 

sua mídia, aos espectadores em Itaoca assistirem à mesma cena na televisão, que é a mesma cena 

do menino. Por um instante, nós nos colocamos na mesma posição dos catadores que observam a 

si mesmos. Apesar desta possibilidade auferida, não acredito, que quem está assistindo do conforto 

de sua casa ou do cinema, possa ter a mesma perspectiva. Cada um verá o filme do seu modo. 

Uma tomada aérea mostra mais um caminhão que chega para despejar o lixo. O letreiro 

explica: 

Filmando no vazadouro de Itaoca, no município de São Gonçalo, a 40 km do Rio de 
Janeiro. 
No Brasil, existem centenas de vazadouros como este onde trabalham dezenas de milhares 
de catadores. 
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Figura 77: Boca de Lixo, cenas finais 

De um ângulo mais distante, a câmera acompanha o caminhão que entra na área do vazadouro. O 

longo panning mostra de longe pessoas do tamanho de formiguinhas em meio aos créditos do 

filme. A música criada por Tim Rescala, feito com materiais coletados do lixo, são de latas 

batendo. É hora de se despedir das histórias/estórias de Nirinha, Lúcia, Cícera, Enock e Jurema. 

Nos despedimos também dos demais catadores que aparecem agora de uma tomada mais geral. 

Eles são alguns das “dezenas de milhares de catadores” no Brasil. Mas depois de sairmos do geral 

para o particular e do particular para o geral, olhamos estas pessoas de uma outra forma. Cada uma 

delas pode representar uma narrativa que vai além da história geral. Há algo comum que os une, a 

profissão, o modo de vida e a escassez dos recursos, mas cada um tem uma trajetória para contar.  

Neste filme, o ditado pautado na ideia da meritocracia, “quem trabalha vence na vida”, se 

revela uma falácia. Segundo este raciocínio, estas pessoas que muito trabalham, deveriam já ter 

vencido na vida. No entanto, ao assistirmos Boca de Lixo encontramos muitos trabalhadores que 

vivem em condições de extrema pobreza. 

Quase vinte anos depois do filme de Coutinho, o Lixão de Itaoca foi fechado por 

determinação da Lei de Resíduos Sólidos: 

Aterro Sanitário de Itaoca foi fechado por determinação da Lei Nacional de Resíduos 
Sólidos, em fevereiro de 2012, a esperança dos ambientalistas era que a região — uma das 
poucas da Baía de Guanabara a ainda contarem com manguezais conservados — 
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finalmente deixasse de sofrer com a degradação proveniente do despejo inadequado de 
lixo.90 
 

Os moradores de Itaoca que viviam da coleta do lixo no aterro sanitário ficaram sem o seu ganha 

pão. Em 12 de setembro de 2012, foi realizada uma audiência pública na ALERJ intitulada: 

Soluções Emergenciais para o Lixão de Itaoca, no Município de São Gonçalo.91 O evento reuniu 

as lideranças comunitárias, Nem e Tião, a deputada Janira Rocha e as Comissões de Saúde, Defesa 

dos Direitos Humanos e Cidadania e Saneamento Ambiental. No vídeo aparece também a deputada 

Aspásia Camargo, que é quem tinha encomendado o filme O Fio da Memória para Coutinho. Os 

catadores do lixão de Itaoca reclamam nesta reportagem que a decisão de fechar os lixões e fazer 

aterros sanitários, sem pensar sobre uma alternativa os prejudicam diretamente. Algumas das 

famílias pediram indenização pelo fim da fonte de seu sustento.92 Ao mesmo tempo, as condições 

de trabalho no local eram insalubres. Havia gente com hanseníase e com tuberculose. Apesar da 

desativação do lixão, alguns caminhões de lixo continuaram a despejar os dejetos 

clandestinamente.  

 Passados vinte anos do filme de Coutinho a situação não parece ter melhorado muito. No 

entanto, ao menos podemos ver no vídeo citado que existem lideranças comunitárias e que os 

catadores foram se manifestar na ALERJ. Boca de Lixo continua sendo um filme atual. A agência 

das personagens que aparece na obra de Coutinho, também está presente neste vídeo feito vinte 

anos depois. O crítico de cinema Robert Stam comenta: 

If Thread of Memory sees garbage as an artistic resource, Boca de Lixo reveals its human-
existential dimension. Here the garbage dwellers have names (Jurema, Enoch), nicknames 
(‘Whiskers’), families, memories, and hopes. Rather than take a miserabilist approach, 

 
90 https://oglobo.globo.com/rio/bairros/mangue-da-lugar-lixao-em-sao-goncalo-18391409 
 
91 https://www.youtube.com/watch?v=-X-xxa5P5-0 
 
92 https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cidade-alerta-rj/videos/familias-querem-indenizacao-por-fim-de-lixao-em-
sao-goncalo-rj-21022018 
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Coutinho shows us people who are inventive, ironic, and critical, who tell the director what 
to look at and how to interpret what he sees.93 
Como afirma Stam, Coutinho deixa de lado a abordagem “miserabilista”, para mostrar 

pessoas que são irônicas, inventivas e críticas. Coutinho nos mostra que os seus interlocutores tem 

agência. Em Boca de Lixo, as pessoas se reinventam a si mesmas. No filme O Fio da Memória o 

“narrador-sucateiro” está presente na figura de Gabriel Joaquim. Em Boca de Lixo Jurema, Enock, 

Cícera, Lúcia e Nirinha são os narradores-sucateiros que decidem quais são as coisas que lhes 

parecem relevante contar e mostrar. A definição de Gagnebin ao interpretar a obra de Benjamin, 

funciona também no filme analisado neste capítulo, mas agora de uma outra forma:   

Esse narrador sucateiro (o historiador também é um Lumpensammler) não tem por alvo 
recolher os grandes feitos. Deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado 
como algo que não tem significação, algo que parece não ter nem importância nem sentido, 
algo com que a história oficial não sabe o que fazer.94  
 
O próprio Coutinho como diretor de O Fio da Memória e Boca de Lixo, age também como 

uma espécie de Lumpensammler, colocando em seus filmes, sobras e bastidores da gravação que 

em geral são deixados de lado por outros documentaristas. Este gesto acabou posteriormente se 

tornando um topos nos documentários brasileiros. 

João Moreira Salles, cineasta e amigo próximo de Coutinho, relata a sua aproximação com 

o mestre do “cinema do encontro” principalmente a partir de Santo Forte (1999), pois revela que 

assistiu ao Cabra Marcado para Morrer (1984) posteriormente e em um outro contexto.95 Apesar 

de acreditar que o cinema do encontro em Coutinho tem suas origens em Santa Marta, Boca de 

 
93 Stam, Robert. "From hybridity to the aesthetics of garbage." Social Identities 3.2 (1997): 275-290. 
 
94 Gagnebin, Jeanne Marie. Lembrar Escrever Esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. P. 54 
 
95 João Moreira Salles. Entrevista à Ana Paula Kojima Hirano. 12 de março de 2018. 
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Lixo e um pouco também em O Fio da Memória, Santo Forte será o documentário que relançará 

Coutinho após um longo período de ostracismo depois da repercussão de Cabra em 1984. 
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CAPÍTULO 3 

Encontros com os deuses na esquina: Santo Forte e as religiões oprimidas e 
escondidas 

Então não é um filme sobre religião, é um filme sobre a 
vida concreta. E a vida concreta é permeada de religião. Eu 
achava que isso não tinha em cinema. O que se tinha era a 
visão da religião como coisa alienada ou então os filmes 

sobre rituais. 
-Eduardo Coutinho96  

 

 

 Santo Forte (1999) foi um filme muito importante na carreira cinematográfica de Coutinho. 

Filmado em 1997, aproveitando a ocasião da visita do Papa João Paulo II ao Brasil e a 

comemoração do Natal, o documentário se centra na questão da religião, mas não de um modo 

macro, geral, e sim de um modo micro, se pautando na “vida concreta” de pessoas comuns e suas 

experiências específicas relacionadas à religião.  

Diferentemente de Boca de Lixo (1993), que tinha sido feito em vídeo e não havia sido 

mostrado nas salas de cinema, Santo Forte foi filmado no mesmo formato, mas depois transferido 

para película para poder ser lançado nos cinemas97. José Carlos Avellar, diretor da RioFilme, se 

interessou em investir num documentário diferente do que se estava fazendo na época, um filme 

“todo falado.”98 Cabra Marcado para Morrer (1984) havia sido o último filme de Coutinho de 

grande repercussão a ser lançado nos cinemas, Coutinho sentia que precisava fazer novamente 

 
96 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. p. 101-102. 
 
97 Através da técnica de kinescopagem. Filmar em película era muito mais caro do que em vídeo e Coutinho não tinha 
muitos recursos. 
 
98 Informações extraídas do livro O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 2004. Lins, 
Consuelo. p. 97. 
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algo inteiramente seu. Apesar de ter feito neste interim, entre Cabra e Santo Forte, outros curtas, 

médias e longas metragens, que incluem os filmes analisados nos capítulos anteriores, O Fio da 

Memória e Boca de Lixo, o nosso diretor sentia falta de fazer um filme inovador e com uma 

temática trabalhada em um método original. Queria algo com livre arbítrio para ser feito do seu 

jeito e que não fosse encomendado: 

Em 1997 me bateu um troço existencial igual ao de Cabra, e fui falar com o Avellar. Foi 
um ato de desespero. Estava em um pântano, tão no fundo do poço que tinha que ser alguma 
coisa que eu quisesse fazer, pessoal, não me importando com nada. Tinha que ser aquilo 
que ninguém quer ou pode fazer, que só eu posso e quero fazer. Fica difícil falar disso hoje, 
porque a aposta foi ganha. Mas na época não estava ganha. Por isso Santo Forte tem um 
lugar estratégico, foi um episódio dramático da minha vida pessoal. Aí me senti vivo de 
novo e liberto das regras. Foi Santo Forte que me deu confiança para continuar a filmar.99 

 
Era um filme que envolvia muitos riscos e felizmente, como bem disse Coutinho, a aposta 

foi ganha. Depois de Santo Forte vieram muitos filmes de sucesso, dentre eles cito: Babilônia 

(2000), Edifício Master (2002), Peões (2004), O fim do Princípio (2005), Jogo de Cena (2007), 

As Canções (2011).  Eduardo Escorel, grande amigo, parceiro, colaborador, produtor e editor de 

filmes de Coutinho, relata que Santo Forte foi muito importante para Coutinho: 

Ele ainda estava muito inseguro. Eu mesmo quando vi o Santo Forte a primeira vez, disse 
a ele que não entendia porquê que alguém iria assistir aquelas pessoas dizendo aquelas 
coisas. Isso foi um pouco antes de ele ganhar o prêmio em Gramado. (...) Eu acho que o 
reconhecimento do Santo Forte, o prêmio em Gramado, foi um passo muito importante 
para ele se libertar destes compromissos que a gente traz muito dos anos 60 de tratar dos 
grandes temas e dar conta dos grandes temas.100 

 
Escorel brinca que depois disso, Coutinho disse que não iria mais pedir sua opinião, mas é 

claro que a grande parceria continuou. Até então, como bem comenta Escorel, ainda era comum 

 
99 Eduardo Coutinho in: Lins, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 
2004. p. 97-98. 
 
100 Eduardo Escorel. Entrevista concedida à Ana Paula Kojima Hirano. 18 de abril de 2019. MVI_1994, min 23:25 – 
25:45. 
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no Brasil os documentários de grandes temas. Um exemplo disso, como vimos no primeiro 

capítulo, é O Fio da Memória, filme que foi bastante traumático para Coutinho. Mas as lições 

tiradas daquele filme sobre a Abolição deixaram claro para o diretor que as melhores entrevistas 

são as das pessoas comuns, que não têm algo pronto para falar. Além disso, como o próprio 

cineasta afirmou, Santo Forte “não é um filme sobre religião, é um filme sobre a vida concreta.”  

A literatura sobre Coutinho, que inclui os importantes trabalhos de Lins e Mattos (muito 

citados nesta tese), considera também Santo Forte como um divisor de águas. 101 Coutinho mesmo 

em sua fala considera que este filme o fez sentir vivo de novo e livre das rédeas que o 

atormentavam antes. Acrescento ainda a importância de ressaltar que este filme nos permite 

observar através das falas das personagens como as relações raciais e o preconceito sofrido por 

anos a fio transparecem nas camadas de discurso das pessoas que vivem no morro ao falarem das 

suas crenças e identidades religiosas. Na análise do filme, observaremos os trechos em que Dona 

Thereza, Alex e Seu Braulino expressam em suas falas pertencerem a mais de uma religião. São 

 
101 Lins, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 2004.  
Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa 
Maria da Feira.  
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praticantes de religiões afro-brasileiras, mas falam que são católicos. Estes não serão os únicos, 

vários entrevistados revelam esta “identidade cindida” 102 ou “dupla consciência.”103  

Se pode observar que o tema da religião já era um assunto que aparecia de uma forma ou 

de outra nos filmes e reportagens anteriores de Coutinho. Em Cabra Marcado para Morrer, João 

Pedro Teixeira era espírita e Elisabeth Teixeira, católica. O ator João Mariano, que tinha 

desempenhado o papel de João Pedro Teixeira em 1964, aparece na versão final de Cabra dando 

um depoimento meio contrariado. Ele havia se tornado dirigente de uma congregação batista em 

Vitória de Santo Antão e disse que era crente já desde antes do primeiro encontro em 1964. João 

Virgílio, que também participa do documentário, foi líder das Liga Camponesas. No interim das 

filmagens interrompidas em 1964 e das filmagens retomadas após a Anistia Nacional, Virgílio foi 

preso e violentamente torturado, ele agradece a Jesus Cristo por ainda estar vivo e ter aguentado 

todos os infortúnios da vida.104  

 
102 Ao refletir sobre o que é ser negro e sobre como se constroem as identidade, Stuarta Hall fala: “A história da 
identidade é uma história de fachada. Uma história de fachada por te fazer pensar que você está sempre no mesmo 
lugar, sendo que no fundo você sabe que está se movendo. O que temos aprendido sobre a estrutura do modo pelo 
qual nos identificamos sugere que a identificação não é uma coisa, um momento. Temos que reconceitualizar a 
identidade como um processo de identificação e isso é bem diferente. É algo que acontece no tempo, que não é nunca 
absolutamente estável, que é sujeito ao jogo da história e ao jogo da diferença. (…) O racismo é uma estrutura de 
discurso e uma representação que tenta expelir o outro simbolicamente - apagá-lo, colocá-lo lá longe no Terceiro 
Mundo, na margem. (…) Esse é o olhar da Outridade. E não há identidade que esteja fora da relação dialógica com o 
Outro. O Outro não está fora, mas também dentro do Eu, da identidade. Portanto, a identidade é um processo, a 
identidade é cindida. A identidade não é um ponto fixo, mas um ponto ambivalente. A identidade é a relação do Outro 
consigo mesmo.” p. 322 
Hall, Stuart; Cernicchiaro, Ana Carolina (Trad). Etnicidade: identidade e diferença. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, 
SC, v. 11, n. 2, p. 317-327, jul./dez. 2016.  
 
103 O conceito de “dupla consciência”, cunhado por Du Bois em The Souls of Black Folks e discutido por Paul Gilroy 
em seu livro Balck Atlantic, foi elaborado no contexto dos estudos raciais, étnicos, culturais e de Estado-Nação. A 
dupla consciência diz respeito a como os negros, após serem deslocados de seus continentes e escravizados no novo 
mundo tiveram parte das suas identidades culturais reprimidas. Os negros nesta nova condição passam a perceber a si 
mesmos e ser também definidos através do olhar do Outro, construindo uma identidade que é dividida (ou cindida) 
em muitas partes. 
 
104 João Virgílio é negro de pele mais escura. Das pessoas que participaram de Cabra Marcado para Morrer, ele foi 
a pessoa que passou mais tempo na prisão, foi também a pessoa no filme que narrou as histórias mais duras de tortura. 
Uma outra observação que faço em relação ao documentário é que Elizabeth Teixeira menciona também, em um 
trecho de entrevista, que o seu pai não aceitava João Pedro Teixeira por ele ser negro e pobre. 
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No documentário O Fio da Memória (1991), analisado no primeiro capítulo, as religiões 

afro-brasileiras como a umbanda e o candomblé também apareceram como temas recorrentes. Ercy 

da Cruz e Souza canta uma linda canção religiosa de raízes africanas sobre Iemanjá, mas ao ser 

perguntada por Coutinho se ela é do candomblé, ela responde que é evangélica e então entoa uma 

música em homenagem a Jesus. Boca de Lixo (1993) também mostra em suas entrevistas e cenas 

referências à religião. Lúcia tem a imagem de Santa Lúcia na parede da casa, Enock se diz 

naturalista, Cícera e Jurema mencionam Deus. Em Os Romeiros do Padre Cícero (1994), Coutinho 

acompanha um caminhão de romeiros num média-metragem sobre a devoção religiosa, feito por 

ocasião da comemoração dos 150 anos do nascimento de Padre Cícero, filmado em Juazeiro do 

Norte, Ceará. Em entrevista a Mattos, Coutinho comenta: 

Para mim, as coisas básicas de uma pessoa são: nascimento, origem, família (biológica ou 
não), amor, trabalho, dinheiro, sexo, saúde, morte e religião. Porque se tem morte, tem que 
ter religião. No Brasil, as pessoas se encontram com os deuses na esquina, tropeçam neles 
como se fosse o birosqueiro. Para a Igreja Universal, o diabo está aqui, está no ônibus. O 
devoto do Padre Cícero fala com a estátua e por aí afora.105 

 
Ainda na mesma entrevista, Coutinho afirma ter aprendido “sobre a trajetória religiosa das 

pessoas” e de como elas transitam de uma religião para outra dependendo de razões “ligadas à vida 

prática”. A constante presença da religião, não apenas nos seus filmes anteriores, mas a constatação 

de que no Brasil a vida das pessoas é permeada por crenças e fé, diretamente ou indiretamente, 

culminaram no tema de Santo Forte. Coutinho, que já havia afirmado não gostar de trabalhar com 

temas gerais, faz um filme sobre religião, mas não de forma macro. Santo Forte se desenrola no 

espaço micro por escolher apenas uma locação e ao ouvir indivíduos com suas opiniões e falas 

específicas sobre a presença da religião no cotidiano deles. Não há uma tentativa de definir o que 

 
105 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. P. 101-102. 
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é religião. Cada um narra as experiências vividas e se declara devoto de uma ou mais práticas ou 

cultos diferentes. O tema da religião seria um artifício desencadeador de conversa. 

Não obstante, é interessante notar que ao escolher o espaço geográfico para fazer o filme, 

Coutinho acaba estabelecendo uma variável a mais no recorte temático. O filme se desenrola na 

Vila Parque da Cidade. Ou seja, o filme se passa na favela e fala das experiências religiosas de 

pessoas que vivem às margens da sociedade. A intersecção destas duas variáveis, religião e classe 

social, expõem a existência de um terceiro ponto, a questão da raça. Em várias das entrevistas de 

Santo Forte, pode-se perceber nas camadas de discurso que a maioria dos entrevistados se 

declaram católicos e aos poucos, quando parecem confiar mais na equipe do filme, passam a se 

declarar adeptos de religiões afro-brasileiras (espíritas, umbanda, candomblé). A aparente 

harmonia e coexistência de diversas religiões no discurso das personagens do filme parecem, a 

principio, confirmar o mito do “sincretismo religioso”, que Abdias do Nascimento disse ter se 

criado no Brasil: 

Segundo a imagem que este mito pretende transmitir, as religiões africanas, ao se 
encontrarem no Brasil com a religião católica, ter-se-iam amalgamado ou se fundido 
naturalmente, intercambiando influências de igual para igual, num clima de fraterna 
compreensão recíproca. 106 
 
No decorrer do documentário, para além da superfície, fica claro que falar e se declarar 

adepto das religiões afro-brasileiras carrega um estigma. No filme existem inúmeros exemplos, os 

quais comentarei mais adiante, que confirmam a observação e crítica de Nascimento ao uso do 

termo sincretismo: “longe de resultar de troca livre e de opção aberta, o sincretismo católico-

africano decorre da necessidade que o africano e seu descendente teve de proteger suas crenças 

 
106 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Paz e Terra, 1978. 
P.108. 
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religiosas contra as investidas destruidoras da sociedade dominante.”107 Por muito tempo as 

religiões africanas foram perseguidas e só puderam existir se “escondendo” e se “sincretizando” 

com a religião oficial do Estado, o catolicismo. 

O “sincretismo religioso” foi o meio encontrado pelo africano e os seus descendentes de 

preservar as suas crenças. Contudo, o sincretismo esconde em seu discurso a violência e a 

perseguição sofridas pelos adeptos da religião não oficial. Após o Brasil se tornar república e 

estado laico, ainda assim a religião católica continuou a exercer um forte papel doutrinador. Isso 

se observa inúmeras vezes nos discursos dos entrevistados de Santo Forte ao sentirem a 

necessidade de se afirmarem católicos, apesar de praticarem outras religiões de origem africana. 

O sociólogo Reginaldo Prandi, um dos maiores especialistas no tema da religião no Brasil, explica 

como a herança histórica e a formação da identidade dos negros no Brasil acabou sumariamente 

submetendo as religiões de origem africanas ao catolicismo:   

Se a religião negra, ainda que em sua reconstrução fragmentada, era capaz de dotar o negro 
de uma identidade negra, africana, de origem, que recuperava ritualmente a família, a tribo 
e a cidade perdidas para sempre na diáspora, era por meio do catolicismo, contudo, que ele 
podia se encontrar e se mover no mundo real do dia-a-dia, na sociedade do branco 
dominador, que era o responsável pela garantia da sua existência, não importa em que 
condições de privação e dor. Qualquer tentativa de superação da condição escrava, como 
realidade ou como herança histórica, implicava primeiro a necessária inclusão no mundo 
branco. E logo passava a significar o imperativo de ser, sentir-se e parecer brasileiro. Os 
negros não podiam ser brasileiros sem ser ao mesmo tempo católicos.108  
 
 

Mais de cem anos após a abolição da escravidão, pode-se notar no discurso das personagens de 

Santo Forte o legado deixado pela imposição da religião católica ao resto da população brasileira 

não branca, assim como as marcas provocadas pelas diversas formas de perseguição às crenças de 

 
107 Idem. 
 
108 Prandi, Reginaldo. Herdeiras do axé: sociologia das religiões afro-brasileiras. Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1996. P. 56-57. 
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origem africanas. Braulino, por exemplo, na primeira entrevista com Coutinho fala que é católico, 

mas quando surge durante a conversa que ele também é umbandista, diz preferir não comentar 

sobre o assunto. Apenas no segundo encontro com a equipe, quando Braulino passa a ter mais 

confiança, é que ele fala com orgulho sobre a figura do Preto Velho e da sua relação com a 

umbanda. Esta conversa seria reveladora do que se passa até mesmo em pesquisas e censos. O 

censo, como explica Prandi, é pesquisado de modo superficial, não permitindo mostrar as 

complexidades e camadas que ficam abaixo da superfície:  

...é muito comum – mesmo atualmente, quando a liberdade de escolha já faz parte da vida 
brasileira – muitos seguidores das religiões afro-brasileiras ainda se declararem católicos, 
embora sempre exista uma boa parte que assume seguir a religião afro-brasileira que de 
fato professa. Isso faz com que as religiões afro-brasileiras apareçam subestimadas nos 
censos, em que o quesito religião só pode ser pesquisado de modo superficial.109  
 

Em Santo Forte, diferente da pesquisa estatística que normalmente pergunta “qual é a sua 

religião?”, as perguntas e as respostas permitem a observação de uma gama muito mais complexa. 

Vemos que provavelmente existem muito mais adeptos das religiões afro-brasileiras do que 

publica o censo.  

 Em um estudo publicado pelo censo em 2010 observa-se o crescimento do número de 

evangélicos nos últimos 30 anos. Em 1980 o percentual era de 6,6%, passando a 15,4% da 

população em 2000 e atingindo 22,2% em 2010. Já o número de católicos passou de 99.7% em 

1872, para 91,8% em 1970, para 73,6% em 2000 e 64,6% em 2010.110 Já o número de adeptos do 

candomblé, umbanda e espiritismo, somados não chegavam a 1% no censo do ano 2000.111 

 
109 Prandi, Reginaldo, Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira. São Paulo, Companhia das Letras (2005). P. 
216.  
 
110 https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?id=3&idnoticia=2170&view=noticia 
 
111https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tabulacao_avancada/tabela_brasil_1.1.2.shtm 
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Não é uma coincidência, ao observar os dados estatísticos, que as religiões evangélicas 

(pentecostais e neopentecostais) sejam bastante citadas pelos entrevistados em Santo Forte e 

também nos demais filmes de Coutinho. Segundo Prandi, esta nova corrente evangélica tende, em 

seus discursos perseguir as religiões afro-brasileiras: “ainda hoje os adeptos dessas religiões [afro-

brasileiras] continuam a sofrer agressões, menos da polícia e mais de seus rivais pentecostais, e 

seguem sob forte preconceito, o mesmo preconceito que se volta contra os negros, 

independentemente da religião.”112 Através dos relatos orais das personagens emergem camadas 

de diferentes identidades que estas pessoas tiveram que aprender a assimilar: a identidade católica, 

externa, por ser mais aceita, e a identidade afro-brasileira, ocultada ou dissimulada, por ser muitas 

vezes objeto de discriminação. A história também pode estar nas estórias e as estórias na história. 

Sem o dom da prosa de Coutinho, ficaríamos apenas na superfície. Os entrevistados estão 

constantemente negociando sua relação com o entrevistador e agenciando o que dizer de suas 

crenças e histórias. Mais do que a fusão de crenças religiosas, o “sincretismo religioso” esconde 

camadas de perseguição e discriminação principalmente em relação às religiões afro-brasileiras. 

 

3.1 A vida concreta é permeada de religião: a presença das religiões oprimidas através 
das falas dos entrevistados  
 

Os minutos iniciais de Santo Forte funcionam quase como uma sinopse do que está por 

vir. Primeiro, André e sua esposa Marilena posam na frente de casa para a câmera. Depois, André 

sentado dentro de casa conta episódios de sua vida nos quais Marilena encarnava outras entidades 

enquanto dormiam no quarto.  

 
112 Idem. 
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Figura 78: Santo Forte, André relata o episódio da sua vida em que a esposa encarnava outras entidades. 

Numa das vezes, Marilena encarnou a pomba-gira, e no transe, disse que iria matá-lo. Assustado, 

André perguntou à esposa, quando ela voltou a si, se ela tinha alguma conexão com o espiritismo.  

Na ocasião, ela revelou que sim e que era “de berço”. Preocupado, André pediu que a esposa desse 

um jeito na situação. Depois disso ele conta que ela encarnou a “vovó”, que disse que era 

importante que eles fossem ao terreiro “fazer a limpeza do cavalo”. O depoimento de André é 

intercalado com a imagem do quarto vazio e com o enquadramento dos ícones da pomba-gira, e 

da entidade “vovó”, elementos extra-diegéticos que servem para ilustrar a fala do entrevistado. O 

fio condutor do filme será a sequência das próprias várias entrevistas, sem a intermediação de um 

narrador em voice-over e sem trilha sonora. 

A segunda cena do filme é composta por imagens da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. 

A alternância de tomadas aéreas do Rio de Janeiro, que mostram o aterro do Flamengo lotado de 

pessoas, intercaladas com closes do Papa celebrando a missa, destoam do resto do filme. Estas 

foram imagens cedidas pela TV Globo. A montagem jornalística sugere que o Brasil todo parece 

estar assistindo a missa do Papa. Nesta sequência espetacular, a religião é colocada do seu ponto 

de vista macro. A tomada aérea, que em inglês é também conhecida como “bird’s eye shot” ou 

“God’s eye shot”, dá a sensação de onisciência para a audiência. Na superfície desta sequência do 

filme, parece que o Brasil todo é católico e está hipnotizado pelas palavras do Papa: 
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Figura 79: Santo Forte, visita do Papa João Paulo II no Rio de Janeiro em 5 de outubro de 1997. 

Ainda nas tomadas aéreas, a câmera corta para um outro ângulo do Rio de Janeiro. Não é mais a 

vista do Parque do Flamengo, mas o panorama da favela sob o som do coro de vozes que rezam 

junto à missa do Papa. Da imagem distante, capturada do alto, se pode ver as casinhas e os 

pequenos barracos amontoados (Figura 3, abaixo, primeiro fotograma). Do macro e da Globo 

passamos para o micro, voltando para as imagens da equipe de Coutinho. Vemos então um beco 

estreito por onde a equipe de Coutinho passa (Figura 3, abaixo, segundo fotograma). A equipe se 

encontra no alto do morro. O letreiro mostra Vila Parque da Cidade, dezembro de 1997: 

 
Figura 80: Santo Forte, Vila Parque da Cidade, locação principal do filme. 

Assim como em Boca de Lixo, o espectador é convidado a olhar o Rio de uma outra perspectiva. 

Desta vez, porém, não a partir do Lixão de Itaoca em São Gonçalo, de onde se podia ver uma 

imagem distante do Cristo Redentor, mas do morro, próximo ao bairro da Gávea na zona sul do 

Rio de Janeiro. A voz de Vera, sincronizada às imagens acima, explica a localização da Vila Parque 

da Cidade: “a Gávea é um bairro rico de casas maravilhosas e prédios maravilhosos, né. É um 
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contraste até. Uma comunidade, uma favelinha, no meio disso tudo.” Ela conta também que se 

pode ver o Cristo Redentor logo de frente, o mar e um pedacinho do Pão de Açúcar. 

 
Figura 81: Santo Forte, Vera conversa com Coutinho e explica que foi a "porta de entrada" para a comunidade. 

Na imagem acima, Coutinho aparece em cena entrevistando Vera e pedindo para ela explicar onde 

eles estão. Ela fala mais sobre o lugar, diz que é uma comunidade de mais ou menos mil e 

quinhentos moradores e relata: “eu, na verdade, fui a porta de entrada para esse documentário 

acontecer na comunidade, porque eu trouxe vocês, a equipe, para dentro da comunidade e mostrei 

para vocês quem era essa comunidade.” Vemos então Vera em ação encontrando com as pessoas 

que tinham sido escolhidas e haviam concordado em participar. Presenciamos um contratempo: 

uma pessoa que não compareceu no horário combinado (Figura 4, terceiro fotograma na imagem 

acima). Vera nos apresenta também Seu Braulino, que abre a porta para a equipe entrar. 

 
Figura 82: Santo Forte, Seu Braulino com a esposa e outros personagens que assistem à visita televisionada do 

Papa. 

 
Coutinho entrevista alguns dos moradores da Vila Parque da Cidade sobre a ocasião da visita do 

Papa. No primeiro quadro (Figura 5) vemos Braulino e a esposa com a televisão ligada, gravando 

a missa do papa em VHS: 

Coutinho: Por que você tá gravando?  
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Braulino: Para guardar de recordação. 
Coutinho: É uma coisa importante para o senhor? 
Braulino: Sem dúvida! Eu sou católico, né... e a gente tem um pouquinho do espiritismo e, 
mais o catolicismo, porque eu sou batizado na igreja católica, então eu não deixo de ser 
católico, né. 
Coutinho: E o seu lado espirita como é que é? É umbanda, é espiritismo? 
Braulino:  É... o meu lado do espiritismo é... exatamente um pouco a umbanda...  
Coutinho: E o senhor sabia o nome do santo que se manifestava, ou não?  
Braulino:  É... são os pretos velhos, né... eu prefiro até nem acrescentar muito sobre estas 
coisas, né... porque... 
 

Neste primeiro diálogo com Coutinho, Braulino demonstra não estar tão à vontade para revelar 

sobre a sua prática na umbanda. Se revela católico e diz que prefere não falar tanto sobre certas 

“coisas”. Um outro casal entrevistado diz a Coutinho (Figura 5, segundo quadro): 

Heloisa: Eu sou espírita, agora na minha abertura do meu terreiro eu rezo Pai Nosso, Ave 
Maria, a gente tem a nossa oração, tudo direitinho, mas eu sou espírita. 
Adilson: Isso aí é um pouco difícil de explicar. Mas eu digo para o senhor, a gente é 
umbandista, mas eu digo, eu sou católico. 
 

Heloisa e Adilson, apesar de se declararem espíritas, dizem que são católicos ou que rezam também 

orações católicas, “tudo direitinho”. O discurso deles diz muito sobre o estigma de se declarar 

abertamente adepto das religiões afro-brasileiras. Este seria mais um exemplo do que Prandi 

explica, quando citado anteriormente no capítulo, de como as religiões afro-brasileiras existem em 

constante negociação com o catolicismo. Adilson diz que é difícil explicar o porquê de se dizer 

católico quando na verdade é umbandista. Heloisa, apesar de se revelar espírita, justifica que 

assiste à missa do Papa e que pratica também as rezas católicas. Braulino diz que sem dúvida a 

missa do Papa é importante para ele e diz que é católico e batizado, ainda que tenha “um pouquinho 

do espiritismo”. 

Por outro lado, há cenas como as dos últimos dois fotogramas das imagens acima (Figura 

5), em que aparecem uma família e uma jovem mulher que simplesmente assistem atentos a missa 

do Papa acompanhada do famoso cantor Roberto Carlos, entoando músicas que falam sobre 
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religião, na ocasião da visita. Eles acompanham e cantarolam, atentos à televisão, junto com o 

ídolo. A jovem diz que fez uma oração e que quer ter um filho, mas não há nenhuma referência a 

outras religiões. Estas cenas são bem curtas e tampouco se desenvolvem, portanto não se pode 

saber mais sobre suas crenças. 

 
Figura 83: Santo Forte, Vera conta a sua experiência com a religião. 

No trecho dos fotogramas acima, vemos os aparatos cinematográficos e a equipe se preparando 

para gravar a conversa, na qual Vera relata a sua experiência com a religião. Nossa guia declara 

que nasceu dentro do espiritismo. Não havia sido uma escolha, a mãe frequentava o terreiro que 

era o mesmo do avô. Vera disse ter ficado muito impressionada em ver a mãe voltando com os 

joelhos inchados de tanto ser jogada de um lado para o outro pelas entidades, disse também que 

estava sempre muito deprimida. Depois ela conta que entrou para a igreja Universal. Durante a 

entrevista fica claro que Coutinho já tinha coletado algumas informações sobre Vera, pois o 

documentarista induz a entrevistada a contar certas histórias. Este tipo de intervenção de Coutinho 

aparece também em outros momentos do filme.  

Para produzir Santo Forte foram contratadas as antropólogas Patrícia Birman e Patrícia 

Guimarães, que tiveram como objeto de pesquisa as trajetórias religiosas na comunidade Vila 

Parque da Cidade.113 Foram gravados cinquenta depoimentos em vídeo; depois Coutinho escolheu 

quinze para entrevistar, ficando com apenas onze na edição final. Ou seja, para filmar, Coutinho 

 
113 Lins, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 2004. Pg. 97. 
Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa Maria 
da Feira. P. 101-102. 
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já tinha de antemão algumas informações sobre os entrevistados. Esta particularidade também 

ficou registrada como uma marca de Coutinho. Em Boca de Lixo as entrevistas são mais 

improvisadas, já que o documentarista não contava com uma grande equipe de filmagem, porém, 

a partir de Santo Forte, Coutinho privilegiará este método de pré-produção para escolher parte de 

seus personagens. Babilônia 2000 também contará com várias equipes de filmagem em com uma 

pesquisa prévia. Apesar da preparação para os documentários, as entrevistas continuam tendo 

momentos de acaso e surpresas. 

 No final da entrevista, Vera conta que quando ela resolveu se separar da religião de berço 

e retirar os espíritos que rondavam as imagens das entidades, o quadro de família que ficava na 

casa da avó, com a figura da Iemanjá caiu da parede e quebrou. A entrevistada brinca que quem 

nunca viveu ou experimentou as religiões e as situações que ela relatou, devem achar que ela é 

doida.  

A força de Santo Forte está justamente neste espaço da fala e em mostrar como ao 

relembrar e contar as histórias de vida há algo de especial que surge na travessia do ato de narrar. 

A religião também seria um tema que não está nem em uma margem e nem na outra. Assim como 

as falas dos entrevistados, a religião depende da aceitação do argumento. Em O olhar no 

documentário, Coutinho escreve que ele faz documentários pelo sentimento de urgência de “filmar 

sempre o acontecimento único”. Mesmo que a situação seja provocada pela câmera e mesmo que 

não seja verdade. Ele conclui que: “só se pode subverter o real, no cinema ou alhures, se se aceita, 

antes, todo o existente, pelo simples fato de existir.”114  Há um pouco de história, fabulação, 

 
114 Eduardo Coutinho. O olhar no documentário - Carta depoimento para Paulo Paranaguá. In: Ohata, Milton, 
ed. Eduardo Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 20. 
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invenção, verdade e representação tanto nas religiões quanto na fala das pessoas, há quem acredite 

e há quem não. O filme explora o limiar entre o visível e o invisível, a história e a estória. 

 
Figura 84: Santo Forte, Dona Thereza contas as suas histórias com a religião. 

Uma das personagens mais expressivas e emblemáticas do filme, Dona Thereza compartilha com 

Coutinho a sua relação com a religião. Coutinho pergunta o quê é que são as pulseiras no braço 

dela e ela explica que são dos guias: 

Thereza: Eu sou espírita. Católica e espírita. 
Coutinho: Que quer dizer cada guia dessa? 
Thereza: Cada guia dessa é uma firmeza e uma segurança. E cada guia dessas pertence a 
um orixá. 
Coutinho: Pode mostrar cada guia, orixá? 
Thereza: Posso. Vovó Cambina, Ogum, Xangô, Oxóssi, Oxum. 
Coutinho: E a senhora frequentou a umbanda a vida toda? 
Thereza: Eu frequentei por muitos anos... Agora eu parei. 
 

É interessante notar que Dona Thereza se define “eu sou espírita”, mas engata, logo em seguida, a 

afirmação: “católica e espírita”. Como citado nas primeiras páginas deste capítulo, observa-se em 

Dona Thereza identidades cindidas ou uma “dupla consciência.” Dona Thereza está 

constantemente construindo a sua identidade. Ao falar com o Outro, Coutinho, ela sente a 

necessidade de afirmar que também é católica. O modo como as personagens se sentem impelidas 

em afirmar que são primeiramente católicas, nos faz voltar à citação de Reginaldo Prandi sobre a 

formação da identidade religiosa negra no Brasil. Segundo o autor, para superação a “condição 

escrava, como realidade ou como herança histórica,” era necessário a sua inclusão no mundo 

branco: “os negros não podiam ser brasileiros sem ser ao mesmo tempo católicos.” 
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 Dona Thereza apesar de estar sempre relatando experiências com o espiritismo, se revela 

católica e espírita. Vamos observar no decorrer deste capítulo que Santo Forte tem vários exemplos 

de entrevistados que se dizem católicos de forma até mais categórica que Thereza. Dizem, sou 

Católico Apostólico Romano, mas depois dizem acreditar e espíritos ou dizem frequentar terreiros 

ou contam experiências com as religiões afro-brasileiras. 

 Coutinho pergunta porque Dona Thereza parou de frequentar a umbanda e ela explica 

que sofreu muita decepção e ingratidão, mas diz que eles (os guias) não a abandonaram e que ela 

também continua tomando conta deles. Diz que de sete em sete dias põe café para a velha dela, 

Vovó Cambina. Thereza é muito expressiva, fala também com os olhos e com o corpo. Conta que 

criou sozinha seis filhos e oito netos. Com uma voz conformada, desabafa que a sorte não nasceu 

para todos e que teve um ex-marido muito ruim. Revela também adorar cozinhar, “de repente numa 

outra vida eu fui cozinheira das madames, de uma sinhá.”  

 A entrevista de Dona Thereza é a mais longa do filme, com oito minutos e trinta e nove 

segundos seguidos (15:57 – 24:18), mas a sensação é de que poderíamos passar horas ouvindo as 

histórias das suas vidas passadas. São camadas e camadas de história, que transcendem países, 

civilizações e tempos passados. Ela nos seduz com cada uma de suas estórias contadas com uma 

forte convicção. Conta que uma amiga, um dia quando estava em casa, viu ela como rainha e não 

como Dona Thereza. Surpresa com esta revelação, procurou saber no centro espírita dos seus 

patrões – que ela faz questão de explicar que era da ‘linha branca’ e não de umbanda, – se a visão 

se confirmava. Na conversa com “a chefe de lá”, Dona Sara, Dona Thereza conta que indagou:  

Eu, nunca tive conforto na vida. Sempre vivi nas favelas, nas casas ruins, nos barros, nas 
lamas, nunca tive nada. E tudo que eu tenho, o pouquinho que eu tenho, eu tenho que lutar 
muito para ter. Agora, porquê que eu sou assim? Só gosto de vitrine cara, só gosto de 
cristais, dessas coisas que eu sei que não é para mim.  
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A nossa entrevistada relata o que respondeu Dona Sara na ocasião: “não, tá errada, você foi uma 

rainha do Egito. Você teve tudo isso, ouro, prata, joias e você hoje voltou, mas nunca fica apagado 

tudo. Porque a gente traz nessa vida alguma coisa da outra vida que nós fomos, por isso que você 

é assim”. Dona Thereza reflete: “E essa rainha? Eu fui rainha?” e continua descrevendo o que lhe 

revelou Dona Sara: “Ela disse assim, foi, você foi uma rainha.” Ainda no diálogo com Dona Sara, 

Thereza meditou outra vez sobre a sua condição: “então eu devia ser... fui muito ruim né, Dona 

Sara.”  Ao que respondeu a médium, “mas naquela época, as rainhas eram ruins.” 

 Coutinho pergunta se Dona Thereza acha que está pagando os pecados da vida passada 

e ela diz confirmando com a cabeça, “tô com a dívida, né? A dívida que eu trouxe. Por isso que eu 

vivo assim” e aponta para a casinha simples onde mora. É interessante notar que Dona Thereza 

justifica a vida que leva como moradora da favela, doméstica, cozinheira e viúva de um péssimo 

marido, por talvez ter sido muito ruim quando viveu a vida de rainha. A justificativa de Dona Sara 

sobre as rainhas naquela época serem todas ruins isenta de certa forma as maldades cometidas. 

Mas o carma fica, no entendimento de Thereza, fica. A crença em vidas passadas ajuda a fundar 

em Dona Thereza uma explicação para os sofrimentos e a pobreza que vive na vida atual. 

 Quando Coutinho pergunta sobre o gosto musical dela, Dona Thereza nos surpreende 

dizendo que adora Beethoven e que tem até o disco. Explica ter passado uma vida na terra e no 

tempo dele, “nós temos várias vidas. Várias encarnações.”  A entrevistada justifica, “por isso que 

eu gosto, porque eu sou analfabeta, não sei ler, não entendo nada, como é que eu posso gostar de 

Beethoven? O senhor não acha que é difícil isso?” Ainda na carta depoimento O olhar no 

documentário, Coutinho revela ter verificado que existe uma “extraordinária riqueza nas falas de 

analfabetos”. 115 Isso ocorreria em lugares menos industrializados e em certas regiões do 

 
115 Eduardo Coutinho. O olhar no documentário - Carta depoimento para Paulo Paranaguá. In: Ohata, Milton, 
ed. Eduardo Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 20 
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nordeste.116 Porém, ocorre também em algumas das entrevistas dos filmes que analiso nessa tese. 

Filmes como Santa Marta, Santo Forte e Babilônia, rodados nas favelas, ou Boca de Lixo, gravado 

no lixão de Itaoca, ou O Fio da Memória, que é filmado em várias locações, que incluem também 

favelas, instituições de correção e as ruas, tem sempre entrevistados que se revelam analfabetos. 

Dona Thereza, que é a entrevistada que mais aparece na edição final de Santo Forte, se diz 

analfabeta. Coutinho afirma que: “há uma tendência elitista a achar que o analfabeto é uma pessoa 

desarmada, sem nenhuma noção das coisas e que não sabe nada, sendo facilmente manipulável. 

Isso não é verdade; essa pessoa que aparentemente não sabe nada tem uma extraordinária intuição 

do que você quer.”117  

 A longa conversa continua. Dona Thereza fala mais vezes da Vovó Cambina. Coutinho 

sonda: “mas a senhora não vê a cara dela assim, só sente.” Dona Thereza responde 

categoricamente: “não, eu vejo! Ela é velhinha. É, mas é uma velha bonita. Só anda de branquinho, 

fuma o cachimbinho.” (Figura 7, acima, terceiro fotograma, mostra uma imagem da estátua de 

Vovó Cambina). O jogo entre o visível e o invisível se observa constantemente na conversa com 

os entrevistados. Coutinho ao mostrar os “planos vazios” e ao indagar se aquilo que Thereza fala 

é invisível, “não vê, só sente”, revela a potência criadora da religião. Alguns veem, outros sentem 

e há aqueles que não acreditam.  

 Thereza se mostra muito à vontade na prosa e interage com Coutinho: “Posso falar?”, 

como quem quer seguir contanto mais causos. Conta de quando se sentia deprimida e às vezes 

sentia vontade de desistir de viver, e que Vovó Cambina a ajudou. Depois engata uma outra 

 
116 O filme o Fim e o Princípio, que não cabe no escopo desta tese, é um filme que segundo Coutinho ele queria 
encontrar pessoas da cultura oral. Em entrevista, Coutinho diz ficar fascinado em ouvir pessoas que falam seixos… 
 
117 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 25 (Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História 15 (1997). 
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história, “e a minha operação. Quer saber não? Posso falar?” Relata da vez em que quase morreu 

e que recebeu a visita das entidades. O recurso linguístico usado por Dona Thereza “Quer saber 

não? Posso falar?”, apesar de ser um pedido de permissão, é ao mesmo tempo uma forma de 

instigar e continuar a prosa. A relação com o tempo neste extenso diálogo flui entre diferentes 

correntezas fílmicas, narrativas, históricas e sobrenaturais. É muito raro num filme ter entrevistas 

corridas tão longas, ao mesmo tempo, as narrativas de Thereza relativizam a relação com o tempo 

e espaço tanto para nós espectadores quanto para as histórias compartilhadas. Mattos comenta em 

sua análise de Santo Forte que os entrevistados de Coutinho, pessoas comuns, estão 

constantemente se construindo diante da câmera: 

Ao dividirem suas experiências com um público que desconhecem, mediadas por um 
homem que conhecem há poucos minutos somente, as pessoas comuns estão se construindo 
diante da câmera. Ouvindo-as, caímos num terreno incerto que, em vez de sinais da 
experiência direta – afinal, inacessível –, nos fornece um rico material de análise sobre o 
contato com o sobrenatural.118 
 

Na interação da longa entrevista com Dona Thereza, a afirmação acima fica ainda mais clara. As 

personagens deste filme elaboram e reelaboram as suas histórias para Coutinho, para a câmera e 

para a plateia do filme. Uma outra cena com Dona Thereza, que na montagem do filme fica mais 

para o final, vemos a entrevistada se emocionar diante da câmera quando Coutinho pergunta se ela 

é feliz: 

 
118 Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa 
Maria da Feira. P. 63. 
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Figura 85: Santo Forte. Dona Thereza reflete sobre a questão de Coutinho quando perguntada se ela é feliz. 

Dona Thereza responde que esta é uma pergunta que “fica no ar”. Diz que dói muito para 

responder. Ela reflete: “porque numa parte eu sou feliz, mas na outra eu não sou”. Chora. Meio 

encabulada diz que não queria chorar, mas relata que é emotiva. Depois afirma novamente: “na 

outra eu não sou. Eu acho que nunca vou ser...” Coutinho curioso pergunta: “O que que é a outra?” 

Dona Thereza, já dona da entrevista indaga: “eu tenho que responder esta pergunta?” Percebe-se 

no documentário que as pessoas vão se abrindo para Coutinho. O caso de Dona Thereza é o mais 

notável, pois ela seduz Coutinho e a audiência com o seu modo de contar. Talvez elas não tivessem 

total consciência do público que se encontra do outro lado da quarta parede, porém, como vimos 

em Boca de Lixo, essas “pessoas comuns” não são tão ingênuas como muitos espectadores 

poderiam imaginar. Sabemos que elas têm agência e que sabem muito bem como conduzir as suas 

falas. Não é à toa que alguns dos entrevistados no início tomam muito cuidado com o que querem 

ou não revelar sobre suas crenças.  

Uma outra entrevistada narra a sua experiência com diversas religiões. Carla relata que 

frequentava a Igreja Universal desde criança. Quando tinha cerca de dez anos, começou a ter visões 

e ficou muito perturbada. Via caveiras, via imagens do diabo, até que a mãe a resolveu tirá-la da 

igreja. Depois, mais crescida, começou a frequentar o terreiro de umbanda. Foi filha de santo e 

teve uma outra vivência complicada. Disse que o pai de santo era um charlatão e tocava as filhas 

de santo. Podemos ver pelas imagens abaixo (Figura 8) que Carla ainda é bastante jovem e já cheia 
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de traumas para compartilhar. Conta que chegou a levar “surras de santo” por estar segundo eles, 

“devendo”. Apanhou muito, pois ela disse que não os obedecia e aí “o santo montava em cima” 

dela. Coutinho pergunta qual era a sensação e se ela ficava ferida. Carla diz que sentia muita dor, 

mas não apresentava feridas. Relata que às vezes as surras ocorriam fora do terreiro, dentro de 

casa. Neste instante, a câmera enquadra uma imagem da sala vazia. A voz de Carla narra o 

acontecido naquele espaço. Explica então, “Por isso que eu parei... hoje em dia eu não vou nem 

para olhar.” Entre as entidades que a puniam, a entrevistada cita a Pombagira.  

 
Figura 86: Santo Forte, Carla sendo entrevistada por Coutinho e Carla de noite no trabalho. 

Apesar de tudo, Carla conta que a Pombagira, ou Maria Padilha, lhe deu muitas coisas. Esclarece 

que as entidades como o Erê, Preto Velho, Caboclo, fazem o bem. Fala que o Exu, por exemplo, 

não é ruim. Pessoas más é que pedem o mal a ele. Carla fala também das equivalências entre os 

santos da igreja católica e as entidades da umbanda: Nossa senhora é Oxum, São Jorge é Ogum. 

Carla reflete que umbanda, candomblé e catolicismo, são “como uma bola de neve, quanto mais 

você sabe, mais você não sabe”.   

Apesar de achar muito bonito o candomblé e a umbanda, diz tentar resistir, “por enquanto 

eu tô neutra”. Coutinho então pergunta se ela não tem medo de vingança da Maria Padilha e Carla 

diz que sim: “ainda mais no clima em que eu trabalho, eu tenho medo...” Carla trabalha em 

Copacabana numa casa de shows à noite. O ambiente de trabalho, segundo a entrevistada, é muito 

carregado, ela sente muita dor de cabeça.   O documentário intercala cenas da entrevista com cenas 

de Carla no trabalho (Figura 8, terceiro e quarto fotograma). Sobre esta escolha de edição, o crítico 
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Mattos pergunta numa entrevista a Coutinho porque deixou a sequência da dançarina no clube 

noturno em Copacabana, apesar de a cena destoar das demais. Coutinho responde: 

Se formos no rigor, ela não deveria estar no filme. Mas era a única que falava do emprego 
com dramaticidade e eu achei que aquela imagem tinha uma força extraordinária. Ela é 
uma pombagira, mesmo. Eu fiquei fascinado pela imagem dela dançando. Os princípios às 
vezes são para ser transgredidos.119  
 

A Pombagira, como explica Prandi, ocupa um lugar muito importante nas religiões afro-brasileiras. 

Segundo o autor, sua presença está inclusive nos espaços não religiosos da cultura brasileira como 

nas novelas, músicas populares e conversas do dia-a-dia. O sociólogo também explica a influência 

kardecista na umbanda, e explica que a “Pombagira é o espírito de uma mulher (e não o orixá) que 

em vida teria sido uma prostituta ou cortesã, mulher de baixos princípios morais, capaz de dominar 

os homens por suas proezas sexuais, amante do luxo, do dinheiro e de toda sorte de prazeres.”120 

Dentro de suas características a Pombagira poderia ser invocada pelas entidades para fazer tanto o 

bem quanto o mal.   

Assim Carla figura em Santo Forte, a personagem que incorpora não apenas a Pombagira 

do universo religioso, mas também a Pombagira do universo do cotidiano. Coutinho intuitivamente 

acaba por construir uma cena que se enquadra na explicação de Prandi. Carla está nos dois espaços 

e representaria o dualismo das entidades. Coutinho ao afirmar que “ela é a Pombagira”, mistura 

estes dois terrenos, o espiritual e o carnal. Não sei se a entrevistada gostaria de ouvir esta colocação 

de Coutinho, mas ela não pareceu se opor em mostrar o seu ambiente de trabalho, onde aparece 

dançando num clube noturno.   

 
119 Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa 
Maria da Feira. P. 99. 
 
120 Prandi, Reginaldo. Herdeiras do axé: sociologia das religiões afro-brasileiras. Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1996. P. 141. 
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 A personagem André, que na montagem de Santo Forte havia aparecido na primeira cena 

do filme contando das encarnações de espíritos preconizadas pela esposa, apresenta-se novamente. 

Coutinho pergunta, “a religião tua qual é?” André responde: “A minha é a Católica Apostólica 

Romana.” Diz que sempre foi católico desde pequenininho e que sempre frequentou a missa. 

Coutinho então engata uma outra pergunta que remete ao espiritismo: “parece que baixou nela 

[esposa Marilena] o espírito da mãe do senhor, é verdade?” André responde que sim, diz que a 

mãe faleceu e que ele acabou ficando deprimido e caindo na bebida. Fumava e bebia todo dia até 

que um dia quando foi dormir, se surpreendeu com a esposa que se sentou de supetão na cama. 

André descreve o acontecido com gestos do corpo e rosto: “Quando ela sentou, aí ela começou a 

esfregar as pernas... aí eu tô ‘Ô Marilena o que é que foi? Ô Marilena?’ Ela olhou para mim assim 

e falou ‘Ô meu filho, não lembra mais de mim, não?’ E eu, quem é você? ‘Ô meu filho, esqueceu 

de mim?’” André conta então que a mãe, encarnada na esposa, fez um gesto, passando a mão no 

queixo, do jeito que a mãe fazia, e diz que começou a chorar. Aqui Coutinho faz uso do mesmo 

recurso do filme, em que mostra, de forma breve, na montagem do documentário a cena do plano 

vazio, somente para ilustrar o lugar onde aconteceu o episodio da encarnação da mãe. Não 

podemos ver, mas podemos ouvir a história e talvez imaginar a cena narrada no quarto vazio 

(Figura 1). André continua a história relatando que a mãe disse (através da esposa) que o que havia 

acontecido com ela “era coisa do destino” e que ele tinha que aceitar. Disse que ela podia ver 

“tudinho que estava acontecendo” com o filho, que ele estava bebendo, fumando e que inclusive 

viu quando ele cogitou e quase realizou um suicídio apontando a arma primeiro no queixo e depois 

no ouvido (Figura 9, abaixo). 



 145 

 
Figura 87: Santo Forte, André narra uma experiência traumática. 

André ao escutar a mãe, pediu que o levasse com ela. Porém ela explicou, “aqui quem vem sem a 

vontade [divina] vaga muito”, demovendo-o da ideia de suicídio. Depois deste encontro, a mãe 

disse da última vez em que apareceu para André que ela não podia “ficar vindo assim”, pois ela 

queria poder descansar e se reunir com os pais. Se as pessoas do mundo dos vivos ficassem 

chamando por ela, ela não conseguiria descansar em paz.  André conta que depois disso ela não 

voltou mais. Só em sonho e ele diz que ficou mais aliviado.  

Apesar de se declarar Católico Apostólico Romano, todos os relatos de experiência 

religiosa de André são relacionados à umbanda. Ele demonstra ter um certo medo, mas demonstra 

acreditar piamente nos episódios narrados. André também seria mais um exemplo de alguém que 

se declara católico, mas que está em constante contato com as religiões afro-brasileiras.  

Quinha também se declara católica (Figura 10, abaixo). Diz ter santo de devoção e acreditar em 

Nossa Senhora de Aparecida, mas revela: “é engraçado, eu sou católica, mas acredito nas almas”. 

Explica que as almas seriam as pessoas “viveram há mil-e-anos.” Inclusive, diz ter feito pedidos 

para as almas: “já fiz promessa. Já fui retribuída e já fui atendida.” 
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Figura 88: Santo Forte, Quinha fala sobre a sua relação com a religião. 

Sentada no sofá de sua sala pintada por ela mesma, Quinha conta que teve que ser mãe e pai ao 

mesmo tempo. Teve uma vida muito dura e um marido péssimo: “pensei besteira. Pensei em matar 

o meu marido e depois me matar...” Mas depois refletiu que: “se Deus existe, eu vou vencer! Se 

Deus me deu essa cruz, ele vai me dar força.” Fala que saia sozinha falando na rua: “as pessoas 

podiam até achar que eu tava doida, mas eu tava falando com Deus. E eu fui atendida.” Quinha 

fala que nunca comungou pois não teve oportunidade de fazer a primeira comunhão. Porém, tudo 

que ela não pôde ter, diz querer dar para os filhos.   

Acomodado no chão batido de terra em meio as árvores, Taninha – pai de Carla, dançarina 

do clube noturno, – responde que teve várias mulheres e dezoito filhos. Declara que só criou um, 

que foi o que teve com a esposa. Quando interpelado por Coutinho sobre a religião, Taninha fala: 

“eu digo católico apostólico romano.” Coutinho retruca: “mas é umbandista?” Taninha insiste: 

“Católico apostólico romano.” Mas depois revela: “todo mundo precisa ter alguma proteção na 

vida.” 

 
Figura 89: Santo Forte, Taninha, pai de Carla, conta sobre sua relação com a religião. 
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Coutinho pergunta quais são as entidades que dão proteção a Taninha. Ele fala do Tranca Gira, 

Tranca Rua e Marabô.  Depois Coutinho indaga Taninha sobre qual era o exu dele e qual dos exus 

é o mais perigoso.  Ele responde respectivamente Tranca Gira e Marabô (Figura 11, fotograma 3). 

Coutinho engata estas duas perguntas para depois perguntar, astutamente, sobre a Igreja Universal: 

“Como é que eles baixam lá na universal?” visto que são entidades da umbanda. Taninha responde: 

“Também não sei.” Diz que o pessoal começa a se debater, a cair no chão e que o pastor vem e faz 

“aquele escândalo”. “Dá cada gritarada: ‘Sai demônio! Sai demônio!’” e comenta: “aquilo é uma 

palhaçada”.  Fala que o pastor num dado momento “dá um apertão na cabeça da pessoa e [esta] 

levanta”. Taninha reflete: “acho que a pessoa sente tanta dor que levanta. (...) Isso aí não existe!” 

Esta cena, engenhosamente recolhida por Coutinho, mostra como o praticante da religião afro-

brasileira lida com o discurso estigmatizador das religiões evangélicas. Uma grande parte das 

religiões evangélicas perseguem as religiões afro-brasileiras, transformando em seus cultos exus 

em diabos121. O antropólogo Vagner Gonçalves Silva explica a presença da visão demoníaca das 

religiões afro-brasileiras, propagada pelo neopentecostalismo e, mesmo antes, pelo 

pentecostalismo. Segundo o autor, o ritual de cura – descrito no filme por Taninha – é parte 

constitutiva dos rituais de benção aos doentes e servem para mostrar a vitória de Deus sobre o 

demônio, que são frequentemente identificados com a umbanda e o candomblé.122  

 
121 Vagner Gonçalves da Silva, antropólogo e estudioso das religiões afro-brasileiras explica como este ritual só pode 
fazer sentindo se os dois sistemas de referêcia estiverem sobrepostos: “Para que tais espíritos entrem no corpo das 
pessoas como exus e saiam como demônios, é preciso uma operação em que os dois sistemas de referência 
(neopentecostal e afro-brasileiro) se sobreponham e forneçam previamente seus significados, um a serviço da eficácia 
simbólica do outro. Caso contrário, não somente é impossível responder se os orixás, os caboclos e os guias são deuses 
ou demônios, como a própria pergunta não faz sentido. Antes que os termos sejam trocados de lugar de um sistema 
para outro, é preciso estabelecer equivalências entre eles a partir dos lugares que ocupam em seus próprios sistemas e 
nos sistemas que os recebem.” P. 227-228 Silva, Vagner Gonçalves da. "Neopentecostalismo e religiões afro-
brasileiras: Significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo." Mana13.1 
2007. 
 
122 Vagner cita em Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: Significados do ataque aos símbolos da herança 
religiosa africana no Brasil contemporâneo, parte da trajetória de Edir Macedo, um dos bispos evangélicos mais 
poderosos do Brasil, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo chegou a ser adepto da umbanda, 
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No final da entrevista Taninha aparece recebendo o cachê pela participação no 

documentário (Figura 11, fotograma 4). Essa cena vai se repetir com outras personagens, para 

mostrar que existe uma relação de troca entre Coutinho em conjunto com sua equipe e os 

entrevistados. Nosso diretor havia tentado filmar cenas dentro da Igreja Universal e dentro de 

outras igrejas evangélicas, mas não conseguiu permissão.123 No final, as cenas que tinha 

conseguido filmar de outros cultos religiosos acabaram então sendo retirados, com exceção de uma 

cena que descreverei na segunda parte deste capítulo. 

Uma outra entrevistada, Dona Lídia, posa elegantemente no sofá, com seus brincos e colar 

que parecem ser de ouro. Ela conta que quando tinha por volta de dezessete anos quase morreu e 

quase ficou maluca. O “rezador” lhe explicou que ela seria uma espécie de médium natural. Ela 

respondeu na ocasião “pelo amor de Deus! Que o meu pai não quer nem me ouvir falar disso!” O 

“rezador” então disse que ia dar um jeito de amarrar os espíritos, permitindo que ela se livrasse 

das visões e melhorasse. Ela revela não ter tido muita sorte na vida de casada: “o diabo se soltou. 

(...) Passou pro meu marido”. Diz que ele a traía constantemente e apesar de ter aguentado muitos 

 
mas posteriormente se converteu à religião evangélica. Passou então a defender que “os diabos se apoderam dos 
homens especialmente quando estes freqüentam terreiros de candomblé, umbanda e espíritas ou realizam práticas de 
magia (como trabalhos e despacho).” Edir Macedo publicou também em 1988 um livro que teve grande circulação, 
no qual ele demoniza as religiões afro-brasileiras: Orixás, caboclos & guias. Deuses ou demônios? P.213 
Silva, Vagner Gonçalves da. "Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: Significados do ataque aos símbolos 
da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo." Mana13.1 (2007): 207-236.  
 
123 Informações recolhidas dos livros de Consuelo Lins, O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e 
vídeo e no livro de Carlos Alberto Mattos, Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. “Chegamos a filmar várias 
horas de umbanda. Filmei a Vera, que era nossa guia no morro, em visita a uma vidente. Pensei em filmar as 
personagens numa igreja da Assembléia de Deus, ao pé do morro. Tentei filmar na Igreja Universal, mas não me 
autorizaram. E aí, no processo de montagem, comecei a ver onde cabia uma imagem ou outra, em meio à gente falando. 
Ficava um horror. Acabei deixando somente um batizado, filmado com uma câmera amadora, porque a gravação ia 
ser mostrada no presente a alguém que ia comentar. Então muda, porque não é mais um arquivo. Ficaram também as 
estátuas dos santos da umbanda, que são uma coisa atemporal e fora do espaço. Aquele kitsch maravilhoso, estátuas 
de putas... Achei que eram um elemento forte, que não podia tirar.” Esta citação é parte da entrevista recolhida do 
livro de Mattos. 
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anos, chegou um dia que ela deu um basta e o expulsou de casa. Ameaçou que se ele não saísse de 

casa ela o mataria.  

Coutinho mostrando saber certas informações de antemão pergunta: “Quando a senhora se 

separou, a senhora ainda era da umbanda?” A replica de Dona Lídia desvela o estigma carregado 

pelas religiões afro-brasileiras: “Era, era... não, eu saí da umbanda fui para o centro de mesa já 

para pedir proteção, achando que lá era mais bonito, era mais decente.” Dona Lídia explica que 

tinha vergonha dos exus, por isso mudou para o Centros de Mesa, mas no fim conclui que ambos 

trabalhavam com os exus. Se antes o problema dela era com os exus, ela passa a dizer que tudo 

que tem de ruim vem dos diabos e demônios. Na entrevista, Dona Lídia declara que se descobriu 

cristã, mas que os demônios usam as pessoas e, inclusive, aproveitam dos filhos dela que não são 

cristãos para “fazer raiva” nela. A solução para isso, diz: “Eu oro a Deus e quebro aquelas forças 

malignas. (...) Tenho tanta fé em Deus que o diabo hoje não me assombra mais.” Curioso notar 

que apesar de ter tanta fé em Deus, Dona Lídia fala constantemente do diabo. 

 
Figura 90: Santo Forte, Dona Lídia fala sobre a força da sua Fé. 

Como prova da fé e da “força de Jesus Cristo”, Dona Lídia conta do episódio em que sofreu uma 

tentativa de assalto no ônibus, próximo ao Jardim Botânico: “eu tava indo para igreja e eu tinha 

ido no banco e tirado um dinheiro, né. Parece que o diabo viu eu tirar o dinheiro.” Descreveu que   

havia três assaltantes no ônibus que diziam que iam matar todo mundo e que não ia escapar 

ninguém. Naquele momento, Dona Lídia disse que começou a chamar o nome de Jesus: “Em nome 
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de Seu Jesus de Nazaré! Eu não tenho dinheiro pra te dar!” Depois disso, ela manifestou que 

“quebrou as forças do diabo”. Eles desceram, não mataram ninguém.  

Para terminar a sua contribuição, ela expressa uma preocupação sobre os preceitos do 

catolicismo, pois a bíblia diz que quem não for batizado, não pode ser salvo. Ela então se questiona, 

“e os católicos que não são batizados?” são salvos? Esta, ela diz ser uma dúvida inquietante, pois 

ela tem uma irmã muito católica e que não foi batizada. Conclui então que Jesus tem que “ganhar 

ela” e que ela “não pode morrer no catolicismo”.  Este seria mais um exemplo de como certas 

religiões operam. Não basta ter fé, é preciso ter cumprido com certos rituais, para não incorrer o 

risco de não “ser salvo.” Alguns dos empecilhos impostos pelos dogmas religiosos ou mesmo 

desencantos sofridos fazem com que certas pessoas migrem de uma crença à outra.  

No final da entrevista, a mesma integrante da equipe que aparece efetuando o pagamento 

para Taninha, aparece em cena para fazer o pagamento do cachê para Dona Lídia. Meio encabulada 

com a situação, a entrevistada diz: “para dar testemunho da palavra de Deus não preciso de 

dinheiro.” Mas a integrante da equipe insiste dizendo que esse era o procedimento e que todos os 

outros entrevistados aceitaram. A entrevistada acaba concordando então com a gratificação: “Esse 

filme vai sair quando? Eu quero ver!” A última fala deixada na edição final revela a curiosidade 

de Dona Lídia em se ver representada no filme. Uma das marcas registradas de Coutinho é deixar 

os rastros e o jogo de espelhos em seus filmes. Quando não é entregando ou “devolvendo” as fotos 

aos participantes, é mostrando trechos das gravações para os mesmos ou deixando pistas das falas 

dos entrevistados sobre como a recepção pode operar. Em Santo Forte, estão presentes estes três 

gestos. O filme recebeu prêmios, entre os quais, dos festivais de Gramado e de Brasília. Foi 

distribuído nos cinemas pela Riofilme e teve maior circulação que os documentários anteriores de 

Coutinho.  
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3.2 Adentrando um pouco mais o universo das religiões afro-brasileiras 
 

Dentre os sujeitos entrevistados em Santo Forte se observa a tendência de no primeiro 

encontro com Coutinho, se declararem quase todos católicos ou às vezes, evangélicos. Poderíamos 

inferir que talvez o fato de algumas das entrevistas terem sido feitas durante a visita do Papa João 

Paulo II no Brasil e com a presença da câmera, influenciaram as respostas. Muitas pessoas, como 

vimos nas descrições das entrevistas, praticam mais de uma religião, mas guardam “em segredo” 

as conexões com as religiões “perseguidas”. Reginaldo Prandi relata também no livro Segredos 

Guardados: orixás na alma brasileira, as circunstâncias históricas em que estas religiões se 

consolidaram no Brasil e a consequente elaboração de seu caráter sincrético: 

As religiões afro-brasileiras mais antigas foram formadas no século XIX, quando o 
catolicismo era a única religião tolerada no país e a fonte básica de legitimidade social. 
Para viver no Brasil, mesmo sendo escravo, e principalmente depois, sendo negro livre, era 
indispensável antes de mais nada ser católico. Por isso, os negros que recriaram no Brasil 
as religiões africanas diziam-se católicos e se comportavam como tais. Além dos rituais de 
seus ancestrais, frequentavam também os ritos católicos. Continuaram sendo e se dizendo 
católicos, mesmo com o advento da República, quando o catolicismo perdeu a condição de 
religião oficial.124  
 
Como comentado anteriormente neste capítulo, Prandi revela ser comum nas pesquisas do 

censo que as religiões afro-brasileiras sejam subestimadas. Em Santo Forte, são apenas nas 

entrevistas mais profundas, com mais camadas, ou durante uma segunda entrevista, que as 

personagens começam a se sentir mais à vontade com o entrevistador e a sua equipe para revelar 

as religiões “escondidas”, trazendo-as para a superfície. Não podemos esquecer também que no 

filme a maioria dos entrevistados são negros. Como argumenta Prandi, os negros eram compelidos 

a se declararem católicos mesmo depois de livres. Embora a abolição da escravidão tenha ocorrido 

 
124 Prandi, Reginaldo. "Segredos guardados: orixás na alma brasileira." (2005). P. 215-216. 
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em fins do século XIX, as centenas de anos em que o Brasil manteve a escravidão deixou marcas 

que se arrastam até o século XXI. O Fio da Memória testemunha nas falas e imagens dos 

entrevistados os preconceitos e injustiças sofridos pelos negros, cem anos passados da Abolição. 

Em Santo Forte vemos mais um elemento da identidade dos afro-brasileiros que foi perseguido e 

depreciado. As filmagens feitas em 1997 evidenciam ainda o impulso de esconder traços das 

identidades associadas com o negro e a cultura de origem afro-brasileira. O tempo ajuda a mudar 

certas tendências, mas isso ocorre de forma muito lenta.  

Apenas na segunda entrevista de Seu Braulino descobrimos a importância da umbanda na 

sua vida cotidiana. Na montagem do filme, vemos ele cantando uma música. A cena faz uma 

transição para o momento em que ele e a esposa, Marlene, assistem o vídeo de seu Braulino 

cantando, na mesma cena anterior. É o filme dentro do filme e um gesto de Coutinho de devolver 

as imagens aos entrevistados. Este procedimento de Coutinho permite também que ele invoque 

um momento auto reflexivo. Depois de mostrar o vídeo com a cena da missa do Papa, Coutinho 

questiona Braulino: “naquele dia lá, você falou que era católico e espírita, mas que não podia falar 

o nome e tal e eu queria que você falasse mais sobre isso.” 

 
Figura 91: Santo Forte, Braulino e a esposa assistem à gravação. Braulino fala do Preto Velho e do orgulho de ser 

negro. 

 
Seu Braulino então revela a sua conexão com as religiões afro-brasileiras: “Eu graças a Deus, eu 

tenho a proteção de três ótimos guias. Porque não dizer... venho de Xango, tenho o Preto Velho 
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(rei congo), tenho o velho Bresser Carneiro, e tenho, um que é muito boêmio, Manuel sambista.” 

O entrevistado conta que Bresser Carneiro foi escravo, mas que não foi da senzala, “foi negro da 

cozinha”. E neste momento, ele revela encarnar as entidades: “quando a coisa acontece, eu mesmo 

sinto que o que ele era, o que foi, eu sou.” Comenta que através de seu dom e por incorporar estas 

entidades respeitadas, ele é muito admirado pelas pessoas: “eu sou muito bajulado, e não é por 

pessoas humildes. Entendeu o raciocínio da coisa? Por aí se vê a ligação que tem o Preto Velho 

com as pessoas de maior poder aquisitivo, é o que se passa comigo.” A esposa relata que já viu 

várias vezes Seu Braulino incorporar o Preto Velho. Diz que ele muda totalmente, o andar, a fala, 

“tudo, tudo, tudo!” Quando Marlene fala que isso se passa também dentro de casa, o filme corta 

para a imagem da sala vazia (Figura 15, segundo fotograma). Os espíritos dos guias de Seu 

Braulino são visíveis ao se fazerem incorporar, mas na sala vemos o invisível. Coutinho também 

deixa no filme a cena na qual Braulino lê em voz alto o contrato ao lado de Marlene. (Figura 15, 

terceiro fotograma). 

 
Figura 92: Santo Forte, Braulino diz incorporar a entidade. Cena da sala vazia. Braulino lê em voz alta o contrato 

para o filme. 

 
Seu Braulino conversa com uma postura muito diferente do primeiro encontro. Conta com 

dignidade e honra sobre a sua relação com o espiritismo. Num outro momento da entrevista, após 

contar sobre o belo relacionamento de 39 anos com Marlene, Seu Braulino faz uma pausa e fala 

com altivez: “eu para dizer a verdade, me sinto bem ser brasileiro! Me sinto bem ser negro! Tenho 
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orgulho de ser negro! Porque preto é cor, negro é raça.” A sentença parece nascer 

espontaneamente, quase num tom de desabafo, que vem depois de Braulino se sentir à vontade 

para falar da sua identidade religiosa afro-brasileira. Numa citação que mencionei no começo deste 

capítulo, Prandi expõe que o negro no Brasil, ao buscar superar a condição escrava, foi obrigado a 

entrar no mundo dos brancos: “os negros não podiam ser brasileiros sem ser ao mesmo tempo 

católicos.” Braulino, que na primeira entrevista se sentiu envergonhado de falar de outras religiões 

que não fosse a católica, nesta segunda entrevista, fala abertamente da umbanda e relata ser 

respeitado pelas pessoas de alto poder aquisitivo pela sua qualidade de incorporar o Preto Velho. 

Afirma com orgulho ser brasileiro e ser negro. A personagem reivindica o pertencimento à 

nacionalidade (brasileira) e à raça (negra), apesar de reconhecer que há tensão entre esses dois 

pertencimentos. A nação tende a excluir os negros, como ele sabe por experiência própria no que 

tange às religiões afro-brasileiras. Em suma, Braulino quer ser “brasileiro” sem deixar de ser 

“negro”, levando a um sentimento de inadequação, a uma tensão que passa a constituir a 

experiência dos sujeitos. Paul Gilroy afirma em seu livro O Atlântico negro: “Esforçar-se por ser 

ao mesmo tempo europeu e negro requer algumas formas específicas de dupla consciência.” A 

personagem no documentário de Coutinho sente também a necessidade de se afirmar negro e 

brasileiro. É possível, como explica Gilroy assumir uma ou ambas as identidades inacabadas, no 

entanto reflete que: 

onde os discursos racista, nacionalista ou etnicamente absolutista orquestram relações 
políticas de modo que essas identidades pareçam ser mutuamente exclusivas, ocupar o 
espaço entre elas ou tentar demonstrar sua continuidade tem sido encarado como um ato 
provocador e mesmo opositor de insubordinação política.125   
 

 
125 Gilroy, Paul. O Atlântico Negro: Modernidade e Dupla Consciência. 1a ed., UCAM; Editora 34, 2001. P. 33-34 
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No caso de Dona Thereza citado em um outro exemplo do filme, ela se declara adepta de duas 

religiões, mas não faz afirmações sobre ser negra e brasileira. Ao menos no espaço do filme, não 

o faz. A personagem também tem a pele mais clara que Braulino. 

Voltamos mais uma vez à cena com Dona Thereza, que prepara o café. Coutinho pergunta: 

“Quem é essa moça?” (Figura 16) Dona Thereza diz que é a filha caçula, Elizabeth. O 

documentarista aproveita a ocasião e pergunta: “você também tem a religião dela assim ou não? 

Ou nenhuma?” Para a surpresa de Coutinho, Elizabeth responde que é ateia. Ele insiste: “você é 

ateia? Que quer dizer ateia? Explica para mim.” A entrevistada explica: “ah, para mim é aquele 

que não tem religião e nem fé.” Coutinho teima mais uma vez: “você não acredita em Deus?” 

Elizabeth faz que não com a cabeça e depois diz: “nem em Deus. (...) Acredito muito na vida e no 

que eu posso ver.” Nosso documentarista então, relata: “é a primeira pessoa aqui no morro que a 

gente conhece que diz isso.” A moça explica: “é, mas é uma verdade minha, porque eu não sei o 

que que é Deus. Será que Deus é essa força ativa aí que eu conheço? O sol o mar, o vento, esse El 

Niño, aí?”  

 
Figura 93: Santo Forte, Dona Thereza prepara o café e a filha Elizabeth fala que é ateia. 

Coutinho logo pergunta à Elizabeth se ela já presenciou a mãe vendo e conversando com os 

espíritos. Neste momento, a entrevistada confirma: “eles vêm!” Afirmando com a cabeça. Diz que 

a mãe incorpora alguns orixás. Curioso, Coutinho indaga se ela já viu. Ao que responde: “Claro! 

Já vi! Já vi ela com o caboclo dela. (...) Eles vêm avisar... eles têm essas coisas de avisar.” Diz 

também já ter visto a mãe incorporar a Preta Velha e fala que: “é um ser bem calmo e de muita 
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luz, esse santo dela.” Parece ser uma contradição, depois de ficar sabendo que Elizabeth é ateia, 

ouvir ela contar estas experiências com a mãe. Elizabeth percebe a contradição e diz: “por mais 

que eu não acredito nisso, né. Que eu já coloquei antes.” Mas depois completa o elogio à Preta 

Velha: “mas é linda ela. A mensagem que ela passa. É um incentivo de vida.” Coutinho provoca: 

“Mesmo sem você acreditar, você viu?” Elizabeth responde: “eu vi que é uma coisa diferente, e 

olha que eu não acredito nisso! Mas eu vi que não fazia parte daqui, deste plano que a gente está.” 

E admite que apesar de não acreditar “nestas coisas”, quando a mãe incorporava as entidades, ela 

aproveitava para pedir muita coisa. Pedia para arranjar trabalho, para passar de ano. Dona Thereza 

observa quietinha a conversa, fumando o seu “cigarrinho”. Depois ela se aproxima da câmera e 

diz: “esta história eu não contei!” (Figura 17, abaixo): 

 
Figura 94: Santo Forte, Dona Thereza conta mais histórias e diz durante a filmagem que os espíritos estão ouvindo 

tudo. 

 
Começa a narrar que perdeu uma irmã dentro do banco, por causa da “Pombagira que ela tinha”. 

Dona Thereza atiça a curiosidade do interlocutor: “isso eu não falei para vocês...” Diz que a 

entidade da irmã era a Pombagira rainha do inferno: “ela era boa e ruim... a minha irmã abusou... 

Eu dizia assim, Laurinda!” Neste momento, Dona Thereza vira o rosto para o lado como que 

falando com um espírito: “eu tô falando aqui! Se estiver escutando, sabe que eu não tô mentindo!” 

E olhando para a equipe de Coutinho anuncia que os espíritos estão em toda parte e que inclusive 

ali, naquele momento tinha uma legião, observando tudo o que estava acontecendo. A câmera corta 
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para uma imagem do quintal vazio, onde supostamente poderiam estar os espíritos. Thereza conta 

que a Pombagira tinha vindo falar com ela para alertar sobre a irmã. Tentou aconselhar Laurinda, 

mas não adiantou. Ela continuou aprontando com a Pombagira dela e por isso, faleceu. Diz que 

quando Laurinda foi ao banco para buscar o dinheiro, caiu dura no chão: “sabe o que foi constado 

(sic)? Derrame cerebral! Mas não era, foi a Pombagira!” Afirmando com o dedo apontado na frente 

do rosto e dizendo com convicção. Revela que ao olhar a irmã no caixão cheio de rosas vermelhas 

viu a Pombagira que lhe falou “Levei ou não levei? Não disse que eu levava?”  

Um outro entrevistado narra a sua experiência com a religião. Essa é a única cena com uma 

cerimônia religiosa. Na montagem do filme, vemos imagens intercaladas do vídeo através da 

televisão e do culto sem a intermediação de outra mídia. Alex aparece tanto no culto quanto 

assistindo a ele mesmo na cena no vídeo da gravação (Figura 18). Este recurso também tinha sido 

utilizado em Fio da Memória e Boca de Lixo. O filme mostra a situação aurática, onde Alex está 

presente e corporifica a sua experiência com a religião e a situação não aurática, na qual a 

personagem assiste a si mesma pelo vídeo.126  

 

126 Sobre as religiões afro-brasileira e a sua relação com o corpo, Vagner Silva diz: “A arte religiosa afro-brasileira 
expressa basicamente uma concepção na qual o corpo ocupa um lugar central, pois é nele que se localizam as 
encruzilhadas entre o indivíduo e o coletivo, a cultura e a natureza, o sagrado e o humano. No corpo, ou por meio dele, 
manifestam-se o mundo do invisível habitado por deuses e ancestrais que podem voltar à terra durante o transe ritual, 
e do visível habitado pelos vivos em suas redes de parentesco e de afinidade. (…) Por isso, todos os sentidos do corpo 
são extremamente valorizados nas religiões afro-brasileiras: cores e formas que os olhos distinguem; texturas e 
densidades que o tato reconhece; músicas e rezas que as bocas proferem, os ouvidos recebem e a memória preserva, 
sobretudo por meio da tradição oral; cheiros e sabores que os narizes e bocas reconhecem na degustação da elaborada 
cozinha ritual.” P. 100 Silva, Vagner Gonçalves da. "Arte religiosa afro-brasileira: as múltiplas estéticas da devoção 
brasileira." Debates do NER1.13 (2008). 
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Figura 95: Santo Forte, Alex na cerimônia de batismo do filho na umbanda. 

Coutinho pergunta: “É a primeira vez que você vê as imagens?” Alex diz que sim e começa a 

narrar a pedido de Coutinho o cerimonial: “no caso aí, está tendo um batizado. No caso, o padre é 

o Caboclo Geno, que está incorporado na Dona Isabel, que é minha avó. Essa dai é a minha filha.” 

Fala também da marcação do orixá, da água benta e do movimento com a criança no colo para 

poder “firmá-la”. Alex diz que de manhã sua filha foi batizada na igreja católica e que de noite foi 

batizada no terreiro. Revela que o padre sabia, mas não se importou, pois a criança foi batizada 

primeiro na igreja católica. Coutinho, apesar de saber que umbanda e catolicismo são duas religiões 

diferentes, faz uma pergunta artificiosa para entender como Alex lida com ambas: “você batiza de 

manhã na católica e à noite tem a umbanda pra batizar. Você faz dois batizados no mesmo dia. É 

a mesma religião? Como é que é, que se junta as coisas, explica aí.” Alex se justifica: “não há 

problema nenhum. Eu sempre coloquei na minha cabeça que o mais importante é a igreja católica. 

Igreja católica em primeiro lugar.” Apesar de afirmar ser católico em primeiro lugar, Alex diz não 

seguir os seus cerimoniais. Diz que não vai à missa aos domingos, mas insiste acreditar muito nela.  

 
Figura 96: Santo Forte. Alex explica sobre o batismo católico e o batismo na umbanda. Canta uma música da 

umbanda. 
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Uma outra história curiosa sobre religião, narrada por Alex e sua mãe, Nira, é o episódio de cura 

de Alex, quando ainda era menino. A mãe conta que o filho estava muito doente e sempre se 

sentindo muito fraco, ela insistiu que ele fosse buscar a cura na Igreja Universal que ela 

frequentava. Alex foi e através do culto e com fé, se curou. O caso de Alex mostra a complexidade 

com que coexistem, muitas vezes, numa mesma família e até mesmo numa mesma pessoa, 

religiões de diversas vertentes. Alex finaliza a sua intervenção cantando uma música de culto. Ele 

pede licença para casa, dizendo que “não está chamando ninguém.” Alex olha para a janela e pede 

permissão (para as entidades) para poder cantar (Figura 19, acima).  

 
Figura 97: Santo Forte. Dejair canta durante o batismo do filho do sobrinho Alex. Dejair explica sobre as religiões 

afro-brasileiras. 

 
Dejair, irmão de Nira, tio de Alex comenta sobre sua relação com a religião. Ele é também padrinho 

do Alex. Coutinho pede para Dejair explicar sobre as religiões afro-brasileiras. Ele fala que “é tudo 

espiritismo”. Ele compara a estrutura das religiões com a organização da faculdade. Diz que a 

Umbanda seria equivalente ao primário, a Angola seria equivalente ao ginásio (primeiro grau), e 

a Gegê, o Ketu, o candomblé seriam a universidade, as mais cultas. Coutinho pergunta: “você acha 

que tudo isso aí tem a ver com a África?” Dejair diz que sim: “a África tem a ver muito, com isso 

aí. Principalmente quando se fala em candomblé, macumba, a África tem muito a ver. Tem muito 

a ver com o criolismo.” Curioso com o uso do termo “criolismo”, Coutinho indaga: “como é que 

é?” Dejair, dá um sorriso e fala “com a cor da África. A criolada lá toda.” Diz que tudo isso é 

muito antigo, não é de hoje. Vem do tempo dos escravos. Prandi comenta que originalmente a 
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formação das religiões africanas se restringiam ao estrito limite dos grupos familiares, mas que 

durante a escravidão, nem sempre era possível preservar estes laços, por isso estes acabaram se 

constituindo simbolicamente, quando não era viável: “[Os negros]  Podiam preservar suas crenças 

no estrito limite dos grupos familiares — muitas vezes reproduzindo simbolicamente a família e 

os laços familiares mediante a congregação religiosa, daí a origem dos terreiros de candomblé e 

das famílias-de-santo.”127  

Dejair comenta que Preto Velho não existe no candomblé, mas que na umbanda existe. 

Conta que, inclusive, a tia tinha um preto velho que ela conheceu em vida, mas diz que isso são 

histórias: “Eu não posso dizer que é verdade.” Coutinho pergunta então: “Pombagira, exus 

existiram?” O entrevistado conta que são todas pessoas que existiram e que vieram a falecer. 

Explica que pessoa boa vira coisa boa e pessoa ruim vira coisa ruim. Dejair fala que a gente [da 

umbanda] tenta não falar no “dito cujo,” no diabo [exu], a não ser quando é necessário, mas ainda 

assim, são perseguidos e criticados. No entanto fala que: “na Universal, você vai lá dentro e só 

falam o nome dele direto. Chamam ele direto. (...) Não sei, [mas] se é uma coisa do mal, não pode 

estar todo tempo falando o nome dele.”  Neste trecho, num sutil desabafo, Dejair reclama das 

perseguições que as religiões afro-brasileiras sofrem, principalmente da parte das igrejas 

evangélicas. Ainda hoje, as religiões afro-brasileiras são demonizadas. Num artigo publicado em 

junho de 2019, a policia e o MPF dizem estar investigando centenas de casos no Rio de Janeiro de 

perseguição e destruição de terreiros, principalmente nas favelas.128  

 

 
127 Prandi, Reginaldo. Herdeiras do axé: sociologia das religiões afro-brasileiras. Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Cièncias Humanas da Universidade de São Paulo, 1996. P. 57. 
 
128 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/06/15/traficantes-de-jesus-policia-e-mpf-miram-
intolerancia-religiosa-no-rio.htm 
 



 161 

3.3 Considerações finais  
 

Num gesto que já havia sido feito em Boca de Lixo, Coutinho “devolve” as imagens aos 

entrevistados. Revela buscar, sempre que pode, devolver as imagens captadas destas pessoas para 

elas mesmas, seja durante ou depois da filmagem: “O pecado original do documentário é roubar a 

imagem alheia e, para compensar este pecado, uma das coisas que faço é mostrar, durante ou 

depois da filmagem, o produto final, ou o produto em andamento.” 129  

 
Figura 98: Santo Forte. Carla recebe a sua foto. 

Na noite de Natal, Carla recebe a foto de lembrança. Fica muito feliz e fala o que ganhou de 

presente: jeans, foto da produção, entre outras coisas (Figura 21, acima). André e a esposa também 

recebem as fotos. Ficam felizes e exclamam: “Que bonito! Diferente, né.” Olham curiosos para as 

próprias imagens. Depois Marilena diz que André deu para ela um CD de presente de Natal (Figura 

22, abaixo): 

 
Figura 99: Santo Forte. André e Marilene recebem suas fotos e cantam uma música juntos. 

 
129 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 27 (Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História 15 (1997). 
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Eles põem o CD e cantam, num ato que também ficou marcado como uma prática de Coutinho. 

Todos os filmes analisados nesta tese apresentam entrevistados que cantam: Santa Marta, O Fio 

da Memória, Boca de Lixo e Babilônia. 

Antes das cenas finais, Dona Thereza aparece indo para o trabalho: 

 
Figura 100: Santo Forte. Dona Thereza, no caminho para o trabalho. 

 
Na montagem do filme, ela desce o morro sob o som da voz dela mesma cantando. Pega o ônibus 

e depois vemos ela chegando em frente ao portão de um casarão, a casa dos patrões onde ela 

trabalha. Na última sequência do filme, Dona Thereza conta do dia de trabalho na véspera de Natal: 

 
Figura 101: Santo Forte. Dona Thereza durante a noite de natal conta o que preparou para a ceia dos patrões. 

“Meu dia foi ótimo! Trabalhei. Cheguei no meu barraquinho. Os meus netos tão comemorando o 

natal, na medida do possível...” Diz que trabalhou das 8 horas da manhã até 18:30hs. Dona Thereza 

aparece na entrevista de noite falando sobre a ceia de Natal que preparou para a família da casa 

onde ela trabalha. Coutinho pergunta, “O que a senhora fez?” Ela vai descrevendo o farto banquete 

que preparou para os patrões: “fiz peru assado regado com champanhe, importado ainda! Fiz um 



 163 

presunto todo cravejado de cravo da índia.”  Detalha orgulhosa que passou melado, depois enfeitou 

com fios de ovos, pêssego e cereja. Coutinho pergunta se ela não quis participar da alegria da sua 

família. Mas ela diz que estava sozinha, sentada ali, pensando... Ela desconversa e pergunta: “quer 

ver meus bisnetinhos no meu quartinho?” Conta que a “velha dela” ganhou outro vinho: “não quer 

lá ver?” Fala que a Vovó Cambina agora só ganha moscatel, que é o que ela mais gosta: “agora ela 

tá muito chique! Eu deixei de botar o café.”  

 
Figura 102: Santo Forte. Bisnetos de Dona Thereza e o altar com Vovó Cambina. 

De dentro do quarto, a câmera faz um panning mostrando os dois bisnetinhos e se fixando no 

pequeno altar de Dona Thereza, num movimento de zoom. Vemos a muito citada Vovó Cambina 

com as suas oferendas e uma garrafa de moscatel ao fundo. O filme termina em silêncio junto 

com as entidades de Dona Thereza. 

 
Figura 103: Santo Forte. Zoom do altar. 
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Talvez Coutinho soubesse que nesta locação ele poderia estar mais em contato com a 

magia, dentro da cultura oral, algo que fascinava Coutinho. A cultura oral seria uma cultura 

aurática, onde ainda há espaço para o contato direto, para as experiências mágicas sem a 

intermediação das instituições ou da cultura letrada. No filme O Fim e o Princípio (2005), 

Coutinho busca justamente pessoas da cultura oral. Talvez estas sejam as pessoas capazes de estar 

também na terceira margem do rio e do Rio. Elas estão mais próximas do universo mágico e não 

têm o discurso pronto e escrito do padre ou do especialista. Mais interessante do que assistir pela 

televisão a missa do Papa no Brasil, é ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre as experiências 

diretas que elas tiveram com a religião em suas vidas. 

Mattos comenta, na entrevista com Coutinho, que em Santo Forte as personagens têm uma 

habilidade fantástica de criarem em nós [espectadores] “imagens mentais”, pois podemos 

praticamente ver o que elas estão contando e ver “o aporte da imaginação delas.” Coutinho 

responde que o termo “imagens mentais” é essencial: 

É um pouco como na literatura. Você conta um fato espantoso e não tem essa imagem... 
Assim como os espaços vazios são feitos para você se debruçar sobre aquilo e botar o que 
quiser. Esse cara imagina que isso aconteceu assim. Se ele receber um santo, tiver um 
transe durante a filmagem, será muito menos interessante do que o transe que ele conta.130  
 

Mattos comenta que “nós ficamos no meio, entre o que aconteceu e o que não aconteceu.” 

Coutinho responde: 

O que é um dilema insolúvel. O que aconteceu? É verdade ou mentira? Não interessa até 
que ponto é teatro. Você deixa de ter essa discussão, entende? Deixa de ser importante. A 
pessoa conta magistralmente o que viveu no transe, e aí tem aquele espaço. Aquele espaço 
é para você. É indizível, impenetrável, porque sagrado.131  

 
130 Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso Brasileiro de Santa 
Maria da Fe. P. 99. 
 
131 Idem. 
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Santo Forte é um dos primeiros filmes de Coutinho que explora de forma mais explícita a 

teatralidade e o questionamento sobre a “verdade” ou a “mentira” do que foi dito. Os filmes 

anteriores, O Fio da Memória e Boca de Lixo o faziam de forma tímida, ao costurar as histórias e 

as estórias de Gabriel Joaquim, ou durante a conversa com Jurema sobre o ato de comer do lixo. 

Em Santo Forte, o filme todo praticamente trabalha com o imaginário, com a inventividade, com 

a crença e é isso que vai se tornar algo muito caro a Coutinho e que se tornará também marca 

registrada: 

o documentário trabalha com o imaginário, com a subjetividade, e pode ser tão falso quanto 
a ficção e a ficção pode ser tão verdadeira quando o documentário. A diferença, entre 
outras, é que trabalhando num documentário você se expõe de início a uma limitação que 
não é só ética, é a limitação de que você trabalha, no caso do som direto, com pessoas e 
não pode mudar o que elas falam; você tem que respeitar certa estrutura de pensamento na 
comunidade e é obrigado a respeitar coisas que a ficção não precisa.132 
 
Apesar de ter algo do elemento tradicional do documentário de pessoas falando para a 

câmera, quase estilo “talking heads”, Santo Forte era ao mesmo tempo um filme novo.133 Era um 

filme de religião na qual não são os especialistas que explicam, nos seus escritórios cheios de livro, 

o que é religião. Coutinho escolheu pessoas comuns, em suas casas falando sobre suas experiências 

da vida cotidiana permeadas pela religião. Além disso, o enquadramento das cenas no filme, 

diferentemente do típico documentário “talking heads”, valorizava o corpo que fala, não se atendo 

apenas ao rosto. Por vezes o filme mostra também o entrevistador, o aparato fílmico, a equipe e 

inclusive as negociações e contrato para a filmagem. Nos filmes de Coutinho não interessa os 

depoimentos de autoridades. Os que têm uma história/estória intrigante para contar, conquistam o 

 
132 Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo 
Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 40 (Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de 
História 15 (1997). 
 
133 Cito The Fog of War, de Errol Morris, – filme muito famoso, vencedor do Oscar de melhor documentário longa-
metragem – para dar um exemplo clássico de um documentário que faz uso do estilo “talking head”.  
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espaço e o tempo da fala. O filme realmente tinha algo de novo, histórias orais que encantam e 

prendem a atenção do público.  

João Moreira Salles, documentarista, grande amigo, admirador e colaborador de Coutinho, 

comentou  numa  entrevista concedida para os fins desta tese, em março de 2018, que Santo Forte 

foi para ele o filme mais importante do seu mestre, pois foi um filme que lhe causou um grande 

impacto e o fez repensar sobre a forma de se fazer documentários: 

Eu vi o Santo Forte. Foi um filme que me deixou muito espantado, pela novidade do filme, 
por descobrir que aquilo também podia ser cinema, que pessoas falando com uma câmera 
parada, que havia uma espécie de raciocínio sobre o que é o cinema documental que eu 
nunca tinha parado para pensar. Entende? Não era um exercício que eu fazia. Eu achava 
até então que documentário era ter um tema. Você tem um tema e a forma está dada. O 
impacto que o Santo Forte teve em mim não é nem necessariamente o filme, mas é a fatura, 
a maneira como o filme é feito. O fato de alguém ter apostado que uma câmera parada com 
pessoas que simplesmente falam sobre experiências da própria vida podia ser cinema.134 

 
Assim como o comentário de Eduardo Escorel, citado no início deste capítulo, J. M. Salles 

também se impressionou com o documentário sem um “grande tema”, com pessoas falando para 

a câmera. Apesar da afirmação de João Salles, Santo Forte demonstra ter um grande tema, que é a 

religião no cotidiano das pessoas. A diferença é que Coutinho aborda o assunto ao rés do chão, na 

experiência das pessoas, dando nuance e beleza ao filme. 

Como foi discutido nos capítulos anteriores, alguns dos elementos que encontramos em 

Santo Forte também estão em Cabra Marcado para Morrer, Santa Marta, Fio da Memória e Boca 

de Lixo. No entanto, Santo Forte será um filme que incorporará o estilo “Coutiniano” dos moldes 

dos filmes que vem depois. Um outro ponto inovador de Santo Forte que difere dos filmes 

anteriores é a não incorporação de sons extra-diegéticos, não há música de fundo, a não ser quando 

 
134 João Moreira Salles. Entrevista concedida à Ana Paula Kojima Hirano. 12 de março de 2018. MVI_1610, min 7:01 
– 8:49. 
 



 167 

ela faz parte da cena filmada ou do filme. A aparente “simplicidade” do modo de fazer filmes de 

Coutinho, fez com que J. M. Salles passasse e refletir sobre a forma do documentário: 

 
Não tinha me dado conta que isso era possível e isso abriu uma perspectiva imensa e ao 
mesmo tempo uma porção de problemas que se impunham. Eu não tinha feito esse trabalho 
de pensar o quê o documentário deve ser, entende? Eu acho que a minha consciência da 
profissão começa ali. Não necessariamente que eu quisesse fazer um cinema parecido, eu 
nunca fiz um cinema parecido com o do Coutinho, mas a ideia de pensar sobre o quê você 
faz e sobre a forma do quê você faz que se tornou muito importante para mim com o tempo, 
eu acho que nasce com o Santo Forte. 135  
 

João comenta, na mesma entrevista, que só foi assistir Cabra muito depois, pois na época 

em que foi lançado ainda não nutria um interesse especial sobre o documentário brasileiro. O Fio 

da Memória tampouco era um filme que João tinha visto e Santa Marta e Boca de Lixo tinham 

tido pouca circulação no Brasil por terem sido lançados apenas em vídeo. João viu Santo Forte no 

festival de Gramado, no mesmo ano em que tinha lançado Notícias de uma Guerra Particular 

(1999) junto com Kátia Lund. Depois de Santo Forte todos os filmes seguintes de Coutinho seriam 

feitos em estreito diálogo com João Moreira Salles136. O próximo filme de Coutinho, Babilônia 

2000 seria produzido por João Moreira Salles.137 

Santo Forte não inclui cenas de transe como em Les Maîtres Fous (1956), de Jean Rouch 

ou Ôrí, (1989) de Raquel Gerber e Beatriz Nascimento. Ao pautar-se na fala e nos relatos dos 

 
135 Idem. 
 
136 Vale citar aqui a tese de Arbel Griner sobre a colaboração entre Eduardo Coutinho, Eduardo Escorel e João Moreira 
Salles. Relação de grande parceria entre os três. Escorel e Coutinho já se conheciam de longa data, desde antes de 
Cabra Marcado para Morrer. Já a ligacão entre João e Coutinho inicia-se a partir de Santo Forte e passa a ser uma 
parceria a partir de Babilônia. 
 
137 Em entrevista para Mattos, Coutinho conta que quando pensou em fazer Babilônia 2000, mesmo depois do grande 
sucesso de Santo Forte, que tinha sido “uma injeção extraordinária,” ele não conseguiu captar recursos através dos 
concursos para poder rodar o filme. Ele explica que o roteiro tinha apenas três linhas: “um dia, um morro, etc. E mais 
três laudas dizendo por que é impossível fazer um roteiro dos filmes que eu faço. Eu não sei o que vai acontecer!” E 
revela para Mattos que o que o salvou foi o encontro com o João Moreira Salles, através da intermediação do produtor 
Donald Ranvaud.  
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sujeitos entrevistados, Coutinho deixa margem para que o público possa criar as suas próprias 

imagens na terceira margem do filme. Ao invés de vermos corpos em transe, vemos corpos que 

relatam uma experiência vivida. Em Santo Forte aparecem, por vezes, as identidades cindidas das 

personagens e a dupla consciência, que são percebidas através das conversas e do encontro entre 

estas personagens e o Outro, Coutinho.  
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CAPÍTULO 4 

A Terceira Margem da Cidade: Santa Marta - Duas Semanas no Morro e Babilônia 

 
 Mas, então, ao menos, que, no artigo da 
morte, peguem em mim, e me depositem 

também numa canoinha de nada, nessa água 
que não pára, de longas beiras: e, eu, rio 
abaixo, rio a fora, rio a dentro – o rio. 

– Guimarães Rosa 
 

Santa Marta e Babilônia propõe ao espectador embarcar numa viagem às margens da 

sociedade. Ambos os filmes partem de um espaço geográfico urbano contemporâneo onde as 

pessoas que lá vivem são convidadas a contar suas estórias e narrativas, sonhos e aspirações de 

uma realidade excludente. Coutinho age como um coletor de histórias e estórias e oferece a 

possibilidade de transportar a audiência para tempos e espaços diferentes. Através dos relatos 

compartilhados pelas pessoas envolvidas no filme, constituem-se “sintaxes espaciais” trazendo a 

possibilidade de novas conexões e re-significando um lugar histórico ou “estórico” para seus atores 

e suas histórias. Assim como afirma Michel de Certeau, toda história é uma história de viagem, ou 

seja, uma prática espacial, e ela pode assumir diferentes formas. Descobrimos, através de Santa 

Marta e Babilônia, mais personagens que poderiam fazer parte da “terceira margem do Rio”, que 

não estão nem plenamente inseridas no centro urbano “desenvolvido” e nem fora deste espaço. 

São personagens que estão cidade abaixo, cidade a fora, cidade a dentro – na cidade. 

 

4.1 Na terceira margem: para além da favela, os seus moradores 
 

Nestes dois filmes, os morros agem também como personagens e “margens” de uma cidade 

que não planejou onde morariam aqueles que migraram, construíram e constituíram a cidade do 
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Rio de Janeiro.138 Exploramos a prática da vida cotidiana dos seus habitantes e ao mesmo tempo 

descobrimos preciosidades e curiosidades que beiram do ordinário ao extraordinário. Escutamos e 

vislumbramos pessoas que estão morro acima, morro a fora, morro a dentro – no morro. 

Filmado em 1987, Santa Marta – Duas Semanas no Morro foi o primeiro filme de 

Coutinho rodado na favela. Antes deste média-metragem, o documentarista tinha concluído Cabra 

Marcado para Morrer (1984) e algumas reportagens para o Globo Repórter, como Seis Dias em 

Ouricuri (1976) e Teodorico: Rei do Sertão (1978). Na ocasião, Coutinho trabalhava com o ISER 

(Instituto de Estudos da Religião), que havia apresentado um projeto para um concurso do 

Ministério da Cultura para um filme sobre o tema da violência. Numa entrevista para Carlos 

Alberto Mattos, Coutinho comenta que existia a ideia de tirar o estigma das pessoas que moravam 

nos morros, mas não através de um discurso pronto: “o que eu queria era fazer um filme sobre o 

cotidiano. Violência tem em todo lugar. A curiosidade era sobre como eles viviam, as razões deles 

(…) o essencial era mostrar que a favela é uma sociedade (…) em todo lugar a sociedade humana 

se forma.” Santa Marta obteve grande sucesso e foi um dos primeiros filmes produzido pelo ISER. 

Este foi um dos filmes mais vistos de Coutinho, debatido dentro e fora da favela, bem como 

assistido internacionalmente, em festivais mundo afora.139 

 
138 As origens das chamadas “favelas” remontam do fim do século XIX, como relata Sidney Chalhoub em Cidade 
Febril: “De posse do material para erguer pelo menos casinhas precárias, alguns moradores devem ter subido o morro 
que existia lá mesmo por detrás da estalagem. Um trecho do dito morro já parecia até ocupado por casebres, e pelo 
menos uma das proprietárias do Cabeça de Porco possuía lotes naquelas encostas, podendo assim até manter alguns 
de seus inquilinos. Poucos anos mais tarde, em 1897, foi justamente nesse local que se foram estabelecer, com a devida 
autorização dos chefes militares, os soldados egressos da campanha de Canudos. O lugar passou a ser chamado de 
‘morro da Favela’ A destruição do Cabeça de Porco marcou o início do fim de uma era, pois dramatizou, como nenhum 
outro evento, o processo em andamento da erradicação dos cortiços cariocas. Nos dias que se seguiram, o prefeito da 
Capital Federal foi calorosamente aclamado pela imprensa – ao varrer do mapa aquela ‘sujeira’, ele havia prestado à 
cidade ‘serviços inolvidáveis’. Com efeito, tratava-se de algo inesquecível: nem bem se anunciava o fim da era dos 
cortiços, e a cidade do Rio já entrava no século das favelas”. (2017, P. 20) Desde então, o número de moradores 
cresceu. Muitos dos migrantes vêm do Nordeste, como aparece no documentário Santa Marta. 
 
139 Santa Marta foi mostrado para os moradores de Santa Marta, assim como em alguns dos festivais e canais onde o 
filme foi distribuído e exibido: Festival de Cinema de Cuba, Festival de Roterdã, no FestRio, no Channel Four 
(Inglaterra) e na TV Espanhola. Coutinho comenta no mesmo capítulo que teve dificuldades de distribuir o filme nos 
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Babilônia 2000 seria o último documentário de Coutinho filmado inteiramente no morro.140 

Segundo o diretor o filme não ganhou nenhum concurso para financiamento: “o roteiro tinha 

apenas três linhas: um dia, um morro etc. E mais três laudas dizendo por que é impossível fazer 

um roteiro dos filmes que eu faço. Eu não sei o que vai acontecer!” 141 Não fosse o financiamento 

de João Moreira Salles, promovido pelo produtor Donald Ranvaud, o projeto não teria saído do 

papel. O recorte de tempo foi um dia na virada do ano de 1999 para o ano 2000. O espaço 

delimitado foram os Morros Chapéu Mangueira e Babilônia. Apesar de sua fórmula aparentemente 

simples, o filme envolveu cinco equipes de filmagem.142 

Os dois filmes analisados neste capítulo buscam mostrar que pessoas que vivem num 

mesmo espaço geográfico não são uma massa homogênea. Coutinho explora o microcosmo da 

vida dos entrevistados, mas sem reduzi-los ou aprisioná-los a uma única “imagem” – isto é, tanto 

essência quanto aparência – e interpretação. Apesar de apresentarem algumas características em 

comum – como viver no morro e serem de uma comunidade carente – cada qual demonstra ter a 

sua própria opinião e compreensão da vida e do cotidiano. Santa Marta e Babilônia demostram 

que até uma mesma pessoa, num espaço delimitado de um filme, pode ter diversos ângulos e 

facetas: ela trabalha, descansa, come, brinca, chora, sonha e, por vezes, até canta. O tema e o 

espaço são específicos, mas a relação estabelecida entre entrevistador-entrevistado, sujeito-objeto 

 
canais de televisão brasileiros. Disse que a TV Globo, acostumada com documentários mais “jornalísticos”, 
considerou o seu filme muito “antropológico”; e a TV Bandeirantes disse que só poderia passar o filme se tivesse 
patrocínio; Coutinho reclamou da “invisibilidade econômica dos documentários” no Brasil. LINS, Consuelo. O 
documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Zahar, 2004. P. 73. 
 
140 Depois de Babilônia, Coutinho filmará Peões, Edifício Master, O fim do Princípio, Jogo de Cena, Moscou, As 
canções, entre outros, mas nenhum filmado no espaço da favela. 
 
141 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. P. 92.  
 
142 Participou também da produção deste filme, Consuelo Lins, autora do livro referencial sobre os documentários de 
Coutinho. Ela havia produzido anteriormente o média-metragem Chapéu Mangueira e Babilônia: Histórias do Morro 
(1999) e conhecia bem a comunidade.  
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se transforma no decorrer dos filmes. Os moradores do morro, no espaço micro da entrevista, 

passam a constituir um nexo sujeito-sujeito com o entrevistador, permitindo que se veja a 

diversidade e a diferença de opiniões. Eles não são uma “massa acrítica”, como por vezes 

representados em reportagens de televisão ou novelas. São sujeitos e formam uma comunidade 

que é estruturada e ao mesmo tempo heterogênea.  

Coutinho filma o “outro social” buscando ouvir surpresas e histórias que talvez um 

documentarista interessado em mostrar a violência e a pobreza na favela desconsideraria ou não 

ouviria. Da perspectiva dos moradores de Santa Marta e Babilônia, Coutinho e a sua equipe é que 

são os outros. Este embate e encontro podem ser percebidos nos filmes analisados e enriquecem 

ainda mais este encontro entre as diferentes margens. Numa carta-depoimento para o crítico de 

cinema Paulo Paranaguá, O olhar no documentário, Coutinho comenta: “as desilusões políticas e 

pessoais, entre outros fatores, ajudaram a detonar uma paixão imediata por uma coisa simples - 

olhar e escutar pessoas, em geral pobres, do campo e da cidade - o Outro social e cultural”. 

Coutinho insiste, no entanto, que é importante: “tentar entender o país, o povo, a história, a vida e 

a mim mesmo, mas sempre fixado no concreto, no microcosmo.” Coutinho critica os 

documentaristas que se dizem “interessados no social” ou “ditos progressistas, de esquerda” que 

acabam filmando para confirmar suas ideias ao invés de realmente ouvir o que o outro tem para 

falar: “nos anos 1960, os cineastas progressistas, já na filmagem, censuravam aquilo que não estava 

no preestabelecido. Tinha um ponto de partida e quando o cara quebrava a expectativa não entrava. 

O que me interessa é o ambíguo.”143 Este não lugar, ou espaço que chamo de entre as margens, é 

 
143 Eduardo Coutinho em: FROCHTENGARTEN, Fernando. A entrevista como método: uma conversa com 
Eduardo Coutinho. Psicol. USP, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 125-138, Mar. 2009. Available from 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642009000100008&lng=en&nrm=iso. access 
on 19 July 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642009000100008. 
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o que permite a ambiguidade das personagens nos documentários de Coutinho. Dentre os limites 

geográficos e recortes temporários impostos pelo diretor na maioria de seus filmes, existe 

interiormente uma história/estória que é fluida, que corre e se movimenta através das falas dos 

entrevistados. Eles também dão rumo à terceira margem do filme. Coutinho foi um dos primeiros 

a fazer filmes em que este “outro social” também conduz e participa ativamente da conversa junto 

com o diretor. Coutinho acredita que a principal virtude do documentarista é: “estar aberto ao 

outro, a ponto de passar a impressão, aliás verdadeira, de que o interlocutor, em última análise, 

sempre tem razão. Ou suas razões. Esta é uma regra de suprema humildade, que deve ser exercida 

com muito rigor e da qual se pode tirar um imenso orgulho.” 144 Desde Cabra Marcado para 

Morrer (1984), se tornou fundamental para Coutinho discutir a questão de como se constrói o 

documentário. O documentarista mostra o processo de conquista e de aproximação de ambas as 

partes com o seu respectivo “outro” e deixa transparecer nos seus filmes os desafios encontrados 

no transcurso da filmagem. Santa Marta e Babilônia não seriam um caso a parte. Coutinho aparece 

nas filmagens, ora caminhando com a sua equipe pelo morro, ora nas entrevistas com a presença 

da sua voz ou imagem. Isto vai se transformando e se aperfeiçoando a cada filme, como vimos nas 

análises desta tese com os filmes O Fio da Memória (1991), Boca de Lixo (1992) e Santo Forte 

(1999). Babilônia, último filme do diretor feito no espaço geográfico da favela, incorpora as lições 

aprendidas.  

Este capítulo identifica Santa Marta e Babilônia como parte de uma série de filmes que 

tem uma preocupação em ouvir este “outro social” – que é também um “outro racial”. E este 

“outro” mora: nas favelas, como em Santo Forte, Santa Marta e Babilônia, ou às margens da 

 
144 Coutinho, Eduardo. O olhar no documentário-Carta depoimento para Paulo Paranaguá. In: Ohata, Milton, 
ed. Eduardo Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 17-20. 
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cidade, como em Boca de Lixo, ou fora da cidade, como Gabriel Joaquim em O Fio da Memória.  

Destes encontros com o “outro”, Coutinho presenteia a sua audiência com histórias ricas e, por 

vezes, surpreendentes. Nas palavras de Coutinho não fica excluído em seus filmes, “o acaso, flor 

da realidade.”145 Os entrevistados são também sujeitos de suas próprias falas e contribuem com 

novas estórias.  

Nas décadas de 1950 e 1960 já havia filmes que representavam as ditas “camadas mais 

baixas da população”. Alguns exemplos de filmes de ficção sobre o morro, como Rio 40 Graus 

(1955) e Rio Zona Norte (1957) de Nelson Pereira dos Santos, ou Orfeu Negro (1959) , de Marcel 

Camus, ou Assalto ao trem pagador (1962) de Roberto Farias, ou mesmo Cinco Vezes Favela 

(1962), feito por Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon 

Hirszman, representavam a vida nas favelas.146 Dentre os documentários rodados na favela, 

podemos destacar Nossa Escola de Samba (1965) de Manuel Horácio Gimenez, filme produzido 

e fotografado por Thomaz Farkas. Este filme fazia parte do que veio a ser chamado de “Caravana 

Farkas”, que incluía diretores como Eduardo Escorel, Lauro Escorel, Sérgio Muniz, Geraldo 

Sarno, Affonso Beato, Maurice Capovilla, entre outros. Foram produzidos por Farkas importantes 

documentários como: Viramundo (1965), Subterrâneos do futebol (1965) e Memórias do Cangaço 

(1965), que depois vieram a ser classificados por Jean-Claude Bernardet, como filmes que seguem 

o “modelo sociológico”. Coutinho não foi o primeiro a representar o “outro” no cinema, mas será 

 
145 Coutinho, Eduardo. O olhar no documentário-Carta depoimento para Paulo Paranaguá. In: Ohata, Milton, 
ed. Eduardo Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 17-20. 
 
146 Inclusive, Coutinho participou inicialmente da produção de Cinco Vezes Favela, chegando a frequentar o morro 
do Borel, Cabuçu e Morro da Providência. Depois disso, ele vai em caravana pelo Brasil com a UNE Volante, que foi 
quando ele se inteirou da história de João Pedro Teixeira e entrou em contato com Elizabeth Teixeira, embrião de 
Cabra Marcado para Morrer. 
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um dos pioneiros a falar deste encontro, a refletir sobre este olhar para o outro, considerando o seu 

interlocutor também como sujeito e agente do que é apresentado na tela.147  

Coutinho diz que há uma tendência elitista de achar que “as chamadas classes excluídas” 

são formadas por pessoas desarmadas, sem nenhuma noção das coisas e que não sabem de nada. 

No entanto, os seus filmes mostram que elas têm clareza sobre o que o documentarista ou o 

jornalista quer delas. Embora as imagens mediadas pela televisão, jornais e telejornais tendam a 

ilustrar os moradores do morro de um modo estereotipado, elas também têm agência para escolher 

o que querem mostrar, não são facilmente manipuláveis. Isso pode ser observado na fala de 

algumas das personagens entrevistadas. Em Babilônia, Roseli fala de modo jocoso: “você quer 

filmar a pobreza mesmo?” Em Santa Marta, na reunião dos moradores da comunidade, algumas 

pessoas reclamam da abordagem dos policiais. Um deles mostra um recorte de jornal em que ele 

aparece sendo descrito como um bandido. O ato de desconfiar da intenção de quem está filmando 

era mais evidente em Boca de Lixo e em alguns momentos em O Fio da Memória. Em Santa 

Marta, Santo Forte e Babilônia, os entrevistados parecem estar muito mais à vontade. Isso se 

explica pelo método aplicado por Coutinho, que passou a incluir pessoas da comunidade na equipe, 

o que ajudou a passar uma certa confiança para os possíveis participantes do filme.148 

 
147 Um dos exemplos analisados no livro de Jean-Claude Bernardet, Cineastas e Imagens do Povo, é o documentário 
Viramundo. Um exemplo clássico de um filme que se encaixa no que o crítico chamou de “modelo sociológico”. O 
documentário fala sobre a imigração de pessoas do Nordeste para São Paulo, onde a voz desse narrador, em voice 
over, descreve e generaliza a saga dos imigrantes, encaixando as falas e entrevistas das personagens de acordo com o 
argumento defendido pelo diretor Geraldo Sarno. A voz dos entrevistados serve apenas para corroborar e ilustrar as 
ideias preconcebidas do diretor. Neste filme, a religião aparece como o ópio do povo, um refúgio para apaziguar o 
sofrimento enfrentado pelos retirantes. E, mesmo no filme Nossa Escola de Samba, em que a narração é feita por uma 
voz off, como se fosse a voz de um dos moradores do morro, ainda assim, nos créditos do filme, vemos esta narração 
é uma adaptação, baseada nas falas, da personagem “China.” Apesar de ser um filme diferente de Viramundo, em 
Nossa Escola de Samba, não ouvimos a multiplicidade de vozes mostrada diretamente pelas pessoas entrevistadas. 
Não nos deparamos com o “acaso, flor da realidade.” 
 
148 Além disso, nos dois filmes em questão, foi implementada uma pesquisa prévia para a escolha de personagens.  
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Ao observar as imagens e as falas das personagens nos filmes que analiso neste capítulo, 

assim como, nas falas dos sujeitos entrevistados nos outros filmes de Coutinho analisados na minha 

tese, identifico que este “outro” é também racial. Com exceção de O Fio da Memória, o tema do 

preconceito e relações raciais não são temas centrais dos filmes de Coutinho. Apesar disso, nos 

deparamos nos demais filmes com narrações de situações que explicitam a discriminação contra 

os afrodescendentes no Brasil, por vezes de forma mais direta e em outros momentos de modo 

implícito ou ambíguo.  

Os trabalhos sobre Coutinho em geral não mencionam a questão da relação racial como 

argumento central de suas teses. A questão racial aparece em curtos comentários ou perguntas de 

entrevista, nos textos de Mattos, Lins, Bernardet e Xavier, mas em modos gerais, estes autores 

focam mais na forma e no método dos filmes de Coutinho.149 Considero que ao optar pelo critério 

da “alteridade” na escolha dos seus entrevistados, os documentários de Coutinho acabam 

revelando também as tensão sociais e raciais no Brasil através das falas e narrativas dos que estão 

dentro das margens do filme. Em entrevista, Coutinho confirma que de certa forma alguns dos seus 

filmes tinham a intenção de tocar no tema do racismo, porém, sem a ilusão de que os seus filmes 

pudessem necessariamente transformar a audiência:  

E tem uma terceira etapa, quando o público vê o filme. E existem surpresas que 
você não pode impedir e que não fui eu quem propiciei. Tinha gente que ia ver 
o Babilônia [2000] e se espantava como o povo era criativo. Você faz um filme 

 
149 Por exemplo, Mattos pergunta ao entrevistar Coutinho, se o fato de ele ser branco interferiu nas filmagens de O 
Fio da Memória. Porém, apesar de colocar questões importantes sobre o tema das relações raciais, ele não o aprofunda 
como parte de sua análise. Em outro exemplo, Consuelo Lins menciona na sua análise sobre Santa Marta, como a 
justaposição da geografia e da história mostra a violenta opressão sobretudo “contra os pobres – a maioria negra”:  “A 
história e a memória ganham uma outra substância quando se parte de uma geografia específica; irrompem ligadas à 
terra, às pessoas, a suas falas, aos encontros, misturadas ao cotidiano. Há uma superposição não cronológica das 
histórias, um cruzamento das violências cometidas contra os pobres – a maioria negra – no passado e nos dias atuais. 
A imensa, desmensurada e injusta violência da polícia contra os moradores, que atravessam quase todos os 
depoimentos, nos faz ter certeza de que ‘todo o camburão tem um pouco de navio negreiro’, e que assistimos à 
cristalização de um conflito de pobres matando-se entre si. O trabalho mal pago, as atividades mais duras, o 
desemprego, o desprezo e o preconceito de hoje convivem com marcas da escravidão, miséria e humilhação passadas.” 
(LINS, 2004, P. 67). Esta faz uma relação direta com o tema das relações raciais, no entanto, no decorrer do seu livro, 
a autora vai se ater em outras questões sobre a obra de Coutinho. 
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extraordinário contra o racismo e o racista não vai ser mudado por este filme. Ele 
pode ser mudado por um conjunto de experiências que podem vir do filme muito 
imediatamente. Um racista convencido por um filme não existe. É o caso dos risos. 
Como o Brasil tem uma divisão social e quem vai ao cinema é a classe média, 
podem acontecer risos condescendentes e outros não. Então existe sempre um risco 
de estar na corda bamba.150  

 
Os filmes de Coutinho talvez não mudem a convicção de “um racista convencido”, mas eles podem 

mostrar algo que nem sempre pode ser entendido apenas por pesquisas e questionários escritos. O 

filme através da imagem e do som, permite que a audiência veja para além das entrelinhas. 

Podemos ver o movimento do corpo, as expressões faciais, o modo de falar e o tom da fala.  

Nas próximas sessões deste capítulo analisarei em maior detalhe as imagens e as 

manifestações orais em Santa Marta e Babilônia. Encontraremos mais personagens que estão na 

terceira margem do filme e que estão neste espaço ambíguo da “dupla consciência”, conceito de 

Du Bois, double consciousness, discutido no capítulo anterior. A identidade dividida observada 

muitas vezes nas falas sobre religião, aparecem também na música e em outras cenas dos filmes.  

Em algumas das entrevistas das personagens de Santa Marta e Babilônia se pode ver também 

como o “outro” (branco) percebe e vê o negro e favelado.   

 

4.2 Santa Marta – Duas Semanas no Morro (1987) 
 

Santa Marta - Duas Semanas no Morro antecede O Fio da Memória, Boca de Lixo, Santo 

Forte e Babilônia. É um filme mais entrecortado, separado por blocos temáticos tanto imagéticos 

quanto de assuntos tratados. Assistimos cenas sobre a favela; depoimentos sobre o trabalho, a 

violência e a discriminação; sobre a música, arte, festas, lazer e religião; sobre o malandro e a 

 

150 Frochtengarten, Fernando. A entrevista como método: uma conversa com Eduardo Coutinho. Psicol. USP, São 
Paulo, v. 20, n. 1, p. 125-138, Mar. 2009.   
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condição da mulher; imagens das crianças brincando, e entrevistas com adolescentes que falam 

das suas perspectivas e sonhos futuros. Em Santa Marta, mesmo entre os entrevistados que 

aparecem mais vezes e têm mais falas, não ficamos sabendo os seus nomes, salvo raras exceções. 

Os reconhecemos ao longo do filme que são identificados apenas pela aparência, mas não 

adentramos tanto nas personagens principais como nos filmes Boca de Lixo e Santo Forte. Apesar 

disso, é possível entrar um pouquinho no universo revelado nas falas, ainda que mais curtas e 

divididas. As imagens a seguir estão em sua maioria na ordem de aparição no filme.   

A primeira cena de Santa Marta é de fora para dentro. A câmera mostra os barracos e 

casinhas morro acima e depois, subindo a ladeira de entrada, vemos algumas pessoas caminhando. 

A música extra-diegética, forte na percussão e com o som da sanfona, acompanha a incursão. Mais 

adiante no filme é possível perceber, para um ouvido mais atento, que esta música foi extraída do 

trecho da filmagem dedicado ao grupo Folia de Reis Penitentes do Morro Santa Marta.151   

 
Figura 104: Santa Marta, cena de abertura 

A câmera caminha em direção ao morro, ainda na parte baixa. Na cena seguinte, Coutinho tenta 

puxar conversa com pessoas que estão descendo as escadarias do morro. Não se sabe exatamente 

 
151 “A Folia de Reis, herança da colonização portuguesa, vem sendo representada por várias gerações. Tradição que 
passa de pai para filho, a deste grupo específico tem origem na década de 1950, no bairro da Ilha do Governador. Na 
época, ele era conhecido como Folia do Mestre Zé Cândido. Trazida para o Morro Santa Marta pelos mestres Diniz, 
Luiz e Dodô, a Folia passou a se chamar Penitentes do Santa Marta. Luiz - o mais experiente - assumiu a Folia e a 
conduziu muito bem até a sua morte, ocasião em que passou a ser tocada pelo Mestre Dodô, que levou a Folia até a 
década de 80. Seu sucessor foi o Mestre Zé Diniz, que assumiu o posto com maestria e dedicação.” 
https://www.vice.com/pt_br/article/wney3y/a-folia-de-reis-no-morro-santa-marta-no-rio-de-janeiro 
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o horário, mas a falta de luminosidade demonstra que é de manhã cedinho, antes de o sol nascer. 

Coutinho vai perguntado para aqueles que passam: “Por favor, o senhor tá indo pra onde?” A 

resposta: “trabalho”. Estão todos madrugando e descendo para o trabalho. Um deles responde que 

trabalha como carpinteiro no Leblon (bairro nobre do Rio). Dentre as demais respostas 

encontramos: porteiro, faxineiro, doméstica, obreiro, biscateiro (vendedor ambulante), pedreiro, 

eletricista, arrumador, vendedor de suco e cozinheiro em hotel:  

 
Figura 105: Santa Marta, trabalhadores descendo o morro indo ao trabalho. 

O senhor na última foto no canto direito sobe as escadarias ao invés de descer. Ele carrega uma 

sacola sobre a cabeça cheia de pães. Diz que trabalha no departamento de pessoal na secretaria da 

fazenda, mas tinha ido buscar pão para a família e também para fazer um dinheirinho extra. A 

grande maioria dos respondentes exerciam trabalhos manuais no setor serviços.152 Abdias do 

 
152 Trabalhos que são definidos pelos economistas como pertencentes ao setor informal. A maioria destes trabalhadores 
não possuíam uma contratação regulamentada dentro das leis trabalhistas. Isso se alterou a partir de 2013, nos casos 
de serviços domésticos a partir de introduções de novas leis ao trabalho doméstico, como citado no Capítulo 1 da tese. 
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Nascimento comenta em O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado 

como a precariedade das condições de trabalho da população negra no Brasil está relacionada à 

prevalência da população negra nas favelas: 

Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou comprar 
residência nas áreas habitáveis, por sua vez a falta de dinheiro resulta da discriminação no 
emprego. Se a falta de emprego é por causa de carência de preparo técnico e de instrução 
adequada, a falta desta aptidão se deve à ausência de recurso financeiro. Nesta teia o afro-
brasileiro se vê tolhido de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso de 
discriminação - no emprego, na escola - e trancadas as oportunidades que lhe permitiriam 
melhorar suas condições de vida, sua moradia, inclusive. 153  
 
O afro-brasileiro se viu constrito num mecanismo que restringe o acesso a boas vagas de 

emprego e possibilidades de ascensão social e econômica. Conseguir superar a condição de vida 

precária – que envolvem desde moradia em áreas pobres, falta de acesso à educação de qualidade 

e treinamento – somada à discriminação racial, se torna uma tarefa extremamente difícil.  Abdias 

do Nascimento fala sobre como a discriminação racial funciona de forma perversa e que além disso 

é fator determinante em relação à distribuição econômica e social na sociedade: “alegações de que 

esta estratificação é ‘não racial’ ou ‘puramente social e econômica’ são chavões que se repetem e 

racionalizações basicamente racistas: pois o fator racial determina a posição social e econômica 

na sociedade brasileira.” Se a afirmação de Nascimento foi baseada em pesquisas das décadas de 

1960 e 1970, as décadas seguintes, mostram que não ocorreu uma mudança significativa. A 

socióloga Márcia Lima, em um estudo comparando dados de 1988 e 1996 do PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) confirma também que “as representações das 

desigualdades raciais têm profundas raízes na experiência dos indivíduos no mundo do trabalho”. 

 
153 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Paz e Terra, 
1978. P. 84-85. 
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A especialista observa a relação entre a filiação racial do trabalhador e os diferentes tipos de 

ocupação exercidos: 

Há atividades típicas de negros, enquanto outras são redutos de brancos. Concentrados em 
ocupações menos qualificadas do estrato manual, como prestação de serviços 
(principalmente o trabalho doméstico) e indústrias tradicionais e construção civil, os negros 
vivenciam no mercado de trabalho uma situação bastante desigual. O maior acesso da 
população branca aos empregos mais qualificados reflete diretamente em seu poder 
aquisitivo.154 
 
Este estudo mostra como é difícil conseguir sair do ciclo vicioso. Os negros se concentram 

em trabalhos menos qualificados e que pagam menos, levando-os a ter um poder aquisitivo mais 

baixo.  Consequentemente, eles acabam vivendo em bairros mais pobres e violentos onde o acesso 

a infraestrutura e educação de qualidade é precário. Apesar de existirem os mitos de que quem 

trabalha duro vence na vida (também economicamente) e de que quem mora na favela é 

“vagabundo”, Santa Marta mostra como estes mitos podem ser contraditórios.155 O morro é 

constituído também por pessoas muito trabalhadoras, que madrugam e que fazem mutirão nos dias 

de folga, mas ainda assim, continuam pobres. Uma das entrevistadas, ao falar sobre a forma como 

 
154 Lima, Márcia. "O quadro atual das desigualdades." Cor e estratificação social (1999): 231-240. 
 
155 A palavra vagabundo hoje em dia é comumente associada a pessoas que não trabalham. No entanto, 
etimologicamente, vagabundo seria aquele “que vagueia, que anda sem destino; nômade; vagamundo; andarilho.” in 
Caldas Aulete.  
A aproximação das palavras “vagabundo”, “vadios” e “vadiagem”, com os termos “ociosidade,” “desajustado,” 
“desclassificados sociais,” “classes perigosas” e “classes pobres” são discutidos em importantes obras que estudam a 
Abolição e os negros no Brasil de uma perspectiva histórica, sociológica ou antropológica. Os termos “vadios”, 
“vadiagem” e “vagabundo” passaram a assumir outras conotações na passagem do modelo escravocrata para o modelo 
baseado no trabalho assalariado. Célia Azevedo explica em sua tese, como políticos e intelectuais do século XIX, 
imputavam e relacionavam a vadiagem ao negro. Existe uma vasta biografia de diferentes escolas de pensamento que 
tratam ou mencionam os usos dos termos “vadios”, “vadiagem” e/ou “vagabundos” por legisladores, políticos e 
intelectuais, na formação do Brasil pós-Abolição, entre eles cito: Maria Sylvia de Carvalho Franco, Lúcio Kowarick, 
Sidney Chalhoub, Lilia Schwarcz, Laura de Mello e Souza, Robert Slenes, Boris Fausto, José Murilo de Carvalho. 
Importantes economistas como Celso Furtado e Caio Prado Jr., e também sociólogos como Florestan Fernandes, 
Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, vão atribuir ao negro uma certa inaptidão ao trabalho livre e assalariado 
dentro do sistema capitalista. Segundo os autores, a não adaptabilidade resultaria a uma propensão ao ócio, ao 
desemprego e ao desvio de condutas, a escravidão e a forma como ocorreu a transição do modelo de produção formou 
seres “desajustados” e “desclassificados.” Esta pressuposição vai ser rebatida pela nova historiografia. Coutinho 
parece também, através das imagens de seus filmes e das falas das personagens, refutar a associação esteriotipada 
entre raça, pobreza e “vadiagem”.  
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os moradores são abordados pelos policiais, reclama que quando fazem a blitz,  

“não querem saber quem é trabalhador e quem não é,” acabam tratando todos com violência. De 

qualquer modo, não se justifica a truculência independentemente de a pessoa ser ou não 

trabalhadora, mas é assim que os moradores relatam ser sempre tratados. 

 

 
Figura 106: Santa Marta, cenas do mutirão de domingo. 

Em Santa Marta, as cenas acima servem de ilustração (imagens de cobertura) para a fala dos 

personagens que discutem na associação dos moradores sobre o mutirão. Um deles reclama que o 

pessoal que participa desta empreitada já trabalha de segunda a sábado e ainda fazem mutirão de 

domingo, não sobrando tempo para descansar e se descontrair. Muitos trabalham demais: morro 

abaixo, descendo para o “centro” para trabalhar e morro acima, para a comunidade. Estão sempre 

nesta travessia. Como Sísifo, estes trabalhadores sobem e descem diariamente a “montanha”.156 

Apesar de não ser o cerne principal do filme o absurdo da vida condenada ao trabalho diário sem 

sentido, Santa Marta mostra a jornada cíclica vivida por alguns de seus personagens e de como é 

difícil vislumbrar uma saída ou a possibilidade de ascensão social para a maioria dos moradores. 

 
156 Albert Camus em seu livro “O mito de Sísifo” relata o absurdo da vida humana, na qual o homem estava condenado 
ao trabalho: “os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, 
de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas razões, que não existe punição 
mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança”. Camus também comenta: “se esse mito é trágico, é que seu 
herói é consciente. (...) O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é 
menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, 
impotente e revoltado conhece toda a extensão de sua condição miserável: é nela que ele pensa quando desce”. No 
entanto, Sísifo, não desiste, e continua pagando a sua penitência diária.  
 - Camus, Albert – O Mito de Sísifo. Editora Guanabara. (2ª edição – 1989). P. 141-143. 
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Um exemplo da falta de perspectiva enfrentada pelos moradores de Santa Marta pode ser 

observado na fala de Marcinho VP, quando o entrevistado reclama que se espera de pessoas como 

ele, a ocupação de gari. No entanto, ele diz sonhar mais alto. Aprofundarei a análise desta cena 

mais adiante no capítulo.   

Já em 1987, Coutinho se mostrava preocupado em não tentar definir ou fixar uma imagem 

ou interpretação. Como contraponto às imagens de trabalho e do mutirão de domingo, o diretor 

também acrescentou cenas no filme com danças, música e festas. Existe o espaço para o trabalho, 

mas também faz parte da vida desfrutar de tempos de lazer e descontração. Talvez caiba ao público 

tirar as suas conclusões, se é que exista uma: 

 
Figura 107: Santa Marta, imagens de festas, danças e música. 
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Cito mais uma vez a frase de Coutinho: “mas o essencial era mostrar que a favela é uma 

sociedade, assim como o depósito de lixo (...). Em todo lugar a sociedade humana se forma.”157 O 

filme mostra a ambiguidade da coexistência da desordem e precariedade da favela como espaço 

geográfico e a sua organização interna como comunidade. Se ao olharmos de um modo macro 

vemos o morro e a desordem, por dentro, no micro, apesar das suas limitações em termos de 

infraestrutura, se pode ver o trabalho de formiguinha, que esbanja organização e criatividade 

artística e arquitetônica.158 Semelhante movimento entre o enquadramento e ângulos macro e 

micro foram mostrados em Boca de Lixo. 

 
Figura 108: Santa Marta, cenas do morro Santa Marta. 

 
157 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema Luso 
Brasileiro de Santa Maria da Feira. P. 92. 
 
158 Hélio Oiticica, depois de frequentar e se inspirar nas favelas, levou para o espaço do museu a criatividade e 
arquitetura dos morros. Algumas de suas obras que ficaram mundialmente conhecidas, que incluem labirinto 
tropicália, Barracão 1 e os parangolés são diretamente influenciadas pelo espaço, linguajar e organização das favelas. 
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Coutinho inclui imagens ilustrativas da favela: longas escadarias, vielas estreitas, roupas 

estendidas nos varais, casinhas geminadas e barracos. Do alto de Santa Marta, se pode ver o mar, 

o Corcovado e o Cristo Redentor. A música de fundo das imagens acima é cantada por um dos 

moradores:  

Morar no morro pra mim é felicidade. Eu levo a vida na maior tranquilidade.  No meu 
barraco a tristeza não mora, porque lá em cima alegria é toda hora. Tudo é beleza! Oh! 
Quanto esplendor! O morro tem um panorama inspirador. Se não acredita, quer ver de perto 
suba lá, o morro é um verdadeiro paraíso aberto. 

 

Apesar de expressar no seu samba a felicidade, alegria e tranquilidade do morro, logo ao terminar 

de cantar, o compositor diz para o seu interlocutor: “A favela é paraíso, paraíso de portas abertas, 

mas tem que ir à luta para a sobrevivência (...) Esse é o mundo cão feito de perversidade.” Observa-

se no filme a ambiguidade da letra alegre com a melodia num tom mais triste, que é uma 

característica que já foi observada por vários estudiosos do samba, como Mário de Andrade.159 

Não todos os sambas têm melodia triste, mas há uma grande corrente do samba que incorpora uma 

certa tristeza. Nesta sequência, assim como em outras sequências do filme, alguns compositores 

entoam o seu samba, que às vezes são ao mesmo tempo alegres e tristes em suas letras e outras 

vezes, como no caso da música descrevo acima, com letra alegre. Mas a melodia triste e a frase do 

compositor ao terminar de cantar, demonstra uma ambiguidade que apenas um outro sambista 

consegue explicar. No depoimento recolhido por Roberto Moura no seu livro Tia Ciata e a 

Pequena África no Rio de Janeiro, Bucy Moreira, compositor e neto de Tia Ciata revela: 

O negro tinha o espírito artístico isso sim, assim pra festas, eles são festeiros, que o negro 
é um elemento triste, ele sente uma necessidade, compreende, é tristeza sim, porque o 

 
159 “O samba é trágico, e principalmente lancinante. Se já a percussão muito espera, glosada pelo ronco soturno da 
cuíca, não tem disfarce que a alivie da sua violência feridora, não é della que deriva a especial tristeza do samba, mas 
da sua melodia. Principalmente na manifestação mais actual, com as suar largas linhas altas, seus sons prolongados, 
o samba é de uma intensidade dramática, muitas vezes esplendida.” 
Andrade, Mario. (1963). Música, doce música (Andrade, Mario de, 1893-1945. Obras completas; v. 7). São Paulo: 
Martins. P. 281 
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negro no fundo é muito triste todo ele. Tá brincando mas é pra despistar a tristeza do cara. 
Eu tiro por mim, eu às vezes cismo de ficar aqui no apartamento, em todo lugar, sumir. (...) 
Essa tristeza já é do preto mesmo.160  
 

 
Talvez este comentário explique por que Coutinho tinha um certo fascínio em filmar o morro. 

Tanto em Santa Marta quanto em Babilônia, encontram-se compositores e outros moradores que 

mostram seja em forma de música ou na fala, as contradições da vida. Algumas destas personagens 

convivem diariamente com a dor e a alegria. Quando Coutinho afirma que o que lhe interessa é o 

ambíguo, a cena acima é um exemplo disso. Neste caso também, o conceito de Double 

Conciousness parece se encaixar. Na citação de Bucy, que trago para esta tese, essa “tristeza que 

é do preto mesmo” escondida através das brincadeiras e letras alegres, são formas encontradas para 

enfrentar o “mundo cão cheio de perversidades.” Dentro da gama de identidades divididas, além 

de encontrarmos personagens que são adeptos de religiões afro-brasileiras e que se dizem católicas 

ao mesmo tempo. Nos deparamos com personagens que carregam dentro de si histórias muito 

trágicas e muito violentas, mas perante a sociedade, “tá tudo bem, tá tudo certo”161  Outros 

exemplos da ambiguidade do espaço da favela aparecem tanto em falas específicas de uma mesma 

personagem, quanto em falas de pessoas diferentes que se contradizem. Uma entrevistada diz que 

não troca a favela por nada e que adora morar lá. Outro diz que no morro as pessoas são unidas e 

se ajudam mutuamente. Numa outra fala de uma moradora ouve-se que “aqui é cada um por si”. 

Um outro senhor mostra para Coutinho o barraco onde mora e reclama de toda a sujeira e lixo que 

cai quando chove. Depois pondera e diz, que gosta de morar na favela e que não acha bom falar 

mal do lugar. “Quanto mais falar [mal] da favela, tá rebaixando nós mesmos. Nós temos que 

 
160 Moura, Roberto. (1995). Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro (2a ed., rev. pelo autor. ed., Biblioteca 
carioca; 32o. v). Rio de Janeiro, RJ: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, 
Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração. P. 156-157. 
 
161 Referência a fala de personagens em Santa Marta e Babilônia. 
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elogiar o lugar onde nós mora. Temos que ajudar, tem que cooperar. Não pode ficar falando mal 

dos ratos, da sujeira.” 

Um outro morador, que é artista, pinta quadros harmoniosos e alegres da favela: “Se 

alguém já viu os meus quadros, eu dou sempre um espaço entre um barraco e o outro (...) eu pinto 

a favela conforme eu desejaria que ela fosse. Tá entendendo? Sempre aquela harmonia.” É 

interessante notar também o contraste entre os moradores retratados no quadro exibido, que 

parecem ser mais “brancos” do que a demografia mostrada no documentário: 

 
Figura 109: Santa Marta, Pintor que retratada uma favela alegre e harmoniosa. 

Na sequência de entrevistas na associação dos moradores, Coutinho pergunta os motivos 

que levaram os que compareceram a falar: “por quê que o senhor veio aqui?” Outras vezes pedindo 

para que eles falem sobre a violência e preconceito, Coutinho comenta: “nós botamos um aviso no 

morro dizendo quem tinha queixa, quem tinha coisa sobre violência e discriminação que tinha 

sofrido para dizer para a gente aqui.” Os entrevistados expressam os seus problemas e queixas: 
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Figura 110: Santa Marta, entrevistas com os moradores no espaço da associação dos moradores. 

O primeiro entrevistado na imagem acima (canto esquerdo, no alto), diz que: “ter, tem. Todos nós 

tem queixa, mas vai falar com quem?” Uma outra senhora (canto esquerdo, no meio) reclama de 

como os moradores são revistados pelos policiais. Relata que é “uma pouca vergonha”, pois 

deixam os garotos quase pelados quando os inspecionam. Outro entrevistado (na imagem ao lado) 

desabafa: “Eu acho que eles pensam que as pessoas da favela não são humanas. Não são 

civilizadas, sabe?” Na imagem seguinte, a moradora se pronuncia: “Eles [policiais] não resolve 

nada.” As falas denunciam a violência policial, a forma com que são tratados e o preconceito contra 

as pessoas que moram no morro. Nesta sequência não falam explicitamente sobre o racismo, mas 

alguns dos entrevistados aparecem novamente em outras partes do filme e falam de episódios em 

que se sentiram maltratados pela cor da pele. O senhorzinho com bigode e malha preta sobre os 

ombros pede uma ajuda a Coutinho e à produção. Ele não aparece falando da violência policial, 

mas desabafa dizendo que perdeu tudo com a enxurrada, “até a cama”. O senhor de camisa amarela 

pergunta se a produção ajuda a fazer documentos, diz que precisa fazer a identidade. As outras três 
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senhoras que aparecem nas imagens cada qual faz uma queixa sobre como é o tratamento dos 

policiais:  

- Quando eles têm que prender, não querem nem saber se é trabalhador ou não. Porque tem 
muito trabalhador que também esquece os documentos em casa;  

 
- Porque a civil é pior que os PMs. Eles quando sobem aqui, não querem nem saber que 
tem família de bem e famílias más. Só que tem que pegar, tem que bater, tem que matar; 
 
- Que isso não fica assim não, sabe. Que vocês viessem, entrevistassem a gente e tomassem 
alguma solução. Não é todo mundo que mora no morro que é o que eles pensam não. Em 
todo lugar tem gente boa e gente ruim. 
 

 Em tom de protesto, a voz de uma mulher em voice-over diz: “Eu sinceramente estou doida 

para eles me pararem. Que a gente vai pro inferno, sabe? Eu já até falei pros meus amigos, vai me 

buscar, que eu vou fazer questão de ir. Eu não vou querer que eles me revistem e me virem.” 

Vemos a imagem da favela, depois de Coutinho caminhando com a equipe em direção à blitz dos 

policiais que fica na entrada do morro. A voz continua a narração e conclui: “eu quero que me 

levem lá e deixem eu falar.” A sequência de imagens abaixo (Figura 8) ilustram parte da conversa: 

 
Figura 111: Santa Marta, argumentação entre moradora e policial (comandante) em relação à abordagem policial 

Coutinho pergunta quem é o comandante. O diálogo começa e ambas as partes demonstram um 

certo desconforto. Esta sequência do diálogo está entrecortada e distribuída em diferentes trechos 

do filme. A mesma senhora de camisa branca diz: “O tóxico não sai do Santa Marta para distribuir 
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nas outras favelas, nem nos outros bairros. O tóxico vem de longe e são pessoas influentes que 

operam com essa coisa.” Ainda no seu depoimento para o comandante, ela explica que para acabar 

com o tráfico, a solução não está em controlar o morro Santa Marta: “acho que devia ser no cais 

do porto, no Galeão, na Bolívia.”  

Em uma outra parte do filme, o diálogo continua. O comandante pergunta se Marlene faz 

parte da associação dos moradores. Ela responde que trabalha muito com os adolescentes e que ela 

está interessada em entender a parte emocional e de como a violência os afeta. Ela diz entender 

que os policiais estão cumprindo com o trabalho ao abordá-los, mas alerta que a maioria lá é 

composta por trabalhadores. Reclama de como a comunidade é tratada e de como eles não 

desfrutam da mesma liberdade de ir e vir que os demais cidadãos. O comandante responde que 

trata todos com respeito e, que ele saiba, não existem queixas contra ele. A conversa parece não 

alterar a situação, e nem mesmo solucionar a forma como são tratados os moradores, mas pelo 

menos com a câmera ligada e a equipe gravando e observando, foi possível assistir a uma interação 

que me parece, não teria sido possível em outras circunstâncias. Pelo que é relatado pelos 

moradores de Santa Marta, o diálogo entre a polícia ou poder público e a população do morro não 

existe. A violência e a truculência é a resposta encontrada como forma de tratamento para os que 

fazem parte da “classe pobre” e “classe perigosa.162” 

 Uma outra sequência do filme é dedicada ao tema do preconceito racial. As personagens 

que aparecem neste trecho são todas negras, de pele mais escura: 

 
162 Essa é uma referência a uma citação de Visões do Paraíso de Sidney Chalhoub, que uso no Capítulo 2 da tese. Nos 
fins do século XIX, os moradores dos cortiços, constituídos principalmente por pessoas negras e pobres, eram descritos 
pelas autoridades como “classe pobre” e “classe perigosa”. De modo que associavam diretamente a pobreza à 
periculosidade. 
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Figura 112: Santa Marta, relatos de preconceito e sobre o tratamento sofrido pelos negros. 

Acima, na figura 9, o compositor canta um samba que fala sobre as origens africanas do gênero 

musical e do passado violento e dolorido vivido pelos escravos:  

Êh, lauê, lauê...  
O negro diz que o samba veio de uma raiz,  
saiu da África e no Brasil chegou.  
Negro sofreu na senzala, passava momento de dor.  
Rezava em momentos felizes, para acalmar a sua dor.  
Samba tem tradição, samba é sua emoção 
e lembra do passado que negro sofreu com a escravidão 
 

A música interpretada pelo músico introduz a fala de três mulheres que narram histórias e situações 

em que foram vítimas de racismo. A senhora com camiseta azul e pano na cabeça reclama de como 

é tratada quando vai ao banco e de como as pessoas escondem a bolsa quando ela passa: “Eu sou 

da cor que vocês tão vendo, né? Poxa, se eu chego numa condução, ou num banco. Poxa! Tem 

hora que dá até dá vontade de chorar, sabe? As madames seguram a bolsa. Por quê? Será que todo 

preto é ladrão?” A moça com casaco vermelho e gorro laranja segura o seu bebê no colo e reclama 

de um episódio sofrido no consultório médico. Diz que sem querer, ela pisou no pé de uma garota 

– que era, segundo o relato, mais clara do que ela “um pouco só” – a garota gritou e a chamou de 

“nêga!” e disse ainda: “Só podia ser nêga do morro! Olha o cabelo dela! O cabelo todo duro!” 

Com raiva das ofensas que ouviu, disse que “abriu o dicionário” para a garota, falando um monte 

de palavrão. A senhora de cabelo curto e brincos diz: “tem racismo aqui demais. Principalmente 

dos paraíbas que chegam lá do inferno. Chegam aqui e querem ser mais que a gente. Chamam a 

gente de negro.” Acrescenta ainda, que ela também é um pouco racista, pois não gosta muito de 
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“paraíba,” nem de branco, diz se desculpando de Coutinho e da outra pessoa da equipe. Fala 

também não gostar de gente muito preta.  

 
Figura 113: Santa Marta, encontro entre os líderes da associação dos moradores. 

Na associação dos moradores os presentes discutem sobre situações de discriminação sofridas pela 

comunidade, (Figura 10). Comentam sobre a importância de eles se reunirem e terem o espaço. O 

rapaz de branco fala que outro dia estamparam uma foto dele no jornal o descrevendo como 

traficante, quando na verdade ele é uma pessoa honesta163. Reclama indignado que, “não fuma 

nem mesmo cigarro”. O outro senhor de camisa de manga curta e recorte de jornal na mão, mostra 

notícias que demonstram o descaso a violência exercida pelas autoridades. Em um dos recortes 

está escrito que o pai de uma menina que foi estuprada pede mais segurança. No entanto, este líder 

comunitário revela para o grupo reunido, que a garota foi estuprada pelo inspetor de polícia. 

Indignado desabafa: “quem é que vai dar segurança?” Apontando para a outra notícia, ele pergunta: 

“e os meninos que foram assassinados? Nós poderemos sentar com o ministro da justiça para falar 

sobre a ação da polícia?” Os representantes da associação parecem estar debatendo entre si, mas 

 
163 Em Black Skin, White Masks, Frantz Fanon relata que o negro tem que lidar com dois sistemas de referência. O ser 
negro em relação ao outro negro e o ser negro em relação ao olhar branco. O branco teceu inúmeros detalhes, anedotas 
e estórias sobre o ser negro. Nesta condição de ter que lidar com a “prisão” imposta pelo olhar do Outro branco, Fanon 
fala a sobre a sensação de se sentir desorientado.  Cito um trecho do livro, no qual vejo correlações com a “terceira 
margem do rio”, os filmes de Coutinho e as personagens filmadas como o Outro: “I couldn’t take it any longer, for I 
already knew there were legends, stories, history, and especially the historicity that Jaspers had taught me. As a result, 
the body schema, attacked in several places, collapsed, giving way to an epidermal racial schema. In the train, it was 
a question of being aware of my body, no longer in the third person but in triple. In the train, instead of one seat, they 
left me two or three. I was no longer enjoying myself. I was unable to discover the feverish coordinates of the world. 
I existed in triple: I was taking up room. I approached the Other… and the Other evasive, hostile, but not opaque, 
transparent and absent, vanished. Nausea.”   P. 90-92. 
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ao mesmo tempo, estão falando para suas falas serem captadas pela câmera e mostradas para uma 

maior audiência.  O homem de jaqueta jeans fala: “muitas coisas que se a gente falar, tem que 

provar, e aí a gente dança, né. Porque existem interesses outros aí, que vão encobertar eles.” A 

conversa demonstra que é difícil encontrar uma solução para este ciclo de violência, discriminação 

e impunidade. Ao mesmo tempo, mostra que eles estão se organizando e buscando lutar pelos seus 

direitos. 

Brota em Santa Marta a semente de um tema que vai se repetir nos documentários O Fio 

da Memória e Santo Forte. Entre as perguntas dirigidas às personagens do morro Santa Marta, está 

a questão sobre a religiosidade. O filme também dedica algumas cenas aos diferentes tipos de 

cultos religiosos existentes na favela. São clipes muito breves de missas católicas, ou de uma 

pregação evangélica, ou de uma mãe de santo falando sobre os seus mestres. Desde Santa Marta, 

Coutinho pode observar com mais clareza como o tema da religião acaba sempre aparecendo de 

uma forma ou de outra nas conversas de seus filmes.164 Em Cabra, Boca de Lixo ou Babilônia de 

modo menos explicito. E, em Santa Marta, Fio da Memória e Santo Forte como uma das bases 

argumentativas dos filmes. Como disse Coutinho no Brasil se encontra com os Deuses a cada 

esquina.  

Em Santa Marta, uma senhora negra vestindo uma camisa bege clara e uma malha aberta 

azul clara, com um bebê de colo (Figura 11, na imagem ao centro), se declara evangélica, da 

vertente Deus é Amor. Diz que antes chegou a ser católica e que frequentou também o espiritismo. 

No entanto afirma que no espiritismo, “não tem Deus”. Já o católico, na sua interpretação, está 

perdido: “coitado, ele não sabe da palavra ainda”. Outra moradora diz que tem muita fé em Deus 

 
164 Havia no filme Cabra Marcado para Morrer (1984), menções sobre a religião da parte de alguns personagens, mas 
não era uma das matrizes temáticas do filme. As perguntas de Coutinho em Cabra tinham muito mais relação com o 
que as personagens se lembravam do primeiro encontro e da narração de como a vida de cada uma delas se desenrolou 
depois da primeira filmagem em 1964.   
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e muita fé em São Jorge, chamado pelo pessoal do candomblé, de Ogum. Ela confessa já ter feito 

oferenda para Ogum, mas que na verdade o santo dela é São Jorge. Uma outra personagem, Jorge, 

ao contar sobre sua vida, revela já ter sido adepto do candomblé. Diz que depois de ter servido 

para o exército, foi morar no Santa Marta, momento em que começou a frequentar o candomblé. 

Foi neste período que se tornou travesti, mas explica que não está afirmando que havia relação 

entre o candomblé e a vida de travesti. Mas durante a entrevista fala que deixou esta vida, deixou 

tudo, até o candomblé. Uma outra senhora que é Mãe de Santo, explica uma pintura com o pai 

Antônio e outros mestres do candomblé. Coutinho pergunta há quanto tempo que ela participa da 

folia dos reis penitentes (manifestação católica) e pede para ela explicar: “quer dizer que não tem 

problema, a senhora é mãe de santo vai na missa, faz folia de reis e não tem problema?” Ela 

responde enfaticamente que não tem problema nenhum.165 Outras falas, no entanto, apontam para 

a existência de um conflito e de um cuidado maior dos entrevistados ao falar das religiões afro-

brasileiras, como no caso da senhora que diz ter frequentado o espiritismo, mas que descobriu que 

Deus não está lá, ou no exemplo de Jorge, que diz que largou a vida de antes e o candomblé. 

demonstrando a existência do preconceito e da perseguição às religiões de matrizes africanas. Esta 

ambiguidade e contradição em Santa Marta fica diluída dentro dos demais temas e questões 

abordadas no filme, mas no capítulo anterior sobre o filme Santo Forte, vemos nas falas das 

personagens, principalmente nas personagens negras, os conflitos internos vividos ao fazerem suas 

escolhas religiosas. O conceito de Double Conciousness, cunhado por Du Bois, debatido também 

no capítulo anterior, mostra como os afro-americanos (ou afro-brasileiros, se aplicarmos esta 

formulação no Brasil) vivem divididos em muitas partes, como no caso da religião. As suas 

 
165 Como em Santo Forte, nas curtas falas sobre religião, as personagens parecem ter passado por diferentes 
experiências religiosas, muitas vezes transitando de uma a outra ao mesmo tempo. Por vezes, este movimento parece 
ocorrer de forma harmoniosa, corroborando com a ideia do “sincretismo religioso.” 
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escolhas e formação de identidade passam por um atrito interno em frente a sociedade Brasileira 

que por muitos anos perseguiu as crenças e manifestações culturais de origem ou influência 

africana.  

 
Figura 114: Santa Marta, mulheres entrevistadas ou retratadas no filme. 

Santa Marta mostra também muitas entrevistas e cenas com mulheres. Muitas aparecem com os 

filhos no colo, (Figura 11). Uma senhora com pano vermelho cobrindo o cabelo diz que veio de 

Campos, em 1935. Naquela época não tinha praticamente ninguém, só o barraco dela, o de uma 

outra moça e o de um outro senhor, que morava no alto do morro, no meio do mato. Ela fala que 

a coisa mais importante da vida é o trabalho e que ensinou todos os filhos a trabalharem e serem 

honestos. Relata que criou todos no morro Santa Marta e que ninguém caiu nos vícios, “graças a 

Deus”. Outras moradoras também falam sobre como criaram ou criam os filhos. Uma delas diz 

deixar todos os filhos trancados em casa, para evitar que eles se envolvam com “maus elementos”. 

Uma outra senhora não teve a mesma sorte da senhora que veio de Campos, ela revela ter perdido 

um filho no tráfico. Na sequência de depoimentos sobre a criação dos filhos, não aparece nenhum 
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homem. A fala dos homens aparecem intercaladas com as falas das mulheres quando o assunto é 

relacionamento e sobre o papel do homem e a figura do malandro. Um dos homens entrevistados 

fala que se a mulher engravidar numa noite com ele, ela não tem que vir atrás: “tem que deixar ela 

secando, como um papo de malandro. Tô usando uma outra filosofia, certo?” Uma outra mulher 

reclama que os homens são muito “machãos” e que a mulher acaba tendo que desempenhar o papel 

da mãe e do pai. Elas criam os filhos, seguram as barras, “a cachaça do marido,” os desaforos.  

 

 
Figura 115: Santa Marta, uma das senhoras que aparece várias vezes no filme comentando sobre diferentes temas. 

A senhora que aparece na imagem acima, tem trechos da sua entrevista espalhadas em vários 

momentos do filme. Quando perguntada sobre os homens e os “malandros” ela fala que “hoje em 

dia” as coisas são diferentes. A mulher não tem mais que ficar se submetendo ao homem, porém, 

se a mulher estiver apaixonada, aí ela vai sofrer. Ela fala sobre a superlotação da favela: “Eu queria 

só saber quem foi que teve essa ideia. E porque que o pobre aceitou.” Diz que o pobre, vem de 

Minas, vem do Ceara e de outros lugares e sobe para o morro, mas depois volta porque no morro 

já não tem mais lugar. Ela fala também sobre as crianças e os jovens. Diz que até os nove anos, 

ainda é possível “segurar o seu filho”, mas depois quando ele completa doze anos, os pais não 

conseguem mais controlá-lo. Segunda ela, mãe que tem muitos filhos, esbarra neste problema. Ela 

precisa trabalhar e o marido também precisa trabalhar, conseguindo dinheiro só para poder 

comprar comida. A criança vê os filhos dos outros bem “vestidinho” e quer ter o que não pode: 
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“Então a criança se revolta e desanda a fazer besteira” O entrevistador da equipe de Coutinho 

pergunta: “Que tipo de besteira?” Ela responde: “Você tá querendo saber muita coisa! Aí você 

deduz, tira da sua cabeça o resto.” Essa entrevista é intercalada com cenas de crianças brincando, 

algumas das imagens extraídas do filme aparecem na figura abaixo: 

 
Figura 116: Santa Marta, crianças brincando. 

Vemos nas cenas acima crianças brincando (Figura 13). Alguns tiram um som com latas, outras 

empinam pipas, e algumas brincam de bandido e polícia, encenando situações vivenciadas na 

favela. A última cena mostra crianças trancadas em casa pela mãe que diz quere protegê-las da 

violência.  

Num outro trecho do filme homens e mulheres comentam sobre a violência no morro 

preconizada por uma “certa família” que controlava Santa Marta antes. As mulheres, relatam 

também a violência e abusos sexuais sofridos. Todo mundo tinha medo desta família, mas no 

momento da filmagem, a favela se mostrava mais tranquila, pois segundo o relato de um dos 

moradores, a “rapaziada botou eles para correr” e “agora não, agora pode trabalhar tranquilo, que 

não tem mais este negócio de violência.”  

 Coutinho revela numa entrevista para Mattos, que não teve que negociar com o tráfico para 

rodar no Santa Marta: 
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Marcamos uma reunião com a associação de moradores para comunicar o projeto e pedir 
a colaboração deles. Não tenho dúvida de que eles avisaram aos traficantes e deve ter 
havido um acordo. A associação teria 10% da renda do filme. Queríamos também pessoas 
indicadas pela associação para participar da equipe. Conheci o Sergio Goldenberg, que 
trabalhava com VHS na favela e passou a ser elemento importante na produção. 

 

O único momento de tensão narrado no livro de Consuelo Lins foi quando a maleta com os 

equipamentos de áudio foi roubada. Para solucionar a situação, os líderes da associação dos 

moradores tiveram que conversar com os líderes do tráfico, que disseram que para reaver o 

material, talvez teriam que matar. Segundo o relato, os rapazes que tinham cometido o delito, 

foram espancados pelos traficantes, mas não foram executados.  

Uma outra sequência filmada na associação dos moradores mostra os adolescentes falando 

sobre relacionamentos, sonhos e trabalho, (Figura 14). Mais uma vez, esta gravação está cortada 

em partes, dependendo do tema abordado. Sobre o relacionamento, alguns rapazes dizem não 

acreditar mais no amor, outros revelam ainda acreditar no amor duradouro. Entre as meninas, uma 

diz que sonha em se casar, mas só depois dos trinta. Uma outra garota diz que nunca quer casar. 

Os rapazes que estão rindo na cena abaixo falam que as garotas levam a fama quando se relacionam 

com os garotos. Marcinho VP (nos últimos dois fotogramas na figura 14), fala que no morro se 

pode fazer umas coisas diferentes, pode namorar mais gostoso. Reclama que: “na rua, a riquinha 

não vai te deixar fazer, “aquilo.” Já no filme Santa Marta, Coutinho demonstra uma preocupação 

em mostrar que os moradores da favela, os adolescentes tem opiniões e identidades diferentes. 
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Figura 117: Santa Marta, Adolescentes falam sobre relacionamentos, sonhos e aspirações. 

No trecho do filme em que os adolescentes falam sobre profissões, o rapaz de camiseta estampada 

de azul marinho, vermelho e amarelo, diz que está se formando no curso de contabilidade, mas o 

que ele realmente queria, era trabalhar com computadores. Um outro rapaz, vestindo o colete e 

com os ombros de fora, diz que parou de estudar, fez até a quinta série, porém relata querer voltar 

a estudar e entrar no curso de advocacia para se tornar advogado. Uma garota com cabelo preso, 

fala que queria ser marinheira, diz saber ser um desejo muito difícil, mas expressa que vai fazer 

todo o esforço para realizar o sonho. Uma outra garota de camisa branca e cabelo curto revela que 

o sonha em ser algo que ela sabe que nunca vai se realizar: ser jogadora de vôlei ou professora. O 

garoto com boné verde da CBF, explica que pobre não é aquela pessoa que tem um trabalho fixo. 

Em geral, o pobre exerce uma profissão e nas horas vagas trabalha em outro lugar para poder se 
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sustentar. Revela que o que ele queria ser, é uma coisa que não tem mais chance de ser: “jogador 

de futebol”. Frustrado relata que: “então, eu vou ser dentro da norma, uma coisa que, sabe? Que 

eu conseguir. Se eu for ali arrumar um negócio de gari, que que eu posso fazer, vou ter que ser 

aquilo, né.”  

Nos últimos dois fotogramas, o rapaz de cabelo enrolado e olhos amendoados fala: “uma 

pessoa como a gente, pobre, já não consegue ir para a faculdade porque precisa de dinheiro.” Ele 

se pergunta, “Por quê não fazem uma universidade para a gente?” E reclama: “o trabalho que eles 

querem dar para gente é um trabalho que a gente não quer. Eles querem que a gente continue sendo 

gari, continue sendo o que a gente não é. (...) eu queria ser desenhista profissional.” O nome do 

rapaz, já mencionado anteriormente na tese, é Marcinho VP. Ele se tornou um famoso líder do 

tráfico. Quando ele aparece em Santa Marta, tinha apenas dezesseis anos. Ainda não se sabia que 

ele ia se tornar tão famoso. 166 Ele aparece também no filme Notícias de uma Guerra Particular 

(1999), de João Moreira Salles e Kátia Lund, quando já era chefe do morro Santa Marta. Marcinho 

VP ficou conhecido por ter negociado com a produção de Michael Jackson permitindo a gravação 

do vídeo-clip, They Don’t Really Care About Us (1996), no morro Santa Marta. Marcinho VP foi 

preso em 2000 e assassinado dentro do presídio Bangu III em 2003. No filme de Coutinho, não 

sabemos ainda quem é o traficante Marcinho VP, pois ele ainda não tinha se transformado no 

famoso líder do tráfico, sendo estampado em manchetes de jornais e em entrevistas de televisão. 

Em Santa Marta, o vemos apenas como um adolescente, com sonhos e aspirações. A sua fala é 

crítica e inconformada, mas nada indica que ele se tornaria o que se tornou.167 

 
166 Numa entrevista exclusiva, para a revista TRIP em novembro de 2001, Marcinho VP revela que começou a se 
destacar no tráfico quando tinha por volta de dezesseis anos. No filme de Coutinho, ele parece ser apenas mais um 
garoto entre os demais, expressando a sua opinião. https://revistatrip.uol.com.br/trip/entrevista-com-o-traficante-
marcinho-vp-em-bangu-i 
 
167 As entrevistas de Marcinho VP no documentário Notícias de Uma Guerra Particular e mesmo em entrevista para 
revista Trip, ou para jornalistas como Caco Barcelos, mostram contradições que as reportagens sensacionalistas não 
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Provavelmente Michael Jackson não assistiu Santa Marta – Duas Semanas no Morro, mas 

o fascínio pelo espaço da favela aparece no seu clipe. Santa Marta está na literatura, na música e 

no cinema. Nas palavras de Consuelo Lins, Santa Marta “recoloca de vez o universo da favela 

como questão a ser pensada pelo documentário brasileiro.” Coutinho encontra um outro modo de 

colocar o morro em evidência, um modo seu, diferente dos demais documentários e noticiários.  

 
Figura 118: Santa Marta, trabalhadores voltando para casa. 

 
estão interessadas em mostrar. O rapaz curioso que sonha em ser desenhista profissional, não é simplesmente um 
traficante maléfico. Ele é uma pessoa cheia de contradições e ambiguidades. Em Notícias, ele tem um discurso muito 
crítico à sociedade e também ao mundo do tráfico. Ele demonstra ser uma pessoa muito inteligente. O seu sonho era 
poder estudar e poder mudar a sua realidade e a realidade das pessoas como ele. No filme de Coutinho ele já se 
indagava sobre “Por quê não fazem uma universidade para a gente?”    



 202 

As últimas cenas do filme mostram cenas do retorno da labuta. É noite, os trabalhadores voltam 

tarde. Santa Marta abre com as entrevistas dos moradores descendo do morro para o trabalho e 

encerra com eles subindo o morro de volta para casa. Coutinho pergunta: “Você tá voltando de 

onde?” Todos voltam do trabalho. O único que diz que estava voltando da praça e não do trabalho 

é o senhor de cabelo branco, que é aposentado. Ele trabalhou na construção civil como pedreiro. 

Ao ser perguntado por Coutinho se ele gosta de morar no morro, responde, “morei aqui, que eu 

posso fazer? Tem que gostar, né.” 

 
Figura 119: Santa Marta, última cena. 

O filme termina com trechos da entrevista feitos com a senhora que aparece na figura acima. A 

fala dela aparece em diferentes partes do filme. No começo da entrevista, que aparece no começo 

do filme, ela fala: “O que o senhor falar, me perguntar, eu vou responder.” Conta que nasceu no 

morro e que acha que cada um é cada um: “Aqui é lei de murici, cada um trata de si.” Em outro 

trecho da entrevista, conta que saiu de casa quando tinha doze anos. Morou com um homem 

violento, com quem teve muitos filhos. Diz que sofreu muita violência e que este homem com 

quem conviveu a “fez violenta”.  Conta que no relacionamento atual, também tem episódios de 

violência: “Inclusive semana passada eu dei duas facadas na mão dele” Conta que o companheiro 

bebe muito e que ele queria dar uma facada nela. Diz que eles brigam quase todos os dias, mas que 

sem beber ele é maravilhoso. Sobre a criação dos filhos, revela ser linha dura. Ela tem seis filhos, 

dois deles estão “internados” em internatos, pois estavam dando muito trabalho. Explica que não 

vai criar bandido e que cria os filhos muito bem. 
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Na cena final do filme ela fala que: “o Brasil é o maior barato” e que prefere nem comentar. 

Mas que com ela tá tudo certo. Aqui vemos o quanto vários discursos podem fazer parte da mesma 

pessoa. Conta que semana passada teve briga em casa com faca, mas depois fala no final da 

entrevista que “tá tudo certo.” Coutinho nos mostra também esta ambiguidade que pode coexistir 

numa mesma pessoa.  Coutinho agradece, e ela responde, como se tivesse algo mais para contar: 

“Só, não quer falar mais nada?” Coutinho fala: “Você é que sabe, você que manda.” Com um 

sorriso no rosto a entrevistada diz: “Vou falar mais um pouquinho...” O fim do filme é como se a 

história continuasse. A vida segue e extravasa para fora da tela. O assunto e a conversa terminam 

na última cena do filme, mas existe mais para contar. As águas do rio continuam a correr entre as 

margens. Na montagem da cena final, depois da última fala, entra a melodia da música cantada 

por um dos compositores que canta a origem africana do samba. Vemos uma imagem da última 

entrevistada que mostra ela com os filhos em frente de casa e uma imagem filmada do alto do 

morro que mostra a cidade, enquanto sobe o letreiro.  

Treze anos e três filmes separam Santa Marta - Duas Semanas no Morro (1987) e 

Babilônia 2000 (2000), que são respectivamente o primeiro e o último filmes de Coutinho rodados 

inteiramente no morro.  É possível observar como o estilo e a forma do cineasta se transformaram 

ao longo do tempo. O tipo de recorte espacial pode parecer o mesmo, mas a temática fica mais 

restrita em Babilônia: a virada do ano no morro da Babilônia e Chapéu. As imagens de cobertura 

para ilustrar uma fala ou um argumento no filme, que eram mais comuns em Santa Marta, 

praticamente desaparecem em Babilônia. A imagem e o som ficam cada vez mais sincronizados 

de modo direto. Coutinho comenta em entrevista para Mattos que em Santa Marta encontrou 

moradores que tinham composto músicas incríveis, mas que jamais tinham gravado: “a diferença 

é que ali eu faço clipes que hoje não faria mais. Se bem que tem uns clipes lá bonitos, com uns 
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rostos na janela, umas figuras extraordinárias.”  Santa Marta é repleto de clipes, que mixam as 

músicas destes compositores com imagens da favela. Coutinho explica que deixou de fazer clipes. 

Babilônia tem música, mas o som corresponde com a imagem da pessoa que está cantando. 

Também poderemos observar na análise de Babilônia que cada entrevistado tem o nome divulgado 

no letreiro do filme e as falas são menos entrecortadas168. As entrevistas, que são divididas por 

temas em Santa Marta, em Babilônia as falas de uma pessoa não são separadas (cortadas em 

partes).  

 

4.3 Babilônia 2000 
 

A primeira imagem de Babilônia é uma breve tomada “aérea”, feita do alto do morro, que 

mostra a praia de Copacabana, cartão postal do Rio de Janeiro. Como a imagem que aparece em 

Santa Marta. Na primeira montagem do filme, tinha uma imagem feita de helicóptero, mas 

Eduardo Escorel sugere retirar a cena, para que o filme não comece com uma tomada feita de “fora 

para dentro,” já que o filme foi feito dentro da comunidade. Numa outra cena logo na sequência, 

a equipe de Coutinho sai de dentro de uma casa com desenhos coloridos (a associação dos 

moradores). Deste espaço comunitário pessoas saem carregando equipamentos de filmagem: 

câmeras, tripés, luz, microfones:  

 
168 “Tento ser digno da confiança que essa comunidade depositou em mim, quer dizer, eu me sinto responsável diante 
dessa comunidade e não diante da classe camponesa, da classe dos favelados etc. É evidente que eu me sinto 
responsável por aquela favela, por aquelas pessoas do lixo que eu filmei. Obviamente se é uma imagem decente que 
eu transmito deles, eu suponho que vou ser fiel a uma relação com os favelados em geral, com as pessoas do lixo em 
geral, etc., mas o importante são aquelas pessoas que tem nome; não é uma confiança de classe desencarnada, é 
encarnada em pessoas que foram gentis comigo” Coutinho, Eduardo. O cinema documentário e a escuta sensível da 
alteridade. In Ohata, Milton, ed. Eduardo Coutinho. Edições SESC, 2013. P. 26 (Projeto História: Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados de História 15 (1997). 
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Figura 120: Babilônia, primeiras imagens. 

A primeira narração, na voz de Coutinho: “Morro da Babilônia, praia de Copacabana, Rio 

de Janeiro. Na manhã de 31 de dezembro de 1999, cinco equipes de cinema com câmeras digitais 

subiram o morro para filmar o último dia do ano. As equipes se espalharam pelas favelas do 

Chapéu Mangueira e da Babilônia.” Nos Morros da Babilônia e Chapéu não têm asfalto, têm chão 

batido de terra, ou concreto nas vielas estreitas e vegetação que cresce como mato dependendo da 

localização. Vemos barracos e casas, muitas geminadas umas às outras. A equipe de filmagem sai 

de uma casinha e se move pelos caminhos de terra; vão em direção à primeira entrevistada. A porta 

já se encontra aberta. Apesar de estarmos na favela, a sensação é de mais claridade e espaços mais 

livres. Não se vê grades cercando as casas, nem asfalto, nem calçadas. Dos Morros Chapéu 

Mangueira e Babilônia se poder avistar dois bairros nobres da cidade, Leme e Copacabana.   

Coutinho expõe em Babilônia a preparação da entrevista de abertura. Vemos parte da 

equipe se colocando a postos com seus aparatos. A entrevistada passa rapidamente de costas ainda 

com sutiã, terminando de se arrumar. Depois, saindo da casa de pau-a-pique, aparece com dois 

copos de água e os oferece para a equipe. 

 
Figura 121: Babilônia, Fátima, primeira entrevistada. 
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Fátima é uma das personagens mais expressivas e surpreendentes de Babilônia. Com grandes 

brincos e o cabelo longo molhado, ela fala: “Pintei o meu cabelo. Sempre pinto o cabelo. Sempre 

mudo o visual, que eu já tô ficando coroa. E é bom, né, mudar, porque poxa! Não é porque a gente 

é pobre, é que tem que ser relaxado. Tem que cuidar da aparência, porque a aparência é 

fundamental na vida do ser humano.” Ela conta que sempre gostou de música e dá alguns 

exemplos: Jovem Guarda, Jerry Adriani, Wanderléia, Beatles, Janis Joplin. Conta que a admiração 

por Janis Joplin surgiu quando ela assistiu ao filme biográfico da cantora, recomendado por um 

amigo que brincava com a semelhança entre as duas. Disse que viveu uma fase hippie na vida, 

criticando a sociedade de consumo. Quando Coutinho pergunta sobre a família, Fátima diz ser 

viúva e que teve com o primeiro marido dois filhos, Caribe e Sidarta. Curioso, Coutinho pergunta 

da origem do nome Sidarta, dado para o filho. A entrevistada responde que é porque ela lia. Cita 

Herman Hesse (autor do livro que dá nome ao seu filho) e outros livros que ela leu. O Sidarta 

“infelizmente partiu desta para melhor.” Dá a entender que o filho se envolveu com drogas e 

comenta “O tóxico é o que? É através do Demônio, Satanás.” Diz que por sete anos, a partir de 

2001, o mundo vai “viver nas trevas” e que principalmente pessoas como ela, que são do senhor, 

de Jesus, vão sofrer muito. Ao terminar a entrevista, Fátima pergunta se ela não vai cantar. 

Coutinho diz, que vão filmar depois na pedra e conclui: “são 11:25, 31 de dezembro [da virada do 

século], você é a primeira pessoa que a gente falou.” Coutinho deixa as pistas e marcas do processo 

de filmagem. Além disso, mostra através de Fátima, que na favela é possível encontrar pessoas 

que leem livros como o de Herman Hesse. Já nesta primeira entrevista Coutinho deixa uma pista 

de que encontraremos vários tipos de personagens e discurso ao longo do filme. 

Outras entrevistas intercalam a montagem do filme. Fátima aparece novamente cantando. 

O lugar escolhido para fazer o clipe da Janis Joplin brasileira, parece familiar para os que assistiram 
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o filme de Marcel Camus. “Aqui é a Pedra do Urubu”, responde Fátima à pergunta de Coutinho. 

Ele comenta, eu “acho que foi aqui que filmaram o Orfeu Negro.” 

 
Figura 122: Babilônia, Fátima, cantando na Pedra do Urubu. 

Com a voz potente e pose desinibida de quem parece estar acostumada a cantar, ela entoa – afinada 

e cheia de energia, mas sem seguir a letra – a música Nothing to lose. Com a vista do mar e da 

praia de Copacabana como pano de fundo, Fátima canta numa das locações que ficaram famosas 

no filme de 1959. Ao comentar sobre a situação da população negra no Brasil, Abdias do 

Nascimento cita o filme Orfeu Negro: 

No Rio de Janeiro, sofre a população negra a humilhação – e a simultânea degradação – 
das favelas, que se dependuram nas encostas dos morros, e por esse motivo se tornaram 
famosas pelo pitoresco de seus barracos e do seu ambiente. Não foi por outra razão que 
fizeram num morro carioca o filme Orfeu Negro. Que tais moradias, imundas, abaixo das 
necessidades mínimas de higiene e conforto humano, são habitadas primariamente pelo 
grupo negro, é fato bem documentado.169 

 

Segundo o autor, chega a ser “pitoresco” a situação e a posição geográfica encontrada como 

solução de moradia para a maioria da população negra. As favelas, chamam a atenção com a sua 

arquitetura “singular” e improvisada, sendo atraente visualmente para o “outro.” Este tipo de 

ocupação urbanística é também cenário de filmes como Cinco Vezes Favela e Nossa Escola de 

Samba, assistidos por um público composto em sua maioria pela classe média. Orfeu Negro e 

 
169 do Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Paz e Terra, 
1978. P. 84. 
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Babilônia, não escapam deste perfil.170 O próprio Coutinho, apesar de fazer filmes em que seus 

entrevistados tem agência e são sujeitos de suas falas comenta que “quem vai ao cinema é a classe 

média”, dado que o “Brasil tem uma divisão social”. Fátima é branca, mas é também uma das 

exceções do filme. A grande maioria das personagens de Babilônia são afrodescendentes. 

No fim da tarde do mesmo dia, voltando das compras, Fátima cruza com parte da equipe e 

reclama, apesar de ser elogiada pela performance musical, que ela não sabia a letra da música que 

o Coutinho tinha pedido. Diz que teria sido melhor se ela tivesse cantado outra música, como 

Mercedes benz, que ela sabia bem a letra. Ela canta o trecho da canção escolhida por ela. Na 

montagem do filme, este trecho aparece mais para o final, junto com as entrevistas que foram 

realizadas no fim da tarde.  

 As cinco equipes de filmagem de Babilônia se dividem caminhando pelo morro, às vezes 

encontrando possíveis entrevistados pelo caminho, noutras entrevistando-os em suas casas (nas 

entrevistas pré-arranjadas), ou na creche, onde a equipe do filme instalou uma de suas câmeras. 

Uma das entrevistadas é Jéssica (Figura 20), uma menina de regata listrada. Ela conta os seus 

sonhos, que parecem condizer com os desejos de uma criança com uma infância feliz, quer 

“conhecer pessoalmente a bela e a fera.” Porem, deixa escapar na mesma conversa, que o irmão 

foi assassinado a tiros. Outra entrevistada se mostra um pouco reticente quando perguntada se ela 

pode mostrar a casa: “pode... só não repara no... Ah! Não repara nada! Tem que ver para ver, né?” 

Ao entrar, nos deparamos com uma bem organizada e limpa. Dentro tem uma outra senhora que 

 
170 Orfeu Negro (1959), inclusive, foi assistido e consagrado mundialmente. No entanto, é importante lembrar que 
antes de o filme ser adaptado para o cinema pelo diretor francês Marcel Camus, que ganhou a Palma de Ouro em 
Cannes, o Globo de Ouro e o Oscar, para a França, existiu a peça de teatro. Vinicius de Morais escreveu em 1954 a 
peça Orfeu da Conceição. Posteriormente, a peça foi musicada em conjunto com Antônio Carlos Jobim e estreou no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1956, com cenário assinado por Oscar Niemeyer. Os atores desta montagem, 
todos negros, faziam parte do Teatro Experimental do Negro (TEN) de Abdias de Nascimento. Antes de virar filme e 
levar os louros para França, Orfeu da Conceição foi obra de muitas mãos. Alguns atores do TEN também participaram 
no filme de Camus, que foi uma coprodução Francesa, Italiana e Brasileira. O mito do Orfeu Negro nasceu neste 
cruzamento e trocas entre as margens do olimpo brasileiro, nos morros e na parte da cidade baixa do Rio de Janeiro. 
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diz desejar encontrar um bom emprego no novo milênio. Na imagem seguinte, um senhor cheio 

de filhos, sentado em frente da casa, também é brevemente entrevistado. A conversa tem um tom 

cômico, pois o entrevistador pergunta: “é tudo filho do senhor?” Ele responde que sim, mas uma 

das crianças responde por cima, “não.” O entrevistador continua: “É bom morar aqui na 

Mangueira?” O senhor responde que, “aqui é bom”, mas uma das filhas, atropelando a reposta do 

pai, exclama: “aqui é ruim!” Outra filha completa: “porque falta água todo dia! Pode ver a 

torneira!” O pai ri da situação. 

 
Figura 123: Babilônia, vários entrevistados que aparecem no filme. 

Jorge, sem camisa, ao lado da esposa Creuza, vestida com regata vermelha, narra como eles se 

conheceram e como foi a história de vida do casal (Figura 20). No final da conversa, Dona Creuza 

pergunta onde é que vai passar a entrevista. A entrevistadora diz que é um filme independente e 
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que vai passar no cinema. Os dois fazem uma cara de surpresa e curiosidade. Jorge fala que quer 

ver e pede um convite para ele e a família poderem assistir. Marcos, na imagem no centro, aparece 

entoando uma música gospel. Fala que vai sempre à igreja. Ainda na imagem acima, Paulo Sérgio, 

rapaz jovem com a camiseta do Flamengo e uma corrente pendurada no pescoço, diz que adora a 

filha de cinco anos. Conta que ele e a esposa estão esperando um menino, que vão chamar de 

Mateus “da novela dos italianos”, pois a esposa gosta171. Revela que já deu tropeços na vida, mas 

que está se reerguendo, com “fé em Deus”. Quando perguntado sobre o que ele fez de errado, ele 

desconversa, diz que quando se é jovem, acontece. Jorge e Luiz Carlos cantam sentados nas 

escadarias, parecem bêbados. Um deles segura um copo de cerveja. A sequência de imagens acima, 

extraídas do filme (não em ordem de aparição), mostram a diversidade de falas e situações que 

Babilônia registra. Nas cenas com o fundo azul, filmadas na creche, duas crianças pedem que todos 

sejam felizes. Ainda na figura 20, com a camiseta branca, azul e preta, sentado em frente à parede 

azul, Josimar responde sobre o que ele acha das filmagens que estão sendo feitas no morro. Diz 

que acha muito bom, pois ele mesmo trabalhou no filme de Walter Salles, Central do Brasil, e o 

seu pai, Jorge dos Santos, “que também foi artista”, participou do filme Orfeu Negro. Ele também 

é perguntado do episódio da morte do irmão, que era sargento e foi assassinado. Relata que este 

episódio destruiu a família. Na ocasião, a mãe também foi baleada. Os pais depois se separaram e 

ele veio a perder o contato com o pai, que aparece apenas uma vez por mês para dar a pensão para 

a mãe. Não bastasse, Josimar conta que perdeu mais dois irmãos que acabaram se envolvendo com 

o mundo do crime. 

 
171 Referência à novela sobre imigração italiana Terra Nostra, da Rede Globo. Os protagonistas eram Giuliana (Ana 
Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda). 
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Figura 124: Babilônia, Jorge dos Santos, que foi um dos atores do filme Orfeu Negro. 

Jorge dos Santos, aparece sendo entrevistado na sua casa, pela Consuelo Lins, que fazia parte da 

equipe de Coutinho em Babilônia. Quanto ele tinha treze anos, ele incorporou a personagem 

Benedito no filme Orfeu Negro. Ele conta com uma certa nostalgia que na época do filme ele 

desfrutou de certa fama e que quando era reconhecido, ganhava presentes e era muito bem tratado. 

Ao ser perguntado sobre quantos filhos tinha, a sua voz falha, depois diz, eu fui pai de sete filhos. 

Com uma expressão triste, diz que perdeu dois filhos. A morte de Aguinaldo – que era o “filho 

modelo,” mais estudioso, mais certinho, honesto, a pessoa na qual “depositávamos tudo,” – fez a 

família ruir. Aguinaldo era sargento de polícia, o pai diz que a polícia e a marinha concluíram que 

a morte foi queima de arquivo. Josimar (que aparece na outra entrevista) diz que quem matou o 

irmão foi um policial mau caráter. Depois disso, a família desmoronou. Jorge conta que a ex-

mulher passou um duplo sofrimento: “tanto perdeu o filho, que já é um pedaço dela, como perdeu 

uma perna praticamente, porque ela também foi baleada neste dia.” Na terceira imagem da figura 

21, Jorge segura uma garotinha, ele fala ainda sobre a morte do filho e diz: “Aí, deixa essas 

heranças para gente e a gente tem que segurar... e caminhar, né Isabel?” Diz olhando para a netinha 

no seu colo. Conta que Aguinaldo foi sepultado num dia e ela nasceu no outro. A garotinha de três 

anos sorri e pergunta para a equipe, “não vai tirar foto?”  
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Figura 125: Babilônia, Djanira. 

Djanira abre a porta para equipe em meio aos seus vários cachorros. Diz que veio de Itajubá e que 

trabalhou como doméstica, babá, arrumadeira e cozinheira. Quem a entrevista é Coutinho, que 

pergunta onde ela trabalhou. Djanira fala que foi doméstica no tríplex do Vinícius Valadares que 

era muito amigo de Juscelino Kubitscheck. Em um certo momento, a entrevistada olha para 

Coutinho e pergunta: “Tô falando muito alto?” Depois continua contando que os patrões faziam 

grandes festas no apartamento e que sempre designavam ela para receber o JK, “todo vestidinho 

de presidentinho. Era eu que botava ele pra dentro.” Coutinho pergunta como o presidente a 

tratava. Ela responde que muito bem e que ele adorava a comida dela. Conta que chegou a trabalhar 

como cozinheira em muitas boates, inclusive na badalada boate Sacha’s. Djanira conta que adora 

morar no Chapéu Mangueira e diz que não troca o lugar por nada. Quando ela chegou no morro, 

ainda “não tinha nada. Era tudo mato.” Tinha que carregar água na cabeça e apanhar lenha para 

cozinhar as refeições. Era uma dureza, mas ela diz que era feliz. Depois comenta: “Agora existe 

essa maravilha que tem aí. Todo mundo tem os seus confortos.” Coutinho faz uma outra pergunta, 

ainda mais geral: “O que é o Brasil?” A entrevistada responde: “O Brasil? Em que sentido o senhor 

diz ‘o que é o Brasil’? O Brasil é isso aí que o senhor tá vendo, essa desordem, que não tem jeito 

pra nada e não vai melhorar nunca!” Coutinho pergunta também sobre o racismo. Djanira 

responde: “Eu acho que no Brasil tem muito racismo!” Ela repete a sua resposta uma segunda vez, 

dando ênfase à sua afirmação. Conta que no seu caso, “talvez pelos cabelos brancos”, ela é bem 

tratada, mas isso é só “hoje em dia.” Ela conclui: “Existe muito racismo, principalmente nas 
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faculdades. Tem muito racismo ainda e esse racismo não vai acabar nunca!” Ela comenta o caso 

da Benedita, que percorreu o caminho da política: “A Benedita sofreu muito com esse negócio de 

cor.” A entrevista depois segue por uma vereda mais alegre, Coutinho pergunta quais são os planos 

para a passagem de ano e como ela pensa em celebrar. Para o ano novo, Djanira diz que vai abraçar 

a filha e assistir os fogos de artifício pela janela. Coutinho revela nunca ter passado o ano novo ali 

do alto. A entrevistada descreve que é a coisa mais bonita. Na quarta imagem, figura 22, Djanira 

cochicha para Coutinho que o Juscelino era mulherengo e era bonitão. Diz que essa coisa de ser 

mulherengo é a doença do homem, inclusive o seu pai dela foi terrível com a mãe, que teve que 

criar e sustentar a família sozinha. No entanto, Djanira conta que o marido dela não era assim e 

afirma que: “tem que ter respeito. Mulher não é cachorro.” Mais uma vez, o filme mostra certas 

contradições, mas sem fazer juízo de valor. Ao falar da relação da mãe e do pai, Djanira justifica 

a traição pela “doença do homem,” porém, com ela e o marido dela tinha que ter respeito. No final 

da entrevista, Djanira diz: “Tudo em cima na hora certa.” Comenta que para ela foi gratificante ter 

a equipe de filmagem na casa dela, “levando de mim o que eu tenho e dando de vocês o que vocês 

têm que é a felicidade e a paz e a alegria dentro de nós. Falei bonito?” 

Mattos observa em entrevista com Coutinho que muitos entrevistados fazem comentários 

ou se auto-referem à própria fala e aparência: “elas estão se auto-construindo diante da câmera e 

demonstram controle sobre a própria imagem.” E pergunta o quanto Coutinho estimula isso nas 

suas entrevistas. Coutinho reponde que essa constatação é importante e que mostra que o que está 

se desenrolando é uma filmagem. O cineasta dá o exemplo de Djanira que define em suas palavras 

o que é filmagem: “Nós demos o melhor de nós e vocês deram o melhor de vocês.” Segundo 

Coutinho, “isso é o que vale,” e completa:  

Isso é o que vale, não adianta assinar contrato. Mas ela diz isso com uma certa pompa e 
arremata: “Falei bonito?”. É extraordinário! Não tem esse discurso de que no documentário 
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tudo é verdadeiro e natural. É teatro também. Tem a Roseli, que pergunta: “Passo um 
batonzinho ou você quer pobreza, mesmo?”. Nada mais carioca do que isso. E ela está 
criticando o que muitos documentários são. Por exemplo, um menino de rua sabe perceber 
se você quer que ele seja mauzinho. “Então vou dizer que matei meu pai e minha mãe”. 
Esse mesmo menino, se achar que você o quer infeliz, vai dizer: “Meu pai me estuprou...” 
Se a pessoa sabe o que o diretor quer, acabou!” 

 

 
Figura 126: Babilônia, Cida, filha de Djanira. 

Apoiada no parapeito da janela, Cida, filha da Djanira, conta que fez um trabalho bonito com o 

Boal durante 5 anos, junto com o pessoal do Teatro do Oprimido. Ela lembra do irmão Bené com 

muito carinho, diz que ele era muito bonito, “um Sidney Poitier do Brasil.” Ele chegou até a ser 

escolhido para fazer o filme “Uma fábula em Copacabana”, depois, virou policial militar. Cida 

narra que o Bené entrou na polícia achando que era um órgão que servia para proteger e cuidar da 

sociedade. No entanto, ele descobriu que havia várias coisas erradas que faziam lá dentro. Ao 

relatar para os colegas sobre os problemas que tinha visto, foi assassinado: queima de arquivo. 

Diz, emocionada, que tem 22 anos que perdeu o meu irmão. Ao narrar o fatídico dia, ela chora. 

Ao terminar de contar este episódio da história pessoal, tenta se recompor e diz: “Mas não tem 

nada, isso faz parte do show...” Ela pega um pano, enxuga as lágrimas e explica: “só que eu não 

queria fechar assim.” Limpa o rosto e pergunta, “tá bom?” Preocupada em saber se as lágrimas 

escorridas foram enxugadas. Coutinho deixa na edição final do filme esta cena, que em outros 

documentários mais tradicionais ou reportagens, seria cortada fora. Faz parte da troca e da conversa 

filmada, essa negociação entrevistador e entrevistado e do entrevistado com a autoimagem. Cida 

não queria terminar a sua participação no documentário numa nota trágica e com uma imagem 
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manchada por lágrimas. Ela muda de assunto: “Eu tenho uma origem familiar muito bonita, sabia? 

Eu vim de uma criação muito bonita, muito elegante. Eu fui criança, eu brinquei, eu baguncei, 

joguei bola de gude, eu soltei pipa, brinquei de roda, brinquei de comidinha, eu estudei.” Ela 

lamenta que as crianças de hoje estão muito largadas. E conclui a narração da sua experiência 

dizendo: “Eu tenho o prazer de dizer isso, que eu tenho família.” Apesar de o pai e o irmão já 

terem partido, ela diz ter crescido feliz e que ainda tem a mãe, “que é uma pessoa maravilhosa!”  

Cida é professora no morro e também trabalha na rádio comunitária. Numa outra sequência 

do filme, ela aparece na rádio informando que uma equipe de cinema estava na comunidade 

fazendo filmagens sobre a passagem do ano e que tinham instalado uma câmera na creche para 

que os moradores pudessem gravar as suas mensagens. 

 As equipes filmaram várias pessoas que foram encontrando pela comunidade, Figura 24. 

Carolina aparece com o plástico na cabeça, pois tinha tingido o cabelo, diz ser muito vaidosa. 

Mostra para equipe até o sutiã que vai vestir para a virada do ano. Também conta que com o 

trabalho conseguiu comprar várias coisas, exibe o televisor, a geladeira, o rádio. Quando 

perguntada sobre a violência, Carolina aponta as marcas deixadas dentro de casa por balas 

perdidas. Na outra imagem, Roseli, a irmã e o são pegas de surpresa. Roseli reclama em tom alegre 

que está descascando batatas e não quer aparecer na televisão. O rapaz da equipe responde que não 

é televisão, é cinema. Ela acaba deixando eles filmarem, mas pergunta “Não! Mas vai aparecer 

aonde? Peraí! Se aparecer nos Estados Unidos? Peraí, tenho que me arrumar! Mudar o visual.” O 

entrevistador diz “Não, não, não, não!” Roseli questiona: “você quer pobreza, mesmo?” Dando 

gargalhadas.  O entrevistador responde, “isso não é pobreza, não.” Roseli e a irmã dão mais risadas. 

Roseli fala ironicamente “é o quê? A comunidade, né?” Diz que se a equipe quiser comer com 

eles: “comida é o que não falta, a pobreza é essa aqui mesma...” Ela e a irmã não moram mais na 
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comunidade, Roseli explica que não são mais “produtos do meio” mas foram criadas no meio e 

não esqueceram do meio. Adoram a comunidade e os pais não querem se mudar. Quando 

perguntada sobre a religião, Roseli diz que é católica, meio espírita, meio tudo, acredita em tudo 

que for de bom. Mas diz que todo mundo nasce católico, depois a pessoa se converte. Afirma que 

a maioria dos brasileiros nasce católico. Um outro morador entrevistado, Jorge, diz que que cada 

semana aparece uma equipe de televisão ou equipe estrangeira para filmar o morro.172 Diz que não 

troca o morro por nada. 

 
172 Numa reportagem de O Globo feita no ano 2015, uma das entrevistadas diz: “Setenta por cento das pessoas que 
recebo são estrangeiras, e a maioria vem da França. Uma vez, apareceu uma francesa que queria se hospedar no morro 
porque tinha assistido ao documentário “Babilônia 2000” (do cineasta Eduardo Coutinho). A reportagem foi feita na 
época da novela da Globo Babilônia, que fez muito sucesso em 2015. A história se passava na Babilônia e no Chapéu 
Mangueira. Por Ludmilla de Lima 29/03/2015 10:35 / atualizado 29/03/2015 10:37 
https://oglobo.globo.com/rio/estrela-na-telinha-morro-da-babilonia-guarda-historias-uma-rotina-cheia-de-contrastes-
15728562#ixzz5LSyVMlhC 
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Figura 127: Babilônia, entrevistas com Carolina, Roseli, Jorge, People, Vanda, Luiz Carlos, Francisco, Dody e 

Conceição 

 
O entrevistado People, diz que ganhou o apelido porque sempre gostou de chamar o pessoal de 

People. Vanda, de vestido amarelo, canta para a câmera, explica que a sua canção narra a história 

de um outro morador crente que fica tentando convencer ela a ir para igreja. Ela trabalha catando 

reciclados. Luiz Carlos, sem camiseta fala para câmera: “A gente tem uma mau aparência porque 

a gente mora em morro.” Mas explica: “não somos periculoso. Somo humildes e simples. Foi a 

pobreza que fez a gente assim. (...) Em geração em geração, você sabe como é, né. Sendo pobre...” 

Explica que a pobreza vem de séculos. Francisco, cortador de coco, é um dos poucos filmados 

morro abaixo, na praia. Diz que para mudar, o Brasil precisa de guerra, “derramar sangue para ser 

alguém” como fez os EUA, Israel. Diz que tinha que morrer a metade e quem sobrasse ficaria com 

tudo. Depois comenta refletindo sobre os negros: “Imagina pobre e preto como é que não é. Ô 
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covardia. Outro dia fui no banco, (...) não tinha um preto funcionário, só branco. Que país é esse? 

Quem fez o país foi os negros. Quem ajudou construir isso tudo foi os negros. Não tem chance, 

não tem direito de nada...” Dody, aparece sem camiseta. Ele faz um batuque e diz que tem a música 

como seu remédio e a sua religião. Conta que a mãe era negra e que o pai era “muito bonito, 

branco,” por isso, “deu essa cor, sarara”, explicando a origem da sua cor. A última imagem da 

Figura 24 é Dona Conceição, ela fala o tempo todo com um ar triste. Diz que a reza que aprendeu 

vem de vó, bisavó. Conta que trabalhou em casa de família, “casa de exploração.” Explica que 

fazia todo o serviço para ganhar mixaria. Mais adiante na entrevista, Conceição se contradiz, diz 

que a patroa era muito boa e que vestia ela bonitinha para ir dançar.  

 

 
Figura 128: Babilônia, entrevista com Benedita da Silva 

Em Babilônia 2000, Benedita aparece com uma elegante blusa colorida e o cabelo arrumado para 

festa – ela também tinha sido entrevistada no filme O Fio da Memória (1991), onde aparecia de 

cabelo preso, vestida de modo mais simples e descontraído, junto à família fazendo uma refeição 

de fim de semana. Na sequência acima, conta que pela primeira vez em 55 anos não vai passar o 

ano novo no morro. Ela reflete: “Como as coisas mudam na vida da gente!” Diz que na virada do 

ano, vai estar no Forte de Copacabana. Ela revela que o lugar onde passará o ano novo, marcou 

muito a sua vida. Lembra-se que quando mais jovem, durante muitos anos, saia com o carreto do 

Leme até o Forte de Copacabana recolhendo os restos de comida para os porcos. Conta que muitas 
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vezes ela comia esta comida. Benedita conclui a sua fala: “hoje eu volto ao Forte de Copacabana 

já como vice-governadora, junto com o Presidente.”  

 

 
Figura 129: Babilônia, comemoração da passagem do ano. 

Dentre as últimas imagens do filme vemos a queima de fogos visto morro abaixo, morro acima e 

morro adentro. Alguns dos moradores descem as escadarias para ver os fogos desde Copacabana. 

Outros ficam no alto do morro para apreciar do alto. Tem aqueles que celebram dentro de casa, 

com comida, música e bebida. A alegria parece tomar conta. Coutinho comenta numa entrevista: 

“Ao contrário do que sou na vida real, meus filmes veem o mundo com um olhar feliz. E aqui 

estou citando alguém de que não me lembro. Faço para mostrar que a vida continua – como no 
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título do filme de Abbas Kiarostami173 –, mas brotando deles mesmos, e não organizada por 

você.”174 Assim como no filme de Kiarostami, os filmes de Coutinho mostram que a vida segue, 

como num manifesto de sobrevivência. As personagens de Babilônia reafirmam a escolha pela 

vida, como o fez Sísifo de Camus, ao não cometer o suicídio. No entanto, essas personagens 

parecem ser muito mais alegres, apesar de todos os problemas enfrentados na vida. Coutinho ao 

relatar da dificuldade de ser feliz na vida real, encontra em seus filmes um refúgio e uma forma de 

seguir vivendo. Todos pagam a penitência à sua maneira, seja carregando a pedra, seja construindo, 

seja limpando, seja cantando, seja filmando Rio a baixo, Rio a fora, Rio adentro – o Rio.  

 

 
Figura 130: Babilônia, Última cena, os moradores tomam o controle. 

Na última cena, quem passa a dirigir o filme são os moradores. Tomás interpela a equipe do 

documentário: “Vocês me dá licença para eu dar uma palavrinha?” A voz de um dos membros da 

equipe responde, “toda!” Tomás continua: “Eu convido a sociedade lá de baixo pra curtir um ano 

novo tão maravilhoso como a gente tá passando aqui. Aqui o morro tá aberto pra eles fazer uma 

ceia aqui de natal junto com a gente. Eles faz mal juízo da gente, não é nada disso eles pensam lá 

debaixo.” O entrevistador pergunta: “O quê que eles pensam?” Tomás responde: “Eles pensa mal 

juízo. Que o morro só cria bandido. Não é!” Marcos, um outro morador, chega junto e diz que não 

 
173 Coutinho faz referência ao filme Vida e Nada Mais (E a Vida Continua) (1992). O filme mostra o retorno de 
Kiarostami a uma região que foi devastada pelo terremoto sofrido no Irã em 1990. O diretor tinha ido em busca das 
personagens que tinham aparecido no seu filme de 1987 Onde Fica a Casa de Meu Amigo?  
  
174 Eduardo Coutinho in: Mattos, C.A., 2003. Eduardo Coutinho: o homem que caiu na real. Festival de Cinema 
Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira. P. 95. 
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troca o morro por nada. Diz que “nunca ia lá para baixo! Pra ser assaltado? Tomás tomas as rédeas 

e pergunta: “Primeiro ano que tu passa aqui em cima? Quê que tu achou?” O entrevistador que 

agora virou entrevistado fala: “Muito bom!” Marcos exclama: “Vamo parar a reportagem pra 

comer um churrasquinho aqui em casa!” Outro morador grita: “Corta! Corta! Acabou!” A imagem 

corta para os letreiros do filme que aparecem sobre o fundo preto. Assim como em Santa Marta, o 

filme não termina com o fim do filme. Quando começam a subir os créditos, as vozes continuam. 

Ouvimos a voz de Djanira (desta vez, não há imagem ou letreiro mostrando a entrevistada, mas no 

final do filme, já podemos identificar a sua voz): “Sou muito sincera no que eu falo. O senhor pode 

me perguntar daqui um ano, se eu tiver com saúde que eu vou lhe dizer a mesma coisa “Eu não 

aumento e não invento, eu falo o que é certo.” Depois ouvimos a voz de Roseli: “Eu queria fazer 

cinema, televisão, teatro...” Ouvimos muitas outras vozes, que são sobras do que não foi incluído 

dentro das margens do filme. A última voz que ouvimos com o fim do letreiro diz: 

Nós estamos aqui, nós somos uma semente da terra, amanhã ou depois nós vamos ser 
semeados na própria terra e vem outros mais jovens para sempre contar as mesmas histórias 
que vai ver escrito, ou que não tem escrito, vão imaginar a história. Os próprios cientistas 
nossos eles imaginam muita coisa. Eles não sabem real, quem faz é a imaginação, supõe 
que aquilo foi assim... 

 

Não foi aleatória a escolha desta última fala sem imagem. Quando a história não está escrita, ela 

pode ser imaginada. Não importa como, as histórias e estórias vão sendo passadas de uma geração 

a outra, de um ouvido ao outro, cada um a interpreta à sua maneira. É bem sabido que a estória 

não tem limites, a imaginação vai além das margens do rio. Em Babilônia, a história também 

transborda as margens do filme e continua correndo viva.  

 

4.4 Posfácio: A Terceira Margem de Babilônia e Santa Marta 
 
Se Santa Marta começa com entrevistas breves no escuro e tem entre as suas últimas cenas os 
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trabalhadores voltando de noite. Babilônia começa com uma entrevista longa, em plena luz do dia 

e termina com comemorações e comentários mais curtos no escuro da virada do ano. No fim, 

vamos do escuro ao escuro. Nas últimas páginas de Orfeu Estático na Metrópole, na conclusão, 

Cai a Noite, Nicolau Sevcenko nos lembra que a confusão pode ser fecunda e libertadora. Cita 

Sergio Buarque de Holanda que diz: “só à noite enxergamos claro.” Não sei se Coutinho chegou a 

ler Sevcenko, mas alguns dos lugares simbólicos encontrados na literatura brasileira e muito 

citados por ele em suas aulas e livros aparecem de certa forma nos filmes de Coutinho: imagens 

do escuro, do morro. E arrisco eu a fazer a ponte, apesar de Sevcenko não ter falado de Coutinho 

em suas aulas, e de ser eu a fazer esta conexão, que existe uma terceira margem do rio nos filmes 

de Coutinho, que é ao mesmo tempo um lugar simbólico e um não lugar. Os filmes de Coutinho 

nos permitem navegar além e por entre as margens da história e da estória, do dia e da noite, d(os) 

limites de um ser e do “outro”, d(as) margens do filme que transbordam.  Nessas águas coutinianas 

que não param, percorremos Rio a baixo, Rio a fora, Rio adentro – o Rio  

E ei-nos de volta à noite. Não a noite. Não a noite heróica e bela. 
Nem a noite da tragédia também. Nem mesmo a noite da 

metafísica ou dos rituais com tochas e fachos de holofortes. 
Apenas uma noite qualquer, longa e exasperante, em que um 

tuberculoso insone, isolado no alto de um morro, sentia crescer a 
angústia da solidão. Ou quase solidão.175  

- Orfeu Extático na Metrópole, Nicolau Sevcenko 

 

 

 
  

 
175 Sevcenko, Nicolau. "Orfeu extático na metrópole." São Paulo: Companhia das Letras (2003). P. 313 
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CONCLUSÃO: Na terceira margem dos filmes de Coutinho 

 
 

A threshold that we never venture across, and which even now we do not 
confront. A symbolic prison, so to speak, or the bank of the river, the 

edge of the sea or cliff, from which bridges are not built and from which 
we cannot set off back to the interior whence we came, because of the 
conviction that reality lies neither at the beginning nor at the end, but in 
the middle of the crossing. It is now an advantage for this restrictive 
imperative of magic to be laid bare, but how many alternatives for the 

imagination are there flourishing on the third bank of the river? 
 

– Nicolau Sevcenko, In Search of the Third Bank of the River: 
Reflections on the Burden of the Past in Contemporary Brazilian Culture, 

1992. 
 

Esta tese procurou mostrar que sob as lentes de Eduardo Coutinho é possível estabelecer 

uma reflexão sobre as relações raciais e suas intersecções com as questões de gênero e classe. 

Através das análises dos documentários Santa Marta – Duas Semanas no Morro (1987), O Fio da 

Memória (1991), Boca de Lixo (1992), Santo Forte (1999) e Babilônia (2000), a tese elaborou 

conexões entre as locações geográficas escolhidas, a distribuição racial das personagens e de como 

noções e experiências de preconceito e racismo aparecem em suas falas. Ao adotar o critério da 

alteridade na escolha dos sujeitos entrevistados, Coutinho capta imagens e narrativas de um outro 

social e racial. Do encontro entre o universo de Coutinho e o universo deste Outro surgem as 

histórias, estórias e anedotas “cindidas” que correm pelo meio, na “terceira margem do Rio.”176 

Os documentários que discuti nesta tese estão na travessia entre uma margem e a outra: entre a 

 
176 Stuart Hall fala sobre o Outro na construção das identidades e de como a identidade é cindida e ambivalente: 
“Somente quando há um Outro você pode saber quem você é. Descobrir este fato é descobrir e revelar toda a enorme 
história do nacionalismo e do racismo. O racismo é uma estrutura de discurso e uma representação que tenta expelir 
o outro simbolicamente - apagá-lo, colocá-lo lá longe no Terceiro Mundo, na margem. […] Esse é o olhar da 
Outridade. E não há identidade que esteja fora da relação dialógica com o Outro. O Outro não está fora, mas também 
dentro do Eu, da identidade. Portanto, a identidade é um processo, a identidade é cindida. A identidade não é um ponto 
fixo, mas um ponto ambivalente. A identidade é a relação do Outro consigo mesmo.” Hall, Stuart; Cernicchiaro, Ana 
Carolina (Trad). Etnicidade: identidade e diferença. Crítica Cultural – Critic, Palhoça, SC, v. 11, n. 2, p. 317-327, 
jul./dez. 2016. P. 323 
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história e a estória, entre o documentário e a ficção, entre uma margem do Rio de Janeiro e a outra. 

A terceira margem do rio de Guimarães Rosa serve como um espaço simbólico que utilizei para 

pensar os documentários de Coutinho filmados no Rio. Na epígrafe de Nicolau Sevcenko vemos a 

forte presença do espaço simbólico da terceira margem do rio na cultura brasileira. Nicolau não 

falou sobre os filmes de Coutinho, mas para mim, seus filmes estão também na terceira margem 

do Rio com as suas personagens cidade abaixo, cidade afora, cidade adentro; morro abaixo, morro 

adentro e morro acima nestas águas de entre Rios, na terceira margem do filme. 

Coutinho, assim como João Guimarães Rosa, age como um coletor de estórias, histórias e 

anedotas. O cineasta optou por filmar algo que não faz parte da história oficial. Michel de Certeau, 

em The Historiographical Operation, reflete sobre a escrita como instrumento fundamental e 

cristalizador da História. O ato de escrever a história é em última instância um ato mortificador. 

Neste sentido, a História seria o contrário da estória, pois esta não se presta a contar algo oficial 

ou absoluto. Retomo aqui uma citação que foi um dos fios condutores dessa tese: “A estória não 

quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um 

pouco parecida a anedota.”177 A cultura oral diz respeito à estória; esta não tem a pretensão de se 

eternizar. Segundo Guimarães Rosa, a anedota, que é assim um pouco como a estória, seria “como 

um fósforo: riscado, deflagrada, foi-se a serventia”. A estória não tem limites. Justamente por esta 

não ser fixa e única, ela não se encaixa na cultura do certo ou errado.  

Santa Marta, O Fio da Memória, Boca de Lixo, Santo Forte e Babilônia flutuam no espaço 

limítrofe entre estória e história. Apesar de, ao filmar, Coutinho também estar, de certa forma, 

fixando uma imagem, uma fala, uma história; ele e seus personagens nos recordam constantemente 

que há vida fora do filme. Santa Marta termina com uma das entrevistadas dizendo, “Só, não quer 

 
177 João Guimarães Rosa. Tutaméia: Terceiras Estórias, p. 3. 
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falar mais nada? Vou falar mais um pouquinho...”; O Fio da Memória tem como sua última 

imagem, o mar em movimento; Boca de Lixo mostra um menino caminhando pelas montanhas de 

lixo cumprindo mais um dia de trabalho. No final deste plano-sequência, o fim da história mostra 

que a vida segue, os créditos do documentário são exibidos com a cena de pano fundo onde há um 

caminhão em movimento que chega para recolher o que foi coletado naquele dia. Santo Forte, 

talvez uma exceção, termina com o enquadramento do altar improvisado de Dona Tereza, ali, 

apesar de ser um quadro fixo, não é um espaço vazio, pois a própria Tereza alerta no filme que os 

espaços estavam rodeados de espíritos; Babilônia termina com o convite dos moradores a alguns 

dos membros da equipe de Coutinho para um churrasco de virada de ano. Entram os créditos do 

filme com a tela preta, porém, o som continua com as falas das várias personagens, falas que 

tinham ficado de fora da última montagem. O documentarista mostra que as falas continuam, a 

vida segue, e nem tudo cabe no espaço do filme. As histórias seguem abertas sem um fim, sem 

conter as águas e as vozes compartilhadas. 

Guimarães Rosa relata a experiência deste contato que ele teve com os contadores de 

estórias, entidades possuidoras da graça e do dom do relato, seres cujas vozes tinham o poder do 

encanto e a divindade de proporcionar uma experiência aurática e mágica para aqueles que os 

ouviam. O nosso coletor e escritor conta as estórias dessas pessoas que estão justamente nessa 

intersecção – ou então fora da “nova ordem” –, pessoas que ficaram à margem deste processo 

desenvolvimentista no Brasil. Contos como As Margens da Alegria e o prefácio de Tutaméia 

(Terceiras Estórias), Aletria e Hermenêutica, trabalham não só com a problemática do arcaico e 

do moderno, mas também com a questão da linguagem em várias dimensões. A cultura escrita, 

normalmente considerada como o locus do saber e como o espaço do futuro para a sociedade, ao 

mesmo tempo restringe, reprime, silencia e humilha os que pertencem à cultura oral. Essa 
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abordagem da elite letrada na nossa sociedade marginaliza e, em última instância, acaba por 

eliminar os poucos espaços onde ainda perdura algum eco da presença da cultura oral.  A beleza 

das estórias de Guimarães Rosa está justamente no fato de estas beberem da fonte da cultura 

popular e buscarem reconstituir a experiência do contador de estórias e de seus ouvintes. A beleza 

dos filmes de Coutinho também se encontra na possibilidade de resgatar este contato com a cultura 

oral. O cinema pode captar as falas e as expressões sem que as pessoas precisem escrevê-las ou ter 

as suas falas transcritas. O espectador, pode experimentar a sensação de estar ouvindo 

“diretamente” a história contata pelas personagens. 

Guimarães em Primeiras Estórias narra estórias das pessoas que estão na travessia, na 

terceira margem do rio. Mostra um Brasil que está a vias de se desenvolver industrialmente, um 

país da futura nova capital, Brasília, mas que ao mesmo tempo não se preocupou em respeitar 

todos em sua diversidade e nem mesmo incluir os que não seguiam os padrões econômicos, sociais, 

culturais e psicológicos. Nos documentários analisados vemos um país que não prestou contas com 

o passado e que procurou amenizar a história da escravidão, preconceito e desigualdade, através 

de narrativas que exaltavam a democracia racial e o sincretismo religioso do povo brasileiro. As 

falas das personagens dos documentários de Coutinho mostram um país que está constantemente 

na travessia e na intersecção de diversas margens de dupla consciência, ou múltiplas consciências. 

Coutinho mostra estas questões através das imagens e das falas das personagens, pautado no micro. 

Estas estão num espaço em que não podem desfrutar de todos os confortos que o futuro e o 

“desenvolvimento” prometeram oferecer. Porém, elas sobrevivem, trabalham, e seguem entre 

Rios. Às vezes indo do morro para trabalhar nos hotéis, restaurantes, e casas dos bairros mais 

nobres do Rio ou, no caso de Boca de Lixo, reciclando o lixo que vem no outro lado do Rio.  
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No capítulo Uma história com muitas histórias: Fio da Memória, analisei as imagens, as 

escolhas das personagens e os espaços à luz do tema das relações raciais. O filme acabou sendo 

todo filmado dentro do estado do Rio de Janeiro e amarra a história da população afro-brasileira – 

no contexto das comemorações dos cem anos da abolição – através de múltiplos narradores e 

entrevistados, que costuram com as suas vozes várias camadas de estórias e histórias pessoais em 

diálogo com o contexto histórico no qual este se produziu. Observamos em O Fio da Memória a 

figura de Gabriel Joaquim, filho de escravizados libertos, que como um narrador sucateiro, 

escreveu sobre a sua história pessoal e história coletiva e construiu com sucatas e descartes a Casa 

Flor. Coutinho, também como uma espécie de narrador sucateiro, tenta costurar os diversos fios 

da história através de Gabriel Joaquim que seria uma espécie de anjo da história Benjaminiano.  

No capítulo sobre o filme Boca de Lixo (1992), analisei como o diretor se afastou do estilo 

de filme que o fez se sentir preso dentro de um tema específico, como no caso de O Fio da Memória 

e começou a rodar documentários de uma só locação. A maioria das pessoas que aparecem em 

Boca de Lixo são negras e/ou migrantes nordestinas. O documentarista nos permite ver para além 

do ponto de vista macro ao se aproximar e conversar com as pessoas que ali trabalham. Através 

do ponto de vista micro, constata-se a diversidade dentro do que parecia ser uma massa 

homogênea. Coutinho nos mostra que em todo lugar a sociedade humana se forma. No lixão de 

Itaoca as pessoas são trabalhadoras, dedicadas e organizadas. São também sujeitos de suas falas.  

Encontros com os deuses na esquina: Santo Forte e as religiões oprimidas e escondidas, 

mostrou como os entrevistados por vezes tentam “esconder” ou suprimir do discurso a crença que 

grande parte deles têm pelas religiões afro-brasileiras. Filmado no morro Vila Parque da Cidade, 

Santo Forte apresenta por meio das falas das personagens a plasticidade da identidade negra na 

construção de suas identidades religiosas. Apesar de cada personagem ter um discurso diferente e 
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específico em relação às suas experiências com suas crenças, as personagens em sua maioria 

parecem estar divididas entre duas ou mais religiões. 

A Terceira Margem da cidade: Santa Marta - Duas Semanas no Morro (1987) e Babilônia 

(2000), capítulo final da tese, mostra o primeiro e o último filme de Coutinho inteiramente 

filmados no espaço da favela. Não deixam de aparecer falas que relatam também o racismo e 

histórias trágicas de violência. No entanto, nas conversas do documentarista (e a sua equipe) com 

as personagens, vemos e ouvimos histórias, estórias e anedotas diversas, permitindo que não se 

crie um estereótipo do morador dos morros cariocas. Ambos os filmes tem algumas das suas 

últimas cenas filmadas no escuro, quando cai a noite; talvez porque, como dizia Sergio Buarque 

de Holanda, citato por Sevcenko, “só à noite enxergamos claro.” Santa Marta - Duas Semanas no 

Morro e Babilônia poderiam ser apenas mais dois filmes cheios de preconcepções sobre as favelas, 

mas Coutinho e seus entrevistados permitem ver que existem múltiplas margens, muitos caminhos 

navegáveis Rio abaixo, Rio a fora, Rio a dentro – o Rio.  

Coutinho não termina os seus filmes com declarações ou homologações sobre o que é 

racismo ou sobre como é morar no morro. O documentarista não está tentando definir o que é 

preconceito e nem mesmo definir como são as pessoas que moram nos morros, as próprias 

personagens falam, às vezes também através de perguntas provocadas por Coutinho. Os epílogos 

de seus filmes são abertos para que cada um tire as suas próprias conclusões. Para uma questão 

complexa não há uma afirmação ou explicação que possa resumi-la ou resolvê-la. A questão racial 

fica aberta; mas de um modo a trazer uma reflexão, já que as imagens e as falas mostram o quão 

presente são as situações de racismo, exclusão e preconceito para a maioria destas pessoas. 
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 Para terminar, retomo à epígrafe: “Quantas alternativas para imaginação estão florescendo 

da terceira margem do rio?”178 Nicolau Sevcenko nos lembra como a simbologia da terceira 

margem do rio está presente no imaginário e na história do Brasil. Os filmes de Coutinho, ao meu 

ver, também se encontram numa terceira margem do Rio, onde a compreensão não está nem no 

princípio e nem no fim, mas na travessia. O conto de Guimarães que se chama A terceira margem 

do rio serve de inspiração para o título da minha tese, na qual substituo rio por Rio. Quando a 

cidade do Rio de Janeiro foi “descoberta” em janeiro, os portugueses acharam que a Baía de 

Guanabara era um rio. O Rio, cidade, e o rio, rio que corre, servem como uma lente através da qual 

se pode vislumbrar que da terceira margem pode-se começar a ver múltiplas margens. Talvez seja 

também na terceira margem onde se pode melhor entender a “dupla consciência” e a “identidade 

cindida” Coutinho mostra que existem múltiplas margens entre os limites da estória e da história, 

a tese se encerra na terceira margem do Rio, ou nas múltiplas margens do Rio, no escuro. Porém, 

nos lembrando que este não é o fim, e sim, apenas o começo da travessia. 

 

 

 

 

  

 
178 Sevcenko, Nicolau In search of the third bank of the river: Reflections on the burden of the past in contemporary 
brazilian culture, Travesia, 1:1, 69-86, 2009.  P. 83 
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